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املنطقة بــتــطــورات  للحكومة  »الــثــنــائــي«  ــودة  عـ ــاط  ــب ارت يفك  االقليمي  العسكري  التصعيد 
عون الــرئــيــس  ملعب«  فــي  ــرة  ــك »ال والتعيينات:  الــقــضــاء  »لــغــمــي«  اخــتــبــار  امـــام  التفاهمات 
لبنان؟ فــي  اسرائيلية  امنية  عمليات  مــن  دبلوماسية  تــحــذيــرات  بعد  احــتــرازيــة  ــراءات  ــ اج
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ــــــاة ــ ــــــــة وفـــ ــــــا«: 14 حالـــ ــ »كورونـــ
جديـــــــــــدة إصابـــــــــــة  و6109 

أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 6109 
حالة جديدة ُمصابــة بالفريوس، لريتفع العدد الرتاكمي 

لإلصابات منذ 21 شباط 2020، إىل 826279.
وأوضحــت الوزارة أنّه »تّم تســجيل 5947 إصابة بني 
املقيمــني و162 حالة بني الوافدين«، مشــريًة إىل أنّه »تّم 
تســجيل 14 وفاة جديدة، لريتفع العدد اإلجاميل للوفّيات 

إىل 9397«.

بحرية متجمدة يف اللقلوق

لقاءات جانبية يف فيينا

دخان جراء انفجار الصهاريج
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)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( )التتمة ص12( 

ابراهيم نارصالدين  

التصعيــد يف املشــهد االقليمــي من »بوابــة« اليمن عرب 
اســتهداف »انصار الله« للعاصمة االماراتية ابوظبي، دحض 
كل التحليالت والتأويالت التي ربطت عودة »الثنايئ الشيعي« 
اىل جلسات مجلس الوزراء بحصول انفراجة اقليمية سعودية 

النووي االيراني: استئناف مفاوضات فيينا... طهران: نسعى للحصول على اتفاق مستدام 

ــــــــي  ــــــــو ظب ــــــار أب ــــــــق بمطــ ــــــــج وحري ــــــــي صهاري ــــــارات ف ــــــــى وجرحــــــــى بانفجــ قتل
ــي ــ ــ ــ ــق اإلمارات ــ ــ ــ ــي العم ــ ــ ــ ــكرية ف ــ ــ ــ ــة عس ــ ــ ــ ــن عملي ــ ــ ــدون شــ ــ ــ ــ ــون يؤك ــ ــ ــ والحوثي

اإليرانية، أمس  الخارجيــة  أكــدت وزارة 
االثنني، أّن هناك »4 مســودات أساســية يتم 
بحثها يف فيينا«، مشريًة إىل أنه »تّم حل جزء 

كبري من الخالف«.
إّن هناك  اإليرانيــة  الخارجيــة  وقالــت 
»اختالفات مهمة يف فيينا أهمها رسعة تحرّك 
الطرف اآلخر يف تقديم املبادرات«، مشددًة عىل 
أّن »إيران  تسعى للحصول عىل اتفاق مستدام 

وقابل لالعتامد يف فيينا«.
من جهة أخرى، أوضحت الخارجية أيضاً أّن 
»العالقات مع الســعودية تركز عىل استئناف 
عمــل ممثلية إيــران يف منظمــة التعاون 
اإلســالمي«، الفتًة إىل أّن »3 دبلوماســيني 
إيرانيني حصلوا عىل تأشريات لبدء عملهم يف 

منظمة التعاون اإلسالمي«.
املفاوضــني االيرانيني،  هذا وغــادر كبري 
عيل باقــري كني، طهران صباح أمس االثنني 
النمســاوية فيينا   العاصمة  إىل  متوجهــاً 

ملواصلة املشاورات.

وعقد كبري املفاوضــني خالل إقامته التي 
اســتغرقت يومــني يف طهران اجتامعــات 
املســؤولني  جميــع  مــع  تنســيقية 

املعنيني  باملفاوضات النووية.
هذا وأكدت إيــران أن جزءا كبريا من نقاط 
الخــالف قد تــم حله يف مفاوضــات فيينا 
النوويــة، وأن االجتامعات اســتؤنفت أمس 
االثنني، مع الرتكيــز عىل إلغاء العقوبات عن 

طهران.
وقــال املتحدث باســم الخارجية االيرانية 
ســعيد خطيب زاده إن جــزءا كبريا من نقاط 
الخــالف تم حله خالل الجولــة الراهنة من 
املفاوضات، معتــربا أن »املوضوعات العالقة 
مهمة، ويتطلب حلها قرارا سياسيا من جانب 

واشنطن«.
وأضــاف أن هناك مامطلــة من الغرب يف 

أعلنت الســلطات اإلماراتيــة أمس االثنني 
وقوع انفجــار يف صهاريج نقــل برتولية 
وحريق مبطار أبو ظبي، وأن االنفجار أســفر 
عن وفاة 3 أشخاص؛ هام هنديان وباكستاين، 
وإصابة 6 آخرين، يف حني أكد الحوثيون أنهم 

شنوا عملية عسكرية يف العمق اإلمارايت.
وأفادت وكالة أنباء اإلمارات بوقوع انفجار 
يف 3 صهاريج نقــل محروقات برتولية يف 
منطقــة املصفح بأبو ظبي، وأشــارت إىل أن 
التحقيقات األولية تشــري إىل رصد أجســام 

طائرة صغرية.
وحسب الوكالة، فإن رشطة أبو ظبي أكدت 
»اندالع حريق صباح أمس االثنني مام أدى إىل 
انفجار يف عــدد 3 صهاريج نقل محروقات 
برتولية يف منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من 
خزانات أدنوك، كام وقع حادث حريق بســيط 
يف منطقة اإلنشــاءات الجديدة يف مطار أبو 

ظبي الدويل«.
وقالــت -نقال عن الرشطة- إن التحقيقات 

األولية تشــري إىل رصد أجسام طائرة صغرية 
يحتمــل أن تكــون لطائرات مــن دون طيار 
)درون( وقعــت يف املنطقتــني، وقد تكون 

السبب يف االنفجار والحريق.
وأكدت أن السلطات املختصة فتحت تحقيقا 
موسعا حول سبب الحريق والظروف املحيطة 

به.
وأظهــرت بيانات مالحيــة ملوقع »فاليت 
رادار« تعطــال مؤقتــا يف حركــة الطائرات 

القادمة إىل مطار أبو ظبي.
العســكري باسم الحوثيني  املتحدث  وقال 
يحيى رسيع إنهم سيكشــفون خالل ساعات 
عــن تفاصيــل عملية عســكرية يف العمق 

اإلمارايت.
وتعليقــا عــىل التطورات الجديــدة، قال 
التحالف -الذي تقوده الســعودية يف اليمن- 

عقدت لجنتا الخارجية واألمن والدفاع يف 
الربملان األورويب أمس جلســة طارئة  لبحث 
التصعيــد الرويس عىل حدود أوكرانيا، ويأيت 
هذا التطور وسط تراشق مستمر باالتهامات 
بني روســيا والغرب. وشارك منسق السياسة 
األورويب جوزيب  باالتحاد  الخارجية واألمن 
بوريل ملناقشة الهيكل األمني ألوروبا يف ظل 

األزمة املستمرة يف أوكرانيا...
ويف إطار املساعي الرامية الحتواء التوترات 
الخارجية األملانية  الحالية، توجهت وزيــرة 
أنالينا بريبوك امس إىل كييف إلجراء محادثات 
مع الرئيس األوكراين فولودميري زيلينســي 
ونظريهــا دميرتو كوليبا بشــأن التعزيزات 
العسكرية الروسية عىل حدود أوكرانيا. ومن 
املقرر أن تزور بريبوك  موســكو اليوم  للقاء 

نظريها الرويس سريغي الفروف.

عودة الرئيس االوكراين السابق اىل بلده

ويف تطــور الفت، عــاد الرئيس األوكراين 

السابق بيرتو بوروشينكو إىل بالده  امس  رغم 

أنه كان هناك احتامل لتوقيفه بتهمة الخيانة 

العظمى ومتويل االنفصاليني املوالني لروسيا 

رشقي البالد.

وبعد توتر دام بضع دقائق يف املطار، خرج 

بورشــينكو )56 عاما( للقــاء أنصاره الذين 

احتشدوا الستقباله.

ويف ترصيحــات أدىل بها بعيد وصوله إىل 

كييف قادما من وارسو يف بولندا، قال الرئيس 

الســابق إن عىل األوكرانيني التحيّل بالوحدة 

لردع الرئيس الرويس فالدميري بوتني.

فيــام تعمل الحكومة ومــرصف لبنان 
عىل تخفيض سعر الدوالر ملصلحة الشعب 
اللبناين، يطل بعــض الخرباء االقتصاديني 
عىل منصات التواصل االجتامعي ويقولون 
بوقاحة: اننا نطلب من الشــعب اللبناين اال 
يقــع ضحية االخبار عن هبوط الدوالر ألن 
ذلك ينضوي تحت لعبة جهنمية ضد املواطن 
اللبناين. ويطلبون من املوطنني عدم تصديق 

هبوط الدوالر وانه سيعود اىل االرتفاع بعد 
فــرتة ويطلبون ايضاً عــدم بيع الدوالر ال 
بل رشائه. ان هــؤالء الخرباء االقتصاديني 
يرتكبون خيانــة وطنية ويرضبون الثقة 
لدى الشــعب اللبناين بالخطة الرامية اىل 
اعادة قيمة اللرية اللبنانية اىل وضع افضل.

عىل طريق الديار

»الديار«

مطلوب ميثاق أخالقي 
اذا قرر اللبنانيون كتابة تاريخ لبنان، فال يستطيعون 
عمليــا وواقعيا أن يكتب عــن الوطن اللبناين أو الدولة 
اللبنانيــة تاريخ لبنان قبل ســنة 1920، حيث احتفل 
اللبنانيون منذ ســنتني مبرور 100 ســنة عىل اعالن 
الكيــان اللبناين مــن خالل ميثــاق التعايش والحياة 
الواحدة يف بقعة جغرافية رسمها قادة لبنانيون وعىل 
رأسهم البطريرك الحويك مع االنتداب الفرنيس بشخص 

الجرنال غورو.
أما املحطة الثانية يف تاريخ لبنان فكانت سنة 1943 
عند اعالن اســتقالل لبنان وانتهاء االنتداب الفرنيس 
وإعالن ميثاق دستوري سيايس هو ميثاق 1943 الذي 

صاغه الرئيس بشارة الخوري والرئيس رياض الصلح.
سنة 1989 كانت املحطة الثالثة بإقرار دستور الطائف 
يف اململكة العربية السعودية برعاية أمريكية وعربية. 

واتفاق الطائف هو الدستور اللبناين حاليا.
ســنة 2019 انطلقت ثورة يف لبنــان تم اجهاضها 
رغم أنها فعلت فعلها يف الشــارع ودعت للتغيري وكانت 
موجهة ضد معظم الطبقة السياسية التي حكمت لبنان 

منذ 35 سنة وحتى اليوم. 
بعد ســنة 2019، تدهور الوضع يف لبنان، وبشــكل 
كاريث، حتى أن رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون 
مل يتــوان عن اإلعالن رّداً عىل ســؤال صحفي أن لبنان 

ذاهب اىل جهنم قبل سنة وأكرث من اليوم.
وبالفعل ذهب لبنان والشعب اللبناين اىل جهنم واىل 
أعمــق من جهنم وتدهورت األوضاع كلها فأصبح 90% 
من الشــعب اللبناين تحت خط الفقر وخرست العملة 
الوطنية اللــرية اللبنانية من قيمتها %93 تجاه الدوالر 
والعمالت األجنبية وســقط معدل النمو من %3 اىل ما 
تحت الصفر وشبه اإلفالس الذي أدى بحكومة الرئيس 
حسان دياب اىل عدم دفع الفوائد عىل مديونية لبنان مام 
أدى اىل تصنيف لبنان ســلبيا عىل املستوى االقتصادي 

بشكل سلبي كبري يف املجتمع الدويل كله.
بقي لبنان ســنتني دون حكومــة فعلية قادرة عىل 
الحكم وأســقط انفجار املرفأ حكومة الرئيس حســان 
ديــاب وحرض الرئيــس الفرنيس ماكــرون اىل لبنان 
طارحاً مبادرة لإلنقاذ. لكن الطبقة السياسية يف لبنان 

أسقطت املرشوع الفرنيس. 
اليوم بعد عودة الثنايئ الشيعي الوطني اىل الحكومة، 
بعد تعطيلها 3 أشــهر وهي حكومة تقريبا بنسبة 70% 

متثل الطبقة السياسية اللبنانية.
مطلــوب من هذه الحكومة ميثاق أخالقي يك يخرج 
لبنان وشــعبه من أكرب كارثة حلت به منذ 150 ســنة 
كام أعلن البنك الدويل، وكام يعيش الشعب اللبناين يف 
العذابات ونتائج الفساد الذي عّم لبنان بشكل فظيع مدة 

35 سنة.
امليثاق األخالقي يجب أن يرضب الفســاد قبل وضع 
املوازنة وقبل أي مرشوع آخر. ورضب الفســاد بتفعيل 
املؤسســات وتطبيق الدســتور والقوانــني والهيئات 

الرقابية.
املطلــوب وقــف الرسقات من خالل عــدم تلزيم أي 
مرشوع بالــرتايض، بل عرب دائرة املناقصات بشــكل 
شفافية يك ال يرسق أي وزير أموال وزارته واملال العام 

املرصود للمشاريع.
املطلــوب وقف املحاصصة وخاصــة يف التعيينات 
وأهمها التشــكيالت القضائية ألن املحاصصة جعلت 
الدولــة مجموعة مزارع حكمتها الطبقة السياســية 

مبعظم تكاوينها.
عار وعيب عىل أي مسؤول من رئاسة الجمهورية اىل 
رئاســة مجلس النواب اىل رئاسة مجلس الوزراء وكل 
الوزراء والنواب ورؤســاء املؤسسات املدنية واألمنية 
والعســكرية اســتغالل نفوذهم لتحقيق ثروات عىل 

حساب الشعب اللبناين.
مطلوب ميثــاق أخالقي بعــدم التدخل يف القضاء 
اللبناين يف األساســيات، ألننــا نعرف أننا لن نصل اىل 
املدينــة الفاضلــة للفرايب ولن نصــل اىل جمهورية 
أفالطون بل ســيبقى السياسيون يراجعون يف القضاء 
لكننا نركز عىل عدم التدخل يف القضاء يف األساسيات 
ألن الدســتور جعل القضاء ســلطة مستقلة لتطبيق 

القوانني عىل الشعب اللبناين بدقة ودون تفرقة.
مطلوب ميثــاق أخالقي لدولة مدنية يف لبنان ال أن 
يكون لبنــان مجموعة مزارع مذهبية كل مزرعة تريد 

جمهورها ومصالحه عىل حساب لبنان ككّل.
مطلوب ميثاق أخالقي إذا كانت الطبقة السياســية 
أو غريهــا باتت تعترب أن لبنان هو وطن نهايئ أن تضع 
مصلحــة لبنان فوق مصالحها املذهبية والشــخصية 

وجمهور مؤيديها.
املطلوب ميثاق أخالقي يلغي ارتباط أحزاب يف الداخل 
مع جهات خارجية ملصالح شخصية وأن تكون العالقات 

مع الخارج من قبل األحزاب ملصلحة لبنان فقط.
إذا وضعنــا هذا امليثاق األخالقــي والتزمنا به، يعود 
لبنان دولة قوية وشــعبه مصانة حقوقه ويخرج من 
االزمة الكارثية التي يعيشــها واال تكون معظم الطبقة 

السياسية تستمر بجرامئها ضد الشعب اللبناين.

شارل أيوب 

حقيقة الديار

أميركيا؟ »عرضا«  يرفض  الله  حزب 
علمــت » الديار« من مصادر قيادية  رفيعة املســتوى أن 
الواليات املتحدة االمريكية حاولت فتح قنوات اتصال مع حزب 
الله لكن مساعيها باءت بالفشل بعدما رفض الحزب اي شكل 
من أشــكال التواصل. ووفقا للمعلومات فان  التواصل جرى 
عرب » وســطاء« وكان االقرتاح األمرييك يقيض بالجلوس 
والتفاهم عىل اكرث من ملف إشكايل عالق بني الجانبني، لكن 
قيادة حزب الله كانت حاســمة يف رفض العرض األمرييك 
الــذي مل يكن مرشوطا بل مفتوحاً عىل نقاش كل القضايا. 
وبحسب مصادر مطلعة، فان حزب الله غري معني باي عرض 
تفاويض امرييك، ألن واشــنطن الراعية املبارشة للعدوان 
اإلرسائييل يف املنطقة ليست طرفا يؤمن جانبه،  واملساعي 
األمريكيــة للتواصل مع الحزب تثبت تورط واشــنطن يف 
حصار لبنان، وتثبت مســؤوليتها عن األزمة الحالية، والحل 
يكون برفع يدها عن تخريب الساحة اللبنانية، وليس املناورة 

بطروحات تعرف جيدا انها لن تنطيل عىل أحد. 

جلسة طارئة بالبرملان األوروبي لبحث التصعيد الروسي 
بالخيانة اتهامات  متحديا  الوكرانيا  يعود  وبوروشينكو 

ــاص االحـــتـــالل شــمــالــي  ــرصـ شــهــيــد فــلــســطــيــنــي بـ
جنود طعن  عملية  تنفيذ  محاولته  بزعم  الخليل 

استشــهد فالح موىس شاكر جرادات من 

بلدة ســعري مبحافظة الخليل برصاص جنود 

االحتالل اإلرسائييل شــاميل الخليل الواقعة 

جنــوب الضفــة الغربية حيث صــدر بيان 
عسكري لالحتالل إن قواته أطلقت النار عىل 

الفلسطيني وقتلته بعد محاولته تنفيذ عملية 
طعن ضد جنوده قــرب مفرتق تجمع غوش 

عتصيون االستيطاين.



الخارجية  وزير  استقبل 
الدكتــور  واملغرتبــني 
ســفري  حبيب،  بو  عبدالله 
عيل  لبنــان  لدى  ســوريا 
وأطلعه  عــيل  الكريم  عبد 
اىل  أجواء زيارتــه  عــىل 
البحث  تم  كام  واشــنطن. 
يف العالقــات الثنائية بني 

البلدين.
بعد اللقاء  قال الســفري 
كان  »اللقــاء  الســوري: 
الجديد،  بالعــام  للتهنئــة 
كورونا.  مــن  وتعافيــه 
وكانــت هنــاك اطاللــة 

عىل  العالقــات الثنائية وقــرأ  بو حبيب 
للواليات  زيارته  بعد  الدويل،  املشــهد  يف 
متفائــال  وكان  االمريكيــة.  املتحــدة 
االدارة  تقدمهــا   التــي  بالتســهيالت 
بني  بالتعاون  متفائــل   وكذلك  االمريكية، 
يف  للسفارتني  ومتنى  الشــقيقني،  البلدين 
ســوريا ولبنــان املزيد مــن التفعيل لهذا 

التعاون«.
ان  اضــاف »من جهتــي شــددت عىل 
ســوريا من جانبها مفعلــة لهذا التعاون، 
ينعكس  تعاون  كل  الســتقبال  ومتحمسة 
ايجابا عىل العالقــات االخوية بني البلدين 

الشقيقني«.
بــو حبيب مع ســفري تشــييل  وبحث 
التطورات  مــوران يف  كارلوس  لبنان  لدى 
جديــد  رئيــس  السياســية وانتخاب 

تشييل. لجمهورية 
 كام تــم البحث يف العالقــات الثنائية 
توقيع  خــالل  مــن  تطويرهــا  ورضورة 
JJاتفاقيــات اقتصاديــة وثقافية بني الب

لدين.
وبحث بو حبيب مع ســفري بلغاريا لدى 
الثنائية  العالقات  يف  بيليــف  بويان  لبنان 
بني البلدين وســبل تعزيزها  عىل املستوى 

الديبلومايس.

اعلــن رئيــس مجلــس 
بري«حبذا  نبيــه  النــواب 
الحركة  السياســية  ان  لو 
يف لبنــان تشــبه وتتامثل 
بالحركة الثقافيه يف نقائها 
اإلبتالء  عــن  وابتعادهــا 
الذي  واملذهبــي  الطائفــي 
ال شــك أن مخاطــره عىل 
مخاطر  هي  اللبناين  الكيان 

وجودية«.
وأشار الرئيس بري خالل 
لقائــه يف مقر الرئاســة 
التينة  عــني  يف  الثانيــة 
الثقافية  الحركــة  رئيــس 

يف لبنان الشــاعر باســم عباس وأعضاء 
اىل »ان  للحركة،  الجديــدة  اإلدارية  الهيئة 
قضاء وقدر أي بلــد يف العامل ال تطبق فيه 
الدســاتري والقوانني حتام سيكون اإلنهيار 
تلو اإلنهيــار، فال منــاص وال خالص وال 
اىل  بالعودة  إال  للبنــان  إنقاذ وال حاميــة 
اإللتزام بقواعد الدستور والقانون وبالدولة 

املدنية«.
واســتقبل بري وزير الشــباب والرياضة 
الدكتور جورج كالس، وعرض معه االوضاع 

العامة يف البالد.
ونقل كالس عن الرئيس بري تفاؤله بان 
»تحمــل قابل االيام مزيدا من االســتقرار 
واالجتامعي  الســيايس  الصعيــد  عــىل 
مع  ذلك  يرتافــق  ان   آمال  واالقتصــادي، 
اىل  تهدف   وطنية(  )عقالنية  ثقافة  انتاج 
معانيها  بكل  اللبنانية  الكيانية  رفع شــأن 

ودالالتها«.
عــىل صعيد آخــر، أبرق بــري اىل رئيس 
مجلس النــواب البلغاري نيكوال مينشــيف 

مهنئا بانتخابه رئيسا ملجلس النواب.

ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ســـــيــاسـ
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ار وثقب األوزون  منخار املست
الربجي  نبيه 

   
الذي،  املستشــار  ذاك 

يرفع  مــا  كــرثة  مــن 

أنفه  أن  تخــال  أنفــه، 

هو  هذا(  )منخــاره  هذا 

ثقب  عــن...  املســؤول 

األوزون

له،  قــال  أحد  ال  رمبا 

اياه  العثامين  وباللقــب 

ء  أنفك  صاحبي،  »يا 

ء آخر«... وأنف شارل ديغول 
مأســاة(  نقل  )ومل  مصيبة  تبــدو  األوىل،  للوهلة 
ميشــال عون )فخامة الرئيس ميشال عون( يف كونه 
الفرويدية عىل كل  الشــخصية  سقط، فرويدياً، وهو 
حال، يف جاذبية القرص. الســفري فؤاد الرتك، استاذي 
يف مدينة زحلة، نقل ايّل قــول العميد رميون ادة له، 
أن دســتور الطائف جعل من القرص الجمهوري مقربة 

الجمهورية... لرؤساء 
الذين  املستشارين  املصيبة  يف  تبدو  الثانية،  للوهلة 
ال يتم اختيــار أكرثهم لتميزهم الثقــايف أو لرؤيتهم 
الباريزيانا.  ا عىل طريقــة راقصات  البانورامية، وا
يفــرتض بحرضة املستشــار )فخامة املستشــار( أن 
ا  يحــرتف هز البطــن، باعتبار أن من يهــز البطن ا

التاريخ. يهز... 
بالدعوة  الجرنال  اشــار عىل  الذي  العبقري  هو  من 
( أن الســنة األخرية من  اىل الحــوار، دون أن يعلم )
العهد هي ســنة البطة العرجــاء، وأن الكثريين أعدوا 
االقرتاع،  عليــه يف صناديق  لالنقضاض  الســكاكني 

الباب ثقب  من  القرص  ملغادرة  وينتطرونه 
شــخصياً، وقد قابلت الجــرنال يف القرص )وكانت 
الرابيــة، حيث مظاهر  العاصفة( ويف  املقابلــة  تلك 
التقشــف، وكنت أرى فيه، وهو يشــارك الجنود علب 
الرسدين، دون أن أن موقفــه التاريخي ابان حرب 
2006، شــيئاً من املخلص الذي ينقذ البلد من مصا 
الدمــاء. لكنها لوثة الســلطة، وقــد حّولته من رجل 
التسويات يف  أدراك ما  التسويات. وما  القيم اىل رجل 

املافيات... عامل 
وقفــة رسيعة عند حــزب الله الذي مــا زلُت عند 
قناعتي بأنه ال يســتمد رشعيته ال من البيان الوزاري، 
ان، وال من االندماج الســيايس  الــذي تأكلــه الفــ
الهجينــة، بني لعبة  الطريقة  بتلــك  يف دولة تجمع، 
القبائل ولعبــة الطوائف. رشعيته مــن الرتاب، ومن 
الذين تحت الرتاب، وفوق الــرتاب، وقد صنعوا الوجه 
لبنان  الكربياء ال  لبنــان  للبنان.  التاريخ اآلخر،  اآلخر، 

القهرمانة.
والدويل.  واالقليمي،  الداخيل،  الحصار  داخل  الحزب 
هل اذا أزيــح بالصناديق، أو أزيــل بالخنادق، يتحول 
أكلــة املــال العام اىل قديســني ما دامــوا يعتربونه 
املســؤول عن كل ذلك الخراب الــذي يعصف بالبالد  
أل الكهربــاء يف الليايل الليــالء، وتختفي  هكــذا تت
بالرشاكة  والغاز  النفط  ويستخرج  العام،  الدين  أهوال 
مع »الشــقيقة ارسائيل«، ما دام »ميثاق ابراهيم« قد 

اىل مالئكة. الذئاب  حّول 
هكذا يكون يوم 15 أيار، وهو، باملناسبة، يوم اعالن 
األكرثية  لبنــان.  القيامة يف  يــوم  »ارسائيل«،  قيام 
تنتقل مــن كتف اىل كتف. أي كتف اذا كان هذا اللبنان 
ال يســتطيع أن مي ولو عىل عكاز خشبية منخار 
حرضة املستشــار ليس الوحيد، داخل هــذا الكوكتيل 

األوزون طبقة  يثقب  من  العجيب، 

جويل بويونس

هل مــن طبخة مــا او تســوية ما 
قضت بعودة ثنايئ »امل« حزب الله اىل 
طاولة مجلس الــوزراء او ان االمر هو 
مجــرد مراعاة ملعاناة الشــعب اللبناين 
الذي ي تحــت وطأة اوضاع اقتصادية 
واجتامعية تتفاقم يوما بعد يوم يف ظل 
دوالر يتأرجح يوما فــوق عتبة الـ 33 
الفا، ويرتاجع فجــأة 9000 لرية لحدود 

الـ 25000
حتى اللحظة يؤكد املعنيون عىل خط 
ء من  حارة حريك - عني التينة ان ال 
هذا القبيــل، وان اي كالم عن مقايضة 

متت غري صحيح.
كام يف حارة حريك وعني التينة، هكذا 
يف بعبدا، حيث تجــدد مصادر مطلعة 
عىل جوها نفي اي تســوية متت لعودة 
الثنايئ الشيعي اىل مجلس الوزراء. لكن 
يف  السيام  مرشوعا،  يبقى  السؤال  هذا 

ظل الفرا الحاصل يف اروقة العدلية، علام ان املعلومات تؤكد 
بأن حزب الله كان تبلّ منذ حواىل الشهر بان القرار الظني لن 

يتأخر بالصدور.
اال ان مســار التحقيق مبلف انفجار الرابع من اب املتوقف 
حتى اللحظــة يطرح اكرث من عالمة اســتفهام حول ما تّم 
ذكره اعاله من »طبخة ما اســتوت عالســكت«، وقد تتضح 
معاملها يف اطار املقايضة قريبا، السيام ان البيطار ينتظر ان 
يســتكمل عمله وتتحّرر يداه من جديد، بعدما كّبلت هذ املرة 
ا من  ليس بدعــاوى طلبات رد ومخاصمة دولــة جديدة، ا
باب الشغور الحاصل يف الهيئة العامة ملحاكم التمييز، والتي 
فقدت نصابهــا ومل تعد قادرة عىل البــت بدعوى مخاصمة 
الدولة العالقة امامها واملقدمة من الوزير الســابق يوســف 
فنياونس، مع بلو عضو الهيئة القايض روكز رزق االربعاء 

املايض سن التقاعد.
ليس هذا املركز الشــاغر الوحيد يف اروقة محاكم التمييز، 
فباالضافة اىل هذا املقعد هناك 5  مراكز اخرى كانت شــغرت 
سابقا، فلم يبق بالتايل يف الهيئة العامة اال 4 قضاة من اصل 
10  هم : رئيس الهيئة رئيس مجلس القضاء االعىل ســهيل 
عبود اضافة اىل القضاة االعضاء سهري الحركة جامل الحجار 
وعفيف الحكيم، ما يجعلها عاجزة عن اتخاذ اي قرار، وبالتايل 
معطلة كليا، اذ ترشح مصادر قضائية بارزة بأن اي قرار يجب 
ان يتخذ باقله 5 اصوات من اصل عدد االعضاء االجاميل الذي 
هو 10، ويف ظل غيــاب 6 اعضاء فهذا االمر يجعل من اتخاذ 

اي قرار امرا مستحيال.
فام الســبيل لتحل هذه املعضلة تجــزم مصادر قضائية 
متابعة بان حل هذه القضية تكــون عرب تعيني قضاة بدالء، 

اي رؤســاء غرف اصيلني ملحاكم التمييز لتعود الهيئة العامة 
لنصابها القانــوين، وهو امر ممكن وغري مســتحيل، ال بل 
ســهل اذا صفت النوايا ووجدت االرادة السياســية. وتتابع 
املصادر شــارحة بان االمر يتم عرب مرسوم انطالقته تكون 
من مجلس القضاء االعىل الذي عليه ان يجتمع ليطرح اسامء 
بديلة يرفعها لوزير العدل الذي بــدوره يوافق عليها فيحيلها 
لوزير املــال، وبعدها تصل للجهات املعنية بتوقيعها اي رئيس 

الحكومة ورئيس الجمهورية.
اذا، حل هذه املســالة ممكن، وبدايته من خطوة يقوم بها 
القايض عبود مللء شغور رؤســاء غرف التمييز، فلم ال يبادر 
رئيس مجلس القضــاء االعىل لطرح هــذا البند عىل طاولة 
اول اجتــامع للمجلس، ولو اضطر بــان يطرح هذه املناقالت 
ولو بطريقة اســتثنائية نظرا لفداحة الجرمية ورأفة باهايل 

الضحايا  
مصادر قضائية بــارزة يف الهيئة العامة ملحكمة التمييز، 
تكشف بان اجتامعا كان يفرتض ان يعقد امس ملجلس القضاء 
االعىل، اال انه ارج للثالثاء والســبب، بحســب املصادر، ان 
القايض بركان ســعد اضطر للتغيب، فارج االجتامع لليوم 
)مبدئيا( من دون ان يكون امر طرح موضوع ملء الشــغور 

عىل طاولته مضمونا.
هذا املعلن، لكن اوساطا قضائية تتخوف من ان يكون هناك 
مامطلة من قبــل عبود باتجاه طرح البند عىل طاولة مجلس 
القضاء االعىل العتبارات عدة، السيام ان اهايل ضحايا انفجار 
املرفــأ، الذين نفذوا امس تحركا امام قــرص العدل احتجاجا، 
كانوا  التقوا برئيس مجلس القضاء االعىل سهيل عبود طالبني 
منه بت موضوع الشــغور الحاصل، ولو تطلب االمر ان تكون 

مناقالت استثنائية تسهيال لعمل املحقق العديل.

وفيام كشــفت مصــادر متابعة بان 
عبود اكــد لالهايل انه ســينفذ كل ما 
الخطوة  بالقانون، واذا كانــت  يتعلــق 
)املناقالت والتشــكيالت لتعيني رؤساء 
لطرحها،  سيعمد  فهو  قانونية  اصيلني( 
افادت املعلومــات اىل ان االهايل امهلوا 
يومــني قبل التصعيــد، محذرين من ان 
التصعيــد هذه املرة ســيكون من داخل 
قرص العدل ال خارجه. وقد علم ان هناك 
توجها لدى اهايل الضحايا لزيارة رئيس 
الجمهورية وطلب املساعدة بخطوة ملء 

الشغور.
ملء الشــغور املطلــوب، مل يغب عن 
اذ كشفت  العدل هرني خوري،  بال وزير 
بانه كان طلب من عبود  مصادر مطلعة 
املبادرة وطرح املوضوع باجتامع مجلس 
القضــاء االعىل، وهو ينتظــر ان يبادر 
ويطرح االســامء البديلة لتعبئة الشغور 
عىل  يبنى  لي  التمييــز  بغرف  الحاصل 

ء مقتضاه. ال
املناقالت والتشكيالت عىل  فهل ســيفعلها عبود فيقرتح 
مجلس القضاء االعىل باســامء بديلة ليوافــق بعدها وزير 
العدل ويوقعها الحقا وزير املال املحســوب عىل »حركة امل« 
قبل وصولها للجهات املعنية السيام ان بعض املعنيني مبلف 
املرفأ يعلّقون عىل ترصفات رئيس مجلس القضاء االعىل التي 
يصفونها »بالغريبة« بالقول: »سهيل عبود يعمل عىل قاعدة 
اجر بالبورة واجر بالفالحــة، واداؤه يطرح اكرث من عالمة 

استفهام«.
باالنتظار، فاملعلومات تفيــد بانه يف حال مل يتحرك احد، 
فوزيــر العدل بصدد عقد مؤمتر االســبوع املقبل ليســمي 
االمور باسامئها، وسط حديث عن ان عودة الثنايئ الشيعي 
لطاولة الحكومة اساسه تيّقنه بان يد البيطار ستكّبل لفرتة 
طويلة. فهل من تسوية ما طبخت فأطلت اوىل بوادرها من 
شــباك مجلس الوزراء عىل ان يليها اقــرتاح قانون معجل 
مكرر يتقدم به التيار الوطنــي الحر اللغاء املادة الثانية من 
املنترشين يف  بتصويــت  املتعلقة  الرقــم2021/8  القانون 
الدوائر الـ 15 ال للدائــرة 16 املعنيون ينفون حتى اللحظة 
اية مقايضة، حتى ان مصادر رفيعة يف التيار تجزم بالقول: 
»االمر غري وارد« فهل تؤكد مجريات االيام املقبلة هذا النفي 

او تنقضه
عىل اي حال وباالنتظار، كشفت املعلومات بان هذا املوضوع 
طرح يف االجتامع االخري لتكتل لبنان القوي االسبوع املايض، 
اال انه تم التوصل لخالصة مفادها بعدم طرح اي تعديل تجنباً 
للخسارة، باعتبار ان عدد اصوات ليس كافيا ليمّر هكذا اقرتاح، 
وبالتايل ال اكرثية مؤّمنة لضامنه، وعليه استبعد راهنا تجنبا 

لخسارة جديدة

صونيا رزق

االنتخابات  تأجيل  فكرة  السياســية  الكواليس  يف  ترتّدد 
النيابية ســتة اشــهر بهدف إنتخاب الرئيــس املقبل، فيام 
اكــرث بكثري، يك  بالتمديد لفرتة  النــواب  ضمنياً يطمــح 
التي ســيفقدونها، يف حال جرت  يحافظوا عىل مقاعدهم 
االنتخابات النيابيــة يف موعدها املقّرر، فيام الوقائع تؤكد 
بــأّن التمديد مرفوض بقوة ومهام كانــت الحجج، كام اّن 
عواصم القرار ترتّقب هذا االســتحقاق، الــذي يراهن عليه 
الجميع إلعادة تكوين الســلطة، يف ظــل االهتامم الدويل 
بها، لذا يخطط هؤالء لهذا االنقالب بدءاً بتأجيل االنتخابات 
النيايب املقبل سيكون مغايراً بالتأكيد،  النيابية، الن املجلس 
بحسب مصادر سياســية، لكن عىل اللبنانيني ان يساهموا 
بكل قواهــم لتخليص لبنــان من النــواب، الذين يجّددون 
كل فرتة ألنفســهم تحت حجج االوضــاع املتدهورة، النها 
اصبحــت مرفوضة وبقوة، خصوصاً اّن فرنســا تقوم منذ 
اشــهر بحركة سياســية، لتجييش املجتمــع الدويل حول 
أيار املقبل، إلحداث  النيابيــة يف  رضورة إجراء اإلنتخابات 
تغّيري فعيّل يف الطبقة الحاكمة، املرفوضة من قبل أكرثية 
الشــعب اللبناين، مع تأكيد باريس املطلق وعدم ســامحها 

الحايل. النيايب  للمجلس  بالتمديد 

اىل ذلك تنقل الكواليس بأّن االمــور تتجه نحو التصعيد، 
وستكون مفتوحة عىل خيارات غري مسبوقة، منها إفتعال 
توتر امني قابل للتطور، ألّن املســألة باتت مســألة »حياة 
أو موت« للعديد من الكتل والشــخصّيات السياسّية، خاصة 

النيابّية عىل األبواب. وأّن اإلنتخابات 
ويف هــذا االطار، يقــول نائب معارض: »ال شــك بأّن 
اكرثيــة االحزاب والنــواب الحاليني يفكرون بســيناريو 
جديد للتمديد، مخافــة الدخول يف معركة إثبات الوجود، 
النيابية  كتلتها  املحافظة عــىل  اىل  تهدف  أحزاب  وهنالك 
املتعــددة الطوائف، لــذا تخاف من خوض تلــك املعركة، 
وبعضها اآلخر غــري قادر عىل الفوز مبقاعد نيابية اخرى 
البعض عن رضورة  انه ســمع مــن  ناقالً  دائرته،  خارج 
التمديــد، تحت حجــج الوضع املتأزم النقــدي والصحي 
واالقتصادي، الذي ســيطول بالتأكيد، الفتاً اىل اّن الخبايا 
تشــتّم رائحة من هذا النوع قيد البحــث، ونقل بأّن عدداً 
مــن االفرقاء السياســّيني واالحزاب، قــد تلقى صدمات 
بســبب تديّن نسب االصوات التي ســتقرتع لهم، يف حني 
انهم ُوعدوا من قبل املؤيدين واملقّربني، بأنهم ســيعودون 
مال،  بنســبة اصوات مرتفعة، لكن النتائج أتت مخيبة ل
واظهــرت تبّدالً يف آراء الناخبني عموماً، الذين يعيشــون 
االنهيــارات اليومية، وال احد يســأل عنهــم إال قبل فرتة 

وجيزة من موعد االســتحقاق االنتخــايب، لذا حان وقت 
االقرتاع.  صناديق  يف  منهم  االنتقام 

وينقل املصدر عن وزير ســابق من محور املامنعة قوله: 
االنتخابات  الســلطة ســتعمل عىل تطيــري  احزاب  »بأّن 
اّن حجم  النيابيــة املرتقبة، خصوصــاً يف حال تأكــدت 
مقاعدها النيابية ســيتضاءل، عىل الرغــم من انها تبلغت 
باملرصاد  ســتكون  واوروبيــة  امريكيــة  عقوبات  بــأّن 
االســتحقاق،  يعمل عىل تعطيل هذا  لكل مــن  للمعطلني، 
مع اشــارته اىل وجود  ضياع ســنّي مع ضعف سيايس 
عىل جبهة رئيس »تيار املســتقبل« سعد الحريري، الذي ال 
يزال يلتزم الصمت حيال مســألة ترشــحه اىل االنتخابات 
النيابيــة، االمــر الذي جعــل الضياع يســيطر عىل ابناء 
الطائفة الســنّية ، خصوصاً املؤيدين له، لذا يفّضل نوابه 
التأجيــل والتمديد، وبالطبع هذا الخيــار هو االكرث تأييداً 
الذي  املســتقيلني منهم  بإســتثناء  النواب،  اكرثيــة  لدى 
ساروا عىل خط اســتقالة » لزوم ما ال يلزم«، لذا يجهدون 
اّن املخاوف  النيايب بــأي طريقة. كام  للعودة اىل املجلس 
تزداد ايضاً لدى بعبدا و«التيــار الوطني الحر« من تضاؤل 
»كتلــة لبنان القوي« يف املرحلة املقبلــة، لذا نضعهم يف 
خانــة هؤالء، خصوصاً اّن الحجج حــارضة بقوة ، خامتاً 

املسؤولية« كل هذه  يتحّمل  » من  بسؤال 

بو حبيب عر وسفراء العالقات م بلدانهم
تعاون لكل  الكريم علي: سوريا متحمسة  عبد 

ير البلغاري مهنئا أبرق الى ن
قــواعــد ــى  الـ ــودة  ــع ــال ب إال  ــالص  خـ ال  بــــري: 
ــور والـــقـــانـــون والــــدولــــة املــدنــيــة ــتـ ــدسـ الـ

ور فري ال بي ير بال بو 

ي تقب          ابرا بر م

انخفا  يكون  أال  أتمنى  بقرادونيان: 
ــة إلفــــــال املـــواطـــن ــب ــع الــــــــدوالر ل

فرونتســــــكا: يمكن لحكومة تعمل بكامل 
صالحات طاقتهــــــا تمهيد الطريــــــق ل

عـــــــــــون عـــــــــــر األوضــــــــــــــا
مــــــــ ادكـــــــــــــــار طــــرابــــلــــســــي 

نهرا دا  رابل                       ار  تقب اد ون م

غرد األمني العام لحزب الطاشناق النائب هاكوب بقرادونيان 

عرب حسابه عىل »تويرت«: » كل ما أمتناه أال يكون hنخفاض 

الدوالر لعبة جديدة أخرى وأكيد مشبوهة إلفالس املواطن. ان 

شاء لله اطلع انا غلطان«.

أشارت منسقة األمم املتحدة يف لبنان يوانا فرونتسكا، اىل 

أنّنا »نتطّلع إىل استئناف اجتامعات مجلس الوزراء يف لبنان 

وإىل القرارات التي ســيّتخذها، مبا يف ذلك ما يخّص موازنة 

الدولة للعام 2022«.

وتابعت »ميكــن لحكومة تعمل بكامــل طاقتها أن تعيد 

األمـــــل لشــــعبها وأن متّهــد الطريق لإلصــــالحات 

وللتعايف«. 

اســتقبل رئيــس الجمهورية العامد ميشــال عون قبل 
ظهــر امس يف قرص بعبــدا، عضو »تكتــل لبنان القوي« 
النائب ادغــار طرابليس، واجرى معه جولــة افق تناولت 
األوضاع السياسية العامة يف البالد واألوضاع االجتامعية 
الخانقة، والتحوالت اإلقليمية التي تركت انعكاســات عىل 

الداخيل. الوضع 
ورحب طرابليس بـ »عودة مجلــــس الوزراء اىل االنعقاد 

لالفسـاح يف املجال امام الحكومة للعمل بانتظام«.

غور و »تحرير البيطار«؟ سهيل عبود  »اجر بالبور واجر بالفالحة«... فهل يتحر مللء ال
ــا ــه ــائ ــاســم ــســمــيــة االمـــــــور ب ــت ــد ل ــم ــع ــد ي ــ ــر... وقـ ـ ــ ــتـ ــنـ ــدل يـ ــ ــع ــ وزيــــــر ال
ى خسارة جديدة التيار ناق »امكان اعادة العمل بالدائرة الـ 16«... لكنه يخ

حاضرة والحجج  املتضررين...  قبل  من  النيابية  ت  االنتخابا تطيير  من  مخاوف 
جيل؟ ل حجم التكتل... من يتحمل مسؤولية الت ضيا سني وخوف عوني من تضا
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انفرا حكومــــــي ال ينعكس على انفــــــرا العالقة بين حلفــــــاء الثنائي
مل بين بري وباسيل و »املردة« و »التيار«... العملية معقدة حزب الله يضغ للم ال

تية من الفساد« »أكد رجعية القوانين في تجريم التحاويل املت
ــــــتركة كنعان بعد »لجنــــــة املال« : أبلغنا اللجان امل
ــادة األمـــــــوال املــحــولــة ــعـ ــتـ ــرا اسـ ــ ــت ــ إحـــالـــة اق

املولوي : ال وجود ألي عمل له صفة إرهابية في حادثي
الطائرتيــــــن القطرية واليونانيــــــة... واألمن مضبوط

وهــــــاب : يمكــــــن تطييــــــر االنتخابــــــات واملفاوضات
تيــــــال كبير أو فوضى أمنية  م صندوق النقد عبر ا

النـــعـــقـــاد ــو  ــ ــدع ــ ــي ــ س ــي  ــ ــات ــ ــق ــ ــي ــ م  : درويـــــــــــ 
جــــلــــســــة ملــــجــــلــــس الـــــــــــــــــــوزراء االثــــنــــيــــن

عقدت لجنة املال واملوازنة 
جلسة برئاسة النائب ابراهيم 
اقرتاح  فيها  ناقشت  كنعان، 
باســتعادة  املتعلق  القانون 
للخارج،  إىل  املحولة  االموال 
نقوال  النــواب:  حضور  يف 
نحاس، ســليم سعادة، االن 
عون، محمــد الحجار، عيل 
درويش، ادي ايب اللمع، امني 
رشي، ابراهيــم املوســوي، 
 ، بالل عبدالله، فيصل الصاي
جورج عقيص، غازي زعيرت، 
فريد البستاين، ايوب حميد، 
جميل الســيد، ياسني جابر، 

حســن فضل اللــه، طارق املرعبــي، هادي 
حبيش، اييل الفرزيل، قاســم هاشم وعدنان 
طرابلــيس، اىل ممثــل وزارة العدل القايض 
جاد الهاشــم، مسؤول الشؤون القانونية يف 
مرصف لبنان بيار كنعان، ممثل نقابة املحامني 
يف بريوت عبدو لحود، ممثل جمعية املصارف 
نديــم القصار، محامي جمعية املصارف أكرم 
عازوري واملستشار القانوين لجمعية املصارف 

املحامي اييل شمعون.
عقب الجلسة، تحدث كنعان، فأكد »رجعية 
القوانــني يف تجريم التحاويــل إىل الخارج 
مــوال املتأتية من الفســاد للسياســيني  ل
واملوظف العمومي كام للمصارف«، وأشــار 

اىل ان »االقرتاح تطرق ايضا اىل إستنســابية 
املصارف يف التحاويل، خصوصا عىل مستوى 
استعادة  التنفيذيني وآلية  أصحابها ومدرائها 

هذه األموال«.
ولفــت اىل ان اللجنة »أبلغت إحالة القانون 
إىل اللجان املشــرتكة«، مشريا اىل انه سريفع 
»تقريــرا يتضمن خالصة مــا توصلت إليه 
اللجنة إىل هذه اللجان الستكامل مسار إقرار 

القانون بعد الجهد الذي قامت به«.
وختــم كنعــان مؤكدا انه لــن ير »أال 
يأخذ اســرتداد األموال املحولة للخارج مساره 
العدالة  يريدون  فالناس  والتنفيذي،  الطبيعي 

ومحاسبة املخالفني«.

ترأس وزيــر الداخلية والبلديات القايض 
بســام املولوي اجتامعا لجهاز امن املطار، 
حيث اســتهل كالمه بتوضيــح كل ما يثار 
من اشــاعات تــيسء اىل ســمعة لبنان 
وســمعة املطار وراحة املسافرين وامنهم 

وسالمتهم، 
وقال: »لقد اجتمعت مع جهاز امن املطار 
وضباطه املســؤولني عن األمن يك ندرس 
الطائرتني  املتعلقة بأمري  التقارير  ونناقش 
القطريــة واليونانيــة االوىل يف 8 كانون 
 .»2022/1/10 2022 والثانية يف  الثاين 

ورسد املولــوي حقيقة ما حصل، وقال: 
»بالنســبة اىل الطائــرة القطرية التي قيل 
ان عمال اســتهدف إطارهــا، الحقيقة هي 
ان دوالبها دهس مقذوفا عىل ارض املطار، 
ومل يســمع اي اطالق نــار ومل يبل قائد 
الطائرة بذلك، وبالتــايل تؤكد كل التقارير 
ذلك وهذه هي الحقيقة، وال وجود الي عمل 
لــه صفة امنية او تخريبية او ارهابية. اما 
بالنســبة اىل الطائرة اليونانية فوجد ثقب 
تحــت قمرة القيادة تبني لنــا عرب التقارير 
ان ال عالقة لهــذا الثقب بأي عمل إرهايب، 
ا عائد اىل اصطدام  وهو ليس رصاصة وا
الطائرة بجسم معدين صغري متحرك وليس 
إطالق نار. وكان هذا الجســم موجودا عىل 
الطائــرة قبل حضورهــا اىل بريوت ولدي 
تقارير فنيــة بذلك، ولدي تقريران اجنبيان 

متوفــران يؤكدان ان هــذا الثقب غري ناتج 
من رصاصة، والتقرير الثاين ذكر ان الثقب 
ناتــج من امر حصل اثنــاء تجهيز الطائرة 

اىل بريوت«. وقبل وصولها 
وشــدد عــىل »رضورة ان نكون حرصاء 
عىل ســمعة مطار بــريوت، فالتقارير ال 
تبني اي عمل امني او اطالق نار اســتهدف 
الطائــرة، مــن هنا اطلب منكم كوســائل 
الضباط  الدقة ومساعدتنا ومساعدة  اعالم 
املســؤولني للمحافظة عىل ســمعة مطار 
الدويل، انطالقا من حرصنا  رفيق الحريري 
عــىل متابعــة ادق االمور االمنيــة، وانا 
مبتابعــة دامئة مع قائــد جهاز امن املطار 
والضبــاط ألدق التفاصيل االمنية وغريها 
لتبيان الحقيقــة، وليس واجبنا جلد الذات 

موجودة«. غري  امنية  ثغرات  وتبيان 
وردا عىل ســؤال عن الثغرات االمنية يف 
املطار، قال: »يقــوم جهاز امن املطار بكل 
بإرشاف  جــدا  مضــــبوط  وهو  واجباته 
القادة فال حوادث يف املطار، ويف محيطه 
تقــوم وزارة االشــغال والنقــل برتكيب 6 
كامريات لســالمة الطريان، ويتابعها قائد 

الجهاز«.
من جهة ثانية، استقبل وزير الداخلية يف 
مكتبه، ســفري بولندا يف لبنان بشميسواف 
نيشوفســي، وتم البحث يف العالقات بني 

كافة. املستويات  عىل  البلدين 

اشــار رئيس حزب »التوحيد العريب« وئام 
وهــاب، إىل أن »لبنان يحتــاج لخطة إنقاذ 
فورية، وال ميكن أن نســتمر بهذه الطريقة«، 
مشــدداً عىل أن »أي شخص ال ميكنه بعد اآلن 
أن يفعل شــيئاً يجب أن يرتك منصبه، وأنا إذا 
كنت مبكانه رئيس الجمهورية ميشــال عون 

»كنت بفل«.
وخــالل حديث تلفزيــوين، رأى وهاب أن 
»حزب الله يتحّمل من الحلفاء والخصوم وهو 
ء«، موضحا أن »الحزب ال ميكن  ليس بيده 
تخيريه، ورئيس »التيار الوطني الحر« جربان 
باسيل اقرتب من التخيري، ولكنه كان مخطئاً، 
ألن حزب الله ســيختار رئيس مجلس النواب 

نبيه بري«.
ويف ســياق متصل، رأى وهاب أن »رئيس 

حزب »القوات اللبنانية« ســمري جعجع أخطأ 
عندما وعــد اللبنانيني بتخفيض الدوالر، ولن 
يعــود لبنان للحياة القدميــة وتنتظرنا حياة 
جديدة«. وأفاد بأن »هناك محاولة لتثبيت سعر 
رصف الدوالر عىل 25 ألف لرية كام سمعت«.

وفيام يتعلــق باالنتخابات النيابية، أوضح 
أنــه »ميكــن تطيــري االنتخابــات النيابية 
واملفاوضات مع صنــدوق النقد الدويل، عرب 
إغتيال كبري يف لبنان أو فو أمنية«، مشددا 
عىل أن »جميع أحزاب السلطة لديهم مصلحة 
بتطيري االنتخابات، وتبلغوا بعقوبات أمريكية 

أوروبية ضد املعطلني«.
وشدد عىل أن »التيار الوطني الحر سيخرس 
يف االنتخابــات النيابية، والثنايئ الشــيعي 

ميكن أن يخرس يف بعلبك ـ الهرمل«. 

أكد عضو تكتل »الوســط املستقل« النائب 
عيل درويــش، أن »رئيــس الحكومة نجيب 
ميقايت، سيدعو النعقاد جلسة ملجلس الوزراء 
االثنني املقبل«، موضًحا أن »الجميع انترص، وال 

خارس يف أزمة الحكومة«.
وأوضح، يف حديث تلفزيوين »أنني ال أعتقد 
أن يُفجر بند التعيينات، جلسات مجلس الوزراء 
مــن جديد، وهذا ليس من مصلحة أي جهة«، 

معتربًا أن »ميقايت ال يدافع عن أحد، وما قاله 
عن حاكم مرصف لبنان رياض ســالمة، من 

باب احرتام الجميع«.
واشــار إىل أن »ميقــايت مل يُجدد لرياض 
ســالمة، ومعروف من جدد له، وهو ال يريد 
أن يدخــل بأمور خالفية«، الفًتا أن »الهاجس 
االســاس مليقايت، هو قطع هذه املرحلة بأقل 

الخسائر«.

ــــــروطة مــــــدة ومضمونا عــــــودة الثنائــــــي الــــــى طاولــــــة الحكومة م
ــــــمل ملفات سياســــــية؟ هــــــل توســــــ الحــــــارة اســــــتثناءاتها... فت

ابتسام شديد

مل ينجــح البيان التوضيحي 
للثنــايئ الشــيعي يف شــأن 
والتي  الحكومة،  اىل  عودتــه 
اللبناين  بالوضــع  حرصهــا  
واألزمــة االقتصادية يف إزالة 
االلتباســات يف شــأن قراره 
املفاجىء، وعىل األرجح سوف 
تبقى  التســاؤالت قامئة حتى 
انعقاد الجلسة الحكومية وسط 
املتناقضة،  التفسريات   من  كّم 
ومن زاوية كل طرف ســيايس 
وتتأرجح  الخاصة،  ومصالحه 
بني نظرية سعي الثنايئ لرمي 
كرة التعطيل يف إتجاه اآلخرين، 
ومن ربط مســألة العودة اىل 
طاولة مجلــس الوزراء بامللف 

الخارجــي املتعلق بنجاح مفاوضات فيينا واألجواء 
التي تشري اىل انتظام العالقة السعودية - اإليرانية 
والهدنة مع الخليج، وما لذلك من انعكاســات عىل 
الســاحة العربيــة. فيام يرى فريق ســيايس ان  
الثنايئ وجد ان األفق مسدود أمام  محاولة »تنحية« 
املحقــق العديل يف قضية انفجار املرفأ لعدم توفر 
الظروف السياسية لها، وارصار رئيس الجمهورية 
وفريقه الســيايس عىل بقاء القايض البيطار يف 

مركزه إلكامل التحقيق.
تتعدد األسباب، لكن الجيد واملهم يتمثل باالنفراج 
الحكومي الذي سرييح الساحة الداخلية التي تكاد 
تنفجر تحت الضغط الشــعبي وقبل االستحقاقات 
املقبلة ، ومع  تهديد رئيس التيار الوطني الحر النائب 
جربان باســيل بطرح الثقة بالحكومة واستقالة 
وزراء التيــار منهــا، مام دفع الثنــايئ اىل قراءة 
مغايرة، خصوصا ان أي خطوة متعرثة ستؤدي اىل 

خربطة الســاحة الداخلية وأخذ األمور لغري صالح 
فريق 8 آذار.

اال ان االنفــراج الحكومي الــذي فرضه الثنايئ 
ال يشــمل انفراج العالقة مــع الحلفاء وتخفيض 
االحتقان عىل جبهة التيار و »حركة أمل« من جهة، 
او تقريب املســاحات بني التيار و »املردة«، حيث ال 
تزال العالقات تشــهد تأزما كبريا بني التيار ورئيس 
املجلــس نبيه بري، كام ان زيارة رئيس ســليامن 
فرنجيــة ولقائه رئيس الجمهورية يف قرص بعبدا 
يف إطار طاولة الحوار مل تبدد هواجس بنشــعي، 
ففرنجية الذي خاض حوارا جيدا وهادئا مع الرئيس 
عون، ال يزال يُخضع العالقة الختالفات بني الرئيس 

والنائب باسيل.
وفيام يحــاول حزب الله ان يرمــم الوضع بني 
»أمــل« والتيار، خصوصــا ان خريطة التحالفات 
صارت جاهــزة لدى الحزب وتنتظر لحظة الصفر، 
فان الواضح ان املشكلة عميقة بني الحليفني باسيل 

وبري من جهة، كام ان التعاون 
اإلنتخايب بــني »املردة« والتيار 

غري مطروح بأي شكل.
استقرار العالقة بني فرنجية 
والثنايئ ال تنسحب عىل الوضع 
بني التيار والثنايئ التي تشــهد 
هّبات باردة وساخنة، خصوصا 
فرئيس  والثنايئ،  باســيل  بني 
»املــردة« يحاف عىل العالقة 
الثنايئ،  مــع  االســرتاتيجية 
وهو خــرج معا من ورطة  
اســتقالة وزير اإلعالم جورج 
عالقة  عىل  وحاف  قرداحي،  
الســعوديني،  مع  متوترة  غري 
ومل يخطــىء بحــق املحــور 
السيايس الذي ينتمي اليه، كام  
أحســن إدارة وصياغة مواقفه 
وخطواته، فبقي عىل تنســيق 
مع بكريك، ويف الوقت نفسه مل يسّجل أي اخطاء  
تجاه حزب الله، وبقي ملتزما  باملوقف الســيايس 

ومقتضيات الخط الوطني.
ملّ الشــمل بني حلفاء حزب الله مســألة حيوية 
بعد تجاوز إشــكالية انعقــاد الحكومة، فالخالف 
بــني الحلفاء يُربك حزب اللــه ويتصدر اهتامماته 
مــن اجل  ترتيب العالقة بني التيــار و »أمل« قبل 
استحقاق  أيار، مع علمه ان األمر يف غاية التعقيد، 
نظــرا للمنحى االنحــداري والطويل يف الخالفات 
الذي بدأ قبل اإلنتخابات الرئاســية ومســتمر اىل 
اليوم، حيث يترسب مــن كواليس التيارين وصول 
الوضع اىل عدم تقبل الفريق اآلخر،  كام ان فرنجية 
ال يظهر اال التشــدد هذه املرة مــع التيار انتخابيا، 
النائب جربان  العونية املتكررة من  األخطاء  بسبب 
باســيل من جهة، مع رفض قواعد »املردة« للحوار 

والتعاون مع التيار يف الدوائر.

ميشال نرص

فجــأة ومن دون ســابق 
ممهدات، نام اللبنانيون عىل 
الثقيل  العيــار  من  مفاجأة 
حول  »يــدورون  جعلتهــم 
شو  فاهمني  مش  نفســهم 
الشيعي  الثنايئ  يصري«.  عم 
قــرر تعديل قــراره بتعطيل 
الحكومة، واعطاء استثناءات 
يف ما خص مواضيع املوازنة 
والقضايــا املاليــة املتعلقة 
املواطنني،احساســا  بحياة 
للبنانيني،  باالوضاع الصعبة 
والنهــم »مش قــد يحملوا 
قرارا  االنهيار«.  مســؤولية 
نزل بردا وسالما عىل رئيس 
الحكومــة »الضاحــك يف 

عبو«، هــو الذي حصل عىل الورقــة التي يريدها 
للذهــاب اىل املواجهة مع صنــدوق النقد الدويل، 
فيام بعبدا ومرينا الشــالوحي ترضبان »االخامس 
« وســط سؤال  باالســداس  والفار عم يلعب بع
واضــح اىل اين عىل طريقة وليد بيك، بعد »خطوة 

النص ميل الشيعية«.
خطوة الثنايئ فتحت الباب واسعا امام التكهنات 
عن اسبابه ودوافعه،طبعا عىل الطريقة اللبنانية، 
فربطها البعض بالتطورات االقليمية الســعودية  
االيرانية ومبفاوضات فيينا، فيام مل يعطها البعض 
اكــرث من حجمها الداخيل، وهو ما قد يكون االصح 
واالقرب اىل الواقع، يف ظل معلومات ديبلوماسية 
عن ان كل ما يح عن تقدم عىل املســارات سواء 
يف بغــداد او فيينا ليس ســوى »بالونات اختبار«، 
مع تهيب كل االطراف للحظة الفشــل ومحاولة كل 
منهــام »كبها عىل اآلخــر«. يف كل االحوال، تعيد 
مصادر متابعة الخطوة اىل مجموعة اسباب اهمها:

- الوضع املعي الشــديد الخطورة يف الداخل، 
والذي ما عاد حزب الله و »حركة امل« قادرين عىل 
تحمله، ســيام يف شارعهام، والذي بدأ يتحول اىل 
متايــز كاد ينذر مبا هو اخطر، خصوصا بعد تحرك 
االتحاد العاميل عــىل االرض، مقابل الهجوم الذي 
تعرض لــه مرصف لبنان، من هنــا كانت الحاجة 
اىل خطــوة لتنفيس االحتقــان وتأجيل االنفجار، 

خصوصا ان الجميع يحّمل الثنايئ مسؤولية ارتفاع 
الدوالر وما لحقه من كوارث، كام تعطل املفاوضات 

مع صندوق النقد الدويل...
- الوضع الســيايس الخطر واالنشــقاقات التي 
باتت تهدد بانفراط عقد تحالف املامنعة واملقاومة، 
يف ظل الخالفات بني التيار الوطني وباقي مكونات 
ة من يرى ان ما يجري ما هو اال  الحلف، وان كان 
مرسحية متفق عليها، غري ان الحقائق عىل االرض 
وعىل مواقع التواصل االجتامعي تبني ان »الجامهري 
الشعبية عايشتها«، لذلك كان ال بد من تقديم »جائزة 
ترضية« لرئيس الجمهوريــة والتيار الوطني الحر 
ودفعة اىل االمام لرئيس الحكومة، ومن جهة ثانية 
الحفا عىل التوازنات الحكومية خوفا من سقوط 
الحكومة امليقاتية الذي مل يحن اوانه بعد، خصوصا 

بعد كالم »الصهر« التهديدي من بعبدا.
- بــدأت تربز اصوات من هنا وهناك تنتقد الحرب 
العبثية املشــنة يف مســألة ملف التحقيقات يف 
تفجــري مرفأ بــريوت واالرصار عىل »قبع« املحقق 
العديل يف حــرب عبثية، خصوصا انه عمليا، ومع 
الفرا الذي حل يف »التمييز«، جعل القايض بيطار 
بحكــم »املعزول« وغري القادر عىل اتخاذ اي خطوة 
قبل صدور تشكيالت قضائية جزئية او كاملة، وهو 

غري املرجح حاليا.
يف كل االحوال، وفيام لن يتوقف النقاش الدائر حول 
الظروف واملعطيات التي دفعت بالثنايئ اىل »تجرع 

كأس ســّم العــودة« املحدد 
جدول اعاملهــا يف النطاق 
اعامل  لترصيــف  الضيــق 
النــاس ومصالحهــم،«رح 
« كل يوم قراءة جديدة  تفّر
قياســا عىل حجم املعطيات 
ان  التي ميكن  واملعلومــات 
تغري صورة املشهد بالكامل، 
ومــا ميكن ان يــؤدي اليه 
مــع عملية مســح »توزيع 
االرباح والخســائر وتحديد 
واملترضرين مام  املستفيدين 

حصل«.
ة حديث يف  من هنــا، 
االوســاط السياســية عن 
صفقة او طبخة، استبســل 
الجميــع يف نفيها وانكارها 
قبــل صياح الديك، مفاده ان 
، وان ما حصل ليس  الخطوة الشيعية مل تأت من فرا
هديــة مجانية، وعىل طريقة »تبويس اللحى«، مبا 
معناه طي صفحة التعطيل، وهو ما تؤكده الرشوط 
التي اوردها اعالن العودة، بقدر ما هو رمي للكرة يف 
ملعب رئاسة الجمهورية وفريقها التي ارصّت خالل 
االيام االخرية عىل تحميل الثنايئ مسؤولية االنهيار 
واالزمة وما آلت اليــه االمور، علام ان حارة حريك 
تفضــل ان تكون طاولة مجلس الوزراء املكان الذي 
تناقش فيه خطة التعايف،اي داخل البيت الواحد، ال 

طاولة الحوار.
بنــاء عىل ما تقدم، ومبعــزل عن الكثري مام هو 
محتمل وما هو مســتبعد تبقــى ثابتة وحيدة، اذا 
ما اســتثنينا الرضر الالحق بالدولة ومؤسســاتها 
وباملواطنــني، ان العهد يف مقدمة املترضرين، فيام 
املستفيدون كرث وســط معادلة تقول ان املستفيد 
األول هــو حزب الله الذي »كّب التعطيل عن ضهرو« 
و »عرف كيف ينزل عن الشــجرة برشوطو« وضمن 
قواعــد اللعبة التي حددهــا، وان »ما حدن مبون 
عليــه«، متاما كام اكد رئيــس التيار الوطني الحر،  
ن العهد والحلفاء بأنه ال يزال  يف الوقت نفســه ط
قــادرا عىل ترميم العالقات بــني اهل البيت الواحد 
متهيــدا للصفقة التي ميكن ان تعيد رص الصفوف، 
من اعادة »الجمع االنتخايب« بني مرينا الشــالوحي 

وخصومها املامنعني.

ــادل الــتــجــاري ــب ــت ــول ال ــرأ اجــتــمــاعــيــن حـ ــ مــيــقــاتــي ت
ــرات لـــــزيـــــارة تــركــيــا  ــ ــي ــضــ ــحــ ــ ــت ــ ــ الـــــعـــــراق وال ــ مـ

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقايت، أن »جلسات 
الحكومة ستخصص لبحث مرشوع املوازنة«، الفتا 
إىل انه »ينكّب مع الوزراء، بالتعاون مع وزير املالية 
يوسف الخليل بدءاً من اليوم، إلعداد مرشوع قانون 
املوازنة، عىل أن يكون جاهزاً يف نهاية هذا األسبوع 
لتوزيعه عىل الوزراء استعداداً ملناقشته يف جلسات 

متواصلة تبدأ يف مطلع األسبوع املقبل«.
ونفى ميقــايت يف حديــث لصحيفة »الرشق 
األوســط«، ما أخذ يُشاع، فور إذاعة البيان املشرتك 
الصادر عن قياديت حركة أمل وحزب الله بـ »وقف 
مقاطعتهام لجلســات مجلس الوزراء، عن وجود 
صفقة تقيض باإلفراج عن الجلســات يف مقابل 
مقايضتهــا بتعليق التحقيــق القضايئ يف ملف 

انفجار مرفأ بريوت«.
من جهة ثانية، ترأس ميقايت إجتامعني للجنتني 
وزاريتني عرص امس يف الرساي الكبري، وقد ُخصص 
اإلجتامع األول للبحث يف آلية زيادة التبادل التجاري 
بني لبنان والعــراق، أما اإلجتامع الثاين فقد تناول 
التحضريات الجارية للزيارة التي سيقوم بها رئيس 
الحكومة اىل تركيا مطلع الشــهر املقبل عىل رأس 

وفــد وزاري. وقد شــارك يف اإلجتامع األول: وزير 
الخارجيــة بو حبيب، وزير الســياحة وليد نصار، 
وزير الصحة العامة فراس األبيض، وزير األشغال 
العامة والنقل عيل حمية، وزير الطاقة واملياه وليد 

فياض ووزير الزراعة عباس الحاج حسن.
بعد اإلجتامعــني املتتاليني، قال وزير الخارجية 
واملغرتبني عبدالله بو حبيب فقال: »تناول اإلجتامع 
االول موضوع تحســني امليزان التجاري بني لبنان 
والعامل العريب، وكان البحث مطوالً قدم خالله كل 
وزير مشارك جملة مشاريع تتمحور حول تحسني 
التبــادل التجاري.اما اإلجتامع الثاين فتناول زيارة 
رئيس مجلس الوزراء اىل تركيا مطلع الشهر املقبل 
عىل رأس وفد وزاري، وقد بحثنا يف املواضيع التي 
ســنتناولها مع األتراك، ومنها السياحة والطاقة 

والصحة والزراعة والرتبية.
بدوره، قال وزير الطاقة: تباحثنا يف النقاط التي 
ميكن أن نستفيد منها يف التعاون القائم مع تركيا 
سواء لناحية توريد إما الكهرباء أو الفيول. بالنسبة 
اىل الكهرباء نحن نحبذ دامئا استجرارها عن طريق 
اتفاقية عرب تركيا فســوريا وصوال اىل لبنان. اما 

املوضوع الثاين فهو آلية االســتفادة من الخربات 
الرتكية وامكانية اســتثامر االتراك يف مجال انتاج 
الطاقة، منها الطاقة الشمسية والرياح ومحطات 
انتاج الكهرباء عىل الغاز، فنحن نحبذ هذا التعاون 
خصوصا اذا كانوا عىل اســتعداد لالســتثامر يف 
لبنــان يف غياب امكان تقديم ضامنات دولية علام 
اننا قادرون عىل اعطائهم ضامنات بإسم الحكومة 

اللبنانية.
اىل ذلك، اجتمع ميقايت مع وزير الدفاع الوطني 

موريس سليم، وبحث معه يف األوضاع العامة. 
واستقبل النائب ادي معلوف الذي أعلن إثر اللقاء: 
»ترشفت بطرح إشــكالية امتــالء مطمر الجديدة 
بالنفايات بعد شــهر ونصف الشهر من اآلن، فبعد 
سنوات من اإلدارة الخاطئة ملوضوع النفايات يقال 
لنا بأننا ســنكون امام أزمة نفايات جديدة. عرضت 
هذا األمر عىل الرئيس الذي تواصل مع وزير البيئة 
واتفــق عىل عقد اجتامع للجنــة وزارية الخاصة 

مبعالجة موضوع النفايات«. 
وإســتقبل النائبــني وائل ابو فاعــور ومحمد 

القرعاوي وبحث معهام مطالب خدماتية .  

ــــــرو املوازنة عداد م بدأنا ب
وسيكون جاهزا نهاية األسبو

جت ا ا ولو م ا

ة ان يتحد خ الجل ن
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ــل والـــخـــار ــداخـ ــيــعــي« الـــى مــجــلــس الــــــوزراء يــنــعــكــس إرتـــيـــاحـــا فـــي الـ ــ ــي ال ــائ ــن ــث إعــــالن عــــودة »ال
ـــــــــــــــكيالت قضائيـــــــــــــــة يـــــــــــــــة فرضـــــــــــــــ نفســـــــــــــــها كمـــــــــــــــا تعويـــــــــــــــم الحـــــــــــــــزب للعهـــــــــــــــد... ولكـــــــــــــــن ال تعيينـــــــــــــــات وال ت الخطـــــــــــــــ اإلنقا

دوليل بشعالين

ُســّد الباب يف وجه دعوة رئيس الجمهورية ملؤمتر الحوار 
الوطني ملناقشــة ثالثــة عناوين هي الالمركزيــة اإلدارية 
التعايف  وخطّة  الدفاعية،  واالسرتاتيجية  واملوّسعة،  واملالية 
اإلقتصادي، بعد اعتذار قوى سياســية عــّدة عن تلبية هذه 
الدعوة، كون بعض هذه العناوين خالفية وال مجال ملناقشته 
يف املرحلــة الراهنة... غري أنّه ُفتــح، يف املقابل، عىل عودة 
مجلس الــوزراء اىل اإلنعقاد مع إعالن »الثنايئ الشــيعي« 
املتمّثل بحزب الله و »حركة أمل« عن اإلستعداد للمشاركة يف 
الجلســات الحكومية. ويُفرتض أن يبحث مجلس الوزراء فور 
انعقاده خطة املوازنة العامة لعامــي 2021 و2022، فضالً 
عن خطّة التعايف املايل واإلقتصادي إلقرارهام رسيعاً بهدف 

تحسني الوضع الداخيل العام يف البالد.
مصادر سياســية عليمة أوضحت أّن موافقة »حركة أمل« 
وحزب الله عىل العودة اىل مجلس الوزراء انعكســت ارتياحاً 
داخلياً فورياً لدى املواطنني، ال سيام مع انخفاض سعر رصف 
الدوالر األمرييك يف السوق الســوداء مقابل ارتفاع القيمة 
الرشائية للرية اللبنانية، حتى قبل انعقاد أي جلسة حكومية. 
علامً بأّن هذا االنخفاض مل ينسحب عىل أسعار السلع واملواد 
الغذائية واألدويــة، وذلك خالفاً مل يحصل عند ارتفاعه، وهذا 
األمر ال بّد من أن تجد الدولة حاّلً له إلراحة الوضع اإلقتصادي 
العــام يف البالد. أّما عودة الثنايئ الشــيعي اىل الجلســات 
الوزارية فسُتفســح يف املجال أمام الحكومة ملناقشة خطة 
التعايف اإلقتصادي التــي دعا الرئيس عون اىل الحوار حولها 
بهدف التوافق عىل إقرارها بالدرجة األوىل، ســيام وأّن لبنان 

عىل عتبة توقيع اإلتفاق مع صندوق النقد الدويل.
وتجــد املصادر بأّن عودة مجلس الــوزراء اىل االنعقاد من 
شــأنه استعادة املســؤولني اللبنانيني ثقة الشعب التي تدنّت 
اىل أد درجاتها مع تفاقم األزمة املعيشية واليومية، فضالً 
عن ثقــة املجتمع الدويل املطلوبة بإلحــاح خالل التفاوض 

الدويل.  النقد  صنــدوق  مع 
الطريق  متّهد  الثقــة  وهذه 
أمــام إجــراء اإلنتخابــات 
النيابية املقبلة يف مواعيدها 
تُطالب  ما  عىل  الدستورية، 
الداخل،  قبــل  الخارج،  دول 
وتســمح للحكومة الحالية 
مبواكبتهــا لتأمني حصولها 
وشــفافية  نزاهــة  بــكّل 
ومصداقية، وإيصال املمثلني 
الفعليني للشعب اىل املجلس 

النيايب.
وبرأي املصــادر، إّن نتائج 
محادثات فيينا بدأت تنعكس 
بشــكل إيجايب عىل الوضع 
الداخــيل اللبنــاين، قبل أن 
ما  خواتيمهــا،  اىل  تصــل 
يُوافق  الشيعي  الثنايئ  جعل 

عىل العودة اىل مجلس الوزراء، من دون إيجاد الحّل ملا ُسمي 
بقضية القايض طارق البيطــار الذي يُحّقق يف انفجار مرفأ 
بريوت، والتي كانت الســبب املبارش لتعليق مشاركة الحزب 
والحركة يف الجلســات الحكومية. وإذ تحّدث البعض عن أّن 
تراجع الثنايئ الشيعي، من دون حصول تسوية سياسية ما، 
ا يدّل عىل »خســارتهام يف معركتهام ضّد البيطار«، أكّدت  ّ إ
املصادر نفسها بأّن األزمة املعيشية املتفاقمة ووصول الدوالر 
األمرييك اىل أكــرث من 32 ألف لرية لبنانية جعل الثنايئ يبّدل 
موقفه، ســيام وأّن فريقه الســيايس حّمله أيضاً مسؤولية 
تعطيل عمل الحكومة، وبالتايل فــإّن رضورة إقرار الخطط 
اإلنقاذية فرضت نفسها عىل الرصاعات والخالفات السياسية.
علامً بأّن مشــاركة الثنايئ الشيعي يف الحكومة التي أتت 
زمة اإلقتصادية الراهنة التي مل  عىل خلفية إيجاد الحلول ل

يعد املواطن قادراً عىل تحّملها، عىل ما أضافت املصادر نفسها، 
ستنحرص يف إقرار املوازنة وخطّة التعايف، سيام وأّن مشكلة 
القايض البيطار ال تزال يف مكانها ومل يتّم التوافق عىل أي حّل 
لها. ولهذا، فإّن أي تعيينات لن تحصل يف الجلسات الحكومية 
املقبلة، فضالً عن التشكيالت القضائية التي يقوم بها مجلس 
القضاء األعىل، ويحتاج اىل موافقة مجلس الوزراء عليها، ألّن 
من شأن ذلك دفع الثنايئ الشــيعي ُمجّدداً اىل اإلعتكاف عن 

املشاركة يف جلسات مجلس الوزراء.
وتقول املصادر بأّن خطوة الثنايئ الشيعي التي جاءت عىل 
خلفية »إحساسهام بأوجاع اللبنانيني«، عىل ما أعلن ميقايت، 
فيهــا أيضاً نوع مــن تعويم عهد الرئيس عــون الذي يكفيه 
محاوالت رضبه وإســقاطه من قبل املعارضــني، فكيف إذا 
أضيفت إليهاعراقيــل من قبل الحلفاء املقّربني ورأت املصادر 
بأّن اإلنتخابات النيابيــة عىل األبواب، و »تفاهم مار مخايل« 

ال بّد وأن يرُتجم تحالفاً إنتخابياً بني حزب الله والتّيار الوطني 
الحّر يف دوائر إنتخابية عّدة ملا فيه مصلحتهام معاً، ســيام 
وأّن حصول عكس ذلك ســيؤّدي اىل تحقيق األطراف األخرى 

اإلنتصارات عىل حسابهام. 
كذلك فإّن الثنايئ الشيعي مل يشأ أن يستمّر يف موقفه، عىل 
ما عّقبت املصادر عينها، ال سيام مع تحميله مسؤولية ارتفاع 
سعر رصف الدوالر وكّل ما وصلت اليه األوضاع يف البالد من 
انهيار خطري، األمر الذي دفعه اىل العودة اىل مجلس الوزراء، 
مع إبقاء موقفه ثابتاً من قضية القايض البيطار، فضالً عن 
اي مواضيــع خالفية أخرى، ما يعني أّن جدول أعامل مجلس 
الوزراء خالل الجلسات املقبلة لن يتضّمن أي بنود خالفية من 
شأنها دفعه اىل التعطيل مرّة أخرى، أو اىل تفجري الحكومة 

من الداخل.
وفيــام ينتظر أن يعقد مجلس الوزراء أوىل جلســاته بعد 
تعطيل اســتمر منذ 14 ترشين األول الفائــت، أي بعد أكرث 
من ثالثة أشهر، أشــارت املصادر اىل أّن إقرار املوازنة العاّمة 
لعامي 2021 و2022 والتوافق عىل خطّة التعايف اإلقتصادي 
لن تكونا مواضيع خالفية، بل عىل العكس سيسعى الجميع 
اىل رضورة تحســني الوضع اإلقتصادي واملايل يف البلد، غري 
أنّها لفتت اىل أن إقرار املوازنة من دون رفع وتصحيح األجور 
قد ال يؤّدي اىل ما هــو مرجو منها، إاّل يف حال جرى التوافق 
عىل تثبيت ســعر رصف الدوالر عىل نحو منخفض ال يتخطّى 
الـــ 10أو الـ 12 ألف ل.ل. أّما عكس ذلــك فلن يُعالج الوضع 

اإلقتصادي، عىل ما يأمل املواطن اللبناين.
وأكّــدت املصادر يف املقابل، بأّن زيارة الوســيط األمرييك 
يف عملية التفاوض غري املبارش بني لبنان والعدو اإلرسائييل 
آموس هوكشــتاين، كان من بني أسباب تأجيلها عدم اجتامع 
مجلس الوزراء يف لبنان. فموضوع الرتســيم البحري يحتاج 
اىل حكومة فعلية إلقرار أي اتفاق ممكن أن يتّم التوّصل اليه 
بني الطرفني، ولهذا فإّن زيارة هوكشتاين ستجري خالل أوائل 

شباط املقبل، تزامناً مع عودة الحكومة اىل اإلجتامع.

ـــــد ـــــدوق النق ـــــاق مـــــ صن ـــــى اتف ـــــة الوصـــــول ال ـــــة تســـــهل عملي التســـــوية اإلقليمي

ــا؟ ــ ــدول أعمالهـ ــ ــن جـ ــ ا عـ ــا ــ ــة... مـ ــ ــى الحكومـ ــ ــودة الـ ــ ــرار العـ ــ ــد قـ ــ بعـ

محمد علوش

عاد الثنايئ الشــيعي اىل 
رســمها  بأجندة  الحكومة 
رئيســها نجيب ميقايت يف 
يعني  فام  الــوزاري،  البيان 
التفاوض  ملف  هو  ميقايت 
الدويل،  النقد  مع صنــدوق 
ملــف الكهربــاء وإجــراء 
اتّهم  النيابية.  االنتخابــات 
حــزب  اللــه ســابقاً بأنه 
التفاوض  إلفشــال  يسعى 
وعندما  الصنــدوق،  مــع 
مؤخراً  الحكومــة  قاطــع 
ربط البعــض قراره بالرغبة 
بالتشــويش عــىل قــدرة 
مجلس الوزراء عىل الوصول 
اىل مســودة اتفاق مع وفد 

صندوق النقــد، فهل ميكن ربط عودته اىل طاولة 
الحكومة  بهذا امللف

طوال الفرتة املاضية، كانت السجاالت السياسية 
تخفي خلفها الكثري من امللفات التي قد تكون أكرث 
أهمية، خصوصاً ملف التفاوض مع صندوق النقد 
الدويل، مبا يتضمنه من رشوط قاســية عىل هذا 
الصعيد، األمر الذي ال توافــق عليه غالبية القوى 
املشاركة يف الحكومة، ال سيام حزب الله الذي كان 

لديه دامئاً هاجس الرشوط السياسية.
يف هذا االطــار، كان الحزب يؤكد مراراً أن لبنان 
غري مضطر للتسليم بأي وصفة جاهزة من جانب 
الصندوق، حيث كان يــرى أن أي أمر من املفرتض 
التفاوض حوله من أجل الوصول إىل أفضل اتفاق 

خر، مصالح  مع الصندوق، الذي ميثل، بشــكل أو ب
القوى الكربى املعادية لــه، لكن ما ينبغي التوقف 
عنده هو أن عــودة الحزب إىل مجلــس الوزراء، 
إىل جانب »حركة أمل«، كانت عىل أســاس بندين 
أساسيني ميثالن مطالب الصندوق: املوازنة وخطة 

التعايف.
حول هذا املوضوع، من الرضوري التشديد عىل أن 
الكثري من األوساط اللبنانية كانت تؤكد، يف األيام 
األخرية، عدم القدرة عىل االســتمرار يف التفاوض 
مع صندوق من دون إقــرار املوازنة العامة، األمر 
الــذي يتطلب عودة مجلس الــوزراء إىل االجتامع 
رسيعاً، عىل قاعدة أن ليــس هناك من خيار بديل 
أمام لبنان، ال سيام أن أي جهة أخرى لن تذهب إىل 
تقديم أي مساعدة من دون الوصول إىل اتفاق مع 

الصندوق.
ميكن  ذلــك،  عــىل  بناء 
أن  امكانية  الحديــث عــن 
تكــون األجــواء االيجابية 
امللفــات  مســتوى  عــىل 
تبديل  إىل  قــادت  االقليمية 
أن  إىل  نظراً  موقفه،  الحزب 
ظل  يف  الصنــدوق  رشوط 
هــذه األجواء قــد ال تكون 
فيام  نفســها  بالقســاوة 
لــو كانت األجواء ســلبية، 
من  فهمه  ميكن  الذي  األمر 
الواليات  إعادة تحريك  خالل 
املتحدة ملفي استجرار الغاز 
والكهرباء من مرص واألردن 
عرب ســوريا، باإلضافة إىل 
ملف ترسيم الحدود البحرية 

مع العدو االرسائييل.
انطالقاً مام تقدم، ميكن القول أن التفاوض مع 
صنــدوق النقد بظل تســوية اقليمية يختلف عنه 
بظل تأزيم الوضع اإلقليمي، وداخلياً ينبغي مراقبة 
تطــور موقف حزب الله خالل مناقشــة مرشوع 
املوازنة العامة، نظراً إىل أن هذا األمر من املفرتض 
أن يؤكد هــذه النظرية أو ينفيهــا، لكن األكيد أن 
الحزب بات، كام غالبية القوى السياســية، يسلم 
مبعادلــة رضورة الذهاب إىل اتفاق مع الصندوق، 
لكن املفارقة ســتكون حول امكانية أن يذهب إىل 
عرقلة االتفــاق الرسيع أو املســاعدة يف متهيد 
الطريق إليه، ألن ذلك ســيعني أنــه مطم لهذا 
املسار املرتبط مبوقف العديد من الجهات االقليمية 

والدولية.

هيام عيد

أيــام  مســافة  عــىل 
مجلس  جلسة  من  معدودة 
من  أكرث  املقبلــة،  الوزراء 
طاولة  عىل  يرتاكم  عنوان 
النقــاش بــني املكّونــات 
غابت  التــي  الحكوميــة 
أكرث  منــذ  اإلجتامع  عــن 
مــن ثالثة أشــهر، بحيث 
الجلسة  أعامل  جدول  بات 
ـ  »املحطــة  هــو  األوىل 
بعدما  املقبلــة،  الحــدث« 
قرار  طويــل  لوقــت  كان 
مقاطعــة وزراء حزب الله 
و«حركــة أمل« لجلســات 
قرار  ثم  الــوزراء،  مجلس 

الطريق  بفتح  بالتايل،  والذي سمح  العودة عنه، 
أمــام معاودة اجتامعــات الحكومــة، ولو أن 
مبناقشة  ومحصورة  مرشوطة  املشــاركة  هذه 
مرشوع قانون املوازنــة للعام الحايل، وإحالته 
وكذلك،  وإقراره،  فيه  للنظر  النيايب  املجلس  عىل 
التي يشــرتطها  املايل،  التعايف  النظر يف خطة 
صنــدوق النقد كبنــد أســايس ألي اتفاق مع 
لبنان  وخروج  التمويل  بإعادة  يسمح  الحكومة، 
المس  واإلجتامعي،والذي  اإلقتصادي  التأزم  من 
والتأثري  الخطورة  حيــث  من  الحمراء  الخطوط 

اإلجتامعي. اإلستقرار  معادلة  يف 
النقاش  فإن  مواكبــة،  نيابية  مصادر  ووفق 
الحكومــي يف العنوانــني املذكوريــن، ال يعني 
بالــرضورة إقفال األبواب أمــام عرض تفاصيل 
األزمة اإلجتامعية بشــكل عــام، وخصوصاً أن 

هذه العملية لن تقترص عىل جلســة أو جلستني 
إجتامعات  األمــر  يتطلّب  ورمبــا  للحكومــة، 
متالحقة قد تســتغرق أسابيع عديدة، وبالتايل، 
وتطّوراته  النقاش  مبســار  التكّهن  الصعب  من 
خالل الفــرتة املقبلة، علــامً أن الحكومة أمام 
مفرتق طرق هام، وعليهــا اتخاذ القرارات عىل 
أكرث من صعيد، ســواء كان سياسياً أو مالياً أو 
إجتامعياً، أو حتى إنتخابياً، مع دخول الســاحة 
املحلية مدار اإلســتعدادات امليدانية لإلستحقاق 

املقبل. أيار  يف  النيايب  اإلنتخايب 
ومن هنا، تكشف هذه املصادر، عن أن التحّدي 
بنقاش  سيتمّثل  »العائدة«،  الحكومة  أمام  األول 
أن هذا  املوازنــة، الفتــًة إىل  مرشوع قانــون 
املرشوع، سيكون جاهزاً يف نهاية هذا األسبوع 
متداوالً،  كان  املقبل وفق مــا  األســبوع  وليس 
عــىل أن يتــّم توزيعه عــىل الــوزراء، متهيداً 

جلســات  يف  ملناقشــته 
متواصلــة ملجلس الوزراء، 
تبــدأ يف مطلع األســبوع 
املصادر  وترفــض  املقبل. 
إشارة  أي  نفسها،  النيابية 
إىل أي ملفــات أخــرى قد 
تكون عــىل صلة باجتامع 
مشــددًة  املقبل،  الحكومة 
عــىل أن املحــور الرئييس 
الحكومية،  التطورات  لكل 
ولجم  مواجهة  يف  يرتكّــز 
والذي  املتســارع،  االنهيار 
توّقف  مســتوى  إىل  وصل 
نتيجة  الحيوية  الخدمــات 
إقتصادياً  املــأزوم  الوضع 
ومالياً، وهــو ما يضع كل 
أمام  السياســية  القــوى 
السعي  لجهة  مسؤولياتها 

لإلنقاذ.
وبحســب املصــادر النيابيــة نفســها، فإن 
اإلنهيار، وهو ما  أن تُعطى لوقف  األولوية يجب 
يؤكد عدم وجود أي أســباب أو موجبات أخرى 
تســتدعي البحث عىل طاولــة مجلس الوزراء، 
مثل امللفات املطروحة ســابقاً عىل جدول أعامل 
الوزراء واملؤّجلة منذ أشهر، موضحًة أن  مجلس 
العنوان ما زال، وبرصف النظر عن كل اإلحتامالت 
املذكورة يف األيام املاضية لعودة وزراء »الثنايئ 
عىل  التوافق  هو  املقاطعة،  قرار  عن  الشــيعي« 
أهمية اإلســتحقاق الدستوري املتمّثل باملوازنة، 
وتاليــاً خطــة التعايف، وبالتــايل، فإن جدول 
الحكومية، يبقــى محصوراً  الجلســات   أعامل 
بهذيــن العنوانني ولــن يتجاوزهــام لبحث أي 

أخرى. ملفات  أو  عناوين 

ــي: ــب ــوظ ــى مـــطـــار أب ــل  مـــواقـــ دانـــــ الـــهـــجـــوم ع
ــا ــب ــا وشــع ــسـ ــيـ ــ اإلمـــــــــارات رئـ ــ ــل الـــتـــضـــامـــن م ــ كـ

ــائــي« ــن ــث ــقـــرار »ال ــقــى الـــخـــازن ورحـــــب بـ ــت ال
جـــــــراءات  الــــخــــطــــيــــب: خـــــطـــــوة جــــريــــئــــة بـــــــ
ســــريــــعــــة لـــتـــصـــحـــيـــ املــــــســــــار الـــقـــضـــائـــي

ديد  ال ار  تن لبنان   يو  يا  
ب  يف  ار ابو  تهد ام م للهجو ال ا
ددا م  ال   تحدة  ا ربية  ال مارات  ا

را باند  ب  الجر  القت 

 ويف الســياق، قــال رئيــس مجلس 
مع  تضامننا  »كل  ميقــايت:  نجيب  الوزراء 
دولــة االمــارات العربية املتحدة، رئيســا 
وشعبا، ضد هذا التعدي السافر الذي يندرج 
يف ســياق تهديــد االمن واالســتقرار يف 
االمارات وضمــن مخطط يهدف اىل البلبلة 
وتوجيه رسائل دموية، مل تكن يف يوم من 

االيام الحل ألي نزاع.«
 صــدر عن الرئيس ســعد الحريري ما 
الحوثية  امليليشــيات  تتامدى  »عندما  ييل: 
يف اعتداءاتها لتســتهدف االمارات العربية 
املتحدة، فهذا يؤكــد ان أوامر العمليات يف 
العدوان يتخطى تلك امليليشــيات وقياداتها 
املحليــة، وان مصــدر الفتنــة والفو 
والتخريــب هو دولة تضمر الــرش للبلدان 
العربية وشــعوبها. انها مســريات ايرانية 
االماراتية  العاصمــة  اســتهدفت   بامتياز 
ونفذت عدوانا مكشــوفا عىل املجال االمني 
العريب، وعىل النجــاح العريب  يف مختلف 
أوجه التقــدم واالنفتــاح والحداثة. دولة 
املنطقة عــىل صورتها  تريد دول  فاشــلة 
فتلجــأ الدوات تخريــب محليــة لــرضب 
املجتمعات العربية واثارة الف بني ابنائها. 
نطالب بوقفــة عربية تحمي الخليج وامنه 
دولنا  يف  االيراين  التمدد  وتوقف  وشــعبه 

ومجتمعاتنا«.

القايض  والبلديات  الداخلية  وزير   غرد 
بسام مولوي عرب »تويرت كاتبا«: »اإلمارات، 
التي سطّرت أضخم رواية نهوض حضارية 
أن متس  أقوى مــن  الحديث،  العــرص  يف 

يد حاقدة خائبة.«  عزميتها 
متام  الســابق  الحكومة  رئيس  وصف 
ســالم االعتــداء بـ«العمل الجبــان. واكد 
قيادة  االمارات  اىل جانب  تضامنه ووقوفه 

وشعبا.« وحكومة 
اللبنانية«  »القــوات  حزب  رئيس  رأى   
»املجتمع  ان  بيــان،  يف  جعجــع  ســمري 
ونهايئ  رسيع  حــد  بوضع  مطالب  الدويل 
املنطقة،  للوضــع يف  املســتمرة  للزعزعة 
كام لالســتهدافات املســتنكرة واملرفوضة 
إنهاء  يف  واإلرساع  واإلمارات،  للســعودية 
اليمن عىل  املســتمرة يف  التمــرد  حالــة 

القامئة«. الرشعية 
واملغرتبني  الخارجيــة  وزارة  أكــدت   
»تضامنهــا مع دولــة االمــارات العربية 
الشــقيقة شــعًبا وحكومًة يف  املتحــدة 
وجــه اي اعتــداء يطال ســيادتها وامنها 

واستقرارها.«
 قــال النائب املســتقيل مروان حامدة 
»نرى يف هــذا التطور الجديــد إمعاناً يف 
مــر جهة لبنانيــة عىل األمــن القومي  ت
العريب واملصلحــة واالنتامء املبارش للبنان 
العهد  وشعبه ومغرتبيه. فإىل متى سيبقى 
القوي ضعيفا أمــام حامقة هذه القلة من 
من  تبقى  مــا  عىل  قضت  التــي  اللبنانيني 
مناطق  عىل  اليوم  وتتطاول  لبنانية،  عافية 

.» العريب الصمود واالزدهار 

رئيــس  نائــب  رحــب 
الشيعي  اإلسالمي  املجلس 
عيل  الشيخ  العالمة  األعىل 
قياديت  بقــرار  الخطيــب 
الله  وحزب  »أمــل«  حركة 
حضور  عــىل  باملوافقــة 
الوزراء  مجلس  جلســات 
تنطلق  جريئة  خطوة  »يف 
يتحسس  وطني  حرص  من 
اليومية  املواطنني  معانــاة 
رضورة  ويستدعي  وآالمهم 
يف  بواجباتها  الدولة  قيام 
االقتصادي  االنهيــار  لجم 
االزمــات  ومعالجــة 

املعيشــية للمواطنــني مبــا يعــزز النقد 
وينبغي  االجتامعي،  واالســتقرار  الوطني 
مالقــاة هذه الخطــوة باتخــاذ إجراءات 
رسيعــة لتصحيــح املســار القضايئ مبا 
ثقة  ويعيد  املرفأ،  قضية  يف  العدالة  يحقق 
التضامن  ويعزز  والقضاء  بالدولة  املواطن 
هذا  يف  لبنــان  يحتاجه  الــذي  الحكومي 

الصعب«. الظرف 
قبل  الخطيب،  اســتقبل  ثانية،  من جهة 
ظهر امس يف مقر املجلس، الوزير السابق 
الســابق  الوزير  حضور  يف  الخازن  وديع 
التباحث  وجرى  منصــور،  عدنان  الدكتور 
يف تطورات االوضــاع يف لبنان واملنطقة. 
وكانت وجهات النظر متفقة عىل »رضورة 
هذه  يف  املواطنني  مصلحــة  فيه  ملا  العمل 

الحرجة«. املرحلة 
الشــؤون  يف  »تداولنا  الخــازن:  وقال 

الداخليــة  األوضــاع  ويف  والشــجون 
واإلقليميــة، وكانــت مناســبة لتهنئــة 
أن  ع  الجديدة  الســنة  بحلول  الخطيب 
تحمل يف طياتها تباشــري الخــري للبنان. 
وكان إرصار عىل جمع الصف وإرصار عىل 
اللبنانيني والســعي  التفاهم ملــا فيه خري 
التي هي موضع  األمور  لكل  الحلول  إليجاد 
املواطنني ألن األوضاع مل  تعرث وعذاب لكل 
تعد تحتمل التأجيل، ولكن يجب أن نســعى 
أوتينا من قوة لحصول ذلك،  جميعا بكل ما 
أثنينــا عىل معــاودة اجتامع مجلس  وقد 
الدولة،  مؤسسات  لكل  املحرك  ألنه  الوزراء 
ووصلنا اىل مرحلة قد توقفت فيه االعامل 
يف مجلس الــوزراء، ولذلك نأمل أن تكون 
ملا  مســتمرة  الوزراء  مجلــس  اجتامعات 
فيه خري املواطنــني ورخائهم وبحبوحتهم 

املستقبل«. يف  خريا  ونتأمل 

منصور ن  ا تقب ال ي م ال
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ــل واحـــــــد مــنــا ــ ــ ــى ك ــلـ  املـــــطـــــران ابــــراهــــيــــم: عـ
ــان ــم ــاإلي ب ــتــصــر  ــن انــطــونــيــو جـــديـــدا وي يـــكـــون  أن 

الفرزل  ركز رئيس أساقفة 
وزحلة والبقاع للروم امللكيني 
ابراهيم  املطــران  الكاثوليك 
مخايل ابراهيم، خالل ترّؤسه 
قّداًسا احتفاليا مبناسبة عيد 
القديــس أنطونيوس الكبري، 
يف كنيســة مار أنطونيوس 
اليوم  »أنّنا  يف زحلة، عــىل 
مشــّتتوا اإلنتباه بشكل غري 
مألوف يف عرصنا الحايل، كّل 
اهتامم مختلف،  لدينا  لحظة 
ننتقــل من فكــرة إىل فكرة 
ومــن اهتــامم إىل اهتامم، 

وآخر اهتاممنا يكون الجوهر مع األسف. مار 
أنطونيــوس أراد أن يكــون الجوهر يف صلب 

اهتاممه، والجوهر هو أن ميتل من الرب«. 
وأكّد ابراهيم »أنّنا مدعّوون إىل االنتصار عىل 
هذه الّصحراء الّتي تجتاحنا من كّل االتّجاهات 
ويف الوقت نفســه: أزمــة اقتصاديّة، أزمة 
»كورونا«، أزمة سياسّية، فقر، انقسامات يف 
البلد وهجرة ترسق من شبابنا. علينا اإلنتصار 
عىل هذه الّصحراء بالّصالة والتقّشف واملحّبة 

باإلميان  والّصــرب،  بالتحّمل  الخــري،  وعمل 

العميق بأّن الله عندما يكون معنا ال تستطيع 

أّي صحراء اإلنتصــار علينا، باإلميان العميق 

بأّن بلدنا الّذي مّر بصعاب كثرية، سيقوم من 

جديد وســيزدهر من جديد من خالل اإلميان 

واملحّبة«. ولفت إىل أّن »صاليت معكم اليوم، 

أن يصــري كّل واحد مّنا أنطونيــوس جديد، 

وينترص باإلميان عىل كّل الّتجارب بنعمة الرب 

يسوع«.

خ القدا

ــم ــل ــ : ال ــي املـــــرفـــــ ــ ــوف ــ ــوق ــ ــل ألهــــالــــي م ــيـ ــاسـ  بـ
مـــصـــدر ــاء  ــ ــض ــ ــق ــ ال كــــــان  ا  إ مـــضـــاضـــة  أشــــــــد 

 الـــــــــنـــــــــدوة الـــــثـــــانـــــيـــــة إلطــــــــــــالق أســـــبـــــو
عـــالم« ــ ــد فـــي »الــكــاثــولــيــكــي لـ ــ ــق ــ الـــكـــتـــاب امل

أعرب رئيس »التيــار الوطني الحر« النائب 
جربان باسيل عن تضامنه الكامل مع كل من 
يطاله الظلم«، الفتا اىل »أن االهامل الوظيفي 
إن حصل فإن عقوبته معروفة وال ميكن ان 
تبقى مفتوحة، فكيف ان مل يحصل، حيث ان 
بعض املوقوفني قاموا بعملهم الوظيفي عىل 

أكمل وجه«.
ولفت باســيل يف خالل اســتقباله وفدا 
من اهايل املوقوفني يف انفجــار املرفأ، اىل 
»أن الظلم أشــد مضاضة حني يكون مصدره 
القضاء نفسه«، مؤكدا »أن امللّح راهنا يتمّثل 

يف أن ينهــي املحقــق العــديل التحقيقات 
ويصدر القرار الظني«.

وشــدد عىل »أن االســتمرار يف عرقلة 
الحقيقة،  العدالة وعــدم معرفــة  ســري 
الشــهداء  اهايل  عىل  كبريا  ظلام  يحمالن 
املتأملني  وعىل  األفظع،  الخســارة  اصحاب 
يف  املترضريــن  وعــىل  الجرحــى  مــن 
الذي  التقرير  صــدور  عدم  من  ممتلكاتهم 
يعوضهــم جزئيا، وعــىل املوقوفني ظلام. 
يطويان  العادل  والحكــم  الحقيقة  وحدها 

الكبري«. األمل  صفحة  جزئيا 

املركــز  يف  عقــدت 
الكاثوليــي لإلعالم الندوة 
الكتاب  لجمعيــة  الثانيــة 
أســبوع  الطالق  املقــدس 
  2022 املقــدس  الكتــاب 
الكتاب  يف  »الرشكة  بعنوان 

املقّدس«.
افتتــح النــدوة رئيــس 
لوسائل  األســقفية  اللجنة 
نبيل  انطوان  املطران  اإلعالم 
العنداري، فقال: »نســتأنُف 
أُســبوع  من  الثانية  الندوة 
الكتاب املُقدس حول الرشكة 

يف الكتاب املُقدس مع إخــوة ُمنتدين أحّباء 
بأبعاد  واملُشاركة  الرشكة  موضوع  يتناولون 
ثالثة. وال شــك أن هذ املُداخــالت الثالث 
تُشــكُل دافعا لديناميكية جديدة أرادها البابا 

فرنسيس يف ُمناسبات عديدة من بينها«.
ثم ركز النائــب البطريريك وامني صندوق 
الجمعية املطران أنطــوان عوكر عىل« اربع 
العهد  املقــّدس،  الكتاب  نقاط أظهــرت يف 
الجديد، كيف تجلّت هذه املشــاركة يف حياة 
الكنيسة مع يسوع املسيح برسائل بولس يف 

حياة الكنيسة األوىل«.
وعن »أهداف املسرية السينودوسّية«، شّدد 
مرتوبوليت بــريوت وجبيل وتوابعهام للروم 
امللكيــني الكاثوليك ونائب رئيــس الجمعية 
املطران جورج بقعوين، عىل« أهمّية الســري 
معا واإلصغاء إىل اآلخر، والتحّدث بشــجاعة 
الحقيقة  إىل  للوصــول  ورصاحة ومحبــة 
الّتي تســاعد عىل دمــج العمل بني  البّناءة 
بشفافّية،  مؤّسساتها  وداخل  الكنيسة  أبناء 

وبالتايل نعــّزز املشــاركة يف وضع القرار 
املنطلق  هذا  املســيحّية، من  الجامعة  داخل 
فإّن روحانّية السري مًعا مدعّوة لتصبح مبدأ 
اإلنسان واملسيحّي والعائالت  لتنشئة  تربويا 

والجامعات«.
 وكانت مداخلة للنائب البطريريك ألبرشية 
بريوت للرُسيان الكاثوليك املطران شارل مراد 
عن« املشاركة يف سبيل السينودس« اكد فيها  
أن« ثالث كلامت أساســية متكُننا من عيش 
املشاركة يف سبيل السينودوس: لقاء، إصغاء 

ومتييز«.
املركز  ملديــر  بكلمة  النــدوة  واختتمــت 
الكاثوليي لالعالم االب عبده أبو كسم الذي 
قال: »نحن بأشــد الحاجة اىل ان ننتبه اىل 
بعضنا بعضا، الن الحاجة كبرية تدفع شبابنا 
وعائالتنــا اىل الهجرة، ال بل اىل املجهول، ما 
يشكل خطرا عىل الوجود اللبناين وخصوصا  
ملّحة  فحاجاتنــا  املســيحي.  الوجود  عىل 
باملشــاركة بخدمة املحّبة ســواء اكان عىل 

الصعيد الصّحي او الرتبوي او االجتامعي«.

رف وف يف انفجار ا و ا ا فد  تقب  ي م با

ة خ الند

مين ا عــن ت ــا ــ ــون: م ل ــ ــس ــن ي ــ ــو األم ــقــاعــدو قـ  مــت
ــة؟ ــنـ ــزمـ ـــفـــاء واألدويــــــــــة املـ ــة واإلســـتـــ ــابـ ــبـ ــطـ الـ

أصــدر تجمــع متقاعدي - قــوى األمن 
الطبابة  تأمني  صعوبات  حول  بيانا  الداخيل، 
واإلستشــفاء واألدوية وغريها، أكد فيه أنه 
»عندما تحل املصيبه ون أملا ال أحد يعلم مدى 
الرضر الحاصل نتيجة ذلك. وهنا من البديهي 
أن نعمل ألف حساب وحســاب ونتدارك هذا 
األمر ونسأل أسئلة عديدة علنا نلقى الجواب 
الشــايف ممن يعنيهم األمر وبخاصة املدير 
العــام لقوى األمن الداخــيل والضباط قادة 
الوحدات ورؤساء الشعب واملصالح املعنيه يف 
املديريه، إضافًة إىل جميع الضباط املتقاعدين 

من كافة الفئات وخاصة املتقدمني بالسن«.
الطبابه  تأمني  عدم  »معضلة  عن  وســأل 

واإلستشفاء وتأمني األدويه ال سيام املتعلقه 
بأمــراض الضغط والســكروالقلب وغريها 
وغريها من أمراض وهــل خطر ببالكم أنه 
مل يعد أي مستشــفى يســتقبلنا وأصبحنا 
منســيني مهملني من قبل املؤسسه األُم التي 
إحتضنتنا عرشات السنني وكنا لها الحافظني 
بعد اللّه من أجل حامية وطننا ومواطنينا أم 
سألتم أنفسكم ما هي الوسيله والخطط التي 
ترسمونها للحؤول دون الوقوع بهذه الكارثة 
وخاصة أنه ليس مبقدورنا تأمني حل أي جزء 
من مشاكلنا الكثريه حيث باتت رواتبنا بالكاد 
الغذائيه األرخص  املواد  الخبز وبعض  تكفينا 

.» سعرا

ــر ــ ــن ج ــ ــ ــن حـــــــــذر م ــ ــ ــدي ــ ــ ــي ال ــ ــق ــ  ت

ــاشــر ــب ــيــر م ــيــ  لــبــنــان الــــى تــطــب
غرد رئيــس حزب »الوفاق الوطني« بــالل تقي الدين عرب 
حسابه عىل »تويرت«: »تعمل واشنطن عىل الضغط عىل لبنان 
بشــتى الســبل إليصاله اىل القبول برشوط ترسيم الحدود. 
يجب التأكيد عىل املوقف اللبنــاين الثابت والرافض للتطبيع 
املبارش وغــري املبارش مع الكيان الصهيــوين، والتحذير من 
جر لبنان اىل تطبيع غري مبارش تحت ضغط األزمة يف ملف 

استرياد الغاز وملف ترسيم الحدود البحرية«.

ــي عـــكـــار؟ ــ ــل يــســتــطــيــ »املـــســـتـــقـــبـــل« االحـــتـــفـــا بـــمـــقـــاعـــد األربــــعــــة ف هــ
جهاد نافع

تدرك اوساط التيار االزرق يف كواليسها،ان 
ظــروف انتخابــات العام 2022 ال تشــابه 
تغريت  الوقائع  2018،وان  انتخابات  ظروف 
االنتخايب  املشــهد  عىل  طــرأت  ومتغريات 
العــكاري، اولها ان الرئيس ســعد الحريري 
مل يحســم اىل اليوم خياراته حول ترشحه 
شخصيا، او خوض تياره االنتخابات، او ترك 
خيار الرتشــح لكل مرشح حسب معطياته، 
العكارية  وهذا ما سينعكس عىل الســاحة 
التي شهدت يف اآلونة االخرية انحسارا للتيار 
االزرق نتيجة عدم ايفــاء الحريري بوعوده 
العكاريني خالل جوالته  اغدقها عــىل  التي 
امليدانية يف القرى والبلدات العكارية، والتي 
مل تغري من واقع الحال العكاري، ال ســيام 
وان محافظة عكار ازداد تهميشها منذ اليوم 

االول العالن نتائج انتخابات 2018.
البلبلة ســيدة املوقــف يف صفوف انصــار التيار االزرق، 
والضبابية تخيم يف اجواء عــكار االنتخابية، وما ال يقر به 
قادة التيــار ان محصلة انتخابــات 2018 مل تكن لوال رافعة 
القاعدة االنتخابية للنائب الســابق طالل املرعبي التي صبت 
ملصلحة ابنه طــارق يف الئحة التيار،ورافعة وادي خالد التي 
صبت ملصلحة ممثلها يف الالئحــة،وان اي الئحة تخلو من 
التــوازن والتمثيل املناطقي ذات الكثافة الســكانية قد تخل 

مبيزان القوى ...
امــا املســألة االخرى التي ســُتحرج التيــار االزرق فهي 
التحالفــات املنتظرة،فالناخب املســيحي العكاري موزع بني 

التيار الوطنــي الحر والقــوات اللبنانية،والتحالف بني »تيار 
املســتقبل« و«القوات اللبنانية« دونه عقبات مل تذلل بعد،وإن 
ذكرت مصادر ان احتامل التحالف بني »املستقبل« و«القوات« 
ممكن، وتجري اتصــاالت تحت الطاولة لقيام تحالف بينهام، 
اما تحالف »املستقبل« مع التيار الوطني الحر فشبه محال يك 

ال نقول انه مستحيل.
وتبقى بيضة القبان الكتلة العلوية الناخبة التي ســتلعب 
دورا يف كفــة امليــزان، وهــي مبجملها لن تكــون بجانب 
»املســتقبل« وقوى 14 آذار،ولعل ما يح عن تشكيل الئحة 
من احزاب وقوى 8 آذار اقــرب اىل الحقيقة، اثر تفاعل هذه 
القوى مع القواعد الشــعبية واملتغريات التي حصلت يف اكرث 

من منطقــة عكارية لصالح هــذا املحور، 
خاصة تفاعل فاعليــات ومفاتيح انتخابية 
مع املقاومة التي خصصت عكار بكميات من 
املازوت والبنزين،عدا عن مســاعدات مالية 
رسيعة خصصتها لعائالت شــهداء مجزرة 
التليل، وقد تركت املبادرة اثــرا ايجابيا طيبا 
لدى االهايل وابناء عكار عامة يف بلســمة 

جراحهم...
ويتــوزع املشــهد االنتخايب بــني قوتني 
رغم  املســتقبل«  »تيار  االوىل  رئيســيتني: 
انحســاره النســبي، والثانية التيار الوطني 
الحــر كونــه العب مهــم عىل الســاحة 
العكارية،بالرغــم من محــاوالت »القوات« 
ساحة  اىل  بالدخول  العكارية  الساحة  خرق 
الناخب االسالمي السني ماليا وهبات غذائية 

وخدمات.
عــدا عن دخول بهاء الحريري الســاحة 
العكاريــة وافتتاحه يف عكار املكتب االول 
له يف لبنان مســتهدفا عكار كونها املخزون السني االكرب 
الذي ارتكز اليه »تيار املســتقبل«،ويأيت االستهداف اثر ما 
تناهى اىل بهــاء الحريري من متلمــل يف صفوف انصار 
»املســتقبل«، وبعد رصف العديد مــن موظفيه وترشدهم. 
وتوّجه بهــاء الحريري يف عكار اىل مجموعات خرجت من 
عباءة الحريري وشــكلت العمود الفقــري لـ » اتحاد ثوار 
عكار« » وللناشــطني يف الحراك، وتبنى هذا الحراك عىل ان 
يكون منصته يف االنطالق نحو العمل السيايس ، ويبدو ان 
هذا  »االتحاد« والحراكيني يتجهون لتشــكيل الئحتهم التي 

االنتخابية. املعركة  غامر  ستخوض 

اجتما بين عبود ومجلس نقابة املحامين في بيروت
واعــتــصــمــوا عــبــود  زاروا  املـــرفـــ  ــداء  شـــهـ ــالـــي   أهـ
ــز« ــي ــي ــم ــت ــد لــــ »ال ــديـ ــن بــتــعــيــيــن قـــــا جـ ــي ــب ــال ــط م

القضاء األعىل  اســتقبل رئيس مجلــس 
القايض ســهيل عبود، نقيب املحامني نارض 
كسبار وأعضاء مجلس النقابة، وتداولوا يف 
عدة مواضيــع ومنها عودة محكمة جنايات 
بعبدا إىل عقد جلساتها يف بعبدا، باإلضافة 

إىل عدة مواضيع حيوية. 
واتفقوا عىل متابعتها بشكل يومي، وعىل 

عقد اجتامعات دورية .
كام اســتقبل عبود  أهايل ضحايا انفجار 
األعىل  القضاء  مرفأ بريوت رئيس مجلــس 

سهيل عبود.
وكان األهــايل اقفلــوا خــالل اعتصام 
ووقفة احتجاجية منذ الثامنة صباح امس، 
طرقــات ومداخل قرص العــدل يف بريوت، 
رافعني اإلعــالم اللبنانية وصور الشــهداء 
والوطنية  الثورية  االناشــيد واالغاين  وبث 
املعتصمون  الصوت.ورفــع  مكــربات  عرب 
الفاسدة  السياسية  بـ«السلطة  تندد  الفتات 
واملســؤولني يف الدولة من أجل متييع ملف 
العفن  القانــون  عىل  والتالعب  التحقيــق 

بيطار«،  طــارق  العــديل  القايض  وقبــع 
مطالبني«بدعــم القايض طــارق بيطار يف 
عمله النــه مؤمتن مــن كل اللبنانيني عىل 
اي  من  املجرمني  ومعاقبة  الحقائق  كشــف 

جهة انتموا«.
وكانــت كلــامت لعــدد من الناشــطني 
واملحتجــني طالبوا فيهــا بـ«تعيني أعضاء 
التحقيق  عمل  يف  للمبارشة  التمييز  ملحكمة 
وعدم االفالت من املحاســبة، واال ســتتخذ 
إجراءات من قبل االهــايل ال تحمد عقباها، 
يف حني ان الســلطة تطبــق القانون عىل 
الفقــري أينام كان، فيام تتجنــب املحازبني 

متاما وهذا هو قانون رشيعة الغاب«.
وأعلنوا انه »يف حال اســتمرت املراوحة 
يلجأون  القضية فسوف  والتهديدات ومتييع 
اىل املطالبــة بالتحقيــق الــدويل. وكفى 
الحصانات  تارة اىل  باللجوء  للوقت،  تضييعا 
السياســية وتارة اىل اتهام القايض بيطار 
من  وغريها  التســييس  او  باالستنســابية 

العراقيل وذلك لكف يده  وانهاء التحقيق«.

ــز ــراكـ ــا عـــلـــى املـ ــه ــت ــول ــ ج ــل ــم ــك ــن اســت ــ ــدي ــ ــز ال  عــ
الــــــصــــــحــــــيــــــة األولـــــــــــــيـــــــــــــة فــــــــــي صـــــــور

لجنة  رئيسة  اســتكملت 
املرأة والطفل النيابية النائب 
عنايــة عز الديــن، جولتها 
الرعاية الصحية  عىل مراكز 
االوليــة يف منطقة صور، 
والتــي شــملت املراكز يف 
البازورية  املعشوق  من   كل 
الشــهابية عيتيت صديقني 
ورصيفا ورافقها فيها رئيس 
الدكتور  صور  قضاء  طبابة 

وسام غزال.
ان  اىل  الدين  عز  واشارت 
كل  يف  تتشابه  »املالحظات 

املراكــز لناحية تزايد عــدد املر وخاصة 
اللبنانيني الذين يزورون هــذه املراكز والذي 
يصل يف بعضها اىل 5000 مريض شــهريا، 
اضافة اىل تسجيل نقص يف ادوية االمراض 
املزمنة، ال ســيام الن الكمية التي تستلمها 
املراكز مــن وزارة الصحة والجمعيات املعنية 
مل تعد تكفي الحاجــة املتزايدة، اضافة اىل 
 hepatitis B عــدم توافر لقاحات الصفــرية
لطــالب التمريض الذيــن يتدربون يف هذه 

العقارب  ولدغــات  الكزاز  وادويــة  املراكز، 

واالفاعي والكلب«.

الجولتني  تقريرا عن  انها »ســتعد  واكدت 

اللتني قامت بهام وستتقدم به لوزارة الصحة 

وســتطرح مطالب املراكز عىل وزير الصحة 

مــن اجل الوصــول اىل املعالجات يف ارسع 

الحمعيات  مــع  وســتتواصل  ممكن،  وقت 

املعنية للتنسيق معها من اجل املساهمة يف 

تأمني متطلبات املراكز«.

 الدي خ الجولة

0 ــة  ــبـ ــسـ نـ ــا  ــنـ ــغـ ــلـ بـ  عــــــراجــــــي: 
جدا مرتفعة  وهــي  إيجابية  فحوصات 

اعترب رئيس لجنة الصحــة النيابية النائب عاصم عراجي، 
يف حديث إذاعي، انه »لغاية اآلن ال ميكن معرفة مسار وباء 
كورونا يف األيام املقبلــة، وال ندري إن كنا وصلنا اىل الذروة 
أم ال، خاصــة يف ظل الطقس البارد وعــدم التزام اللبنانيني 
بالوقاية. بلغنا نســبة 20% فحوصات إيجابية، وهذه نسبة 
مرتفعة جدا، ألنه وبحسب منظمة الصحة العاملية فإن هذه 

النسبة ال يجب أن تتعدى الـ %5«.
ورغم تراجع نسبة املصابني الذين يحتاجون اىل املستشفيات، 
أعرب عراجي عن قلقه ألن »القدرة االســتيعابية للمستشفيات 
اصبحت أقل من السنة املاضية ونسبة اإلشغال بلغت حاليا %80«.

وأوضح ان »البنك الــدويل يغطي جزءا من فاتورة املر 
الذين يدخلون اىل املستشــفيات عىل حساب وزارة الصحة، 
ولكن يبقى هذا غري كاف ألن الكلفة االستشــفائية اصبحت 
مرتفعة جدا. فكل ليلة يف العناية الفائقة تكلف ما بني 8 اىل 
10 ماليني لرية، وهذا األمر جعل نســبة إشغال املستشفيات 
بشــكل عام ترتاجع وهي ال تتعدى ال50%، وبعض املر مل 
يعد بإمكانهم دخول املستشفيات، وإذا مل تأت مساعدات من 

الخارج فإن القطاع الصحي لن يتمكن من االستمرار«.

فرنجيه استقبل االمين العام ل »البعث«
استقبل رئيس تيار »املرده »ســليامن فرنجيه يف دارته يف 
بنشــعي، االمني العام لحزب البعث العريب االشرتايك يف لبنان 
عيل حجازي، يف حضور مسؤول العالقات مع سوريا املحامي 
بطرس فرنجيه واملسؤول االعالمي يف املرده املحامي سليامن 
فرنجيه حيث دار البحث حول مجمل القضايا والتطورات الراهنة.

سلوم: للحفا على نوعية وجودة الدواء
زار نقيب صيادلة لبنان جو ســلوم البطريرك املاروين مار 
بشــارة بطرس الراعي يف بكريك، وجرى خالل اللقاء وفق 
املكتب االعالمي لسلوم، عرض لوضع الدواء يف لبنان وعمل 
نقابة الصيادلة من أجل تأمني الدواء للمواطنني. وشدد سلوم 

عىل »أهمية الحفا عىل نوعية وجودة الدواء«.
وتحدث سلوم عن املؤمتر املرتقب الذي تقيمه النقابة يف أيار 
املقبل تحت عنوان »هويتنا الدوائية«. وخالل اللقاء قدم سلوم 

درعا تذكارية للبطريرك الراعي الذي استبقاه عىل مائدة الغداء.

كلامت يف زمن الغربة

فهد الباشا

 1 - ال تستطيع اآللهة،  سواء منها التي خلقها الناس 
عىل صورة أوهامهــم، أو عىل صورة آمالهم واألحالم، ال 
تستطيع أن تبقى وتستمر، من دون أن تتغذى بالتقدمات، 
عىل تنوعها،  وبالذبائح. والذبائح تختلف، شــكال وكام 
ونوعا، باختالف مراتب الوعــي، حينا، واختالف مراتب 
التخلف، أغلب األحيــان. ويف هــذا ال يختلف حال عند 
آلهة الوثنيني عام هــي عليه الحال يف ورثتهم، من رعاة 
الطوائــف واندادهم زعامء الطوائف السياســيني. عىل 
الذبائح جميعهم يعيشــون، والســيام متــى كانت من 
قطعان الطوائف األخرى. أو ليس ما جرى يف الطيونة - 

وذجا لقوم يعقلون  عني الرمانة، مؤخرا، 
2- إذا كان غياب الثنايئ الشــيعي عن املشــاركة يف 
الحكومة كارثة وطنية وخســارة للحكومة فادحة، فان 
عودة الثنايئ إىل الحكومة، عىل أهميته، بكل ما سمعناه 

من مربرات، صفعة فاضحة.
3- الطوائف، ولو مجتمعة تحت خيمة » عيش مشرتك« 
ال تساوي إال عددا من الرعايا،  وبالتايل، عددا من املراعي. 
مجموعــة الحظائر ال يصنع منهــا ال دولة وال وطن. ال 
وطــن إال مبواطنني، ال رعايــا. مبواطنني ينتظمون، يف 
مفاصل حياتهم كلهــا، تحت مظلة قانــون واحد، يف 
الحقوق والواجبات. وما دون ذلك، باطل اإلباطيل وقبض 

الريح.

سفير مالطا التقى بو حبيب واملرتضى

ا فري مال تقب  ر م ا
زار سفري دولة مالطا اندرو بور وزير الخارجية واملغرتبني 
عبداللــه بو حبيب، وبحث معــه العالقات الثنائيــة والودية 
بني البلدين وسبل تعزيزها. واكد الســفري بور اهتامم بالده 

باالستقرار يف املنطقة خصوصا يف لبنان.
وأعلن عن ترشيح مالطا للعضوية غري الدامئة ملجلس االمن 

يف األمم املتحدة للعامني - 2024-  2023
كام  طرح موضوع ازالة تأشــريات الســفر بني البلدين عن 
جوازات السفر الديبلوماسية ما يعزز العالقة بني لبنان ومالطا.

والتقى سفري مالطا وزير الثقافة محمد وسام املرت يف 
مكتبه يف قرص االونيســكو، وتم البحث يف التأسيس لتعاون 
ثقايف متني بني الدولتني والشــعبني يستند اىل القيم املشرتكة 
انسانيا والجذورالواحدة متوسطيا وفينقيا. كام تم البحث يف 
مواضيع شــتى منها اعادة تفعيل عمل الطــريان الوطني بني 
الدولتني، وتبادل البعثات الفنية فضال عن توقيع مذكرة تفاهم 

ثقافية يف القريب العاجل.
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الترشي رســـم  رفـــ  عــبــر  الــســلــطــة«  »فـــ  مــن   » ــرا ــحـ و«الـ للمعارضة   شــكــو 
واملرشحين واللوائ  البرنامج  لوحدة  ولجنة تحضيرية  الثورة«...  لـ  انتخابية  ور 

عيل ضاحي 

االنتخابــات النيابية حاميــة عىل الورق، 
وحــارضة يف بعض االجتامعــات الحزبية 
والورش االنتخابية واالحصاءات، لكنها حتى 

الساعة بال ترشيحات.
وتكشف اوساط يف 8 آذار ان االحجام عن 

الرتشيحات يف هذا الفريق يعود لسببني:
- االول: عدم اكتامل لوائح مرشحي االحزاب 

وايضاً التحالفات.
 - ثانيــاً: تقديم الرتشــيحات يتم بلوائح 
جامعية لكل حزب وال يكون الرتشيح فردياً، 
لذلك مســألة تأمني بدل الرتشــح مسؤولية 
الحزب الذي ينتدب مرشحيه، وعادة ما يكون 
عىل لوائح االحزاب متمول مرشــح او صديق 
متمول ميول الرتشــيحات واللوائح ويتكفل 

مبصاريفها.
وال تخفــي االوســاط ان املبال كبرية هذا 

العــام، ومعظم احزاب الســلطة تواجــه صعوبة يف تأمني 
متويلها الذايت ، خصوصاً االحزاب الصغرية .

وعىل مقلب املعارضة تكشــف اوســاطها، ان الرتيث يف 
الرتشيحات سببه مايل من جهة، ومن جهة ثانية يف انتظار 
اكتامل مرشحي كل طرف، واالهم هو الحديث يف التحالفات، 
والذي ال يزال شــائكاً. وتكشــف عن اجتامعات تنسيقية ،ال 
ســيام بني االحزاب املعارضة املســيحية وبعض املســتقلني 
والنواب املستقيلني ومجموعات من »ثورة 17 ترشين االول«، 
وتواجه هذه االجتامعات صعوبة تجميع التحالفات مسيحياً

مثالً يف لوائح واحدة ويف املناطق التي ستشهد معارك كبعبدا 
وكرسوان وامل وجبيل.

ويف مقلب تحالف مجموعات 17 ترشين، كان الفتاً يف االيام 
املاضية تنظيم »اتحاد ســاحات الثورة« لورش عمل انتخابية 
لدوائر بريوت وجبل لبنان وعاليه والشــوف. ويؤكد الناشط 
يف االتحاد سمري ســكاف واحد املنظمني الرئيسيني للورش، 
لـ«الديــار«،  »ان االتحاد يضم 50 مجموعة ثورية فاعلة عىل 
االرض، وهدف هذه الورش توحيد الربنامج االنتخايب، وتوحيد 
ادارة االنتخابــات واللوائح،ويتابع االتحــاد ورش العمل يف 
مختلف الدوائر يف الجنوب والبقاع والشامل يف األيام املقبلة«.

ويشــري اىل »ان عدد املرشحني  واسامءهم 
مل تحســم بعــد، يف انتظار اكــامل اللجنة 
التحضرييــة لخوض »الثــورة« االنتخابات 
عملها يف توحيد الربامج واللوائح ، وحســم 
هويــة املرشــحني والذين ســيكونون من 
الناشطني الثوريني واملستقلني غري الحزبيني«.
ويكشــف »ان اللقاءات التي تعقدها اللجنة 
يومياً تشــمل مســتقلني وسياسيني ونواب 
مســتقيلني والهدف هــو الوصول اىل لوائح 
قوية ومتامسكة من املرشحني يف كل لبنان«.
ويف ملف الرتشــيحات يؤكد سكاف، »ان 
الدولة عرب رفع رســم الرتشيح هذا العام مبا 
، تســتبعد رمبا  يعادل 30 ضعف الحد االد
ترشــيح من هو ليس جاداً والذي يهدف اىل 
الدعاية واالعالن، ولكنها ايضاً تستبعد من هو 
جاد وال ميلك الـ30 مليوناً، فلامذا مل تبق رسم 
ويلفت اىل »ان هذا  الرتشح بـ8 ماليني لرية«
االمر هدفه الحد من عدد املرشحني املنافسني 
للسلطة من املســتقلني، ومن صفوف »الثورة«  لكون احزاب 

السلطة ترشح جامعياً اعضاءها«.
وعــن التمويــل، يؤكد »ان هناك ثالثــة احتامالت لتمويل 
لوائح »الثورة«، وهي االمكانات الذاتية لبعض املرشحني،ثانيا 
تربعات مغرتبني ورجال اعامل داخل لبنان،وثالثا: عرب املنصات 
التي تدعم ترشــيحات ناشطي ثورة 17 ترشين االول«،ويؤكد 
»اننا نتعامل بـحذر مع اي متويل، خصوصاً ان هناك اتهامات 
 ngos لكل الثورة واملســتقلني بتلقي اموال من السفارات والـ

وهذا ليس صحيحاً«.

ــ ــق ــطــل « ان ــات »الــــــحــــــرا ــوعـ ــمـ ــجـ ــات داخـــــــل مـ ــحـ ــيـ ــرشـ ــتـ ــة« الـ ــ ــل ــ ــرب ــ « 
ــن ــيـ ــيـ ــزبـ ــاون مــــــ حـ ــ ــ ــع ــ ــ ــت ــ ــ ــاالت ال ــ ــ ــم ــ ــ ــت ــ ــ وســــــــ انـــــقـــــســـــام حــــــــول اح

فادي عيد 

تتواىل اإلستعدادات يف كواليس مجموعات »الحراك املدين«، 
من أجل استكامل إعالن اللوائح يف كل الدوائر اإلنتخابية بعدما 
تم كشف النقاب عن أكرث من الئحة يف الجبل، كام يف الشامل 
ويف الجنــوب، وقريباً يف البقاع، وفــق مصادر مطّلعة عىل 
الحــراك اإلنتخايب لهذه املجموعات، والذي ال يزال يرتدي طابع 
الحذر بسبب التناقضات وغياب اإلنسجام يف بعض الشعارات، 
إضافة إىل انعدام التوازن، ال سيام عىل الصعيد الشعبي ما بني 
مرّشحني متمكّنني مادياً، ومرشحني طارئني برزوا خالل األشهر 
املاضية، باإلضافة إىل مرشحني ينتمون إىل طبقة األثرياء الجدد 
الذين برزوا يف أكرث من منطقة ويسعون إىل اإلنضامم إىل بعض 
مجموعات »املجتمع املدين«، ولكن من دون أن تّتضح بشــكل 

رسمي صورة التحالفات التي قد ينضوون يف إطارها.
وتكشــف املصادر املواكبة، عن أن هذه القوى واملجموعات 
سامء املرّشحة  قد بدأت منذ بضعة أسابيع بعملية »غربلة« ل
ألن تكون يف لوائح »املجتمع املدين«، من دون إســقاط عنرص 
»تطعيم« هذه اللوائح بوجوه حزبية سابقة، أي مستقلّة اليوم، 
باإلضافة إىل بعض النواب الذين اســتقالوا من املجلس النيايب 

بعد انتفاضة 17 ترشين األول.
وتنقل هذه املصادر املطّلعة، معلومات متداولة يف أوســاط 
املجموعات املحســوبة عىل »انتفاضة 17 ترشين«، عن وجود 
انقســام بدأ يظهر إىل الســطح بني وجهتــي نظر تتجاذبان 
املجموعات األكرث نشــاطاً وحضوراً عــىل هذا الصعيد، عىل 
خلفيــة التعاون مع شــخصيات حزبية، مقابــل النأي يف 
كل اللوائح اإلنتخابية عن أي شــخصية حزبية ســواء كانت 

مســتقلّة.  أو  معارضــة 
وبالتــايل، ال ميكن الحديث 
عن اسرتاتيجية واضحة لدى 
مجموعــات »الحراك املدين« 
إال بعد اتضاح صورة ومشهد 
اإلستحقاق اإلنتخايب النيايب 
اإلنتخابات  حصــول  لجهة 
ومصري التعديــالت التي تّم 
إدخالها عىل قانون اإلنتخاب، 
خصوصاً يف ضوء ترسيبات 
الحر«  الوطني  »التيــار  بأن 
ســوف يعيد طرح مســألة 
باقرتاع  املتعلّــق  التعديــل 
املغرتبــني، والذي ســيعود 
إىل الضــوء مجّدداً مع عودة 
جلسات مجلس الوزراء، وفق 

ما كشفت املصادر نفسها.
وعليــه، فإن األســبوعني املقبلني سيشــهدان والدة لوائح 
مشــرتكة يتحــّدد فيها حجم التحالفات مــا بني كل مكّونات 
»اإلنتفاضة«، فيام ستبادر مجموعات أخرى إىل العمل بشكل 
منفرديف بعض املناطق، حيث ستكون هذه املجموعات مضطرّة 
إىل التعــاون إنتخابياً مع شــخصيات مناطقية تتمّتع برصيد 
شــعبي يجعلها قادرة عىل أن تكــون إىل جانب املواطنني يف 
هذه الظروف البالغة الصعوبة، وبالتايل، متتلك قواعد شعبية 

ال ميكن التغايض عن حضورها يف مناطقها.
يف املقابل، فــإن مجموعات »الحراك« التي ترفض التعاون 

أو التحالــف مع الوجوه السياســية والحزبية املســتقلّة أو 
املعارضــة، تّتجه إىل خوض اإلنتخابات عرب لوائح مؤلّفة من 
وجوه معروفة برزت خالل العامني املنرصمني، وباتت تشــكّل 
رمزاً »للمجتمع املدين« املنتفض عىل السلطة السياسية، سواء 
من حيث الخطاب، أو من حيث األداء عىل األرض، ولكن املصادر 
نفســها، تتحّدث عن عراقيل تواجه لوائح هذه الفئة، نظراً إىل 
أنها ستكون منفردة يف املواجهات اإلنتخابية القاسية، ال سيام 
ا يبدو  أن أكرث من الئحة يجري العمل عليها يف الوقت الراهن، إ
أن حظوظها بالفوز ضئيلة، عىل الرغم من شعاراتها التغيريية 

املرفوعة.

الـــســـواحـــل عـــلـــى  ــو  ــ ــل ــ ــث ــ وال »أيـــــســـــالنـــــدي«...  جـــلـــيـــدي  ــو  ــ ــب ــ أس  : ــ ــ ــل ــ وص  »HIBA« الـــعـــاصـــفـــة 
ينتظــر لبنــان أســبوعا جليديــا حافال 
باملتساقطات املائية والثلجية فضال عن رياح 
عاتيــة ودرجات حرارة متدنية، إذ ســيجدد 
املنخفض االيســالندي، الذي وصل وسمي بـ 
»هبة«، نشاطه صباح اليوم ويصل إىل ذروته 
يومي األربعاء والخميس لينحرس نسبًيا يومي 

الجمعة والسبت.
وبحسب رئيس قسم التقديرات السطحية 
يف مصلحة األرصاد الجوية محمد كنج، فإن 
»الثلوج ستكون يوم الثالثاء عىل 1200 مرت 
وســتتد يوم األربعاء إىل 1100 لتصل إىل 
ما دون الـ 600 مرت يف الشامل، فيام ستبل 
ســامكتها بني 30 و40 ملم يف املناطق التي 
يتجاوز ارتفاعها الـ 100 مرت ويف بريوت 30 
ملم«، وذكر كنج أّن درجات الحرارة ســتكون 
تحت معدالتها املوســمية، إذ ستبل درجة 
واحــدة يوم الثالثاء ومــن املمكن أن ترتفع 
يف حدها األقــ إىل 13 درجة يف األيام 

التالية«.
وختم كنــج محذًرا املواطنني من ســلوك 
الطرقات الجبلية عموًما وطريق ضهر البيدر 

خــالل أيام الثالثاء حتــى الخميس، منبًها من خطورة رسعة 
الريــاح يف هــذه أليام لناحية ترضر قــوارب الصيد وتطاير 

اللوحات اإلعالنية وألواح الطاقة الشمسية.

 مصلحة األرصاد الجوية 

مــن جهتها، توقعت دائــرة التقديرات يف مصلحة األرصاد 
الجوية يف املديريــة العامة للطريان املدين ان يكون الطقس 
اليوم قليل الغيوم اىل غائم جزئيا مع ارتفاع اضايف وبســيط 
يف درجات الحرارة التي تبقى دون معدالتها املوسمية، يتحول 
تدريجيا اعتبارا من املســاء اىل غائم جزئيا فغائم مع اشــتداد 
س يف  رسعــة الرياح التي تصل رسعتها اىل حدود 100 كلم
املناطق الشــاملية خالل الليــل، مع وصول العاصفة الثلجية 
HIBA. تبدأ االمطار بالهطول بشــكل متفرق وتشتد غزارتها 
ابتداء من فجر االربعاء مرتافقة بعواصف رعدية،  وتتســاقط 

الثلوج عىل ارتفاع 1300مرت وما فوق. 
يحذر من ارتفاع موج البحر الذي يصل اىل حدود 5 امتار.

- الطقس املتوقع يف لبنان:االربعاء: غائم اجامال مع امطار 
غزيــرة مرتافقة بعواصف رعدية ورياح شــديدة، وتنخفض 
درجات الحرارة بشــكل ملحو حيث تتســاقط الثلوج عىل 
ارتفاع الـ 1000 مرت وما دون يف املناطق الشاملية والداخلية 
نهارا، ويتد مســتوى تساقطها ليال لتالمس الـ 600 مرت، 
يبقى التحذير من تطاير اللوحات االعالنية، وصيادي االسامك 

من ارتفاع موج البحر خالل فرتة قبل الظهر. ويتوقع تساقط 
حبات الربد وتشــكل الســيول يف بعض املناطق ومن سلوك 

الطرق الجبلية.
امــا الخميس: غائم جزئيا مع انخفاض اضايف يف درجات 
الحــرارة التي تصبح دون معدالتها املوســمية، تهطل امطار 
متفرقــة وثلوج خالل فرتة قبــل الظهر عىل ارتفاع 600 مرت 
ومافوق بخاصة شامل البالد. تنحرس العاصفة HIBA اعتبارا 
من بعد الظهر ليحل محلها موجات من الصقيع الشــديد، ما 
يؤدي اىل جليد عىل ارتفاع 700 مرت خالل الليل، لذا يحذر من 

خطر االنزالق. 

 مصلحة االبحاث العلمية الزراعية 

بدورها، افادت مصلحة االبحاث العلمية الزراعية يف رياق 
- زحلة يف نرشتها، ان الرياح الشــاملية مستمرة يف تأثريها 
عىل املنطقة، بحيث ان طقس اليوم الثالثاء، سنشــهد طقسا 
باردا صافيا قبل الظهر، يتحول اىل غائم بعد الظهر ، مع وصول 
منخفض جوي رطب يتسبب بأمطار وثلوج عىل ارتفاع 1000 

مرت، ويتد مستوى تساقطها لتصل اىل 800 مرت.
ويوم االربعاء الطقس غري مســتقر مــع أمطار متفرقة،  
وثلــوج عىل ارتفاع 1000 مــرت وقد تصل اىل 800 مرت، فيام 
طقس  الخميس، متقلب يتحول اىل مستقر، وتنحرس االمطار 

ليحل الصقيع مكانها.

واشارت املصلحة اىل ان منخفضا آخر يف طريقه اىل لبنان 
نهاية األسبوع.

 حال املناطق 

غطــت الثلوج املرتفعــات الجبلية وقطعت طرقا يف عكار، 
وتكون الجليد عىل علو منخفض، فناشدت البلديات يف فنيدق 
والبريه املواطنني الحذر واالنتباه وعدم ســلوك الطرق اال عند 

الرضورة. 
ففي عكار، تســاقطت الثلوج عــىل املرتفعات الجبلية يف 
املحافظــة  بــدءا من  1100مرت وما فــوق، من منطقة جبل 
اكروم عىل الحدود الشــاملية الرشقية مع سوريا، حتى غابة 
القلــة اعايل بلدة حرار، مرورا باعايل القبيات وعكار العتيقة 
والقموعــة  وفنيدق ووطى مشــمش والبويدرات ســهالت 

مرجحني.
ويف البــريه، حذرت البلدية يف بيان مــن »موجة الجليد 
غري املســبوقة التي ترضب البلدة ، مخلفة أرضار باملزروعات 
ومهــددة الســالمة العامة«. وناشــدت املواطنني »االنتباه 
والحذر عند سلوك الطرق الداخلية، وطريق عام البريه القبيات 
منطقة العريض ومطل القمر«، ودعت فرق وزارة االشــغال 
اىل »تأمني امللح ورشــه عند اللزوم  تفاديا لالنزالق وحوادث 

السري«.
وطالبت املعنيني بـ »اجراء الكشف عىل املشاريع البالستيكية 

املتــرضرة للتعويــض عىل اصحابها »، الفتــة اىل ان »لجنة 
الطــورا يف البلدية تقوم مبهامها مند الصباح الباكر، وفق 

إمكانياتها املتواضعة«.
كذلك، حذرت بلدية فنيدق من تشكل  طبقة من الجليد عىل 
طريــق عام فنيدق  املؤدي إىل ســهلة القموعة حيث درجة 
الحــرارة متدنية جدا، ومتنــت عىل املواطنني عدم التوجه اىل 
القموعة خــالل فرتة الجليد، إال للســيارات الرباعية الدفع، 

حرصا عىل سالمتهم«.
مــن جهة اخــرى، قام إتحاد بلديات جــرد القيطع وبلدية 
فنيــدق برش امللح عىل الطريق العام مــن بلدة حرار وصوال 
حتى القموعة وذلك إلذابة الجليد ومنعا لإلنزالق، وسط موجة 

كبرية من الصقيع.
اما يف حاصبيا، لف املنطقة موجة غري مســبوقة من الربد 
القــارس، انخفضت معها درجات الحرارة إىل ما دون الصفر، 
وشكلت طبقة من الجليد ابتداًء من ارتفاع 700 مرت وما فوق، 
وبدت الطرقات شبه خالية من حركة السري باستثناء السيارات 
املجهزة بسالســل معدنية، كام تسببت موجة الصقيع بتجمد 
املياه يف مواســري مياه الشــفة واملعدة لالســتخدام املنزيل 

وانقطاع املياه عنها.
إىل ذلــك، طلبت القوى األمنية من الســائقني أخذ الحيطة 
والحذر، وعدم التحرك بســيارتهم إال تلك املجهزة بسالســل 

معدنية تجنبا لخطر االنزالقات.

ار اء  ورة  يف  ا لج يف ال ال

جت بار خ ا

يف ســابقة مميزة هي االوىل، قرر مجلس نقابة املحامني 
يف بريوت إعفاء املحامني املتدرجني من دفع رسم النقابة عن 
العــام 2022، آخذاً بعني االعتبار الوضع العام ووضعهم خالل 
السنوات الثالث من التدرج. وقد ترك هذه الخطوة ارتياحاً عارماً 
لدى املحامني الذين شــكروا مجلس النقابة عىل هذه الخطوة 

التي تدل عىل مدى تحسسه بأوضاع املحامني.
وقد اصدر أمني رس مجلس النقابة ســعد الدين الخطيب ما 
يأيت: »مبســعى من النقيب نارض كسبار تم تأمني كامل قيمة 
الرسم الســنوي عن املحامني املتدرجني عن العام 2022، وقد 

وافق املجلس وقرر إعفاء املحامني املتدرجني لهذه الجهة.

ــاء املـــحـــامـــيـــن املـــتـــدرجـــيـــن  ــ ــف ــ إع
مـــــــــن الـــــــــرســـــــــم الـــــســـــنـــــوي

ــلــس«: إلقـــرار املــوازنــة ــاء طــراب ــم  »إن
ــة اإلصـــــالحـــــات ــطـ ــخـ ــدء بـ ــ ــ ــب ــ ــ وال

اء طرابلس وامليناء« بعودة اعامل مجلس  أشادت جمعية »إ
الوزراء، مثنية عىل »الجهود التي قام  بها رئيســا الجمهورية 
العامد ميشال عون والحكومة نجيب ميقايت يف هذا املجال«.

ونوهــت بـ »خطــوة الثنايئ الشــيعي وتجاوبه وتغليب 
املصلحه الوطنيه العليــا«، وأكدت »رضورة االرساع يف إقرار 
املوازنة وأن تبدأ خطة االصالحات والعمل عىل إنقاذ الوضعني 

املايل واالقتصادي وااللتفات اىل ما يعانيه الشعب«.
ء آخر وأن   وأملت أن »يبقى الحس الوطني الغالب عىل أي 
تبقى مؤسسات الدولة املالذ ألي خالف واملمر االلزامي لحلحلة كل 
االزمات«، معتربة ان »كل ما يحصل خطوة يف االتجاه الصحيح 

حيث شهدنا هبوطا  لسعر رصف الدوالر وبعض االنفراجات«.
ومتنــت أن »تكون املرحلة املقبلــة بداية لوضع لبنان عىل 
السكة الصحيحة وتحقيق آمال اللبنانيني الذين استبرشوا خريا 

بعودة الحكومة اىل االنعقاد«.

ــة ــومـ ــكـ ــحـ هــــــاشــــــم: إليـــــــــالء الـ
ــيــة ــا املــعــيــ ــضــاي ــق ــل األولـــــويـــــة ل

شدد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، عىل 
»رضورة إيــالء الحكومة االولوية لقضايا الناس املعيشــية 
والحياتيــة بــكل تفاصيلها اليوميــة  يف عودتها اىل تفعيل 
حركتهــا بعد الخطوة االيجابية للثنايئ الوطني والتي يجب ان 
تحولها اىل مادة نقاش محورية وصوال اىل الحلول واملعالجات 
إلعــادة بناء الثقة بني اللبنانيــني ودولتهم، من خالل حرص 
الحكومة عىل بذل كل جهد من أجل حياة كرمية بات اللبنانيون 

يتندرون عليها، يف ظل الواقع املرير الذي يعيشونه«.
وقــال يف ترصيح: »ما يواجهــه املواطن اليوم من تحديات 
وصعوبات ترتافق مع غياب الرقابة عن جشع التجار، وما نشهده 
من تفلت وارتفاع االســعار رغم تحسن سعر العملة الوطنية 
وانخفاض الدوالر ومن حق املواطن أن يسأل: أين املعنيون مام 
يجــري واىل متى حال الضياع وترك اللبنانيني لقدرهم يدفعون 

الثمن يف كل الظروف سلبية أكانت ام ايجابية«.
وختــم »املطلوب االرساع يف اتخاذ كل االجراءات لوضع حد 
لهــذا التفلت النعدام قــدرة املواطن عىل تحمل اعباء إضافية، 

نتيجة املامطلة واالهامل واالستهتار«.
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بعد ارتفاعه الجنوين ووصوله 
إىل معّدالت قياسية مل يشهدها 
سابقا، عاود سعر رصف الدوالر 
يف الســوق الســوداء تراجعه 
يف األيــام األخــرية. ويف حني 
كان االرتفــاع شــمل مختلف 
الســلع والحاجيــات اليومية 
بحجــة تحليق ســعر الرصف، 
ينتظــر املواطنــون معــاودة 
خفض أسعارها ال سّيام السلع 
الحيوية الرضورية، أبرزها املواد 
الغذائية. ويف اإلطار، كشــفت 
نقابة مستوردي املواد الغذائية 
أن »الرشكات املستوردة بارشت 

تقديم لوائح أســعار جديدة تتام مع 
انخفاض ســعر رصف الــدوالر«، مبديًة 
تخوفها وقلقها من »فشــل عملية لجم 
انهيار اللــرية وعودة الدوالر إىل االرتفاع 
ألن ذلك سيكون له انعكاسات سلبية قوية 
عىل التجار واملستهلكني عىل حد سواء«.   
ويف جولة عىل القطاعات الحيوية التي 
تؤّمن الحاجيات اليومية، سألت »املركزية« 
نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد إن 
كان بدأ اعتامد األســعار الجديدة للمواد 
الغذائيــة، فأكّد »منذ يوم الجمعة املايض 
بدأنا بتعديل األســعار والعديد من أصناف 
اللحوم والحبوب والزيوت شملها الرتاجع، 
ووصل إىل نسبة ترتاوح ما بني الـ 20 والـ 
30%. مثالً انخفض سعر  اللحمة املفرومة 
مــن 165000 إىل 130000 لرية لبنانية، 
لحمة البقر مــن 330000 إىل 250000 
لرية، الســكر انخفض مــن 28000 إىل 
23000 لــرية، األرز األمرييك من 45000 
إىل 35000 لرية، األرز اإليطايل من 54000 
إىل 44000 لــرية، العــدس من 69000 
إىل 56000 لــرية، الفاصوليا البيضاء من 

52000 إىل 42000 لرية...«. 
أما بالنســبة إىل تذّمــر املواطنني من 
إرساع التجار إىل رفع األسعار يف حني أن 
خفضهــا يطول، يجيب »املقارنة العلمية 
تثبت العكــس. أحياناً تتم مقارنة صنف 
محّدد مل ينخفض سعره ويعّمم ذلك عىل 
كل األصناف األخرى يف حني أن أسعارها 
تكون فعلياً تراجعت. املعيار الدقيق للحكم 
يكــون باملقارنة الفعليــة وحينها يتأكد 
أن مئات األصناف تبّدلت أســعارها عىل 

الرفوف ومعدة لالستهالك النهايئ«. 

 املنتجات الزراعية 
ويف ما خّص مصري أســعار املنتجات 
الزراعيــة املرتبط أيضاً بســعر الرصف، 
يوضح رئيس تجمع املزارعني والفالحني 
يف البقاع ابراهيم ترشي لـ »املركزية« 
أن »أسعار العديد من املنتوجات الزراعية 
سترتاجع حتامً مع انخفاض سعر الدوالر 

التفاح، وغريها  البطاطــا،  العنب،  منها 
من املواد املخزّنــة وكّل كلفتها بالدوالر. 
أما الخيار، الكــوىس، البندورة، اللوبية، 
الباذنجان... فتعتمد عىل العرض والطلب 
وال عالقة لثمنها بســعر الرصف. دامئاً 
يعود املزارع إىل كلفته، فإن متكّن يّخفض 
أسعاره، ألن بعض األصناف ال ميكن تأخري 

قطفها وال بيعها«. 
أن »القطاع تعرّض لخسائر  وكشــف 
ولنكبة ضارّة، حيث رضب الصقيع املنتجات 
يف املنطقة الشــاملية كلّهــا وارتفعت 
الرصخة ال سّيام من سهل البرتون وصوالً 
إىل عكار ووادي خالد، ونسب الرّضر يف 
البيوت البالستيكية فاقت الـ 50%. أما يف 
جبيل وبريوت فالرّضر أقّل بكثري. وال ميكن 
إحصاء قيمة الخسائر يف مختلف املناطق، 
ألن يف بعضها مثل الجنوب )الجّية، صيدا، 
الزهــراين...( مل نعرف كيف كانت درجة 
الحرارة فيها«، شارحاً أن »يف شكل عام، 
عندمــا تكون الدرجات متدنية بني 0 و10 
يخف عطاء النبتة. فطاملا الدرجات متدنية 
سيكون اإلنتاج قليال، أي العرض قليل ما 

يعني أن األسعار ستتأثّر صعوداً«.  

 املحروقات 
 إىل جانــب الغذاء، تبقــى املحروقات 
مادة اساســية ورضورية لسّد الحاجات 
اليومية، خصوصاً وأن أسعارها تنعكس 
عىل نشاط وإنتاج سائر القطاعات األخرى 
وعىل الدورة االقتصادية بشكل عام. ويف 
الســياق، تراجع سعر الرصف بعد صدور 
جدول تركيب األسعار األخري يوم الجمعة 
املاضية، فهل يطال املحروقات انخفاض 

جديد
عضو نقابة أصحاب محطّات املحروقات 
جورج الرباكس يســتبعد »حصول تراجع 
كبري يف أسعار البنزين عىل وقع انخفاض 
سعر رصف الدوالر كام يتوّقع املواطنون. 
وال أنتظر تراجعات كبرية ألن سعر برميل 
النفط عاملياً ارتفع ما يؤّدي إىل رفع سعر 
كيلولرت البنزين يف جدول تركيب األسعار. 
لذا، يف حال شــهدت األســعار تراجعاً 

املازوت  أما  ســيكون محدودا. 
فســريتفع حكامً ألنه يســّعر 

بالدوالر«.

 ابو شقرا 
 أكد ممثل موزعي املحروقات 
فادي أبو شــقرا يف إتصال مع 
»الوكالة الوطنية لالعالم«، انه 
»يتم العمــل عىل اصدار جدول 
لالســعار بني  امــس واليوم 

صباحا عرب املنصة«.
وتوقع ابو شــقرا »انخفاضا 
البنزين  يف ســعر صفيحــة 
بسبب انخفاض سعر الرصف«، 
مشــريا اىل »ان االنخفــاض يف ســعر 
البنزين سيــــكون حسب سعر صريفة 
وحســب ســعر ال15 يف املئة املعتمدة 
الصحاب املحطــات«، متمنيا »ان يكون 
هناك استقــــرار يف سعر الرصف رأفة 
واملوزعني«.   املحطات  وأصحاب  باملواطن 
وطالب ابو شــقرا وزارة الطاقة »االرساع 
ت التي  يف استرياد املازوت ملصلحة املنش
تغطي القســم االكرب من منطقة الشامل 
والجنــوب«. كام دعــا اىل »االرساع يف 

تفري البواخر التابعة للدولة اللبنانية«.

 السيد 
وتوقــف رئيس إتحــاد نقابات العامل 
واملســتخدمني يف الشامل النقيب شادي 
الســيد عند مفارقة تراجع سعر الرصف 

وارتفاع أسعار مختلف السلع .
وســجل السيد يف مؤمتر صحايف من 
مكتبه يف الزاهرية بطرابلس »ان ارتفاع 
األسعار الذي طرأ خالل األسابيع املنرصمة 
كان جنونيــا ظاملا ومل يتفق ابدا مع حجم 
ارتفاع سعر رصف الدوالر واال فامذا يعني 
ان تكون سلعة ما بسعر عرشين ألف لرية 
وتصبــح باربعني ومــاذا يعني ان ترتفع 
أسعار سلع ال  تتاثر مبارشة بسعر الرصف 
، إننا نعيش أزمة اخالق وأزمة اختالل يف 

سف«.  ميزان القيم التي دفنت ل
تابع السيد :« اليوم تراجع سعر الرصف 
اىل ما هــو اقل  مام كان عليه فليتفضل 
التجار بإعادة األسعار اىل ما يتناسب مع 
هذا التطور املايل املستجد، الن ما يحصل 
االن هو استمرار الجحود وغياب الرقابة 
الذاتية والرسمية ، ونقول لهم ان استمرار 
هذا التنمر االحتكاري سيدفعنا اىل اقتحام 
مؤسساتهم والتشهري بها علنا ، وبالطبع 
فإننا نتمنى أن ال نرشب من هذا الكأس«. 
وختم :« أننــا ندعو التجار اىل واقعية 
واتــزان ونحض من بيدهم األمر ملنع هذا 
الفلتــان الذي يفاقم األمور ويضغط عىل 
كل الناس اي عىل أكرث من سبعني يف املئة 

من الشعب اللبناين«.

عقد رئيــس الحكومة نجيب ميقايت  سلســلة اجتامعات 
وزاريــة يف الرساي ، اســتهلها باإلجتامع مع وزير االشــغال 
العامــة والنقل عيل حميه الذي أعلــن إثر اللقاء: »قمت بزيارة 
رئيــس مجلس الوزراء  الطالعه عــىل مضمون اإلجتامع  مع 
السفرية الفرنسية يف لبنان آن غريو يف  وزارة األشغال العامة 
والنقل امس. ولقد أثنت السفرية غريو عىل القرار الذي اتخذناه 
بالعودة للمشــاركة يف جلسات مجلس الوزراء، واعتربته قرارا 
مهام ومســؤوال كونه يشكل رسالة إيجابية للمجتمع الدويل. 
كام اطلعته عىل ان الحكومة الفرنســية،  بشخص وزير النقل 
الفرنيس، وجهت يل  دعوة كوزير أشــغال عامة ونقل اىل عقد 
اجتامع يف باريس الخميس املقبل يف 20 الجاري عند الثانية من 
بعد الظهر. وستكون يل زيارات اىل مرافق عامة عدة يف فرنسا 
ضمن إطار عمل وزارة األشغال العامة والنقل منها: ملطار باريس 
الذي يقوم عىل إدارة املطارات الفرنسية وهذا املوضوع  مهم  جدا 
لتعزيز اوارص العالقة  بني مطار رفيق الحريري الدويل واملطارات 
الفرنســية. وستكون هناك زيارة تقنية ملرفأ مرسيليا لالطالع 
عىل ســري العمل وطريقة إدارة املرفأ، من البوابة الرئيسية اىل 
السفن، اضافة اىل زيارة ملصلحة السكك الحديد والنقل املشرتك 
يف فرنســا، وســتكون يل لقاءات عديدة مــع رشكات معنية 

باملخططات التوجيهية للنقل يف العاصمة الفرنسية«. 
أضاف: »اطلعت الرئيس  ميقايت عىل هواجس وزارة األشغال 
العامة والنقل باملوضوع املتعلق مبوازنة العام 2022 ، وخصوصا 
يف 3 بنود اساسية هي صيانة الطرق التي أصبحت حاجة ملحة 
بالنســبة اىل وزارة األشــغال العامة والنقل، وصيانة املباين 
الحكومية، وموازنة املديرية العامة للطريان املدين، وكلنا  نعرف 
بــأن اآلالت املوجودة بحاجة اىل اعــادة تحديث وتجديد. كان 
الرئيس ميقايت متفهام ملوضوع املوازنة التي ســتقر للوزارة، 
ء  ونحن سنناقش هذا املوضوع مع وزير املالية ليبنى عىل ال

مقتضاه«. 
وتابع: »بالنســبة اىل مطار رفيق الحريــري الدويل، وبعد 
العاصفة اإلعالمية التي حصلت االسبوع املايض، وصلني اليوم 
التقرير الفني الكامل الذي يثبت بالعلم أن ما أصاب الطائرة ليس 
رصاصــة ال من قريب وال من بعيد، بل هو جســم كبري وثقيل 
ومتحرك ادى إىل ثقب يف  الطائرة اليونانية تحت قمرة القيادة. 
وطلبت من املدير العام للطريان املدين فادي الحســن بان ينرش 
هذا التقرير عىل الصفحة الرســمية للمديرية العامة للطريان 
املدين ليكون يف متناول الشعب اللبناين، فال مصلحة ألحد بأن 
تهتز سمعة لبنان يف العامل يف هذا الوقت حيث يجب ان تتكاتف 
الجهــود للخروج  من األزمة املالية واالقتصادية التي تهز البلد. 

هذه الحادثة انتهت وهي حادثة عرضية«. 
وردا عىل سؤال قال: »ادارة  الطائرة اليونانية  كانت قد أبلغت 
املدير العام للطريان املدين قبل عرشة أيام انها ستوقف رحالتها 
اىل لبنان يف شهري كانون الثاين وشباط، وارسلت اىل املديرية 
العامــة للطريان املدين بأنها ســتوقف رحلتها الن هناك رضرا 

جسيام حصل للطائرة ومل تقل بأنها رصاصة«. 
واعلن ردا عىل سؤال ان زيارته لفرنسا هي ملناقشة أمور عديدة 
منها هبة الباصات، وســكك الحديد، وطريان الرشق األوســط 

واملديرية العامة للطريان املدين، ومرفأي بريوت  وطرابلس. 

 حمية وغريو 
وكان وزير األشغال العامة والنقل عيل حمّية  التقي سفرية 
فرنســا آن غريو مع رئيس القســم االقتصادي يف الســفارة 

فرانسوا دوريكولفيس.
وتناول اللقاء البحث يف العالقات الثنائية بني الجانبني اللبناين 
والفرنيس وسبل دعم أوارص التعاون وتعزيرها يف مجاالت عدة، 
يف ظل حرص البلدين عىل املشــاركة يف املشاريع االستثامرية 

واستفادة لبنان من الخربات املكتسبة عىل املستوى الدويل.
وأثنــت غريو عىل »القــرار الذي اتخــذه الثنايئ الوطني 
بالعودة اىل املشــاركة يف جلسات مجلس الوزراء، واعتربته 
قراراً مهامً ومســؤوالً، كونه يشكّل رسالة إيجابية للمجتمع 
الــدويل«، الفتًة اىل ان »هذا القرار متــت متابعته مع أعىل 
الســلطات الفرنسية. وانه من الجيد ان يتزامن هذا القرار مع 
زيارتكم املرتقبة اىل فرنســا«. واكدت أنه »هذا القرار له آثار 
ايجابية عــىل صعيد لبنان واللبنانيني معاً، والعمل الحكومي 
الجامعي أســايس يف تفعيل وتسيري عجلة الدولة افضل من 
عمل الوزارات كل عىل حدة، كام ان ذلك سيســهل املناقشات 

الجارية مع املؤسسات الدولية«.

بـــــــــعـــــــــد انـــــــــــخـــــــــــفـــــــــــا ســـــــــعـــــــــر الــــــــــــــــــــــدوالر
مـــــــا مــــصــــيــــر أســـــــعـــــــار الــــــــغــــــــذاء واملـــــــحـــــــروقـــــــات؟

ريــــــو االيجابي تجا عودة التئام مجلس الوزراء اطل على موق 
ــال ــ ــغ االشــ ــة  ــ ــوازن ــ ــي م ــى حــمــيــه وبـــحـــث فـ ــق ــت ــاتــي ال ــق مــي

ــر لها ــعـ ــة الـــتـــي تـ ــل ــحــم ــد ال ــع ــروت ب ــيـ واوضـــــــا مـــطـــار بـ

مية تقب  ميقا م

لفــت رئيس تجّمع أصحاب املولدات عبدو ســعادة اىل انه 
»سرناقب اليوم وضع الدوالر وعىل أي سعر سنستلم املازوت، 
وإذا تّم دعم املازوت وتثبيته عىل سعر محّدد، فبدل أن ترتاوح 
فاتورة االشرتاك بني مليون ومليون و500 ألف، ستصبح 300 

ألف لرية فقط للـ 5 أمبري«.
وطالب سعادة عرب »صوت كل لبنان«، وزير الطاقة »بإعادة 
النظر يف تسعرية املازوت«، كام دعا »وزاريت الطاقة واالقتصاد 
والرشكات املستوردة ومرصف لبنان إىل الجلوس عىل الطاولة 

للبحث يف موضوع واحد وهو املازوت وكيفية دعمه«.
ن إىل أن »التجّمع قّرر الرتيّث يف قرار إطفاء املولدات  وط

يف ضوء انخفاض سعر رصف الدوالر مقابل اللرية«.

اســتقبل وزير الطاقة واملياه الدكتور 
وليد فياض وزير االقتصاد والتجارة أمني 
سالم بحضور مدير عام االقتصاد والتجارة 
الدكتور محمد ابو حيدر واملستشارين د. 
خالد نخله وجورج عبد الساتر وتم البحث 
يف أمور ذات إهتامم مشــرتك مبا يتعلق 
بهموم املواطنــني وتحديداً دور الوزارتني 
يف املعالجة بظل التقلبات املالية وســعر 

رصف الدوالر.
وتحدث الوزيران فأشار الوزير فياض 
أن البحث تطرق بشكل خاص اىل موضوع 
املولدات وطريقة التعاطي مع هذا الواقع 
مع العلم أن أهم أهدافنا هو زيادة ساعات 
تغذيــة كهرباء لبنان التــي نعمل عليها 
لتصبح فعالــة ومنتظمة بحواىل 8 اىل 
عرش ســاعات باملدى القريب وذلك عرب 
تأمني الغاز املــرصي والكهرباء األردنية 
فتصبح فاتورة الكهرباء الشــهرية أقل 
عىل املواطنني، باإلضافة اىل طرق عديدة 
يتم العمل عليها كاالســتثامر واملشاريع 
املطروحة يف مجلــس النواب وصندوق 
النقــد وغريها، والتي تهــدف اىل زيادة 
إنتاج الطاقة الكهربائية، مام يساعد عىل 

تخفيض ساعات التقنني.
ولفــت أن التعامل مــع واقع املولدات 
الخاصة هو رضورة  وبالوقت عينه نسعى 

للتوفيق بني مصلحة املواطن الذي يحتاج 
اىل الكهرباء بأقل كلفة وأصحاب املولدات 
مــن أجل ضامن دميومة عملهم يف هذه 

املرحلة.
وتم اإلتفاق عىل نقطتني أساســيتني 
األوىل أن يكون جدول األسعار الذي نعمل 
عليه بالتنسيق مع وزارة االقتصاد شفافاً 
كلياً عــىل ان نُطلع عليه الرأي العام غري 
نرشه عىل موقع وزارة الطاقة االلكرتوين.

الثانيــة فتتعلق باالتفاق  النقطة  اما 
مع وزاريت االقتصاد والداخلية والبلديات 
للمؤازرة وبالرقابة واإللتزام بالتســعرية 
املحددة مــن قبــل وزارة الطاقة واملياه 
ورضورة اإللتــزام برتكيــب العــّدادات 
واالســتفادة من عنارص رشطة البلديات 
للمســاعدة بدور الرقابة عىل التسعرية 

وتركيب العدادات.
أما وزير االقتصاد والتجارة أمني سالم 
فلفت يف مســتهل حديثه أن مشــكلة 
الكهرباء معروفة للجميع والعمل جار عىل 
حلول قصرية األمد لزيادة ساعات التغذية 
وصوالً اىل حلول مستدامة تتعلق بإنشاء 
محطات كهرباء يف لبنان مام سينعكس 
إيجاباً عــىل كافة القطاعات وإن الوزارة 
قد بدأت العمل وهناك جهود كبرية وجبارة 
يف هذا اإلطار يجب النظر اليها بإيجابية 

يقوم بها وزير الطاقة واملياه من أجل زيادة 
ساعات التغذية يف االشهر املقبلة.

ويف هــذه املرحلــة، لدينــا موضوع 
املولدات والدور التشــاريك بني الوزارتني 
لناحية دورنــا الرقايب وقد وضعنا اليوم 
األطر للمسار وملسنا من خالل اجتامعنا 
مــع معايل الوزير أن العمل دقيق وعلمي 
والتســعرية محقة وليست وليدة رأي أو 
رغبة بــل تواكب كل ما يلزم من هوامش 
الربــح واألكالف وغــريه وبالتايل يجب 

اإللتزام بها بشكل كامل.
ولفــت إىل أنه كــام ان أبدينا إنفتاحاً 
للحوار مــع أصحاب املولدات ســنكون 
صارمني لناحية الشــق الرقايب واإللتزام 
بالتســعرية التي تصدر شهرياً عن وزارة 
الطاقــة، وبــكل االجــراءات واألصول 
القانونية املرعية االجراء ولن يكون هناك 
من تساهل ابداً وعىل رأس هذه االلتزامات 
نحن نعمل معكم كأصحاب مولدات لنضع 
إطار عمل قصري وطويل األمد فمسريتنا 
ما زالــت طويلة وهنا نقــول ألصحاب 
املولدات ولي تظهروا مصداقيتكم وحسن 
النية وأحقية العمل، عليكم اإللتزام برتكيب 
العدادات وهو مطلب محق وانتم مجربون 
بــه ألّن املواطن يحق له اختيار مرصوفه 

من الطاقة، ولن نسمح بغري ذلك.

؟ مـــــــبـــــــيـــــــر  لـــــــلــــــــ   جــــــــــديــــــــــدة  تــــــســــــعــــــيــــــرة 

اكــــــدا على ضــــــرورة الــــــزام اصحــــــاب املولــــــدات بالعــــــدادات
ــى زيــــــادة الــتــغــذيــة ــل ــعــمــل ع ــالم : ن ــه ســ ــائ ــق ــد ل ــع فـــيـــا ب
ــات ــاعـ سـ  10 الــــــى  ــى   ــ ــوال ــ ــح ــ ب لـــتـــصـــبـــ  ــاء  ــربـ ــهـ ــكـ ــالـ بـ

هاين  برئاسة  الغذائية  املواد  مستوردي  نقابة  رحبت 
انخفاض  سيام  ال  اإليجابية  »التطورات  بـ  بحصيل 
لبنان  مرصف  ــراءات  إج نتيجة  ــدوالر  ال رصف  سعر 
السيايس  امللف  يف  الحلحلة  عن  فضال  ــرية،  األخ
»من  أن  معتربًة  قريبا«،  االجتامع  اىل  الحكومة  وعودة 
امللفات  عىل  إيجابا  تنعكس  أن  التطورات  هذه  شأن 
واملعيشية«.  الحياتية  القضايا  سيام  ال  املختلفة 

وأشارت يف بيان اىل أنها »تلقفت هذه التطورات بإيجابية 
كبرية«، كاشــفة عن أن »الرشكات املستوردة للمواد الغذائية 
بارشت بتقديم لوائح أســعار جديدة تتام مع انخفاض 

سعر رصف الدوالر«.  
وإذ أكــدت النقابة انها »تتطلع إىل هــذه التطورات بكل 
إيجابيــة«، نّبهت من أن »تثبيت هــذه االيجابيات املحققة 
وتسجيل انخفاضات جديدة يف سعر الدوالر، يتطلب مبادرات 
رسيعة من الحكومة تســتجيب ملتطلبات الخطة اإلنقاذية 
وصنــدوق النقد الدويل، وإال ســيكون مصري اإلنخفاضات 

املســجلة حاليا يف سعر رصف الدوالر كسابقاتها«. 
وأبدت تخوفها وقلقها من »فشــل عملية لجم انهيار اللرية 
وعودة الدوالر إىل االرتفاع ألن ذلك ســيكون له انعكاسات 

ســلبية قوية عىل التجار واملستهلكني عىل حد سواء«.

اســــعــــار لــــــوائــــــ  ــم  ــ ــدي ــ ــق ــ ــت ــ ب بـــــاشـــــرنـــــا   : بـــحـــصـــلـــي 
لــــــــــلــــــــــمــــــــــواد الــــــــــغــــــــــذائــــــــــيــــــــــة الـــــــــجـــــــــديـــــــــدة

صدر عن »بنك بــريوت« البيان اآليت: »تفاجأ »بنك بريوت« 
ببالــ األســف بالبيان املشــرتك الصادر بحقــه عن تحالف 
»متحــدون« و»جمعية رصخة املودعني«، بالنظر إىل ما حمله 
البيــان املذكور من تهديد مبارش يطاول، ال فروعه فحســب، 
ا الجهاز البرشي الذي يديرها، بدليل ما شهده فرع »طريق  وإ

الجديدة« من تعد عىل األجراء وعبث باملمتلكات والوثائق.
ويســتغرب »بنك بريوت« تغافل هذا البيان مجرى األحداث 
وتسلســلها عند حرصه كل املشــاكل بالبنوك، وتناسيه حجم 
وأسباب األزمة املالية  االقتصادية التي عصفت بالبالد، والتي 
كان مــن آخر نتائجهــا االضطرار إىل توقف عمل بعض مراكز 
»أوجــريو« وقطع االتصاالت عــن املواطنني، ناهيك عن قطع 

التيار الكهربايئ عن دوائر ووزارات وإذاعة رسمية.
وكأن هــدف كاتبي هذا البيان هو فقط اســتجرار العطف 

زمة. وتنايس األسباب الرئيسية ل
إن »بنــك بريوت« يبقى كام كان دوماً عىل وعده للمودعني، 
شــأنه شأن ســائر أعضاء القطاع املرصيف، وهو يسعى إىل 
ضامن حقوقهم ويعمل من أجل إقرار هذا الحق املقّدس يف أي 
خطة تعايف إقتصادي ســتقّر لتحظى مبباركة صندوق النقد 

الدويل.
هكذا فقط تعــود الودائع واملدخــرات، وال تعود بالغوغاء 

والتهديد والتعّدي.
أّما تلطي البيان وراء املادة 184 من قانون العقوبات، فهو ال 

ينسجم مع منطق االقتحام والرضب والخلع والكرس والتهديد 
الذي يّتبعه بعض األطراف، ويتناقض متاماً مع التهديد الواضح 
واملنشــور إىل املرصف بوجــوب إقفاله كل فروعه. ال بل أكرث 
من ذلك، يضع أصحاب البيان أمام املسؤولية القانونية، ويدعو 
القضاء والضابطات العدلية األمنية إىل التحرك برسعة لضامن 
حقوق املودعني واملواطنني والقطاع املرصيف وصيانتهم من أي 

اعتداء قد يستهدفهم.
ويعترب »بنك بريوت« يف هذا الســياق البيان املشرتك مبثابة 

إخبار يحّتم عىل النيابة العامة أخذ الخطوات الالزمة.
إن »بنك بريوت«، إذ يأســف لقــراره املتعلّق بفرع » الطريق 
الجديدة« صوناً ألرواح األجراء والزبائن عىل حد ســواء من أي 
عمــل غوغايئ، يؤكد التزامه خدمة الناس واالقتصاد والوطن، 
ويأمل يف أن تعمل القوى السياســية عىل إنجاز مرشوع الحل 
االقتصادي مبا فيه الخري للجميع من شعب ومؤسسات ووطن، 

ونبدأ حقاً رحلة الخروج من نفق األزمة«.

عقدت اتحــادات ونقابات قطاع النقــل الربي اجتامعاً ثم 
مؤمتــراً صحافياً برئاســة رئيس االتحادات  بســام طليس 
ومشــاركة رؤســاء اتحادات ونقابات قطاع النقل الربي يف 

املناطق اللبنانية كافة. 
بدأ االجتــامع بكلمة نائب رئيس اتحاد نقابات الســائقني 
العموميني عيل محيي الديــن موّجها التحية »لكل االتحادات 
والنقابات التي شاركت يف »يوم الغضب« تعبرياً عن واقع قطاع 

النقل الربي ولتحقيق ما اتفق عليه مع رئيس الحكومة«. 
وطالــب مجلس الوزراء »ببت حقوق الســائقني ومعالجة 
األوضاع املعيشــية«، وحمل عىل الذين شّوهوا التحرك النقايب 
يف 13 الجــاري«، وختم مؤكدا  »التمســك بالحقوق واملطالب 

التي ينادي بها قطاع النقل الربي«. 

 القسيس 
ولفت رئيس نقابة الشــاحنات شفيق القسيس اىل ان »دعم 
هذا القطاع من شأنه أن يخفض كلفة النقل واالنتقال عىل كل 
فئات الشــعب«، ودعا إىل »رضورة تنفيذ االتفاق الذي تم مع 

رئيس الحكومة«. 
وتحــدث يورغو جريس عن مكاتــب التاكيس فتوجه إىل 
مجلس الوزراء داعيا اىل »رضورة إقرار االتفاق الذي تم التوصل 
إليه مــع رئيس الحكومة والبدء بتنفيــذ مضمونه بالرسعة 

الالزمة لحامية القطاع واملواطن اللبناين«. 
وتحدث رئيس اتحاد السائقني يف جبل لبنان الجنويب كامل 
شــميط فتحدث عن أهمية هذا التحــرك الوطني الذي قام به 
قطــاع النقل الربي يف لبنان، داعيــا إىل »تنفيذ االتفاق الذي 
يساعد القطاع عىل االستمرار ويؤمن النقل بكلفة زهيدة عىل 

املواطنني«. 

 املوسوي 
وحيا  رئيس اتحاد الوالء للســائقني احمد املوســوي جميع 
الذين شــاركوا يف يوم الغضــب لتنفيذ مضمون االتفاق الذي 
تّم مع رئيس الحكومة ملســاعدة قطاع النقل الربي وحمل عىل 
بعض وســائل اإلعالم والتواصل االجتامعي الذين صوروا هذا 
التحرك وفقا ألهوائهم ، مؤكدا أن »هذا التحرك هو وطني ومن 

قطاع عا ويعاين مــن الصعوبات التي متر بها البالد وقدم 
الشهداء«. 

واقــرتح إعالن اإلرضاب مــدة ثالثة أيام. وتوجه إىل رئيس 
الحكومة قائال:«يجب استعادة الثقة وهذا ما يحتاج إىل جهد 

كبري«. 
 طليس 

 وقــال طليس: »أقول لبعض وســائل اإلعــالم والتواصل 
االجتامعــي ال تأخــذوا هذا القطاع إىل ما ليس فيه. أحرتم كل 
االنتــامءات ولكن يجب أن تحرتموا قطاع النقل الربي الذي هو 
بعيد كل البعد عن السياسة وهو يضم أطياف املجتمع اللبناين 
بكل فئاته السياســية والحزبية والشــعبية والتحرك يف 13 
كانون الثاين كانت الطرقات يف كل لبنان فارغة. ومنذ عرشات 
السنني مل يحصل إرضاب شل البلد كام هذا اإلرضاب ومل تحصل 
رضبة كف بشــهادة وزير الداخلية. قطاعنا كلمة واحدة عمت 

املناطق اللبنانية كافة وهذا القطاع يعلّم الجميع الوطنية«. 
وأشــار طليس إىل أن »ما نريده هو تنفيذ االتفاق ومل يبلغنا 
أحد أن هذا االتفاق يحتاج إىل مجلس وزراء. بل أبلغنا أّن التنفيذ 
ســيكون يف 2021/12/1. ومل ينفذ. أتوجه إىل دولة رئيس 
الحكومة الذي سيضع جدول أعامل عناوينه اقتصادية ومالية 
واجتامعية ومعيشــية فليكن هذا االتفاق بند أول. وأقول إىل 
كل الفئات من ســيارات صغرية إىل شاحنات وأتوبيسات نحن 
ســنكمل املشــوار. لن أرد عىل االتهامات وغريها بل نؤكد أن 
التطاول الشــخ الذي تعرض له عميدنا شــفيق القسيس 
هــو خطأ كبري ووجوده معنا لــه دور كبري وهو رمز وحدتنا 

ونضالنا«. 
وقال: »عىل هــذه القاعدة نعلن تحركا جديدا وإرضابا عاما 
جديــدا يف كل املناطق اللبنانية بشــكل تصعيدي مدة ثالثة 
أيام اعتباراً من يوم  2 شــباط املقبل لغاية الرابع منه«، داعيا 
الجميع اىل »الجهوزية والتحضري إلنجاح هذا اإلرضاب ونحن 

ضّد التخريب ومع التعبري الدميوقراطي«. 
وختم طليس متوجهــا إىل رئييس الجمهورية والحكومة 
والــوزراء »أن يكون هذا االتفاق بنداً أول عىل جلســة مجلس 

الوزراء قبل الوصول إىل موعد اإلرضاب«.

ــدون« و»صـــرخـــة املـــودعـــيـــن« ــتـــحـ بــنــك بـــيـــروت : بــيــان »مـ
ــري ــ ــب ــاز ال ــهـ ــجـ ــرو والـ ــ ــف ــ ــاشــر يـــطـــال ال ــب ــد م ــدي ــه يــحــمــل ت

ــل الـــبـــري ــقـ ــنـ ــاق مــــ قـــطـــا الـ ــ ــفـ ــ ــذ االتـ ــي ــف ــن ــت طــلــيــس : ل
شـــبـــاط ــي  ــ فـ ايــــــــام  ثــــالثــــة  ــراب  ــ ــ ــالض ــ ــ ل ــون  ــ ــ ــب ــ ــ اه واال 



ــات ـــ ــي ـــ ـــ ـــ دول ــيــات عــرب
الثلثاء 18 كانون الثاين 2022

املقداد : عودتنا الى الجامعة العربية ليس في مركز اهتمامنا
قــال وزيــر الخارجيــة 
الســوري فيصل املقداد، إن 
عودة بالده إىل جامعة الدول 
مركز  يف  »ليســت  العربية 
اهتاممنا«، وذلك بعد استعادة 
العالقــات مع عدد من الدول 
منذ تعليــق عضويتها عقب 

اندالع الحرب.
يف  املقــداد،  وقــال 
حــوار صحفي مبؤسســة 
الوحــدة للصحافة والنرش، 
مؤسسة  العربية  »الجامعة 
يجتمع فيها العرب، مل تحقق 

أيــا من األهداف، وما يهمنا هو تحســني العالقات مع الدول 
العربية«، مؤكدا أن »عودة ســوريا إىل الجامعة ليســت يف 
مركز اهتاممنا.. نحن نعمل عىل تحســني العالقات مع الدول 
العربيــة وإعادتها إىل ما كانت عليه ولدينا اآلن 14 ســفارة 

عربية مفتوحة«.
وأضــاف: »النظام الرتيك يتحمل مســؤولية عدم التوصل 

اللجنــة  يف  نتائــج  إىل 
الدستورية«، مشددا عىل أن 
»صياغة الدســتور لن تكون 
عىل حساب الشعب السوري 

وتفتيت بالده«.
كــام أكد أن »كل ما يرتبط 
بلجنة مناقشــة الدســتور 
ونجاحها  بحت  سوري  شأن 
التدخل  عدم  بضامن  مرتبط 
الخارجــي بعملها أيا كان«، 
معتــربا أن »الغرب ليس لديه 
نية صادقة إلنجاح اللجنة«.

ورأى أنــه »مــن املهم أن 
مم املتحدة إىل سوريا  مني العام ل يحاف املبعوث الخاص ل
غري بيدرســون عىل موقفه املحايد ومــن يطرح الحلول هم 

أعضاء اللجنة وليس املبعوث الخاص أو األصدقاء«.
وأوضح املقداد أن »الواليات املتحدة من أكرث املنتهكني لقضايا 
حقوق اإلنســان واملستغلني له«، مؤكدا أن »العدوان األمريي 

دمر مدينة الرقة وهي شاهد حي عىل وحشيته«.

املالكي : ما دام هنا جرائم لالحتالل ..هنا تقارير ترف الى الهاي
نفى وزير خارجية فلسطني 
رياض املالي ما ورد عىل إحدى 
وسائل اإلعالم اإلرسائيلية عن 
أن السلطة الفلسطينية قررت 
تجميد عمل لجنة تعمل عىل 
جمع األدلة إلدانة »إرسائيل« 

يف محكمة الهاي.
ويف التفاصيل، قال املالي: 
»ما دام هناك جرائم لالحتالل 
فهنــاك تقاريــر ترفــع إىل 
الهاي«، موضحاً أن »من يقدم 
التقارير الشهرية إىل املحكمة 
هو وزارة الخارجية، وهي مل 

تتوقف عن تقديم تقاريرها الدورية أو تتأخر يف تقديم أي تقرير«.
وســأل وزير الخارجية الفلســطيني: »هل توقفت الجرائم 
اإلرسائيلية بحق الشعب الفلسطيني لي ال تجد الخارجية جرائم 
«، مؤكداً أن »التقارير مرتبطة مبا ترتكبه  لتوثقها لصالح املحكمة
إرسائيل كقوة احتالل من جرائم مستمرة بحق اإلنسان واألرض 

الفلسطينية«.

يذكــر أن »القنــاة الـ 12« 
اإلرسائيلــة زعمت أن مصادر 
فلسطينية قالت لها إن »رئيس 
السلطة الفلسطينية محمود 
عباس أمر بتجميد عمل لجنة 
تعمل عىل جمع األدلة إلدانة 

إرسائيل يف محكمة الهاي«.
ولطاملا كانــت هناك ردود 
من  إرسائيلية غاضبة  أفعال 
جراء قــرار االدعاء العام يف 
محكمة الهاي الدولية بوجوب 
التحقيق يف شــبهة جرائم 
حرب ارتكبتها »إرسائيل« يف 
غــزة والضفة الغربية والقدس املحتلة، وخوف يف األوســاط 
اإلرسائيلية من أن يؤدي هذا القرار إىل فتح تحقيق ضد »إرسائيل«.

ويذكر أن وسائل إعالم إرسائيلية نقلت عن مسؤول إرسائييل 
رفيع املســتوى قوله إن هناك »مخاوف من قرار قريب للمدعي 
العــام يف املحكمة الدولية يف الهاي يتعلق بفتح تحقيق ضد 

إرسائيل«.

ــوا ــ هـ أبــــــو  ــر  ــ ــيـ ــ األسـ بـــحـــق  إداري  ــال  ــ ــق ــ ــت ــ اع أمــــــر 
األســري  نــادي  قــال 
االحتالل  ان  الفلســطيني، 
اإلرسائييل قرر إلغاء »تجميد« 
ســري  االعتقــال اإلداري ل
هشام أبو هواش وإصدار أمر 
بتاريخ  ينتهي  إداري  اعتقال 

الـ 26 من شباط املقبل.
وأكــد النــادي، يف بيان، 
أن قرار االحتــالل هذا جاء 
وفقــاً لالتفــاق الــذي تّم 
التي  اإلرضاب  بعد معركــة 
 141 ملدة  خاضها واستمرت 
يوماً رفضاً العتقاله اإلداري. 

ويف الـــ 4 من كانون الثــاين الحايل، انترص أبو هّواش عىل 
االحتالل، وانتزع تعهداً بشأن اإلفراج عنه يف الـ 26 من شباط 

املقبل.
وأصيب األســري أبو هواش بفــريوس كورونا، حيث قررت 
إدارة الســجن نقله من مستشفى »أساف هروفيه« إىل سجن 
»الرملة«. وطالبت العائلــة املنظامت الدولية »بتدخل رسيع 
لنقل هشام إىل مسشتفى داخل الضفة الغربية، لتقديم العالج 

املناسب له«.
انتصــار أبو هــواش أحرج االحتاللوبالتزامــن، قال مدير 
رسى واملحررين عبد الله قنديل، إن »انتصار  جمعيــة واعد ل
ابو هواش أحرج االحتالل«، مشــرياً إىل أن »قرار إلغاء تجميد 

اعتقاله اإلداري يعكس سياسة اإلجرام«.
واســتبعد قنديل يف حديثه  أن »يتهرب االحتالل من االتفاق 

بشأن أبو هواش، ونتوقع اإلفراج عنه يف املوعد املحدد«.
إىل ذلك، قال قنديل إن إرضاب األرسى غداً تضامناً مع األسري 
نــارص أبو حميد خطوة مبدئيــة، الفتاً إىل أن إرضاب الغد هو 
خطوة أوىل ضمن خطوات تصعيدية أخرى تضامناً مع األسري 

أبو حميد.
 وخــالل حديثــه، لفت قنديل إىل أن االحتــالل يبدو أنه 
ماض يف سياســة اغتيال األسري أبو حميد بأسلوب سادي 

أن  موضحــاً   ، ووحــ
أحرج  هــواش  أبو  انتصار 
االحتالل وقرار إلغاء تجميد 
اعتقالــه االداري يعكــس 

االجرام سياسة 
»االحتالل  إن  قنديل  وقال 
أن قراراتــه بحــق  يــدرك 
األرسى ســتواجه مبقاومة 
مضيفاً  شاملة«،  ومواجهة 
أن »االحتــالل يتكتــم عىل 
لإلصابات  الحقيقية  األعداد 
بكورونا يف صفوف األرسى 

داخل سجونه«.
كام شــّدد قنديل عىل أن »ملــف كورونا مجهول واالحتالل 
يديره مبنأى عن الجمعيات الدولية«، مؤكداً أن »هناك إصابات 
بني األسريات واألرسى يف ظل سياسة اإلهامل الطبي من قبل 

االحتالل«.
وتابــع قنديل: »االحتالل يتعّمد نقــل فريوس كورونا إىل 

السجون من أجل إصابة األرسى وبالتايل قتلهم«.
يذكر أن نادي األســري أعلن عن إصابــات جديدة بفريوس 
كورونــا بني املعتقلني الفلســطينيني يف ســجون االحتالل 
اإلرسائييل، مؤكــداً إصابة 3 معتقلني جدد بفريوس كورونا، 
يف سجن النقب الذي يضم 1400 أسري. وبحسب النادي  فقد 

تم نقل املصابني إىل سجن »سهرونيم«.
ووصلت إصابات كورونا يف ســجون النقب إىل 50 إصابة 
منذ بداية 2022. وبني املصابني 7 أســريات، وبذلك تصل أعداد 
األرسى الذين أصيبوا بفريوس كورونا إىل 413 شــخصاً منذ 

بداية الوباء.
وذكرت وزارة األرسى واملحررين أن إدارة ســجون االحتالل 
تتعّمــد زيادة انتهاكاتها يف فصل الشــتاء بحق األرسى، عرب 
اقتحام غرف األرسى وأقسامهم يف ساعات متأخرة من الليلة 
املتأخرة و عند الفجر، حيث يتم إخراج األرسى من دون مالبس 

كافية يف ساحة السجن تحت املطر والربد الشديد. 

الــعــراق ــي  ف التنسيقي«  ــار  ــ »اإلطـ قـــادة  ــ  م يجتم  ــي  ن ــا ق
عقد قائد القدس يف حرس 
الثــورة  يف إيــران، العميد 
اسامعيل قاآين،  يف اجتامعاً 
مع قادة اإلطار التنسيقي يف 
العاصمة بغداد، وفق مصدر 

سيايس مطلع.
وأفادت وكالــة »مهــر« 
عقد  قاآين  العميد  نباء أّن  ل
اجتامعــاً مع قــادة اإلطار 
العاصمــة  التنســيقي يف 
بغداد بهدف توحيد  العراقية 
املواقف ونقاش ملف تشكيل 
الجديدة. وأضافت  الحكومة 

أنه »من املؤمل أن يعقد قاآين اجتامعاً مع زعيم التيار الصدري 
مقتدى الصدر خالل الساعات املقبلة«.

وكان العميد قاآين قد وصل  إىل العراق يف زيارة اســتهلها 

جولة  النجف خــالل  مــن 
أجراها يف مرقد اإلمام عيل، 
قبــل أن يتوجــه إىل مقربة 
وادي الســالم وزار مرقــد 
الشهيد محمد صادق الصدر، 
والشهيد أبو مهدي املهندس.

ويســعى زعيــم التيــار 
الصدر  مقتــدى  الصــدري 
»أغلبية  حكومة  لتشــكيل 
ما ترفضه  وهــو  وطنية«، 
قوى اإلطار التنســيقي التي 
الصدر  إلقناع  جاهدة  تسعى 
توافقية  حكومة  بتشــكيل 

يشارك فيها الجميع عىل غرار الدورات السابقة.
وقرر اإلطار التنسيقي يف وقت سابق تكثيف مباحثاته مع 
القوى السياسية األخرى الحتواء األزمة السياسية يف البالد.

املفــــــاو صنعــــــاء  وفــــــد  رئيــــــس  يلتقــــــي  رئيســــــي 
التقــى رئيس وفد صنعاء 
املفاوض، محمد عبد السالم، 
الرئيــس اإليــراين، إبراهيم 

رئييس، يف طهران.
وقــال عبد الســالم يف 
إّن  تغريدة لــه يف »تويرت« 
بخدمة  صغــرية  »دويلــة 
واشــنطن وتل أبيب كشفت 
مؤخراً خالف مــا تزعمه«، 
موضحاً أّن »الدويلة الصغرية 
بــدل أن تكّف يدها عن العبث 
اليمن جاءهــا ما قطع  يف 

يدها ويد غريها«.
وقبل أيام، بحث رئيس وفد 
صنعاء املفاوض، محمد عبد 
الخارجية  وزير  مع  السالم، 
عبد  أمري  حســني  اإليراين، 
العاصمــة  يف  اللهيــان، 

العامنية مسقط التصعيد العسكري عىل اليمن.
يشار إىل أّن رئيس وفد صنعاء املفاوض، محمد عبد السالم، 
التقى يف وقت سابق خالل آب 2021، الرئيس اإليراين، إبراهيم 

رئيــيس، وخالل اللقــاء قال رئييس إنّــه »ال يحق ألحد من 

خــارج اليمن أن يقرر مصري هذا البلد«، مشــرياً إىل أنّه »لقد 

اتضح للعامل أجمع اليوم، مبن فيهم املعتدون، من هو املنترص 

الحقيقي يف هذه امليدان«.

ولــــــي عهد أبو ظبي يلغي اجتماعا مــــــ رئيس كوريا الجنوبية
يف  الرئاســة  مكتب  قال 
كوريا الجنوبية إن ويل عهد 
أبو ظبي الشــيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، ألغى اجتامعا 
كان مقــررا مع رئيس كوريا 

الجنوبية مون جيه إن .
الرئاســة  مكتب  وأفــاد 
بســبب  ألغي  االجتامع  بأن 
تتعلق  »مسألة غري متوقعة 
بالدولة«، حســب ما ذكرته 

.» وكالة »بلومبري
ويف وقت ســابق، أعلنت 
أبو ظبــي عن وفاة  رشطة 
مواطن باكستاين وشخصني 
من الجنسية الهندية وإصابة 
6 آخريــن، جــراء االنفجار 
شــهدتها  التي  والحرائــق 

العاصمة .
وأعلنت جامعة أنصار الله الحوثية أنها نفذت »عملية نوعية 
يف العمــق اإلمارايت«، وســتبني تفاصيلها الحقا فيام كانت 
قد هددت يف عام 2019 باســتهداف مدينتي أبو ظبي وديب، 

وعرشات األهداف األخرى.
إىل ذلك، أكدت رشطة أبو ظبي »السيطرة عىل الحريق الذي 
اندلع  يف منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، ما 

أدى إىل انفجار 3 صهاريج نقل محروقات برتولية«.
وأفادت بأن »الســلطات املختصة تبدأ تحقيقا موسعا حول 

سبب الحريق والظروف املحيطة به«.
وكانت رشطة أبو ظبي قد قالت يف وقت سابق، إن انفجارا 
وقع يف 3 صهاريج نقل محروقات برتولية مبنطقة املصفح، 
وحريق بســيط يف منطقة اإلنشاءات الجديدة يف مطار أبو 

ظبي الدويل، مؤكدة أنه »ال أرضار عن الحادثني«.
من جهتها، أوضحت وكالة أنباء اإلمارات »وام« أن »التحقيقات 
األولية لفتت إىل رصد أجســام طائرة صغرية يحتمل أن تكون 
لطائــرات بدون طيار »درون« وقعتا يف املنطقتني، قد تكونان 
تســببتا يف االنفجار والحريق، وتم إرسال جهات االختصاص 

وجاري التعامل مع الحريق«.

كيــــــ وصل املســــــيرات الــــــى أهدافهــــــا في اإلمــــــارات؟
بعــد وقــوع 3 انفجارات 
وحريق  صناعية  مبنطقــة 
مبطــار أبو ظبــي، وإعالن 
الحوثيني يف اليمن عن قرب 
إصــدار بيان عــن »عملية 
عســكرية نوعية يف العمق 
اإلمــارايت«، ال تزال تفاصيل 

ما حدث غري واضحة.
نفــذ  الهجــوم  كان  إذا 
بواســطة درونات مفخخة، 
كام يوحي تقرير وكالة أنباء 
عن  تحدث  الــذي  اإلمارات، 
رصد »أجسام طائرة صغرية 
لطائرات  تكــون  أن  يحتمل 
بــدون طيار« قــرب املواقع 
املســتهدفة، فإن الســؤال 
يطرح نفســه: كيف وصلت 

تلك الدرونات إىل اإلمارات

منذ البداية ميكن استبعاد فرضية أن تكون الدرونات اتبعت 
مســارا فوق البحار لاللتفاف عىل األجواء السعودية املحمية، 
وذلك أوال ألن املســافة يف هذه الحالة بني صنعاء وأبو ظبي 
تصل إىل نحو 3000 كم، وثانيا ألن الحوثيني ســبق أن أطلقوا 
أكرث من عملية باستخدام مسريات مفخخة اخرتقت الدفاعات 

الجوية السعودية.
أما مســافة الخط املستقيم بني مطار صنعاء الذي يعتقد أن 
تكون املسريات انطلقت منه، وأبو ظبي، فتقرب من 1500 كم، 
وهي املســافة التي يزعم الحوثيون أن طائراتها املسرية قادرة 

عىل قطعها.
ويف ايار عام 2019 نرشت قناة »املسرية« التابعة للحوثيني 
مقطع فيديو قالت إنه يظهر طائرة دون طيار مفخخة تنفجر 

ت مطار أبو ظبي  يف مركبة نقل لإلمدادات داخل إحدى املنشــ
يف متوز  2018.

وقال الحوثيون وقتها إن الطائرة املســرية التي ظهرت يف 
الفيديو من طراز صامد-3، وقطعت مســافة 1500 كلم قبل 

وصولها إىل مطار أبو ظبي.

تجدر اإلشــارة إىل أنه بعد الهجوم الذي استهدف منشأتني 
لرشكة »أرامكو« يف رشق الســعودية يف ايلول 2019، أعلن 
الحوثيون أنهم اســتخدموا طائرات مسرية مزودة مبحركات 

جديدة، مبا فيها النفاثة، عند مهاجمة اململكة.
لكن بعض الخرباء شــككوا يف الرواية الرســمية لهجوم 
»أرامكو«، مشــريين إىل وجود حقائــق تدعم رواية انطالق 

الهجوم من أرايض العراق.

املدنــــــي بالحكــــــم  تطالــــــب  الســــــودان  فــــــي  ظاهــــــرات 
خرجــت مظاهــرات جديــدة يف 
املدين،  بالحكم  للمطالبة  الســودان  
وتسبق هذه االحتجاجات زيارة مرتقبة 
لوفد أمرييك للخرطوم ضمن مســاع 

لحل األزمة القامئة يف البالد.
وانطلــق املتظاهــرون من محطة 
»باشدار« )جنويب الخرطوم(، وحددت 
املظاهرات  مســار  املقاومة  لجــان 
الجديدة التي أطلق عليها »مليونية 17 
يناير«، كــام حددت 10 أماكن لتجمع 

املتظاهرين.
وكانــت لجان املقاومــة قالت إن 
الخرطوم ســتتوجه نحو  مظاهرات 
القرص الرئايس ملناهضة »االنقالب«، 
ودعت املتظاهرين إىل إغالق الشوارع 

بالحجارة للحامية من قوات األمن.
وتحســبا ألي أعــامل عنف، دعت 

الســفارة األمريكيــة يف الخرطوم رعاياهــا إىل توخي الحذر 
مبناسبة االحتجاجات التي متت الدعوة إليها يف الخرطوم وعدة 

واليات سودانية أخرى.
ويف األســابيع املاضية، تدخلت قوات األمن الســودانية ملنع 
املتظاهرين من بلو القرص الرئايس، وأســفر ذلك عن سقوط 

قتىل وجرحى.
ومنذ 25 ترشين األول املايض، يشهد السودان احتجاجات ردا 
عىل إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح الربهان، 
أبرزهــا فرض حالة الطوار وحل مجليس الســيادة والوزراء 
االنتقاليني، وهو ما عدته قوى سياســية انقالبا عسكريا، يف 

مقابل نفي الجيش.

  وفد أمرييك 

يف األثناء، تســتعد الخرطوم الســتقبال وفد أمرييك تقوده 
»مول يف« مساعدة وزير الخارجية، واملبعوث األمرييك إىل القرن 

األفريقي ديفيد ساترفيلد.
ومن املقــرر أن يصل الوفد األمرييك خالل أيام إىل العاصمة 
السودانية، حيث يلتقي مسؤولني عسكريني ومعارضني وناشطني.
وقبل ذلك، سيزور الوفد األمرييك العاصمة السعودية الرياض 
للمشاركة يف مؤمتر دعم السودان لحشد الدعم للبعثة األممية 

يف مسار عملية انتقال السلطة تحت قيادة مدنية.
أمــا مبعوث االتحاد األفريقي أديوي بانكويل فعقد سلســلة 
لقاءات، شــملت عضوي مجلس الســيادة االنتقايل مالك عقار 

والطاهر حجر.
وأكد بانكويل أهمية اســتمرار الحــوار للتوصل إىل أرضية 

مشرتكة تجعل حل األزمة ممكنا.

 موافقة مرشوطة 

ويف خضم حراك دبلومايس إقليمي ودويل، أعلنت قوى الحرية 
والتغيري الســودانية املعارضة موافقتها املرشوطة عىل مبادرة 

أممية تستهدف إنهاء األزمة السياسية يف السودان.
وخالل مؤمتر صحفي عقب لقاء املمثل األممي يف الخرطوم 
أمــس، أعلن وجدي صالح القيادي يف الحرية والتغيري-املجلس 
املركزي قرار هذا التحالف التعاطي إيجابا مع املقرتح األممي عىل 
أساس إنهاء ما وصفها بالحالة االنقالبية التي يعيشها السودان، 

وصياغة دستور جديد.
وشــدد صالح عىل رفض القوى القاطع ألي مفاوضات مع 
العســكريني. كام دعا املجلس املركزي لقــوى الحرية والتغيري 
إىل توســيع املقرتح األممي ليشمل الرتويكا )أمريكا وبريطانيا 
والرنويــج( واالتحاد األورويب، وأن يتم تحديد املشــاورات وفق 

سقف زمني محدد.
وأوضــح القيــادي يف قوى الحرية والتغيــري -يف لقاء مع 
الجزيرة- أن الحراك الشعبي سيتواصل يف الشارع، داعيا املؤسسة 
العسكرية إىل إجراءات لبناء الثقة كإطالق رساح املعتقلني ووقف 

عمليات القمع.
وقالــت بعثة األمم املتحدة )يونيتامس( -يف إحاطة إعالمية 
لها بشأن مقرتحها- إن الجهود السودانية الداخلية مل تنجح حتى 

اآلن يف مواجهة األزمة.
وأضافت »يونيتامس« أنها ســتعقد لقاءات بشكل منفرد مع 
جميع القوى السياسية واألحزاب السودانية والفاعلني من املدنيني 

والعسكريني.
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الثلثاء 18 كانون الثاين 2022

ــي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو اللبنانـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــج اللوتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نتائـ
جرى مســاء امس سحب اللوتو اللبناين لالصدار رقم 

1971 وجاءت النتيجة عىل الشكل االيت:

االرقــام الرابحــة: 2ـ  5ـ  6ـ  20ـ  35ـ  39 الرقــم 

االضايف: 41

 املرتبة االوىل ستة ارقام مطابقة

ء عدد الشبكات الرابحة: ال 

 املرتبة الثانية خمسة ارقام مع الرقم االضايف

ء عدد شبكات الرابحة: ال 

 املرتبة الثالثة خمسة ارقام مطابقة

ـ قيمــة الجوائــز االجامليــة حســب املرتبــة: 

96898410ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة: 17 شبكة

ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 5699906ل.ل.

 املرتبة الرابعة اربعة ارقام مطابقة

ـ قيمــة الجوائــز االجامليــة حســب املرتبــة: 

96898410ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة: 1069شبكة

ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 90644ل.ل.

 املرتبة الخامسة ثالثة ارقام مطابقة

ـ قيمــة الجوائــز االجامليــة حســب املرتبــة: 

225024000ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة: 18752شبكة

ـ الجائزة لكل شبكة: 12000 ل.ل.

 املبالــ املرتاكمة للمرتبــة االوىل واملرتاكمة اىل 

السحب املقبل: 2077000287ل.ل.

نــــــــــــــــتــــــــــــــــائــــــــــــــــج زيــــــــــــــــد
جرى مســاء امس ســحب زيد رقــم 1971 وجاءت 

النتيجة كاآليت:

الرقم الرابح: 17656

 الجائزة االوىل: 75000000 ل.ل.

عدد االوراق الرابحة: ورقة واحدة

 االوراق التي تنتهي بالرقم: 7656

الجائزة االفرادية: 900000 ل.ل.

 االوراق التي تنتهي بالرقم: 656

الجائزة االفرادية: 90000 ل.ل.

 االوراق التي تنتهي بالرقم: 56

الجائزة االفرادية: 8000 ل.ل.

الرتاكم للسحب املقبل: 75000000 ل.ل

نـــــــــــتـــــــــــائـــــــــــج يــــــــومــــــــيــــــــة
جرى مساء امس سحب »يومية« رقم 1193 وجاءت 

النتيجة كاآليت:

 يومية ثالثة: 030

 يومية اربعة: 2580

 يومية خمسة: 10057

قالت الخارجية الروسية، عشية اللقاء بني 
وزيري خارجية روسيا وأملانيا، إن برلني تحاول 
التأثري يف العمليات السياســية الداخلية يف 

روسيا االتحادية.
ويشار إىل أن وزيرة الخارجية األملانية أنالينا 
بريبوك، ستزور أوكرانيا ، ومن هناك ستتوجه 
إىل موسكو، حيث ستجري محادثات مع وزير 

الخارجية الرويس سريغي الفروف .
ووفقا للخارجية الروسية، يفرض االتحاد 
األورويب بشــكل دوري ومبوافقــة برلني، 

عقوبات ضد روسيا، وتعارض أملانيا باستمرار 
مواقف روســيا يف مجموعة واســعة من 

القضايا عىل جدول األعامل الدويل الحايل.
وأضافت الخارجية الروســية يف بيانها: 
»يبذل الجانب األملــاين، محاوالت للتأثري يف 
العمليات السياسية الداخلية يف روسيا، ويتم 
تنفيذ دعاية مناهضة لروســيا بشكل رصيح 
يف وسائل اإلعالم األملانية، وتتعرض وسائل 
اإلعالم الروسية الناطقة بالروسية يف أملانيا 

للضغط هناك ».

أكــد أمني املجلــس األعىل 
مــن القومي اإليراين، عيل  ل
شــمخاين، أّن دخــول تنفيذ 
االسرتاتيجي  التعاون  اتفاقية 
الشــامل بني إيــران والصني 
عوام الـــ 25 القادمة حّيز  ل
التنفيذ، كثاين أكرب اقتصاد يف 
العامل يعد نجاحاً اســرتاتيجياً 

لطهران.
وكتب شمخاين يف تغريدة 
يف »تويــرت« تدخــل اتفاقية 
الشامل  االسرتاتيجي  التعاون 
بــني إيران والصني ومدتها 25 

عاماً كثاين أكرب اقتصاد يف العامل حيز التنفيذ 
وهي نجاح اسرتاتيجي لطهران، بينام تواصل 

الواليات املتحدة سياساتها األحادية ومتارس 
الضغوط األق عىل إيران وتسعى لحرمانها 

من التفاعل االقتصادي مع العامل.

ثـــيـــر الـــتـــ تــــــحــــــاول  بــــرلــــيــــن   : مــــوســــكــــو 
ــة فـــــي روســـيـــا ــ ــي ــ ــل ــ ــداخ ــ ــات ال ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ فـــــي الـ

الـــــتـــــعـــــاون اتـــــفـــــاقـــــيـــــة   : ــي  ــ ــانـ ــ ــخـ ــ ــمـ ــ شـ
ــي ــ ــج ــ ــي ــ ــرات ــ ــت ــ ــن انـــــتـــــصـــــار اس ــ ــيـ ــ ــصـ ــ مـــــــ الـ

أجرى وفد من املسؤولني اإلندونيسيني زيارة 
نادرة إىل إرسائيل مؤخرا ملناقشة اسرتاتيجيات 
مكافحــة فريوس كورونا، حســبام أفادت 
إذاعة الجيــش اإلرسائييل. وذكرت اإلذاعة أن 
مســؤويل الصحة اإلندونيسيني يهدفون إىل 
»تعلــم كيفية التعامل مــع جائحة فريوس 
كورونــا املســتجد« واجتمعوا مبســؤولني 
إرسائيليني، بدون أن يحدد توقيت حدوث ذلك.
ونفت الحكومة اإلندونيسية حدوث الزيارة.
مــن جهتهــا، مل تؤكــد وزارة الخارجية 
اإلرسائيلية التقريــر، لكنها قالت إن إرسائيل 
»تؤمــن بالتعاون الــدويل يف كل ما يتعلق 

لتبادل  مبكافحة فريوس كورونا« ومستعدة 
املعلومات والخربات.

وال توجد عالقات دبلوماســية بني إرسائيل 
وإندونيســيا، ولكن منذ سنوات كانت هناك 
مبادرات عرب القنوات الخلفية إلقامة عالقات 
رسمية. وترفض إندونيسيا تطبيع العالقات مع 
إرسائيل حتى قيام دولة فلسطينية مستقلة، 

وكانت من أشد املؤيدين للفلسطينيني.
ويف الشهر املايض تناقلت التقارير أن وزير 
الخارجية األمريي أنتوين بلينكن ناقش خالل 
زيارة إىل جاكرتا مع املسؤولني اإلندونيسيني 

تطبيع العالقات مع إرسائيل.

قرر الناتو توســيع مباد 
الدفــاع الجامعــي لتشــمل 
الفضاء الكــوين، مبا يف ذلك 
تطبيــق املادة الخامســة من 
معاهدة واشــنطن، مبا يشمل 
الرد العســكري الجامعي عىل 
أي هجــوم عىل إحــدى دول 

الحلف.
وجاء يف وثيقة »سياســة 
الشــاملة للناتو يف الفضاء«، 
التي نرشت : »يف قمة بروكسل 
عام 2021، اتفق الحلفاء عىل 
أن الهجــامت التي تشــن من 

الفضاء تشكل تحديا واضحا ألمن حلف الناتو، 
وقد تهدد عواقبها االزدهار واألمن واالستقرار 
عىل الصعيدين الوطني واألورويب  األطليس، 
وميكن أن تكــون ضارة للمجتمعات الحديثة 
مثــل الهجامت التقليديــة. وميكن أن تؤدي 
مثل هذه الهجامت إىل تطبيق املادة الخامسة 
مــن ميثاق الناتو. وســيتم اتخاذ القرار بهذا 

الخصوص من جانب مجلس شامل األطليس 
عىل أساس كل حالة عىل حدة«.

تؤكــد الوثيقة أن الناتو يعتزم دمج الفضاء 
الكــوين، يف نظام األمــن والدفاع الجامعي 
للحلف، إىل جانب املجال الســيرباين، وكذلك 

املجاالت البحرية والجوية والربية.
وزعــم »الناتو« بأن نشــاطات الحلف يف 

الفضاء، ستتم يف إطار القانون الدويل.

»إســـــــــــــــرائيل« زار  إندونيســـــــــــــــي  وفـــــــــــــــد 

ــا ــ ــدف ــ ــ مــــبــــاد ال ــيـ ــوسـ »الــــنــــاتــــو« يـــــقـــــرر تـ
ــاء الـــكـــونـــي ــ ــضـ ــ ــفـ ــ ــل الـ ــمـ ـ ــ ــتـ ــي لـ ــ ــاع ــ ــم ــ ــج ــ ال

فتحت الســلطات األمريكية  األحــد الفائت 
تحقيقــاً »دولياً« حول الرجــل الذي احتجز  4 
أشــخاص يف كنيس يهودي يف مدينة كوليفيل 
يف والية تكساس األمريكّية، وق فيام خرجوا 
جميعهم ســاملني، علامً بأنه كان يطالب بإطالق 
رساح باكســتانّية مدانــة بـ«تهمة اإلرهاب«، 

خالل اقتحام الرشطة للمكان.
وتــّم التعرّف إىل الرجل الــذي ُقتل بعد أن أخذ 
رهائــن يف كنيس يهودي-أمــرييك، عىل أنه 
بريطاين الجنســية ويبل مــن العمر 44 عاماً، 
واسمه »مالك فيصل أكرم«، وفق ما ذكرته وسائل 

إعالم أمريكية.
وقــال وزيــر الخارجية الربيطــاين رداً عىل 
األخبار التي تفيد بأّن املحتجز بريطاين الجنسية 

بالقول: »لدينا علم بوفاة رجل بريطاين يف تكســاس، ونحن 
عىل تواصل مع السلطات املحلية«، مضيفاً: »سُنحّقق يف شأن 

محتجز الرهائن ومن تواصل معهم، يف إطار تحقيق دويل«.
بدورها، قالت الرشطة الربيطانية أنها اعتقلت مراهقني إثنني 

عىل خلفية عملية احتجاز رهائن داخل كنيس يف تكساس.
وأعلــن قائد رشطة كوليفيل، مايكل ميلر، أّن »فريق تحرير 
الرهائن اقتحم الكنيس، واملشتبه فيه مات«، من دون أن يُحّدد 

إذا ما كان أنهى حياته أو جرى قتله.
وقال مات ديســارنو من مكتــب التحقيقات الفدرايل )أف 
يب آي( يف داالس، إن »الرهائــن، وبينهم الحاخام تشــاريل 
ســيرتون-ووكر، مل يحتاجوا إىل إسعافات طبية«، مؤكداً أن 

محتجزهم »مل يتعرض لهم بأذى«.
ومل يعط ديسارنو تفاصيل عن دوافع املشتبه فيه، موضحاً 
أنه بناًء عىل مفاوضات طويلة ومتوترة مع الرشطة، »مل يكن 
محتجز الرهائن يســتهدف رمّبا تهديد املجتمع اليهودي عىل 

وجه التحديد«.
وأفــادت محطة »إيــه يب يس نيوز« بأّن الرجل كان يطالب 
باإلفراج عن عافية صّديقي التي أطلقت عليها صحف أمريكّية 

لقب »سّيدة تنظيم القاعدة«.
وصّديقي عالمة باكستانّية، حكمت عليها محكمة فيدرالّية 
يف نيويورك عام 2010 بالسجن 86 عاماً ملحاولتها »إطالق النار 
عىل جنود أمريكّيني أثناء احتجازها يف أفغانســتان«، وأثارت 
هذه القضّية احتجاجات يف باكســتان. العالمة الباكستانّية 
محتجــزة اآلن يف قاعــدة فورث وورث قرب داالس، وســبق 

لجامعات أن طالبت باالفراج عنها.
وقالــت محامية عافية صّديقــي، يف ترصيح إىل محطة 
»يس أن أن«، إن موكلتها »غري ضالعة بتاتاً« يف عملية احتجاز 
الرهائن، مؤكدًة أن »الرجل ليس شقيق صّديقي«، ومشّددة عىل 

أن »موكلتها تنّدد مبا حصل«.
ونّدد الرئيس األمرييك جو بايدن،  باحتجاز الرهائن، واصفاً 

ما حصل بإنه »عمل إرهايب«.

ــن تــكــســا ــ ــائ ــ ــاز ره ــجـ ــتـ ــة احـ ــي ــل ــي عــم ــ ــق دولــــــي ف ــي ــحــق ت

عرقلت عاصفة شــتوية عاتية حياة 
املاليني يف الواليات املتحدة وكندا، وتسببت  
بانقطاع التيار الكهربايئ عن مئات اآلالف، 
وإلغاء آالف الرحــالت الجوية، وأحدثت 
اضطرابــات يف النقل الــربي والجوي 
خصوصا يف الواليات املتحدة حيث أجربت 

املاليني عىل عدم مغادرة منازلهم.
الجوية  وحــذرت مصلحة األرصــاد 
الوطنيــة األمريكيــة مــن أن »عاصفة 
شــتوية كبرية ســترضب رشق الواليات 
املتحدة  أيضــا«، متوقعة أن تغطي ثلوج 
قد تبل ســامكتها 30 سنتيمرتا منطقة 
متتد من تينييس إىل جورجيا يف جنوب 
رشقي البالد، وصوال إىل فريمونت ووالية 

نيويورك يف شامل رشقها.
وأوضحت املصلحة أن العاصفة ستكون 
مصحوبــة برياح عاتية وأمطار جليدية، 
وأن رسعة الرياح قد تصل إىل قوة إعصار 
عىل ســاحل البالد املطل عــىل املحيط 
األطليس. وأشارت واليات عديدة إىل تأثر 

محاور الطرقات الرئيسة بالعاصفة.
وقالــت مصلحة األرصــاد الجوية إن 
األجواء الجليدية املســيطرة بالفعل عىل 
وسط الواليات املتحدة ورشقها ستختلط 
مع هــذه العاصفة، وتتســبب بطبقة 
 2 سميكة من الثلوج، وتوقعت تساقط 5

سنتيمرت من الثلوج وتكّون الجليد الثالثاء.
وشــملت تحذيرات الطقس الشــتوي 
أكرث من 1609 كيلومرتات من آالباما إىل 
مني. وأعلن حكام كل من واليات جورجيا، 
وفرجينيا، وكارولينا الشاملية، والجنوبية 

حاالت الطوار بسبب العاصفة.
ويشــمل اإلنذار بهبوب العاصفة أكرث 
من 80 مليون شــخص عــىل ما ذكرت 
وسائل اإلعالم األمريكية. وقد ألغيت نحو 
3 آالف رحلــة داخلية ودولية حتى عرص 
أمس األحد بتوقيت واشــنطن، يف حني 

تأخرت 4200 رحلة أخرى.
وأغلق جزء من طريق رسيع يربط بني 
الشــاملية،  الواليات يف والية كارولينا 
وتلقى الســائقون تعليامت بأن »ظروف 
الطرقات خطرة« مع أزمات ســري خانقة 
من أركنســو )جنوب( إىل مني )شــامل 
رشق(. وعا 235 ألف شــخص تقريبا 
من انقطاع يف التيار الكهربايئ يف جنوب 
رشق البالد، لكن يبدو أن الخدمة عادت إىل 

بعض املناطق .
ويف جورجيا، أكرث الواليات ترضرا من 
العاصفة، أعلن الحاكم براين كمب حالة 
، يف حني تعمل جرافات عىل إزالة  الطوار
الثلوج لفتح الطرقات. وشهدت أتالنتا ذات 

املنا املعتدل عادة تساقط ثلوج.

وأعلنــت واليتــا فرجينيــا وكارولينا 
الشــاملية حالة الطوار أيضا، وذكرت 
محطة »وذر تشــانيل« أن سامكة الثلوج 
بلغت أكرث من 30 ســنتيمرتا يف كارولينا 
الشــاملية. وأعلنت رشطة فرجينيا عرب 
تويرت تســجيل حوادث سري مختلفة غري 
خطرة، وتوقف الحركة عىل طريق رسيع 

يف جنوب الوالية.
وأكد حاكم كارولينا الشاملية روي كوبر 
أن »ســامكة الثلوج بلغت 30 سنتيمرتا 
يف بعض املناطق »، وأن »الجليد يتســبب 
مبشاكل يف وســط الوالية«. ويف هذه 
الوالية، انهار ســقف مقر سكني لطالب 

جامعيني من دون أن يسفر عن إصابات.
ويف كندا قالت وكالة األرصاد الجوية 
الحكومية التابعة لــوزارة البيئة إن من 
املتوقع أن تتســبب العاصفة يف سقوط 
ما بني 20-40 ســنتيمرتا من الثلوج عىل 
أجزاء من جنوب ورشق أونتاريو، املقاطعة 
الكندية التي تشرتك يف جزء من حدودها 
مع واليــة نيويورك. وكانت الثلوح غطّت 
شــامل رشقي الواليــات املتحدة مطلع 
كانون الثاين الحايل وبلغت سامكتها نحو 
30 سنتيتمرا، وظل مئات السائقني عالقني 
قرابة 20 ســاعة عىل محور طرقات مؤد 

إىل العاصمة واشنطن.

كندا الـــى  وتــمــتــد  أمــيــركــا  ــي  ف الــحــيــاة  تــربــك  ثلجية  عــواصــ 

شــددت لجنة األمن القومي والسياســة 
الخارجية يف الربملــان اإليراين عىل رضورة 
عدم الكشــف عن تفاصيــل االتفاق اإليراين 
الصيني وفقا للمصلحــة الوطنية، يف حني 
اعترب معهد العالقات الدولية يف إيران االتفاق 

أداة ملوازنة القوة يف املنطقة.
وبعد ميض 9 أشــهر عــىل توقيع طهران 
وبكــني اتفاقية تعاون مدتها 25 عاما لتعزيز 
عالقتهام االقتصادية والسياسية، التقى وزير 
الخارجية اإليراين حســني أمري عبد اللهيان 
ونظــريه الصيني يان يي قبل أيام يف مدينة 
وو  بإقليم جيانغسو الصيني، ليعلنا دخول 

االتفاقية حيز التنفيذ.
ويف ضــوء انتقــاد األوســاط اإليرانية 
غري الرســمية انعدام الشفافية يف االتفاق 
والغموض الذي يلــف بنوده، أوضح املتحدث 
باسم لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية 
يف الربملان اإليــراين محمود عباس زاده، أن 
االتفاقية شاملة وتحتوي عىل أبعاد حساسة 
ال ينبغي الكشــف عنها بنــاء عىل املصلحة 

الوطنية.
وقــال عبــاس زاده يف ترصيح لوســائل 
إعــالم إيرانية، إنه تم االتفــاق عىل التعاون 
اإلســرتاتيجي بني طهران وبكني يف قطاعات 
مختلفة، منها السياســة واالقتصاد والطاقة 
والتجــارة والصناعة، وقد يشــمل التعاون 
العسكري، وسيتم اإلعالن عن بعض التفاصيل 

للرأي العام يف الوقت املناسب.
وقلــل البــــاحث اإليــراين يف االقتصاد 
الســيايس محــــمد إســالمي من أهمية 
االنتقــادات بشــأن الغمــوض يف اتفاقية 

بالده مع الصني، وقــال »ال تفاصيل بعد عن 
بنود االتفاق اإليراين الصيني الشــامل ألنها 
غري مكتملــة وبحاجــة إىل محادثات فرق 
العمل املشــرتكة، وما تم االتفاق عليه ال يزال 

بالخطوط العريضة«
ويرى إسالمي نقطتني رئيستني يف مجال 
التعــاون االقتصادي يف االتفــاق: أوالهام 
تســهيل التجارة، واألخــرى تتعلق بالتعاون 
يف قطــاع الطاقة وال ســيام البرتول والغاز 

والبرتوكيمياويات.
ولن يقترص التعاون االقتصادي بني طهران 
ا  وبكني عىل تصدير إيران الطاقة للصني، وإ
اســتثامر األخرية يف االقتصــاد اإليراين هو 
الهدف املنشــود يف االتفاقية اإلسرتاتيجية 
بينهام - والكالم هنا إلسالمي - التي تحكمها 

معادلة رابح رابح.
وخلص إســالمي إىل أن تدشــني االتفاق 
اإليــراين الصيني يف هذا التوقيت يأيت تأكيدا 
عىل مقولة حكومة رئييس الشــهرية إنها لن 
ترهــن اقتصادها لنتيجة املفاوضات النووية 
الجاريــة يف فيينا، وإنها تريــد حال جذريا 
للقضايا الخالفية واتفاقا مستداما يضع حدا 

للضغوط الغربية عىل إيران.
ويف الســياق، أشــار رئيس غرفة التجارة 
اإليرانيــة الصينية مجيد رضــا حريري إىل 
املفاوضــات النووية التــي تجريها طهران 
مع الدول التــي ال تزال تنضوي تحت االتفاق 
النووي، مشددا عىل رضورة تلبية حصة األسد 
من الطلب املوجود يف الســوق اإليرانية عرب 
الصني يف حــال توصلت املفاوضات النووية 

إىل نتيجة.

ــود ــ ــن ــ ب أبـــــــــــرز  ــار  ــ ــ ــم ــ ــ ــث ــ ــ ــت ــ ــ الـــــطـــــاقـــــة واالس  
ــي ــ ــن ــ ــي ــ ــص ــ ال ـ  اإليـــــــــــرانـــــــــــي  االتــــــــــفــــــــــاق 



حصد روبرت ليفاندوفسي، نجم بولندا  وبايرن 
ميونيخ، جائزة أفضل العب يف العامل »ذا بيست«، 

املقدمة من  االتحاد الدويل لكرة القدم »فيفا«.
جاء ذلــك يف الحفل الذي نظمــه فيفا، أمس  

اإلثنني، مبدينة زيوريخ السويرسية.
وقــدم الحفل املذيعــة الربيطانية ريشــمني  
شــودوري برفقة جريمان جيناس، العب توتنهام 

هوتسبري األسبق.
وتفوق ليفا عىل الثنــايئ، ليونيل مييس  نجم 
األرجنتني وباريس سان جريمان، ومحمد صالح، 

هداف ليفربول واملنتخب املرصي.
وبذلك يحاف النجم البولندي عىل اللقب  للعام 
الثــاين عىل التوايل، بعدما توج به يف النســخة 

املاضية أيضا.
وفازت اإلســبانية أليكســيا بوتيــاس،  نجم 

برشلونة، بجائزة أفضل العبة يف العامل.
وكان يتنافس عىل جائزة أفضل العبة يف  العامل، 
الثاليث:  اإلسبانية جينيفري هريموسو ومواطنتها 
أليكسيا بوتياس )برشلونة( واألسرتالية سام  كري 

)تشيليس(.

ونال الســنغايل إدوارد مينــدي جائزة  أفضل 
حارس.

اإليطايل   وتفوق حارس عرين تشــيليس عىل 
جريمان(،  ســان  )باريس  دوناروما  جيانلويجي 

واألملاين مانويل نوير )بايرن ميونيخ(.
يأيت ذلك بعدما قاد السنغايل فريقه  تشيليس 

للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، العام املنرصم.
واقتنص األملاين توماس توخيــل املدير  الفني 

لتشيليس، جائزة أفضل مدرب.
ونجــح توخيل خالل العام الحــايل يف  قيادة 

البلوز لحصد لقب دوري أبطال أوروبا.
وتفوق املدرب األملــاين بفضل هذا  اإلنجاز عىل 
اإليطايل روبرتو مانشيني املتوج مع إيطاليا بيورو 
2020، واإلســباين بيب  غوارديوال وصيف أوروبا 
وبطل الربميريلي مع مانشسرت سيتي.                                                    

10
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة يا ر

الثلثاء 18 كانون الثاين 2022

0 1 نـــديـــة   لـــ لــبــنــان  بــطــولــة  تــرتــيــب  ــم  ــمـ ــايـــكـــوانـــدو عـ ــتـ الـ  اتـــحـــاد 
( والـــــــنـــــــاوو  ــدة   ــ ــيـ ــ ــسـ ــ والـ لــــقــــبــــا   1 الســــــــال   املــــــــون 
(1 انــــطــــلــــيــــا  وانـــــتـــــرانـــــيـــــك  وتـــــايـــــكـــــون  األســـــــــــود  ــر  ــ ــسـ ــ ــنـ ــ والـ

اللبناين  االتحــاد  عّمــم 
للتايكوانــدو  الرتتيب العام 
ببطوالت  الفائــزة  ندية  ل
يف   2021 لعــام  لبنــان 
البومسيه )القتال  الوهمي( 
الحر(  )القتال  والكيوروغي 
بعد  العمرية  الفئات  لجميع 
العام  روزنامة   كافة  تنفيذ 

الفائت.
املون  نــادي  أن  ويالح 
الســال أحرز 15  لقباً يليه 
نادي الســيدة بـــ 3 القاب 
بلقبني وكل  الناووس  فنادي 
مــن اندية النرس  األســود 
وتايكون وانرتانيك انطلياس 

لقباً واحداً.
أقام  أن  لالتحاد  وســبق 
حفــل توزيــع  الكــؤوس 
ابطاله  وكــرّم  والجوائــز 

وبطالته خالل الحفل الســنوي الــذي أقامه يف 
مجّمع نهاد  نوفل )ذوق مكايل(.

 القتال الوهمي 
ويف ما ييل ترتيب فئة البومسيه:

 فردي لفئة الذكور )8-  9- 10- 11 سنة(
1- ناووس
1- تايكون

2- املون السال 
 فردي لفئة االناث )8- 9- 10-  11 سنة(

1- املون السال
2- انرتانيك انطلياس

3- انور الريايض
فئة الزوجي لفئة الذكور واالناث )8- 9-  10- 

11 سنة( 
1- انرتانيك انطلياس

2- السيدة
فردي لفئة الذكور )12- 13- 14  سنة( 

1- السيدة
2- املون السال

 فردي لفئة االناث )12- 13-  14 سنة( 
1- السيدة

2- املون السال

3- انرتانيك انطلياس
 زوجي وفريق لفئة )12- 13- 14 سنة(

1- املون السال
2- السيدة

3- ناووس
- االســلوب الحر لفئة الذكــور )12- 13- 14 

سنة( :
1- املون السال

- فئة الذكور )15- 16- 17 سنة(  
1- السيدة

2- أنور الريايض
 فئة  االناث )15- 16- 17  سنة(  

1- املون السال
2- سكوادرا

 األســلوب الحر لفئة االنــاث  )15- 16 - 17 
سنة(

1- املون السال
فردي رجال )فوق الـ 18 سنة(

1- املون السال
2- النرس أالسود

3- تايكون
فردي سيدات )فوق الـ 18 سنة( 

1- املون السال

2- النرس األسود 
3- اللويزة

 زوجــي وفريــق لفئة 
الرجال 

1- املون السال
1- النرس األسود

 األســلوب الحــر لفئة 
الرجال  

1- الناووس
 االســلوب الحــر لفئة 

السيدات 
1-  املون السال

 القتال الحر 
الرتتيب  يــيل  مــا  ويف 
القتال  يف   نديــة  ل العام 

الحر)كيوروغي(:
فئة الذكور)12- 13- 14 

سنة(
1- املون السال

2- كومبات ارينا
3- انرتانيك انطلياس

 فئة االناث )12- 13- 14 سنة(
1- املون السال

2- كومبات ارينا
3- ليبانيز تايكون كوان

فئة  الذكور )15- 16- 17 سنة(
1- املون السال
2- اللواء الرفيد

3- انرتانيك انطلياس
فئة االناث  )15- 16- 17 سنة(

1- املون السال
2- انور الريايض

3- سكوادرا
فئة الرجال )فوق الـ 18 سنة(   

1- املون السال
2- االنرتانيك انطلياس

3- بودا 
فئة  السيدات )فوق الـ 18 سنة(

1- املون السال
2- أنور الريايض

3- بودا

ات الفرق د ف ا ا ب تويج 

ــة؟ ــث ــال ــث ــعـــرب فـــي الـــجـــولـــة ال ــر الـ ا يــنــتــ ــا... مـــــا ــيـ ــقـ ــريـ كــــ أمــــم أفـ
ال تزال نتائج الفرق العربية، غري  مطمئنة، 
يف دور املجموعات مــن كأس أمم أفريقيا، 
الهزمية املفاجئــة للجزائر   خصوصا بعــد 

حامل اللقب
وخرس منتخب الجزائــر بهدف من غينيا  
االستوائية، يف ختام الجولة الثانية من دور 
ت البطولة حتى   املجموعــات يف أكرب مفاج

اآلن.
الثانية  الجولــة  األحد  واختتمت مســاء 
من  مرحلــة املجموعات ببطولة كأس األمم 
والتي   بالكامريون،  حاليا  املقامة  األفريقية، 

كانت حاسمة لعدد من منتخبات املسابقة.
مقاعد   أول  املغــرب  منتخب  حجز  وبينام 
املنتخبات العربيــة يف دور الـ 16 للبطولة، 

التي تــوج بها عام 1976، يف تلــك الجولة،  كان 
منتخــب موريتانيا أول املودعني للمســابقة من 

ممثيل العرب يف البطولة.
ويتأهل متصــدر ووصيــف كل مجموعة من 
املجموعات  الـ6 يف البطولة لدور الـ16، باإلضافة 
إىل أفضــل 4 منتخبات حاصلة عىل املركز  الثالث، 
وهو ما يعني اســتمرار الرصاع يف الجولة الثالثة 
)األخرية( بالدور األول بني  19 منتخبا لنيل التذاكر 

الـ13 املتبقية يف مرحلة خروج املغلوب.

 املغرب... النقطة املضيئة 
وواصل املنتخب املغــريب انطالقته  الجيدة يف 
املجموعــة الثالثة، بعدما تغلــب 2 -  صفر عىل 
منتخب جــزر القمر يف املواجهــة العربية  التي 
دارت بينهــام، ليتصدر منتخب )أســود األطلس( 
ترتيب املجموعة برصيد 6 نقاط، محققا  العالمة 
الكاملة، عقب فوزه 1 -  صفر عىل  نظريه الغاين 

يف الجولة األوىل.
وأصبح منتخب املغرب مطالبــا فقط  بالتعادل 
مع منتخب الجابــون، صاحب املركز الثاين برصيد 
4 نقاط، يف لقائه األخري  بدور املجموعات، إلنهاء 

مشواره يف املجموعة وهو مرتبعا عىل الصدارة.

 جرز القمر... املهمة الصعبة 
أما منتخب جزر القمر، الذي يشارك  للمرة األوىل 
يف أمــم أفريقيا، فرغم تذيلــه الرتتيب بال نقاط، 
بخسارته يف أول  جولتني، لكنه ميتلك حظوظا يف 

التأهل عرب التواجد ضمن أفضل ثوالث.
وسيحتاج منتخب جزر القمر للتغلب يف  الجولة 
األخرية عــىل املنتخب الغاين، صاحب املركز الثالث 
بنقطة واحدة، والذي مازال  يبحث عن فوزه األول 
يف النســخة الحالية للمســابقة التي توج بها 4 

مرات.

 مرص والسودان...
ديريب حوض النيل 

ويف املجموعة الرابعة، اســتعاد منتخب  مرص، 
صاحب الرقم القيايس يف عدد مرات الفوز بالبطولة 
برصيد 7 ألقاب، اتزانه بعد  صدمة الخســارة أمام 
نيجرييا صفر -  1  بالجولة األوىل، وذلك عقب تغلبه 

1 -  صفر  عىل غينيا بيساو يف الجولة الثانية.
وتقــدم منتخب مرص للمركز الثــاين برصيد  3 
نقاط، بفــارق 3 نقاط خلــف املنتخب النيجريي، 
الذي يعــد الوحيد يف البطولة الذي ضمن  صدارته 
ملجموعته رسميا قبل انطالق الجولة األخرية، حتى 
يف حال تســاويه يف رصيــد  النقاط مع منتخب 
)الفراعنة( بنهاية الــدور األول، لتفوقه عليه يف 

املواجهة املبارشة  بينهام.
ويف نفس املجموعة، عجز منتخب الســودان،  
بطل املســابقة عــام 1970، عن تحقيــق الفوز 
للمباراة الثانية عىل التوايل، بخسارته 1 -   3 أمام 
منتخب نيجرييا بالجولة املنقضية،  ليتجمد رصيده 
عند نقطة واحدة يف ذيل الرتتيب، بفارق األهداف 
خلف منتخب غينيا  بيســاو، صاحب املركز الثالث، 

املتساوي معه يف نفس الرصيد.
وسيكون ديريب وادي النيل بني مرص  والسودان 
يف الجولــة األخرية حاســام يف مســتقبل كال 
املنتخبني اللذين ســيبحثان عــن  النقاط الثالث، 
السيام املنتخب السوداين، الذي بات مطالبا بالفوز 
إذا أراد تجنب  الخروج املبكر من املســابقة، فيام 
ســتكون نقطة التعادل كافية للمرصيني للحفا 
عىل  وصافة ترتيب املجموعة، دون النظر لنتيجة 
اللقــاء اآلخر بالجولة الثالثــة يف املجموعة  بني 

نيجرييا وغينيا بيساو.

 الجزائر... الفرصة األخرية 
ويف املجموعة الخامســة، تلقــى محبو  الكرة 

العربية صدمة قاسية من املنتخب الجزائري 
)حامــل اللقب( الذي نال خســارة مفاجئة  
أمام منتخب غينيا االســتوائية،    1  - صفر 
ليتجمد رصيده عند نقطة واحدة يف مؤخرة 
الرتتيب، بعــد تعادله املخيب بــدون أهداف 
مع  منتخب ســرياليون يف مستهل مشواره 

باملجموعة.
وأصبح يتعني عــىل منتخب الجزائر، الذي  
حرمه منتخب غينيا االستوائية من مواصلة 
سلســلة الالهزمية والتــي وصلت إىل 35 
مباراة  دولية مبختلف البطوالت، الفوز عىل 
كوت ديفوار، متصدر الرتتيب برصيد 4 نقاط، 
يف  ختام لقاءات املجموعة، ملواصلة مشوار 
حملة الدفاع عــن اللقب، دون النظر لنتيجة  
الجولة بــني منتخبي غينيا  اللقاء اآلخر بنفــس 
االســتوائية، صاحب املركز الثــاين بثالث  نقاط، 
ومنتخب ســرياليون، الذي يحتــل الرتتيب الثالث 

حاليا بنقطتني.
ولن تكون املهمة ســهلة عىل منتخب  الجزائر، 
الذي يخ تكرار ما حدث له يف نسخة املسابقة 
عام 1992 بالســنغال، عندما  ودع املسابقة مبكرا 
من الدور األول وهو حامال للقب النسخة السابقة، 
خاصة يف ظل ســعي  املنتخب اإليفواري للثأر من 
خسارته أمامه بدور الثامنية يف البطولة املاضية 

التي  أقيمت مبرص عام 2019.

 تونس... التعادل يكفي 

الجولة   تلك  النقيض متاما، فقد حملــت  وعىل 
الســعادة للمنتخب التونيس، الفائــز باللقب عام 
2004، الذي اســتعاد هيبته من جديد عقب  فوزه 
الكبــري 4 -  صفر عىل نظــريه املوريتاين  األحد، 
معوضا خسارته املثرية للجدل صفر -  1 أمام مايل 

يف الجولة األوىل.
ويتواجــد منتخب تونس، الــذي حقق انتصاره  
األضخــم يف البطولة منذ عــام 1965، يف املركز 
الثالث بثالث نقاط، بفــارق نقطة خلف  منتخبي 
فيام  الصدارة،  يتقاســامن  اللذين  مايل وجامبيا، 
تذيل منتخب موريتانيا الرتتيب  بال نقاط، ليخرج 
رسميا من البطولة، حتى حال فوزه عىل منافسه 
املــايل يف الجولة  األخرية، وخســارة تونس من 
جامبيــا، لخســارته يف املواجهــة املبارشة مع 

التونسيني.
وســتكون نقطة التعادل كافية ملنتخب  تونس 
إىل حد كبري للصعود ضمن أفضل ثوالث، لكن الفوز 
سيمنحه الفرصة لتحســني مركزه يف  املجموعة 
بكل تأكيد، ومالقاة منافس أســهل نسبيا يف دور 

الـ 16.

منت م

ــر لـــقـــبـــرص فـــــي الـــرمـــايـــة ــ ــب ــ ــك ــ  الــــجــــائــــزة ال
ــان ــ ــرب ــ ــا ق ــ ــي ــ ــة ل ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــي لـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــز الـ ــركــــ املــــ

الثانية لــلــدرجــة  لــبــنــان فــي املــالكــمــة  بــطــولــة   نــتــائــج 
وملبياد ل تــحــضــيــرا  تــصــاعــديــة  خطتنا  ــن:  ــدي ال نــاصــر 

أحــرزت الرامية اللبنانية 
الدوليــة ليا قربــان  املركز 
الكربى  »الجائزة  يف  الثاين 
لقــربص   يف الرماية« التي 
القرب  االتحــاد  نظمها 
للرماية تحت ارشاف االتحاد  

الدويل.
ويف  التفاصيــل  ويف 
التمهيديــة،   التصفيــات 
احتلت قربــان، التي واكبها 
األوملبية  اللجنــة  رئيــس 
ورئيــس اتحــاد الرمايــة 
املركز  جلــخ،  بيار   والصيد 
االول مســجلة 102 نقطة 
تليها البولندية ساندرا برنال 
بـــ 101 نقطة  فالقربصية 
مادينا كوشــكاروفا بـ 82 
نقطــة وتأهلــت الراميات 

الثالث اىل النهائيات.
ويف الجولة النهائية عىل 
البولندية  25 طبق، خطفت  
برنال املركز االول مســجلة 
22 نقطــة لتحل قربان يف 
بـــ21  نقطة  الثاين  املركز 

وبفارق طبق واحد.
وبعــد تحقيقها املركز الثــاين، هنأ جلخ،  
باســم اللجنة االدارية لالتحاد وباسم عائلة 
اللعبة، الراميــة قربان عىل النتيجة  املمتازة 

تظهر  والتــي  قــربص  يف  حققتها  التــي 

املستوى املتقّدم للرماية اللبنانية يف  املحافل 

الخارجية.

مبشــاركة نخبــة مــن 
مالكمــي األنديــة، نظّــم  
للمالكمة  اللبنــاين  االتحاد 
واألحــد  الســبت  يومــي 
كانون  و16   15( املاضيــني 
بطولة  تصفيــات  الثاين(  
الثانية عىل  للدرجــة  لبنان 
الرياضية،  املدينة  حلبته يف 
حيث أرشف عىل  مجرياتها 
املهندس  االتحــاد  رئيــس 
محمــود الحطــاب واملدير 
محمود  لالتحاد  التنفيــذي 
الرئيس  ونائب  الدين  نارص  
الخلييل  محمــد  املحامــي 
وأعضاء االتحاد بشارة عبود 
وعيل خليل  ومعهم رؤساء 
والتحكيمية  الطبية  اللجان 

والفنية.
املباريات  إنتهــاء  وبعــد 
التي  النهائيات  إىل   وصــل 
املقبل  الســبت  يوم  ستقام 
التاسعة  الساعة  من  ابتداء 

صباحاً، كل من:
ـ قاســم هاشــم  عيل 
 60 وزن   )نهــايئ  عواضه 

) كل
ـ فضــل عي  مــوىس عطيه )نهايئ 

) وزن 67  كل
ـ حســن حمدون  أحمد سلطان )نهايئ 

) وزن  71 كل
ـ محمد عيل موىس  حســن رشــعيني 

) )نهايئ  وزن 75 كل
بيرت جعجول)نهايئ  ـ مصطفى مومنه  

) وزن  80 كل
ـ عيل فواز  محمــد املقداد )نهايئ وزن  

) 86 كل
ـ عيل حامده  أحمــد نصار )نهايئ وزن  

.) فوف 92 كل
الفئات   ويف معــرض تقييمه لبطولتــي 
العمريــة والدرجة الثانيــة مع رشح خطة 
الدين:  نــارص  أوضح  املســتقبلية،  االتحاد 
»تنظيم  البطوالت للناشئني والشباب يف هذه 

األيام الصعبة التي يعيشها لبنان مع تواضع  
االمكانات يعترب أمراً مهامً مفعامً باملسؤولية 
ملواجهة حالة االحباط املوجود عند  الغالبية، 
ويف هــذا االطــار صممنــا يف االتحاد أن 
نصنع من الضعف قّوة وهذا الشــعار  رفعه 
تابعنا خالل  الحطاب.  االتحاد محمود  رئيس 
البطولتني نــزاالت من العيار الالفت  واملبرّش 
بالخري، ويوم الســبت املقبل ســنكون عىل 
موعد مع نهائيات الدرجة الثانية  وبعدها يف 
29 كانون الثاين ســتكون خامتة البطوالت 
مع الدرجــة االوىل، واملنافســة قوية  بني 
وخطة  خارجيــاً،  لبنان  لتمثيــل  املالكمني 
االتحاد تهــدف إىل تهيئة منتخب يضّم خرية  
املالكمني األبطال الرشاكهم يف معســكرات 
ومباريات وديــة خارجية وصقل أدائهم يف 
وملبياد، وأعتقد ان بطوالت  سياق  التحضري ل
الجميع   عند  حافزاً  ستخلق  الشهرية  األوزان 

ليكونوا يف الصف األول«.

ربان م البولندية برنا  منصة التتويج اللبنانية 

ب د ال ل فو  الح ي

ور مد د الرام اللبنا ا تو جل  ربان 

محمود نا الدي

ــال ــم ــ ــال ــوا ب ــ ــك ــ ــس ــ ــدات فــــي ال ــ ــي ــ ــس ــ ــة ال ــولـ ــطـ بـ
ينظم االتحاد اللبناين للســكواش باكورة 
نشاطاته  لعام 2022 باقامة بطولة للسيدات 
يف منتجــع املريامار الســياحي )القلمون( 
يف 4 و5 و6  شباط املقبل والدورة مفتوحة 
امام مشاركة الجنس الناعم من كافة الفئات 
العمرية ومن  كافة املناطق اللبنانية. وحّددت 
آخر مهلة للمشاركة  الخميس الواقع فيه 20 
كانون الثاين الجاري بحيث  ستجري عملية 
سحب القرعة بحضور عضو االتحاد ورئيس 
اللجنــة الفنية ظافر كّبارة الذي  يرشف عىل 

البطولة واعضاء اللجنة الفنية.
وســيّتخذ  املنظمون خالل البطولة كافة 

اجراءات الوقاية من وباء »كورونا«.
عىل   كبارة  بظافــر  االتصال  للمشــاركة 

الرقم: 03- 613454

                

ســــتر يونايتــــد يغــــرق رونالــــدو فــــي حمــــام الســــباحة ومان
ظهر الربتغايل كريســتيانو رونالدو نجم  
مانشســرت يونايتــد اإلنكليــزي يف حامم 
الســباحة الخاص مبنزله مبدينة مانشسرت 

يف حصة  لالستجامم.
وجاء ظهور رونالدو يف مســبحه بقرصه 
يف مدينة مانشســرت بعد خروجه من قامئة 
مانشسرت يونايتد  يف اللقاء األخري يف الدوري 
أســتون   أمام   » »برميريلي املمتاز  اإلنكليزي 
فيال والذي انتهى بالتعــادل 2- 2 رغم تقدم 

الشياطني 2- 0، بسبب إصابة يف الفخذ.
ونرشت صحيفة »الصن«  الربيطانية صور 
رونالدو يف مســبحه الخاص وعليها عبارة 
»اســرتخاء«، حيث  نرشها النجم الربتغايل 
عرب حســابه الرســمي مبوقع »أنستغرام« 

للتواصل  االجتامعي.
وكان رالــف رانغنينك، مدرب مانشســرت  

يونايتد، كشــف مؤخرا أن رونالدو أخربه بأنه 
ال يزال غري الئق للعودة للمباريات،  لكنه يأمل 
أن يكون متاحاً لدعم الفريق يوم األربعاء أمام 
برينتفورد، من أجل تحسني  النتائج التي ساءت 
خالل الفــرتة األخرية، وتســببت يف تراجع 

الفريق يف جدول ترتيب  الدوري اإلنكليزي.
ويلتقي مانشســرت يونايتــد مع مضيفه  
برينتفورد غداً األربعــاء يف لقاء مؤجل من 

الجولة الـ17 من الدوري اإلنكليزي  املمتاز.
وعــاد رونالــدو إىل مانشســرت يونايتد  
الصيف املايض قادما من يوفنتوس اإليطايل، 
وذلك يف ســن الـ36 عاما، علــام بأنه لعب  

للشياطني من قبل بني 2003 و2009.
يذكر أن كريســتيانو رونالــدو متكن خالل  
املوسم الحايل من تصدر قامئة هدايف مانشسرت 

يونايتد يف كل املسابقات، برصيد 14  هدفا.

ــدرب ــ ــل م ــضـ ــل أفـ ــيـ ــوخـ ــم وتـ ــالـ ــعـ ــي الـ ــ ــب ف ــ ــل العـ ــضـ ــي أفـ ــك ــس ــدوف ــان ــف ــي ل
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 عموديا:

انية حروف:    االبراج  من 

 بلدة يف الشامل

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  زكريا القزويني 

اخترب معلوماتك

1ـ مدينــة يف الواليات 
املتحدة. 

2ـ صحيفة خليجية. 
موســيقية،  نوتة  3ـ 

حرف جر. 
4ـ مغنية لبنانية.

5ـ أقوال سائرة.

1ـ مدينة إيطالية. 

2ـ أمري بريطاين. 

3ـ ال يُباح به، بال.

4ـ بلدة يف البقاع.

5ـ دولة آسيوية.

شــاعر مرصي راحل. كتب العديد من األغاين ملعظم 

املطربني واملطربات املرصيني والعرب. إســمه مؤلف من 

13 حرفا. إذا جمعت:

9+5+2+8+6 - فريق كرة إسباين.

8+5+1+7+13 - فريق كرة لبناين.

11+12+8+7 - مدينة سورية.

2+4+9+5 - برج مشهور. 

12+3+8+13 - حرب. 

1+10+3 - قصد فعل. 

9+1+5 - زوج.

11+3 - فاصل.

1ـ ما إســم الدولة التي فــازت بامليدالية الذهبية يف 

مسابقة كرة القدم بدورة األلعاب األوملبية الصيفية التي 

أقيمت يف لندن سنة 1948 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما إسم الطائر الذي يعترب صاحب أعىل مقدرة عىل 

السمع، إذ ان سمعه أقوى من سمع االنسان سبع مرات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ يف أية سنة طّبق لبنان قانون األحزاب السياسية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما اسم العاصمة االفريقية التي أسسها الهولنديون 

سنة 1652

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ ما اســم الشعب الذي أول من استعمل االسمنت يف 

البناء 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ من هو الشــاعر والفارس الجاهــيل الذي لّقب بـ 

الفلحاء 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ يف أية ســنة اجتاز القائد القرطاجي هنيبعل جبال 

االلب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ من هي املمثلة املرصية التي إســمها األصيل قدرية 

قدري 

؟ من هو
من هي؟

الثور

(21 نيسان - 21 أيار(

الرسطان

(22 حزيران - 23 متوز(

العذراء

(24 آب - 23 أيلول(

العقرب

(23 ت1-21ت2)

الجدي

(22ك1 - 20 ك2)

الحوت

(20 شباط - 20 آذار(

آراء مختلفة عن آرائك ولكن حســن ادراكك 

يجعالنك قــادرا عىل الســيطرة التامة عىل 

الوضــع، وعليــك تجنب التــرسع يف اتخاذ 

القرارات. 

أعاملك تســتوجب منك اجراء جردة لتعرف 

أين موقعــك اليوم واىل أين وصلت. ال تنزعج 

اذا شعرت بالحاح رشيكك املستمر. 

صديق بامكانه أن يلعب دورا مهام ويساعدك 

عــىل تخطي أمورك املزعجة. احتف باألرسار 

لنفسك وال تبح بها ألي كان. 

البذ من دون حساب أوصلك اىل ما أنت فيه 

اليــوم. عواطفك الصادقة قد ترضّك يف بعض 

األحيان. كن متفهام لبعض األمور. 

ال تتــرسع حتــى ال تفوتك رؤيــة األمور 

الواضحة. الحب ال يــأيت بني ليلة وضحاها. 

الفلك ينصحك بالرتوي قليال والتفكري العميق. 

اطلب املســاعدة من األهــل لعلك تجد من 

يســاعدك يف مواجهة موقف بالــ الدقة. 

عاطفيا، العالقات ستكون غاية يف الروعة. 

أعــامل كثرية وأحالم كبــرية. أنت تخترص 

كل الطرقات بترصف بســيط. ستزداد أموالك 

وتحقق أحالمك يف فرتة غري بعيدة. 

حدسك سيخدمك وكذلك الح الكامن وراء 

بعض الفرص السانحة أمامك. أوضاعك املالية 

يف طريقها اىل التحسن املستمر.

تسوية ملسألة معلقة من زمن طويل. تسري 

يف الطريق الصحيح لكن احذر تشتت األفكار 

الذي قد يوقعك يف بعض األخطاء. 

مرشوع حديث بدأ يسري يف الطريق الصحيح 

املرسوم له. انت قادر عىل تفعيل املواقف كلها 

ملصلحتك وتحقيق االنتصار والربح. 

يشــجعك صديق قديم عــىل رشح خطة 

جديدة تهمك كثريا، وتنال الدعم الذي تحتاجه، 

وتحصل عىل نتائج ممتازة يف فرتة قريبة. 

ديناميــي ودقيق يف عملــك ولن يصعب 

عليك القيام بأصعب املهامت. تجنب األشخاص 

الخبثاء الذين يحاولون االيقاع بك. 

الحمل

(21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

(22 أيار - 21 حزيران(

االسد

(24 متوز - 23 آب(

امليزان

(24 أيلول - 22 ت1)

القوس

(22ت2 - 21 ك1)

الدلو

(21 ك2 - 19 شباط(

آفاق

أرقام

انطباع

انتشار

أسابيع

أوروبا

أقالم

بنسلفانيا

بولندا

جزائر

جهود

جنان

جامايكا

جبيل

جرافات

جرائد

دورية

دبابة

ديباج

دهر

دجاكرتا

ديبويس

رومانيا

رانية

روضة

رفاهية

رسم

رنني

ريم

صحف
طرب

طواحني
طوكيو

طعم

طهران
عز

عالمات
قمر

قراصنة

قطب
قش

ليوناردو
ليبانون
نروج. 

الحل السابق

الحل السابق

  ماليزيا

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

ام املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

SUDOKU

1ـ سنة 1963.

2ـ رينه الينك.

3ـ عام 1949

4ـ 16 سنة.

5ـ محمد داود خان.

6ـ يف بوليفيا.

7ـ حّيان بن عبدالله.

8ـ سعيد بن عبد ربه.

1ـ أوسلو. 

2ـ ليندل. 

3ـ حالين. 

4ـ ويب. 

5ـ تسليم.

1ـ الحوت.

2ـ ويليس. 

3ـ سنابل. 

4ـ لدن. 

5ـ وليام.

الثلثاء 18 كانون الثاين 2022

الشمم 1ـ عامد حمدي، 
النمسا فيليبوس،  2ـ 

رسبل،  أرســــــم،  3ـ 
دلحت

4ـ الوشك، يرون، اي
وادعــه،  نــج،  5ـ 

م لـــسلعا ا
بلده 6ـ هتافك، دميول، 

الحانق أّدعي،  7ـ نروي، 

8ـ اس، نس، وجدان، أّموا
آل 9ـ حسامها، بن، 

فكتوريا،  لــه،  لبد،  10ـ 
يوم

11ـ هــل، وكلت، يعجل، 
ونش

الجنــدي،  ناديــا  12ـ 
نري سنا

أما، هنادي املسّن،  13ـ 

1ـ عفا، نونا الهنا
2ـ مرياج، رس، بالل

3ـ السل، هو، حد، دم
4ـ دميوستينس، ويس

5ـ حّب، سالكان
6ـ موسكوفا، مهال
7ـ درس، أكّدوه، تال
8ـ بيد، عجاف، جم

9ـ الرعديد، كينا

10ـ أل، وهي، استعّد
11ـ لندن، مان، وجيه

12ـ شمل، أول، هرل
13ـ مسح اللحى، سا

14ـ ماتيس، باوند
15ـ لبنان، ناي

16ـ علقم، يشّن
17ـ اد، واو، ين

18ـ مها املرصي

1ـ ممثلة مرصية، عاصمة 
أوروبية. 

راحل،  لبنــاين  نائــب  2ـ 
عائلة. 

من  نوع  القوم،  جامعة  3ـ 
املقاييس.  من  السمك، 

4ـ سحـــقوه، آلــة طرب، 
بحر. 

5ـ ألــح، مصــارع وممثل 
أمرييك، جوع، داوى. 

ثُغور، حجر كريم.  6ـ 
7ـ عمل يف صنعته، االتحاد 

القدم.  لكرة  الدويل 
8ـ بطــل ملحمــة راميانا، 
ء.  طائر مايئ، حّدد طرف ال
أوثقــوا  متشــابهان،  9ـ 

ابننا.  زوجة  وشّدوا، 

أوروبيــة،  عاصمــة  10ـ 
للمنادى.  شمع، 

أدعها.  11ـ هرب، منح، 
شديد.  مطر  الشجاع،  12ـ 

13ـ لعبة رياضية، سيايس 
قديم.  فرنيس 

14ـ بلدة بني صيدا وجزين، 
مــر، أصل  فطــن واهتــم ل

البناء. 
لرئيس  الثاين  االســم  15ـ 

الشامل.  بلدة يف  عريب، 
16ـ نهر أورويب، زحف عىل 

وبطنه. يديه 
طبيعــة  ينفـــع،  17ـ 

وخليقة. 
صاحب  لبناين  فنــان  18ـ 

الصورة.

1ـ كاتبــة ســويدية 
نالــت جائــزة نوبــل، 

مرتفع. 
األمر،  من  مخافة  2ـ 
أليفة  حيوانــات  يبس، 

الحساسية.  شديدة 
بيت ديفء،  يقنط،  3ـ 

 . لد
وأثره،  الُحّب  بقّية  4ـ 
الحرشات  مــن  طليقا، 

الصغرية. 
5ـ كاتبوهــم، تخّيلت 

أن، أريج. 
للتهنئــة،  تقــال  6ـ 
موســيقية،  آلة  وقت، 

صابون.  ماركة 
ُ بـ، أصناف،  7ـ أمــد

أرشد، هواء عليل. 
وينــّم،  يفســد  8ـ 
يســتخرج مــن العنب، 
اىل،  وعامــال  واعــدا 

ساعدي. 
أمــرييك  ممثــل  9ـ 

الباخرة.  راحل، قائد 
تعب،  من،  رسب  10ـ 

سقاُهم، حرف نصب. 
الباباوات،  مقام  11ـ 

يعيش. 
فرنيس  رســام  12ـ 
راحــل، الســالب قهرا، 
سفلة الناس وأخالطهم. 
13ـ مــا يتبّقــى من 
تكون  للنفي،  الحريــق، 

يف الفم. 
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ــورات املنطقة ــط ــت ــي« لــلــحــكــومــة ب ــائ ــن ــث ــودة »ال ــ ــاط ع ــبـ الــتــصــعــيــد الــعــســكــري االقــلــيــمــي يــفــك ارتـ
ــيــس عــون ــرئ ــقــضــاء والــتــعــيــيــنــات: »الـــكـــرة فــي مــلــعــب« ال ــغــمــي« ال ــار »ل ــب ــام اخــت ــ الــتــفــاهــمــات ام
ــي لــبــنــان؟ ــن عــمــلــيــات امــنــيــة اســرائــيــلــيــة ف ــرات دبــلــومــاســيــة م ــحــذي ــة بــعــد ت ــرازي ــت اجـــــراءات اح

ــا...  ــنـ ــيـ ــيـ ــووي االيـــــــرانـــــــي: اســـتـــئـــنـــاف مــــفــــاوضــــات فـ ــ ــ ــن ــ ــ ال

ــبــحــث الــتــصــعــيــد الـــروســـي ــة بــالــبــرملــان األوروبـــــــي ل ــارئـ جــلــســة طـ

ــارات فــي  ــ ــجـ ــ ــفـ ــ ــانـ ــ ــى وجـــــرحـــــى بـ ــلـ ــتـ قـ
ــار أبـــــو ظــبــي ــطـ ــمـ صـــهـــاريـــج وحــــريــــق بـ

شهيد فلسطيني برصاص االحتالل شمالي الخليل
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ايرانية، وكذلك حصول تقدم يف محادثات فيينا. وقد ثبت ان 
القرار جاء يف توقيت مناســب بعدما نجح حزب الله يف اقناع 
رئيس مجلس النواب نبيه بري بان مقاطعة جلسات الحكومة 
مل تعــد مجدية يف ظل االنهيــار االقتصادي املتامدي، ما يبعد 
لبنان عن »طاولة« املســاومة االقليمية. واذا ما سارت االمور 
وفق التفاهم املفرتض مع رئيس الحكومة نجيب ميقايت، فانه 
ميكن الحديث عن تحييد للساحة اللبنانية عن »طلعات ونزالت« 
التفاوض الساخن يف االقليم، ويبقى الرهان عىل »تفهم« رئيس 
الجمهورية ميشــال عون وفريقه السيايس لدقة املرحلة التي 
تقتيض االبتعاد عن امللفات الخالفية والرتكيز عىل حل االزمات 
املعيشية املســتفحلة، وستكون الســاعات املقبلة حاسمة، 
لتحديد اكرث من مســار، اهمها املسار القضايئ يف تحقيقات 
املرفــأ، وملف التعيينات، حيث ســيبل ميقايت الرئيس عون 
اليوم بانه لن يقبل بالبحث فيها. وفيام سيكون »الكباش« بني 
القاضية غادة عون وحاكم املرصف املركزي رياض سالمة امام 
محطة جديدة اليوم يف ظل السباق بني تبل عون طلب »الرد« 
صباحا وبني نيتها اتخاذ اجراءات جديدة بحقه، ســيكون امللف 
النقدي عىل طاولة املجلس املركزي ملرصف لبنان الذي سيبحث 
غدا االربعاء مفاعيل التعميم 161 بعد االنكامش يف السوق بعد 
ان ضخ مرصف لبنان نحو 83مليون دوالر عرب منصة صريفة. 
وربطا بالتطورات االقليمية، ال تزال ارسائيل ناشطة عىل خط 
»التشــويش«، وهذه املرة من »البوابة« السورية، فيام حذرت 

مصادر دبلوماسية من عمليات امنية ارسائيلية يف لبنان 

 تحييد الساحة اللبنانية  
ويف انتظار جلســة االثنني املقبل املفرتضة ملناقشة املوازنة 
التي يفرتض ان تنتهي مســودتها قبل نهاية االسبوع الحايل، 
بعدما ســمحت تدابري »املركزي« بتهدئة ســوق النقد لتسهيل 
احتســاب االرقام عىل سعر مســتقر للدوالر االمرييك، فان 
االلتزام بتخفيض االسعار ربطا »بتقهقر« الدوالر كان عشوائيا 
وغري منتظم، فيام أسعار املحروقات لن تنخفض بشكل كبري مع 
تراجع الدوالر بسبب ارتفاع أسعار النفط عاملياً وحول العودة 
اىل الحكومة، لفتت اوســاط مقربة من »الثنايئ الشيعي« اىل 
ان ما جرى من تطورات اقليمية يف الســاعات القليلة املاضية 
يشري بوضوح اىل وجود رغبة واضحة خصوصا من قبل حزب 
الله لتحييد لبنان عن ازمات املنطقة وملفاتها التفاوضية التي 
تشهد تفاوضا »بالحديد والنار« بالتوازي مع الكالم السيايس 
عىل »طاولة« التفاوض االيرانية- السعودية او يف فيينا، ولهذا 
ميكــن القول مجازيا ان ما حصل يف امللف الحكومي يقع يف 
اطــار »الرتاجع عن الخطأ فضيلة« بعدما اضطر حزب الله اىل 
»مســايرة« الرئيس نبيه بري يف هذه الخطوة عىل الرغم من 
عدم القناعة بها، وقد وصلت عني التينة اخريا اىل قناعة بعدم 
الفائدة من االستمرار بالضغط عرب مجلس الوزراء بعدما بلغت 
االزمــة االقتصادية منحا خطريا، وبات رضوريا تفعيل العمل 

الحكومي ورفع مسؤولية »التعطيل« عن »الثنايئ«. 

 »تنسيق« ال فرض 
ويف هذا االطار، تؤكد تلك االوساط ان »الثنايئ« مل  يفرض 
جــدول أعامل محدد عىل رئيس الحكومة نجيب ميقايت، ومن 
يروج لهذا الكالم يســعى اىل »دق اسفني« مع رئيس الحكومة 
الذي نسق مع حزب الله والرئيس بري مسالة العودة اىل جلسات 
الحكومة، وجرى تحديد مشرتك ألولوية إقرار املوازنة ومناقشة 
خطــة التعايف املايل، وخطة الكهرباء، كمدخل للتفاوض مع 

صندوق النقد الدويل، وهذان البندان يؤمنان استقرار الحكومة 
ويبعدانها عن البنود الخالفية غري املجدية االن.  

 االختبار القضايئ 
ووفقا ملصادر مطلعة، ستكون هذه الخطوة امام اختبارات 
جديــة يف االيام القليلــة املقبلة ستســمح مبعرفة كيفية 
»تسييلها« عىل ارض الواقع، فاما تكون مقدمة لفصل امللفات 
الخالفيــة عن معالجة االوضــاع االقتصادية امللحة، او نكون 
امام »مطب« جديد عنوانه »الرصاع« الســيايس املحتدم عىل 
»ابواب« االنتخابات، وعنوان هذا االختبار ســيكون قرص بعبدا 
حيــث تقع عىل عاتق الرئيس عون وفريقه الســيايس مهمة 
تحديد مســار االمور بعدما اخرج »الثنايئ الشيعي« نفسه من 
تهمة التعطيل. وسيكون االختبار االول قضائيا ، فبعد ان فقدت 
»الهيئــة العامة« ملحكمة التمييــز النصاب القانوين، بإحالة 
القايض روكز رزق اىل التقاعد، سيبقى القايض طارق البيطار 
»مشــلوال« بسبب تأخري البت يف الدعاوى املقدمة إليها بشأن 
جرميــة املرفا، واملخرج الوحيد لحالة االســتعصاء القضايئ 
تكون بإصدار تشــكيالت جزئية لتعيني رؤساء محاكم متييز 
أصيلني يف ظل تعذر إصدار تعيينات قضائية شــاملة بســبب 

الخالفات السياسية املستفحلة بني بعبدا وعني التينة.  

 عبود مل يكن حاسام 
ووفقا للمعلومات، مل يكن رئيس مجلس القضاء االعىل القايض 
ســهيل عبود جازما يف قرار ملء الشواغر قريبا خالل لقائه مع 
اهايل ضحايا املرفا باالمس، واملح اىل ان الساعات املقبلة ستكون 
حاسمة يف هذا امللف، لكنها تحتاج اىل مزيد من التشاور،موحيا 
بان املسألة تتعلق بالسياسة وليس بالقضاء. وتجدر االشارة اىل 
ان تعبئة الفرا تقتيض اجراء تشكيالت قضائية جزئية عىل غرار 
التشكيالت العادية، وهي تحتاج اىل انعقاد مجلس القضاء االعىل 
القرتاح تلك التشــكيالت باالكرثية، ورفع هذا املرشوع اىل وزير 
العدل، لي يرفعه بعد توقيعه اىل رئييس الجمهورية والحكومة 
ووزير املال الذي سيشكل العقبة الرئيسية امام احتامل مامثل. اي 
ان التعيني يحتاج اىل مرسوم عادي ومبقدور رئيس الجمهورية 
ميشــال عون الذي ميون عىل عبود وعىل وزير العدل املحسوب 
عىل فريقه السيايس الدفع إلصدار هذا املرسوم وتأمني النصاب 

القانوين لهيئة محكمة التمييز.  
ووفقا ملصادر سياســية مطلعة، ستكون الساعات القليلة 
املقبلة حاســمة لجهة قرار رئيس الجمهورية يف هذا املجال، 
فامــا يبادر اىل التعجيل يف تعيني قــاض بديل وبالتايل يعيد 
االمــور اىل »نقطــة الصفــر« رافعا من جديــد الحرارة اىل 
»خطوط التامس« مــع عني التينة، واما يعمد اىل وضع امللف 
يف »الجارور« اىل اطول مدة ممكنة ريثام يتم تقطيع جلسات 
املوازنة ودراسة خطة التعايف.ويف هذا السياق، اكدت مصادر 
بعبدا بان الرئيس لن يكون عقبة امام اي ملء شواغر قضائية 
اذا كانــت يف مكانها،وليس يف وارد »تســييس« هذا امللف، او 

اخضاعه »للتسويات«. 

 »  عقبات امام »ملء الفرا
لكن مصادر نيابية بارزة، ترى ان ملء الفرا دونه عقبات الن 
اكتامل نصاب الهيئة العامة يحتاج إما اىل توقيع التشــكيالت 
القضائية املوجودة لدى رئاســة الجمهوريــة والتي يرفض 
الرئيس توقيعها، وإما إجراء تشــكيالت جزئية تشمل محاكم 
التمييــز، واذا كان عــون لن يوقع عىل االوىل، فانه لن يتمكن 
قضائية كبرية  من مترير الثانية النها ستفتح معركة سياسية 
يف البالد يف ظل االنقســام الحــاد عىل التعيينات، ولهذا فان 
تجميــد التحقيق بقضية املرفأ قد يبقى مدة طويلة مع توجه 

املترضرين اىل رفع دعاوى جديدة ملخاصمة الدولة أمام الهيئة 
غــري املكتملة، ومبجرد تبلي البيطار مضمون الدعوى، يتعني 
عليــه وقف مالحقاته اىل أن يصدر قرار عن الهيئة بقبولها أو 
رفضها، وهو امر غري متاح اي ان »كف« يده مستمر عمليا. 

»لغم« التعيينات 
اما »اللغم« الثاين فريتبط مبلف التعيينات، فيمقايت والرئيس 
بري متفقان عىل رضورة عدم منح رئيس الجمهورية اي فرصة 
لتحقيــق انجازات من »بوابة« التعيينات قبل نهاية عهده، كام 
ال يريــدان املس ببعض التعيينات الحساســة ويف مقدمتها 
رئاســة املرصف املركزي، وتبقى »الكرة« االن يف ملعب رئيس 
الجمهورية، فاما يســلم بحرص الجلســات بالبنود املعيشية 
واالقتصاديــة او يختار فرض بند التعيينات عىل جدول أعامل 
جلســات مجلس الوزراء، ووفقــا للمعلومات، يتجه »الثنايئ 
الشــيعي« للناي بنفســه عن خوض غامر هذه املواجهة مع 
عون وســيكون الرئيس ميقايت »راس حربة« يف منع تعديل 
جدول األعامل، ويف اللقاء اليوم بينهام يف بعبدا سيكون رئيس 
الحكومة واضحا امام عون يف رفض الخوض يف اي تعيينات 
قبل االنتخابــات النيابية املقبلة، وهو لــن يقبل بان تتجاوز 
بعبدا صالحياته الدســتورية بوضع جدول اعامل الجلســات 

الحكومية. 

 بري واملعركة »الرشسة« 
ويف ســياق التاكيد عىل ابقاء الّنزاع يف ملف املحّقق العديل 
بانفجــار مرفأ بريوت القايض طارق البيطار قامئاً، رأى رئيس 
املجلس النيايب نبيه بري، أّن قدر أّي بلد ال تُطّبق فيه الّدســاتري 
والقوانني ســيكون االنهيار، معترباً أّن ال إنقاذ إاّل بالعودة إىل 
االلتزام بقواعد الّدستور. ويف هذا السياق، تؤكد مصادر نيابية 
ان »رشاسة« املواجهة التي يخوضها بري يف مواجهة البيطار 
ال تتعلق فقط باالستنســابية السياســية يف مالحقة نواب 
محســوبني عىل »كتلة التنمية والتحرير«، كونه يعرف ان هذه 
االتهامات ساقطة، ولن تصمد امام اي محكمة، فاملعركة ليست 
ا املعركة هي معركة الحفا عىل  براءة هؤالء من عدمها، وا
ســيادة مجلس النواب، وعدم التطاول عليها، وهو لن يســمح 
للمس بصالحياته، يك ال يؤسس عىل هذه القرارات لتهميشه 

يف املستقبل. 

 »امل«: املواجهة مستمرة  
بدوره جدد املكتب الســيايس لحركــة امل التاكيد عىل عدم 
الرتاجع عن املواجهة مع املحّقق العديل القايض طارق البيطار، 
ويف محاولة لنفي الكالم عن وجود تســوية يف امللف، اكدت« 
أمــل« موقفها الرافض ألداء البيطار، معيــدًة التأكيد أنّه أداء 
منحــرف ومنحاز ومســّيس »انطالقاً من أجندة موضوعة له 
لتصفية حســابات سياســية ويف محاولة يائسة لوضع اليد 

ومصادرة دور وصالحية املجلس النيايب 

 تحقيق دويل 
وفيــام نفى رئيــس الحكومة نجيب ميقــايت أن يكون قد 
طلب رساً من بعض الجهات التنســيق مع أهايل شهداء املرفأ 
لتقديم دعاوى جديدة ضّد املحقق العديل، طارق البيطار، بسبب 
»استنســابيته«، عادت املطالبة بفتح تحقيق دويل يف تفجري 
املرفــأ اىل الواجهة من جديد من قبل عدد من أهايل شــهداء 
مرفــأ بريوت الذين اعتصمــوا وقطعوا طرقات ومداخل قرص 
العــدل، مؤكّدين دعمهم للمحّقق العديل طارق البيطار، خوفا 
من ان تكون عودة وزراء »الثنايئ الشيعي« إىل مجلس الوزراء 
مرتبطة بتســوبة عىل حساب القايض » املجمدة« تحقيقاته. 
ورفع املعتصمون الفتات تنّدد بـ الســلطة السياسية الفاسدة 

واملســؤولني يف الدولة من أجل متييع ملف التحقيق والتالعب 
عىل القانون العفن وقبع القايض العديل طارق بيطار، وأعلنوا 
أنّه يف حال اســتمرّت املراوحــة والتهديدات ومتييع القضية 
فســوف يلجاون إىل املطالبة بالتحقيق الدويل. كام اعتربوا أن 
تعميــم املذكرات الصادرة عن القضــاء ال يكفي، بل يجب عىل 

القوى األمنية تنفيذها.  

 »التشويش« االرسائييل مستمر 
يف هذا الوقت، وبعد ساعات عىل قيام ارسائيل ب«التشويش« 
عىل الساحة اللبنانية، وترسيب معلومات عن تزويد لبنان بغاز 
ارسائييل برعاية امريكية، وهو ما نفته وزارة الطاقة اللبنانية، 
ووزارة الخارجية االمريكيــة، تحدثت عن دور رويس محوري 
لتغيري وجهة املنطقة من »البوابة« الســورية ما ســيؤدي اىل 
محارصة حزب الله يف لبنان. وكشفت صحيفة »ارسائيل اليوم« 
عــن قيام عدة دول عربية  باعادة العالقات الدبلوماســية مع 
النظام السوري ويف مقدمتها مرص، واإلمارات، واالردن،وتونس، 
وُعامن، والعراق والجزائر، وكذلك السلطة الفلسطينية. ولفتت 
ســد يك يبتعد عن إيران.  اىل ان الهدف هو خلق آفاق مغرية ل
وبحســب مصدر امني ارسائييل، ففي ضــوء التغيريات التي 
نشــهدها يف الرشق األوســط باتت الدول الساعية الستئناف 
العالقات مع سوريا تدرك أن األسد مل يعد هو املشكلة يف الوضع 
الحــايل، واملفارقة أن العامل الغريب أدرك أيضاً بأنه كذلك بعدما 
اثبتت املصادر االســتخبارية عدم صحة توقعاتها برحيل األسد 

عن الساحة السياسية يف غضون أسبوعني  شهر.  

 »وساطة« روسية   
وبحســب الصحيفة، فان ارسائيل ترى ان التجربة تستحق 
املحاولة مع االسد إلحداث تغيري جوهري يف املنطقة، وزعمت 
ان نائــب وزير الخارجية الرويس ميخائيــل بوغدانوف ابل 
املســؤولني االرسائيليني ان موسكو مســتعدة لتأدية دور يف 
التقريب بني إرسائيل وســوريا، إذا ما كان هذا طلباً إرسائيلياً 
رســميا كام ان الرئيس املرصي عبدالفتاح السييس يلعب دورا 
مركزيا يف هذه املحاولة اتجاه دمشق، إلبعاد اإليرانيني. واعرتف 

مسؤول ارسائييل ان املهمة ليست سهلة، لكنها ممكنة. 

 عمليات امنية مرتقبة 
ويف هذا الســياق، اكدت مصادر دبلوماسية ان الترسيبات 
االرسائيلية املمنهجة اتجاه لبنان وســوريا تندرج يف ســياق 
»التخريب« عىل اي خطوات ايجابية يف امللف النووي االيراين، 
حيث تســعى تل ابيب اىل تحقيق اخرتاقات يف ساحات اخرى 
تعترب »حديقة خلفية« لطهران، ولهذا مل تســتبعد ان تشــهد 
االيام املقبلة تصعيدا يف الغارات االرسائيلية عىل سوريا، وكذلك 
عمليات امنية يف لبنان ودول الجوار، وكل املعنيني عىل االرض 
يف هــذه االجواء، ووفقا للمعلومات اتخذت اجراءات احرتازية 
يف اكرث من منطقة حساسة، نتيجة معلومات موثقة يف هذا 

السياق 

 االسد لن »يبيع« حزب الله وايران 
اما عن الدور الرويس، فمن غري املستبعد، براي تلك االوساط، 
ان تقوم موســكو مبحاولة »تشــبيك« العالقات بني ارسائيل 
وسوريا، وهي من خالل »غض الطرف« عن الغارات االرسائيلية 
تحاول الضغط عىل دمشق وطهران، لكن الرئيس السوري ليس 
يف وارد الرضــو لضغوط مامثلــة وليس يف وارد مقايضة 
عودته اىل »الســاحة« العربيــة والدولية بفتح قنوات اتصال 
مع ارسائيل عىل حســاب عالقته بطهران وحزب الله،وهو لن 

»يبيع« ايا من الطرفني. 

رفع الحظر والعقوبات، كام حّمل الحكومة األمريكية مسؤولية سياساتها، 

وتبعــات تنصلها من التزاماتها يف االتفــاق النووي وإلحاق الرضر بإيران، 

بحسب تعبريه.

من ناحية أخرى، قال مستشــار األمن القومي األمرييك جيك ســوليفان 

إنه زار »إرسائيل« الشهر املايض، من أجل تنسيق الجهود بشأن احتامل عدم 

نجاح الجهود الدبلوماسية يف ملف إيران النووي.

وجدد ســوليفان يف مقابلة مع شــبكة »يس يب إس« )CBS( األمريكية 

التأكيد أن واشنطن مصممة عىل منع إيران من الحصول عىل سالح نووي، 

مشريا إىل أن الدبلوماسية تبقى أفضل سبيل لتحقيق ذلك.

وأضاف »نعمل بشــكل وثيق مع حلفائنــا ورشكائنا األوروبيني يف هذا 

الشأن. املوقف الحايل يعود إىل انسحاب اإلدارة السابقة من االتفاق النووي، 

ن هذا الخطأ الكاريث«. ونحن ندفع 

وكشف مسؤولون يف مكتب التحقيقات األوكراين إنهم حاولوا تسليم أمر 
اســتدعاء لبوروشينكو يك ميثل أمام املحكمة للرد عىل االتهامات املوجهة 

إليه، لكنه رفض تسلّم االستدعاء.
وكان بوروشينكو قال األحد، يف مؤمتر صحفي يف وارسو، إن عودته من 

أجل أوكرانيا وليست ضد الرئيس الحايل فولودميري زيلينسي.
ويتهم بوروشــينكو زيلنسي بتلفيق االتهامات ضده، األمر الذي ينفيه 
الرئيس الحايل. ويعّد الرئيس الســابق املنافس األكرب للرئيس الحايل، وأحد 

أغنى الشخصيات يف أوكرانيا.

 مستشار االمن القومي االمرييك :ستدفع روسيا الثمن 

غايل اذا غزت اوكرانيا 
يف غضون ذلك، توّعد مستشــار األمن القومي األمرييك جيك ســوليفان 
موسكو مبواجهة عواقب وخيمة عند غزوها ألوكرانيا، مكررا بذلك تهديدات 

سبق أن رددها الرئيس األمرييك جو بايدن ومسؤولون آخرون يف إدارته.
وكان ســوليفان، قد ادىل بترصيحات األحد املايض ، إن واشنطن ستعمل 
مع حلفائها عىل الرد املناسب إذا استمرت روسيا يف شن هجامت إلكرتونية 

ضد جارتها الغربية.
الكرملني:وجودنا العسكري قرب اوكرانيا نتيجة انشطة الناتو املعادية لنا 
يف املقابل، أوضح املتحدث باسم الرئاسة الروسية دميرتي بيسكوف، امس، 
إن »موسكو ترى رضورة الحفا عىل وجودها العسكرّي قرب حدود أوكرانيا 

يف ظّل تكثيف الناتو أنشطته املعادية يف هذا البلد«.
ولفت بيسكوف لشبكة »يس إن إن« األمريكية إىل أّن »روسيا ال ترى يف 
الناتو حلفاً دفاعياً مخصصاً لرعاية الســالم واالســتقرار واالزدهار بل أداة 
مواجهة متتّد يوماً تلو آخر نحو حدودها«، مشرياً إىل أّن هناك بعض التفاهم 
يف عالقات روســيا مع الواليات املتحــدة والناتو. واضاف :«لكن رغم ذلك، 
يســري الجانبان بشكل عام عىل مسارين مختلفني متاماً، وهذا ليس باألمر 

الجيد، وهو يثري القلق فعالً«.
ويذكر انه يف 10 من كانون الثاين الحايل، جرت يف جنيف جولة جديدة 
من الحوار، حول االســتقرار االســرتاتيجي بني روســيا والواليات املتحدة، 
وأعقب ذلك اجتامع ملجلس روسيا - الناتو يف بروكسل. وأكد املتحدث باسم 

الرئاسة الروسية، أن »التوتر عىل الحدود مع أوكرانيا مرتفع للغاية«.
ويف حديــث نــرشت صحيفة »هيل« مقاطع فيديو منه عىل موقعها يف 
تويرت، قال: »لذلك ترص روسيا عىل الحصول عىل رّد مبارش عىل مقرتحاتها 

بشأن الضامنات األمنية«.
ويف الحديث عن التقارير التي تتهم روسيا، أشار إىل أّن »نحن نعيش يف 
عامل يعج باالتهامات الكاذبة واألخبار املزيفة، يف عامل الدجل، وســنبقى 

نفرتض أنها أخبار كاذبة، ما مل يتم إثبات ذلك بطريقة ما«.

 رئيس بيالروسيا : أكرث من 30 ألف عسكري

 أوكراين قرب حدود بيالروسيا 
بدوره أعلن الرئيس البيالرويس ألكسندر لوكاشينكو عن »متركز أكرث من 
30 ألف عسكري مع املُعدات واألسلحة يف بولندا ودول البلطيق قرب الحدود 

البيالروسية«.
وقال لوكاشينكو إّن »أوكرانيا تواصل حشد قواتها، وتركيز وحدات الحرس 
الوطني من القوميني املتطرفني قرب الحدود، وهم أســوأ من أفراد »الناتو« 
العســكريني. وكل هذا عىل مقربة من حدود دولتنا. ويجري كل ذلك مجدداً 
تحت ســتار محاربة املهاجرين، عىل الرغم من استحالة وصول املهاجرين 
إىل هناك«. وشدد لوكاشينكو عىل أنه »ال أحد من املهاجرين يرغب بالذهاب 
إىل أوكرانيا، والجميع يعرفون ذلك. الناس يفرون من أوكرانيا، وســلطاتها 

تعتزم الدفاع عنها ضد املهاجرين من بيالروس«.
وأكد لوكاشــينكو عىل »رضورة تنفيذ مناورات عســكرية مشرتكة مع 

روسيا عىل حدود الغربية والجنوبية للجمهورية«.
كــام أكــد أن »هناك ما بني 8 آالف جندي أمرييك اىل 10 آالف عىل أرايض 

بولندا ودول البلطيق«.

إنه رصد وتابع تصعيدا عدائيا باستخدام طائرات 
مســرية من قبل الحوثيني، مشــريا إىل أن عددا 
من الطائرات املسرية انطلقت من مطار صنعاء 

الدويل.
وأكد التحالف تدمري 3 طائرات مسرية أُطلقت 

باتجاه املنطقة الجنوبية يف السعودية.
وردا عــىل بيان التحالــف، قال عضو املكتب 
السيايس لجامعة الحوثيني محمد البخيتي إنه 
ال يعرف مكان إطالق الطائرات املســرية، ولكنه 
أشار إىل أن القول إنها انطلقت من مطار صنعاء 

يأيت كذريعة الستهداف املطار.
وأضــاف أن العســكريني يف الجامعة أكدوا 
لــه أن الرضبة التي اســتهدفت أبو ظبي كانت 
موجعة، وأنها مجرد بداية إذا مل توقف اإلمارات 

عدوانها، حسب قوله.
وحــذر اإلمارات من أن العملية العســكرية 
ما زالت مســتمرة، وأنها يف بدايتها، مؤكدا أن 
جامعته تتعامل بصرب كبري مع اإلمارات، حسب 

قوله.
يذكر أنه يف عام 2019، بث الحوثيون مقطع 
ت يف  فيديو قالوا إنه يعود الســتهدافهم منش

مطار أبو ظبي الدويل عام 2018 بطائرة مسرية، 
بيــد أن اإلمارات نفت تعرض املطار ألي هجوم، 
وقالت إن الحادث الذي وقع يف املطار تســببت 

فيه مركبة إمدادات.

 مدينة مصفح 
وتعــد مدينــة مصفح املنطقــة الصناعية 
الرئيســية يف إمارة أبو ظبي، وتطورت بشكل 
كبري خالل العقود األخرية، وهي قريبة من مطار 

أبو ظبي الدويل.
وأنشــئت مصفــح كمدينــة صناعية يف 
السبعينيات، وبُني جرس مصفح يربطها بجزيرة 

أبو ظبي.
وتضم العديد من الرشكات الصناعية، وازدادت 
أهميتها بعد تطوير ميناء مصفح الذي ساعد يف 
إبرازها كمنطقة اقتصادية مميزة. ومتثل نقطة 
جذب للتجار واملستثمرين، كام أنها األكرث طلًبا 
الستئجار الشقق يف أبو ظبي، وفق تقرير صادر 

عام 2020.
يبل عدد ســكانها نحو 151 ألف نسمة من 
مختلف الجنســيات، وتضم العديد من املناطق، 
وهي: مصفح الصناعية، والشــاط الشاميل، 
ومنطقة ســكن العــامل، وشــعبية خليفة 

القدمية.

وأشــارت صحيفة معاريف اإلرسائيلية إىل 
أن فلســطينيا حاول طعن جنود، فأطلق جنود 
ا دون ان تعطي معلومات  االحتالل النار عليه ا

عن هوية الفلسطيني.
وتناقل نشطاء عرب مواقع التواصل االجتامعي 
مقطع فيديو للفلسطيني وهو ملقى عىل األرض 
يف حني أغلق جيش االحتالل اإلرسائييل املكان، 

ومنع الوصول إىل املصاب.

بدورهــا، نعت لجان املقاومة الشــهيد فالح 

موىس شاكر جرادات، بقولها: »إّن دماء الشهيد 

وكل شهداء شــعبنا االطهار ستكون لعنة عىل 

املحتل الصهيوين ومنارة لكل الثوار االحرار عىل 

درب الحرية والخالص من براثن العدو املجرم«.

وأضافــت إننــا »ندعــو جامهري شــعبنا 

الفلســطيني الثائــر إىل رضورة تفعيل العمل 

الفــدايئ واملقــاوم يف كل مــكان من أرض 

فلسطني املباركة رداً عىل جرمية اعدام الشهيد 

فالح جرادات«.
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