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ــــــــا«:  حالـــــــــــة وفـــــــــــاة »كورونـــ
إصابـــــــــــة جديـــــــــــدة  2 و 

أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 92 
حالة جديدة مصابــة بالفريوس، لريتفع العدد الراكمي 

. صابات منذ 21 شباط 2020، إىل 1 ل
0 إصابة بن  وأوضحــت الوزارة أنّه »تّم تســجيل 
1 حالة بن الوافدين«، مشــريًة إىل أنّه »تّم  املقيمــن و9
1 وفاة جديدة، لريتفع العدد اإلجاميل للوفّيات  تســجيل 

.»9 إىل 12

ي جبا لبنان لو  ال

و ان اله ر  يت  و ها ا و جو ن

ا يف فيينا حاد ا

اني م الفروف جي اال ا ر ال و

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

بوال مراد

تتجه كل االنظار اىل مطلع االســبوع املقبل الذي من 

املفرض ان يشهد عودة مجلس الوزراء اىل االنعقاد بعد  

أشهر من التعطيل ما أدى لتدهور اضايف يف سعر الرصف 

وتلقائيا لتدهور االوضاع املعيشية واالقتصادية. ويعول 

عىل أن ينعكس الزخم الحكومي استقرارا سياسيا يرجم 

هو اآلخر اســتقرارا لســعر الرصف يتزامن مع مواصلة 

»املرصف املركزي«اجراءاته البقائه عند املســتويات التي 

عــاد اليها يف االيام القليلة املاضية مع محاولة خفضه 

اىل حدود العرشين ألفا.

ونبهــت مصادر معارضة من أن »كل ما تقوم به قوى 

السلطة ليس اال أبر مورفن ستتكثف يف االشهر القليلة 

املقبلــة وصوال ملوعد االنتخابات النيابية يف أيار املقبل«، 

الفتــة يف حديث لـ »الديار«اىل ان »الخطر الحقيقي هو 

ان تقوم هــذه املنظومة برصف ما تبقى من االحتياطي 

1 احد  االلزامي كرشــوات انتخابية شكل التعميم رقم 1

اوجههــا«. وأضافت املصادر: »نحن ال نتوقع اي اجراءات 

جذريــة او تدابري موجعة قبــل االنتخابات. اصال بات 

واضحا ان الســري بخطــة التعايف لن يحصل قبل انتهاء 

املفاوضــات مع صندوق النقــد الذي لن يوقع اتفاقا مع 

ا مع تلك التي ســتنتجها التوازنات  الحكومة الجديدة ا

التي سرســيها االنتخابات املقبلة«، معتربة ان »اكرث ما 

بــــــي ار إماراتــــــي ســــــعود بعــــــد ضربــــــة أبو إســــــتن
» »التحالــ يتراجــع  لــ  مــا  لــة  ا م ليــات  بع يعــد  وســريع 

رئيســــي يبحــــ اليــــوم مــــع بوتيــــن »النــــوو 
ــــي« والتعــــاون العســــكر والتجــــار االيران

قال الكرملن، أمس الثالثاء، أن املحادثات 
الــرويس فالدميري بوتن  الرئيــس  بن 
والرئيس اإليــراين إبراهيم رئييس اليوم 
األربعاء، يف موســكو، ســتتناول تنفيذ 
املشــاريع االقتصادية املشركة والقضايا 

الدولية.
وقال املكتــب الصحفي للكرملن: »من 
املقــرر مناقشــة مجموعــة كاملة من 
قضايــا التعاون الثنايئ، مبا يف ذلك تنفيذ 
املشاريع املشــركة يف املجالن التجاري 
واالقتصــادي، وكذلك املوضوعات الدولية 

واإلقليمية«.
وتابــع: »تهدف املفاوضــات أيضاً إىل 
بحث تنفيذ خطة العمل الشاملة املشركة 

بشأن الربنامج النووي اإليراين«.
يذكر أّن اللقاء يأيت وسط مساع روسية، 
للمســاعدة يف إنقاذ االتفاق النووي الذي 
201 مع الدول الكربى. وقعته إيران عام 

مكانية تحقيق تقدم  ويســود تفاؤل ب
يف مفاوضــات فيينــا إلنقــاذ االتفاق 
النووي، وإعادة واشنطن إىل املسار الذي 
201، وضامن احرام  انســحبت منه يف 

طهــران اللتزاماتها التي انتهكتها رداً عىل 
إعادة واشنطن فرض العقوبات.

ووصل وفداً كبرياً من املسؤولن ورجال 
األعامل اإليرانين  أمس األول، إىل موسكو 
متهيــداً لزيارة الرئيــس إبراهيم رئييس 

اليوم.
وقالت املصادر إن »أعضاء الوفد اإليراين 
يجرون مباحثات يف املؤسسات والوزارات 
الروسية املعنية حول تطوير التعاون بن 
البلدين«، مشريًة إىل أن »التعاون العسكري 
التقني ســيكون عــىل رأس جدول أعامل 

القمة الروسية اإليرانية«.
ســريغي  الخارجيــة  وكان وزيــر 
الفروف قال األسبوع املايض، إّن »الزيارة 
إبراهيم رئييس،  اإليراين  للرئيس  املرتقبة 

إىل موسكو ستكون زيارة هامة جداً«.
وأضــاف الفــروف »حــان الوقــت 
املستوى،  رفيعة  االتصاالت  الســتئناف 
حيــث جرت العادة أن هــذه االتصاالت 

رة علــى خــ موســكو – كييــ املســاعي الديبلوماســية مســت
نــة روســيا وبريطانيــا تعــد بتســليح أوكرانيــا أملانيــا تســعى لط

تطــــــال جديــــــدة  أميركّيــــــة  عقوبــــــا 
ــــه ــــة بحــــزب الل ــــى صل ــــا عل ــــراد وكيان 3 أف

أظهــرت صــور نرشتها 
أمس  برس  أسوشيتد  وكالة 
الذي  الهجوم  آثــار  الثالثاء 
شــنه الحوثيــون عىل أبو 
ظبي وأســفر عن قتىل، يف 
وقت توعــدت فيه اإلمارات 
الحويث  جامعة  والسعودية 

بالرد.
األقامر  صــور  وتوثــق 
الصناعية التي حصلت عليها 
الوكالة من رشكة »بالنيت« 
حجم  الصناعية،  لألقــامر 
الدمار الــذي لحق مبصفاة 
بأبو  النفط يف حي املصفح 

الخارجية  وزيــرة  أجرت 

بريبوك  أنالينــا  األملانيــة 

موسكو أمس  يف  مباحثات 

تعهدت من  بعدما  الثالثاء، 

لضامن  الجهود  ببذل  كييف 

حث  كام  أوكرانيــا،  أمــن 

املستشــار األملــاين أوالف 

شولتز الكرملن عىل تخفيف 

بريطانيا  وأعلنــت  التوتر، 

أوكرانيا. ستسلّح  أنها 

وبعــد انتهاء زيارتها إىل 

بريبوك  توجهــت  كييــف، 

إىل موســكو أمس، وبدأت 

أعلنــت الخزانــة األمريكيــة أمس عن 
إضافــة  أفراد وكيانًــا عىل صلة بحزب 
البيان  ة العقوبات وجاء يف  الله إىل قا
أن األشــخاص املشــمولن بالعقوبــات 
هم: »رجل األعامل عادل دياب، املســؤول 

وعضو  داوون،  محمــد  عــيل  بالحــزب 
املادي  الدعم  لتوفريه  الحزب جهاد عالمة 
للحــزب،  والتكنولوجــي  واللوجســتي 
للســياحة  الســالم  دار  رشكة  وأخــريا 

لبنان«. ومقرها  والسفر 

امس، اتصلت بالزميل فارس الجميل، املستشار االعالمي لدولة 
رئيس الحكومة نجيب ميقايت، وكان بنّيتي البحث بتعين مندوبة 
لـ »الديار« لدى رئاسة الحكومة، وقلت للزميل فارس الجميل نريد 
التعاون، فاجابني: استاذ شارل، هل نسيّت ما كتبّت عني من اخبار 

وروايات؟ وبدأ برسدها.
فقلت له: انني والله نسيت اال الخطوط العريضة، اما التفاصيل 

فنسيتها.
وبعدما روى يل االســتاذ فــارس الجميل ما صدر من روايات 
، شعرت بالجراح تؤملني، لو ان احداً كتب  وكتابات باســمي ضّد
عنــي ما كتبته عن العزيــز فارس الجميل، الجندي املجهول الذي 
يعمــل بصمت قرب الرئيس ميقــايت، وهو محبوب ومحرم من 

اكرثية الصحافين الزمالء.
انا شارل ايوب، اعرف بكل شجاعة، انني اخطأت بحق االنسان 
فارس الجميل، واعتذر منه، واعتذر من السيدة والدته التي قرأت 
ما كتبته عن ابنها، واقول انها كانت ســاعة »تخيّل«عندما كتبت 
ما رسده االستاذ فارس الجميل، الن ما تّم كتابته ال يشبه االنسان 
فارس الجميل، وال يشــبه صفاته وال عزة نفســه، وال احرامه 

خرين وال الحرام ذاته. ل
وكام علّمنا الســّيد املسيح عندما قال: »أحّبوا بعضكم البعض 
كــام انا احببتكم«. آمل مــن اعتذاري هذا، ان اضمد جراح الزميل 
العزيز االســتاذ فارس الجميل، وان تكــون بيني وبينه صفحة 
بيضــاء، الن امياننا بالله واحد، والنني خارج ما كتبته، ال يوجد 

االّ االحرام للزميل فارس الجميل.
ان لبنان اليوم يجتاز مرحلة خطرية جداً، ويجب التعايل عن كل 
ما م من خالفات. والرئيس ميقايت لديه مهمة صعبة للغاية، 
ويقــع جزء منها عىل عاتق مستشــاره االعالمي الزميل العزيز 
فارس الجميل، لذلك، الشــعب اللبناين ينتظر ان تنجح الحكومة 
بدءاً بنشــاط رئيس الجمهورية وخاصة نشاط رئيس الحكومة 

وفريقه، ويف طليعتهم االستاذ فارس الجميل.
وارجو اخرياً من االنسان االنسان، واالنسان اللبناين، واالنسان 
املســيحي الزميل فارس الجميل نسيان املايض، ولنتعاون سوية 
جميعاً، يك تنجح هذه الحكومة بأرسع وقت، الن الشعب اللبناين 
مل يعــد يتحّمل العذابات والفقر والجوع وفقدان االدوية والغالء 

وانحدار الرواتب بشكل فظيع.
ريب اجعلك شاهداً عىل كالمي.

شارل ايوب

عىل طريق الديار

يلة  ف بالخط  ــراف  االعــت
يــخــطــ ال  مـــــن  وجــــــــّل 

رحل العميد الركن غسان سعيد نجيم عن 
هذه الدنيا، الذي كان فيها مثاال للرجال.

هــو الضابط الشــجاع عــىل مدى 0 
ســنة. وهب حياته يف حف االمن والقيام 
باملســؤوليات يف قوى االمن الداخيل عىل 

مساحة االرايض اللبنانية كلها.
كان موصوفــا بانه الضابط الشــجاع، 

وبانه الضابط الشفاف البعيد عن الفساد.
كان موصوفاً بشجاعة الصدق، وشجاعة 
االقتحام، وشجاعة العمل، وموصوفا ايضاً 

بالصديق الصديق ومحّبة الناس له.
اينام كان يخدم، كان يرك اثراً لســلطة 

الدولة ضمن القانون.
خرسناك، يا حرضة العميد الركن غســان 

سعيد نجيم، كصديق وانسان محّب.
ربيــت عائلتــك عىل مباد االنســانية 

واالخالق العالية.
حياتك كانت مثاالً ملن احّب لبنان واعطاه 

كل ما يستطيع.
نعزي انفســنا، ونعــزي ارسة  »الديار«، 
ونعــزي عائلتــك الكبــرية، وكل محبيك، 

وبسمتك لن ننساها ابداً.

شارل ايوب

رحـــــــــــــل الــــــــــرجــــــــــل الـــــــرجـــــــل
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نبيه الربجي

قــد ال يكــون ذلــك اليوم 

بالبعيــد، أو باملســتحيل، 

الخليجيــن  نــرى  أن 

يطاردون)ويطــردون( 

األمريكين من ديارهم...

االســراتيجي  الباحث 

يتوقع  ســوتلوف  روبرت 

»أن نغادر هذه املنطقة التي 

أربكت اآللهة، واألنبياء، حاملا 
يبدأ النفط يف النضوب«.هكذا قد نستفيق ذات يوم وال نعرث 

فيه عىل أي أثر لألمريكين.
كثريون ســوف يقولون »لقد رحل الشيطان«، ولكن أي 
شيطان آخر ينتظر الرشق األوسط ؟ لعل السؤال الذي يعنينا 
أكرث : هل يلحق »االرسائيليون« باألمريكين ؟ سوتلوف يعتقد 
ان املنطقة قد تدخل يف فوىض نهاية العامل.  بطبيعة الحال 

لن يتمكن »االرسائيليون« من البقاء وسط هذه املقربة.
الخليجيون األكرث التصاقاً بالواليات املتحدة أكرث الساخطن 
عليها. اذ أوقف البنتاغون الضوء األخرض الذي أعطاه دونالد 
ترامب لألمري محمد بن سلامن باحتالل قطر، تحت عنوان 
توحيد مرجعية النفط والغــاز يف الخليج، مل يقدموا له أي 
مؤازرة ميدانية حقيقية يف اليمن. دورهم اقترص عىل تزويده 

بالقنابل، وبالصواريخ ليركوه يدور يف تلك املتاهة.
ال بل أن البلدان التي أمدتها الريــاض مبليارات الدوالرات 
تذرعت بحجج مختلفة لالمتناع عن املشــاركة امليدانية يف 
الحــرب، بعدما كانت تراهن عىل امدادهــا بآالف الجنود ما 
ميكنها، حســب اعتقاد أهل البالط، من اجتياح صنعاء يف 

غضون أسابيع، رمبا يف غضون أيام.
باكستان التي زودتها الســعودية باملال الالزم لصناعة 
القنبلــة النووية، عىل أن تكون الظهــري النووي للمملكة، 
تذرعت بأن أكرث من 20 % من جيشها من الشيعة، حتى اذا ما 
انخرطت يف حرب أعطاها بعض االعالم منحى مذهبياً ال بد أن 
يهدد ذلك بتفكيك املؤسسة العسكرية التي هي العمود الفقري 

لوجود، ولبقاء، باكستان.
األردن الذي كان الســعوديون يعتربونه مجرد دمية بن 
أيديهم خذلهم موقف امللك عبداللــه الثاين، الخائف عىل أن 
يصيب جيشه، وهو الحامي األول للعرش، ما اصاب الجيش 
املرصي يف ستينات القرن الفائت. بالحرف »األردن ال يستطيع 

تحمل جثة جندي واحد من اليمن«.
لكأننا اآلن أمام مشهد رسيايل. لنقل انها احدى مرسحيات 
الالمعقول. يف الوقت الذي تفتح فيه األبواب الديبلوماسية 
عىل مرصاعيها بن ضفتي الخليج، يرضب الحوثيون مطار 

أبو ظبي. كيف وملاذا ؟
بداية، نتوقف عنــد ما أوردته صحيفة »وول ســريت 
جورنال«،املقربة من مراكز القرار، عن مسؤول أمرييك حول 

»عدم وجود أي شبهة بتورط ايران يف الهجوم.
الحوثيون فعلوا ذلك مبفردهم«. هل ميكن لعبد امللك الحويث 
أن يقدم عىل تلك الخطوة الخطرية، ويف هذا الوقت بالذات، 

عىل األقل دون استشارة طهران ؟
يف الســياق الكالسييك ألي مفاوضات يحدث التسخن 

امليداين للتأثري عىل الطاولة.
يف الحالة الراهنة، أي تسخن قد يؤدي اىل تعرث املفاوضات 
التي يراها االيرانيون هامة جداً تزامنا مع املسار الذي تأخذه 

محادثات فيينا.
قد تكــون الــرضورات امليدانيــة وراء ذلــك التصعيد 
الدراماتييك.«أنصار الله« الذين فقدوا شبوة، وبدا ان وجودهم 
عىل أبواب مأرب الحصاء القتىل فقط، يخشون، اذا ما بقي 
االيقاع الراهــن، أن يصل »العاملقة«اىل أطــراف صنعاء. 
يعتربون أن االماراتين، بالرؤوس الباردة واألكرث حنكة من 
السعودين يف التعاطي مع األرض، هم من قلبوا املوازين بتلك 

الطريقة الصاعقة.
الغاية من رضبة االثنن حمل االمارات عىل خفض، أو وقف 
ضغطها العسكري، بالتداعيات البالغة األهمية عىل مصري 

الوضع يف اليمن بصورة عامة.
يف الخليج مل تعد االســئلة تطرح وراء الجدران. حول ما 
يجول يف رؤوس األمريكين الذين قد يعرضون صفقة ما عىل 
االيرانين تتعلق باملسار الجيوبوليتييك للمنطقة، وان كانت 
فلسفتهم تتمحور، عىل ادارة الرصاعات االقليمية بالصورة 
التي تكرس هذه الرصاعات اىل األبد، ما دام باالمكان توظيف 

الوضع تكتيكياً واسراتيجياً.
صدمة يف الخليج. هــل هو الدفع نحو ردهة املفاوضات 
بديناميكية ديبلوماسية، تعيد ترتيب العالقات السعودية ـ 
ـ االيرانية، عشية تحوالت  االيرانية، تالياً العالقات الخليجية 

دولية تتبلور أكرث فأكرث، وراء الضوء ؟
آن األوان لوقف هذه الدوامة، األولوية لدوامة الدم. ..

محمد بلوط

تنهمك الحكومة برتيب املوازنة للعام 
2022 بارشاف مبارش من الرئيس ميقايت 
يف  واقرارها  انجازهــا  عىل  يعّول  الذي 
ارسع وقت ممكن الهداف عديدة ابرزها: 
اعــادة االنتظام املايل العــام يف البالد، 
يف  ومهمة  اساسية  ورقة  واستخدامها 

املفاوضات مع صندوق النقد الدويل.
لذلك ارّص رئيس الحكومة منذ اكرث من 
اســبوعن عىل وجوب استئناف انعقاد 
مجلس الوزراء من باب املوازنة، وابلغ كل 
من يعنيهم االمر انه ال يســتطيع التلكؤ 
امام  الجميع  املوضوع واضعــا  يف هذا 

مسؤولياتهم.
وعىل عكــس ما يحاول ان يشــيعه 
البعــض فقد ملس ميقايت مــن الثنايئ 
الشــيعي ومــن الرئيس بــري مبارشة 
اهتاممــا وتفهام كبرييــن، ال بل ذكّره 
رئيس املجلس بان هــذا التوجه حريص 

عليه منذ فرة غري قصرية، يف اشارة ايجابية واضحة استند 
اليها رئيس الحكومة يف اعالنه عن عزمه الدعوة اىل اجتامع 

الحكومة فور جهوز املوازنة.
والحقا ترجم ثنايئ »امل« وحزب الله تعاطيه االيجايب مع 
هذا املوضوع، ال بل انــه فاجأ رئييس الجمهورية والحكومة 
باعالنه وقف مقاطعته لجلســات مجلس الوزراء واملشاركة 
فيها ملناقشــة واقرار املوازنة وخطة التعــايف االقتصادي، 
مؤكدا يف الوقت نفســه ايضا عىل العمل من اجل كل ما من 

شأنه ان يصب ملصلحة املواطن.
ويلفت مصدر سيايس مطلع مقرب من الثنايئ الشيعي اىل 
ان هذا املوقف وما ورد من تفاصيل يف بيانه املشــرك يؤكد 
بحد ذاته ان ليس هناك صفقة او تسوية وراء قراره، وانه بادر 
اىل اتخاذ هذه الخطوة االيجابية للتأكيد عىل جملة مســائل 

منها:
دحض او اســقاط الحملة املنظمة التي قادها البعض ضد 

»امل« وحزب الله واتهامهام بالتعطيل.

الــرد عىل املصطادين باملاء العكــر واتهاماتهم بان موقف 
الثنايئ الشــيعي من اجتامعات الحكومة ساهم برفع الدوالر 
الصاروخي مؤخرا فوق الثالثن الفا، واســقاط هذه الذريعة 

لوضع الجميع امام مسؤولياتهم.
قناعة ثنايئ »امل« وحزب الله باهمية انجاز املوازنة وخطة 
التعاطي االقتصادي، مع االشارة يف هذا املجال اىل ان الرئيس 
بري عمل يف اطار موقعــه كرئيس للمجلس ونجح يف اقرار 

سلسلة قوانن مهمة لتسهيل وضع وانجاز خطة التعايف.
وبرأي مصدر نيــايب ان قرار »امل« وحزب الله بالعودة اىل 
جلسات مجلس الوزراء يشمل عمليا كل نطاق عمل الحكومة، 
باعتبار ان االولويــة اليوم تكاد محصورة يف املوازنة وخطة 
التعايف االقتصادي التي تشــمل مســائل وقوانن ومشاريع 
عديدة. كام ان حرص الثنايئ عىل التأكيد عىل مصلحة املواطن 
يفتح الباب ايضا امام مناقشة واقرار قوانن ملحة تندرج يف 

هذا االطار.
ويضيف املصدر ان هــذا املوقف االيجــايب يفتح االبواب 
الحكومة عافيتهــا وتزخيم عملها  امام اســتعادة  مرشعة 

لتحقيق خطوات مهمة وعملية يف وقف 
االنهيار، الفتا اىل ان الكرة اليوم هي يف 
مرمى الحكومة بكل مكّوناتها اوال، ويف 
مرمى صندوق النقد الدويل والبنك الدويل 
والجهات الدولية املانحة التي يفرض ان 
تعدل من مواقفها وتعاطيها مع الجهات 
املرحلة  يف  املسؤولة  الرسمية  اللبنانية 
املقبلــة بعد ان تكون قــد انجزت خطة 

التعايف االقتصادي واملوازنة.
ويخىش املصدر من ان تســتمر هذه 
الجهات والدول يف سياسة تجاهل الدولة 
ومؤسســاتها يف برنامج مســاعدتها 
الفورية، وان تبقى تحرص هذا املوضوع 
ومدنية  اهلية  ومجموعــات  بجامعات 
مل تساهم منذ 2019 وحتى اليوم عمليا 
صعيد  عىل  ملموسة  نتائج  اية  بتحقيق 

تخفيف االعباء عىل املواطنن.
ويذهب املصدر اىل القول ان مساعدات 
املجموعات تصــّب يف دعم هذه  بعض 
وتشكل  سياســية  الهداف  املجموعات 

جزءا مهام من رصيدها يف معركتها االنتخابية املقبلة.
ويستدرك املصدر النيايب قائال ان هذا االمر ال يعفي الدولة 
بكل مؤسســاتها من تحمل مســؤولياتها والقيام بواجبها 
من اجل االرساع يف اتخاذ الخطــوات العملية الكفيلة بوقف 

االنهيار وتخفيف االعباء عن كاهل املواطنن.
ويشري يف هذا املجال اىل ان تراجع الدوالر يف االيام القليلة 
االخرية عن الرقم الصاروخي الذي ســجله قبل ذلك مل يرجم 
بعد اكان عىل صعيد تخفيض االســعار بصورة عامة ام عىل 

صعيد خلق نوع من االستقرار يف سوق العملة.
وقد تأكد من التجارب ال سيام مؤخرا ان ارتفاع سعر الدوالر 
ليس نتيجة االزمة االقتصادية فحســب، بل ان نسبة من هذا 
االرتفاع ناتجة عن اسباب اخرى منها التأزم السيايس، وفلتان 
املنّصــات االلكرونية، ومصلحة بعض الجهــات التي رمبا 
تسعى اىل اســتثامر موضوع الدوالر الهداف انتخابية وهذا 
االمــر ليس محصورا بطرف واحد او طرفن بل يكاد يشــمل 

معظم االطراف املتصارعة عىل الساحة اليوم.

ــعــي الــــى مــجــلــس الــــــوزراء ــشــي ــي ال ــائ ــن ــث 3 أســـبـــاب أســـاســـيـــة لـــعـــودة ال
ــة... والـــهـــيـــئـــات املـــانـــحـــة امـــــام االخــتــبــار ــومـ ــكـ ــحـ ــعــب الـ ــل الـــكـــرة فـــي م

الــشــجــرة« عــن  »نـــزل  الشيعي  والــثــنــائــي  يـــربـــح...  ميقاتي  يــخــســر...  عـــون 
ــن حــدن« ــا حـــدن احــســن م ــن... »مـ ــي ــلــه : »كــلــنــا يعني كــلــنــا< مــســؤول حـــزب ال

ميشال نرص

كل االمور الجارية يف االقليم بحســب العاملن، تشــري اىل 
تصعيد بدأت معامله تتظهر، من االمارات اىل ســوريا، مرورا 
بفشل محاوالت ملّ الشــمل العراقي. تصعيد مغلف بايجابيات 
شــكلية عن حلول بالفرق وعالقطعة، نفذ من خاللها الثنايئ 
الشــيعي لتمرير »قطبته املخفية الداخلية«، راســام حدود 
املرحلــة املقبلة وهامش حركتها، »مدوزنــا« حبال اللعب بن 

مختلف االطراف. 
فواقع البيئة الشيعية شكل عنرص ضغط اسايس عىل الحزب 
والحركة حملهام عىل مراجعة سياســة »تعطيل الحكومة« 
الذي تسبب بأذى مبارش عىل بيئتهام عشية االنتخابات التي قد 

تكون العنرص االساس يف هذه املراجعة غري املسبوقة.
اضف اىل هذا العامل، اطالق النار الحليف ســواء من التيار 
الوطني الحر او رئاســة الجمهورية، الذي بات يهدد ورقة مار 
مخايل، واالهم يعرض للرضر »الشــباك« الذي نجح يف فتحه 
مع الفرنسين، والذي تجىل يف »تعاون« باريس مع وزير النقل 
املحســوب عىل الحزب وقرارها بتقديم دعم مادي مبارش لتلك 
الوزارة تحديدا. فالرصاع بن »البياضة« و«بالتينوم« ال يصب 
باي شــكل من االشكال يف مصلحة حارة حريك، التي متكنت 
عرب »استيذ عن التينة« من ملّ الرساي »تحت جوانحها« متاما 
كام كان االمر زمن »الشــيخ ســعد«، وهو انجــاز ال ميكنها 

التفريط فيه.
 ومع بدء الرئيس نجيب ميقايت اعداد العدة لعودة حكومته 
اىل االجتامع بدأت االنظار تتجه اىل بعبدا، الخارس االكرب عمليا، 
فدفاعها عن القايض البيطار بــات غري ذات قيمة، وارصارها 
عىل التعيينات بات خارج اللعبة، رغم حديث البعض عن امكان 
مترير بعض الرضيات املتفق عليها مسبقا، والتي تحمل طابعا 
امنيا –عســكريا بغالبيتها. »خسارة » واضحة من  ردود فعل 
فريق العهد حتى اللحظة، التي بينت  »ان شيئا ما مش راكب« 
ومثة توجس من العودة املرشوطة التي جعلت الثنايئ صاحب 
السلطة يف تحديد جدول األعامل بطريقة او بأخرى، وهو ما 
قد يبني عليه املعارضون يف الســاحة السنية واملراكمة عليه 

النيابية،  انتخاباتهم  لخوض 
ما قــد يدفع مثنــه رئيس 
الحكومة رغم اعتبار الرساي 
انها اول رابحن شــكال، هي 
املوازنة  متريــر  هّمها  التي 
برضائبها ورسومها وتجميع 
التي  األوراق  مــن  قدر  اكرب 
مفاوضاتها  يف  تســاعدها 
وبالتايل  النقد،  صندوق  مع 
ارضــاء االيليزيــه علّه يف 
حالة عودة »اميانويل« يبقى 

»نجيب«.
وهنا يطرح سؤال اسايس 
هل غري الحــزب موقفه من 
النقــد ووصايته  صنــدوق 
االقتصادية؟ ام ان التطمينات 
أعطيت للحــزب حول حدود 
التفــاوض  والتجــاوب مع 

املؤسسة الدولية؟ 
واضح ان االنقسام حول الخطوة الشيعية كبري، بن من 
مل يرى فيها إيجابية، وبن من أراد قراءتها عىل أنها تنازل 
جبار من أجل البلد وشعبه ويف ذلك أيضا مبالغة، فالحزب 
ليس كاريتاس، وال دارا لأليتام السياسة مجانا، فام قدمه 
يف االقتصاد عىل احد ما أن يســدد مثنه يف السياســة، 
فهل الجرنال وصهره جاهزين؟ مع اإلشــارة إىل أنهام بقيا 
خارج صورة التفاهم والتفاوض، ليقترص األمر عىل تبلغها 
بالقرار قبيل صــدوره ببعض الوقت، ذلك أن الثنايئ ما عاد 
بحاجة لقرار من مجلس الــوزراء لقبع البيطار او عقد اي 
تســوية يف ســبيل ذلك، بعدما بات مصري التحقيق كامال 
وليس املحقــق العديل فقط معلق عىل ملئ الشــواغر يف 
هيئــة التمييز، واحد مفاتيح هكذا املرســوم يف حال قرر 

السري به يف وزارة املال.
بالنسبة للتيار الوطني الحر الذي ترى مصادره »ال احد ميكن 
ان يقول ان هناك بيئة مترضرة واخرى غري مترضرة، البلد كله 

مترضر، وكنا عىل شفري االنفجار االجتامعي«، فخطوة العودة 
اىل مجلس الــوزراء وحدها ال تكفــي، اذ ان املعيار يبقى يف 
االنتاجية، حيث ال ضوابط او رشوط عىل عمله اال ما يفرضه 
الدستور، وعليه فان املطلوب البت يف امللفات الكبرية املطروحة 
عىل الطاولة، من اقرار املوازنة اىل خطة التعايف االقتصادي، 
وما بينهام من سلسلة امور مرابطة سياسية وغري سياسية، 
كرسيم الحدود، واعادة تحريك املؤسسات الرسمية، كل جزء 
ال يتجزأ مــن تلك العملية، خامتة بانه »مــش مهم اذا عرفنا 
بالخطوة قبل او ال، تبقى العربة يف النتيجة، ويف لبنان االمور 
مفتوحة عــىل كل االحتامالت حتى بحــث ملفات من خارج 
الرشوط املوضوعة، فايجاد الفتاوى لتوســيع االســتثناءات 

واردة دوما.
فهل تصنف العودة يف باب الحرص عىل معيشة املواطنن 
وتفويت فرصة  تحميل الثنايئ »باطال« مسؤولية الخراب، وان 
جاءت متأخرة، ام جاء القرار املرشوط البنود من باب التحدي 
وذر الرماد بالعيون، ومسايرة لفتح الدورة االستثنائية ملجلس 

النواب؟ 

يوم يطرد الخليجّيون األميركيين

ــروف فــي موسكو ــ الــتــقــى الف جــنــبــاط 

جنبالط والفروف

أفاد الحــزب التقدمي اإلشــرايك يف بيــان، أن »وزير 
الخارجية الروسية  سريغي الفروف  التقى رئيس الحزب  وليد 

جنبالط يف  موسكو«.

ــلــس ــطــراب ــه ب ــلـ كــــرامــــي: اتّــــقــــوا الـ
علق رئيس »تيار الكرامة« النائب فيصل كرامي عىل اخبار 
حول »تغلغل »داعش« يف طرابلس«. وقال يف بيان: »تطالعنا 
تقارير اعالمية بشكل يومي عن تزايد انتشار وتغلغل«داعش« 
يف بعض مناطق طرابلس يف اعادة جديدة لســيناريو قديم 

يهدف اىل استخدام طرابلس كام هي العادة كصندوق بريد«.
اضاف »امام هذا املشــهد، نناشــد رئيس الحكومة نجيب 
مقايت ووزير الداخلية بســام املولــوي ومخابرات الجيش 
ومعلومات االمن الداخيل ومعلومــات االمن العام، ان تعلن 
عن حقيقة هذه االخبــار املتعلقة بتكاثر خاليا »داعش« يف 
طرابلس، وانضامم بعض الشــباب لـ »داعش« يف ســوريا 
والعراق حتى تتبن صحة هذه االخبار من عدمها، وحجم هذه 

الظاهرة والسبل اآليلة اىل تطويقها«.
وختم »نناشد املعنين أن يركوا طرابلس واهلها وشأنهم، 
واال يدخلوها مجددا يف نقل الرسائل او لتحقيق اي صفقة او 
اي تسوية او اي هدف، فيكفي طرابلس ما تعانيه من حرمان 
وازمات اجتامعية، وان كانــت الغاية من هذه االخبار تأجيل 
االنتخابات النيابية لن نرىض ان تكون عىل حساب طرابلس. 

اتقوا الله بطرابلس«.

ــه جـــــاهـــــزة ونــنــتــظــر ــ ــب ـــــة شــ ــــــوازنــ ــي: املـ ــ ــب ــ ــل ــ ــح ــ ال
ــن إصـــاحـــات  ــ ــه م ــ ب ــا وعـــــد  ــ ــلـــس م ــّدم املـــجـ ــ ــقـ ــ يُـ أن 

استقبل مروبوليت بريوت وتوابعها 
املطران  االرثوذكــس  الــروم  لطائفة 
والتعليم  الربية  وزيــر  عوده،  الياس 
الذي  الحلبي،  عبــاس  الدكتور  العايل 
قال بعد الزيارة: »كانت مناسبة لعرض 
األوضــاع العامة وكانــت جولة أفق 
يف قضايا تهــم الربية وتهم اإلعالم 
وتهــم ســائر الشــؤون الحكومية، 
وكان تأكيــد عــىل رضورة أن يتحمل 
مجلس الــوزراء مجددا مســؤولياته 
الدستورية للتصدي للمشاكل املعيشية 
التي يعاين منهــا اللبنانيون والتي قد 
تحدث انفراجات يف األجواء خصوصا 
عىل الصعيد الربوي كام عىل ســائر 

التعليم  الحديث أيضا عــن قضايا  األصعدة. وجرى 
العايل واملشاكل املراكمة ســابقا يف هذه الوزارة 
وتم االتفاق عىل استمرار التالقي والتشاور يف هذه 

القضايا ملا فيه خري املصلحة الوطنية«.
الوزراء باملوازنة  وعن انحسار جلســات مجلس 
وبخطط التعايف االقتصادي، قال الحلبي: »ال ميكن 
دســتوريا حرص صالحية مجلس الوزراء. أعتقد أن 
هذه الحكومة تســتأهل الفرصة لبحث كل القضايا 
العالقــة خصوصا بعد انقطاعنــا عن االجتامعات 
ملدة ثالثة أشــهر، ونحن ننتظر أن يتصدى مجلس 

الوزراء وأن يقدم للشــعب اللبنــاين ما وعد به من 
إصالحات ومن حلحلة للقضايا املعيشية ومن بحث 
إصالحات  إيجاد  االقتصادي ومــن  التعايف  لخطة 
بصورة خاصة عىل صعيد القطاعات ال سيام قطاع 
الكهربــاء. هــذا كان البيان الــوزاري والذي نعول 
عىل وضعه موضع التنفيذ عــن طريق اجتامعات 

الحكومة«.
وعن خالفات حــول أرقام املوازنة، قال: »ال علم يل 
بوجود خالفات، بالعكس، رأيت وزير املالية وأبلغني أن 
املوازنة شبه جاهزة وهي ستحال إىل مجلس الوزراء«.

عوده مستقبالً الحلبي

عرض حاجات الشوف مع ماريو عون
عون عرض مع ميقاتي املواضيع املطروحة 
املقبل  ــوع  االســب ــوزراء  ــ ال مجلس  على 

العامد  الجمهورية  رئيس  استقبل 
ميشــال عون يف قــرص بعبدا بعد 
ظهر امــس، رئيس الحكومة نجيب 
االوضاع  معــه  وعــرض  ميقايت 
السياســية العامة والتطورات عىل 
خالل  وجــرى  االصعدة.  مختلــف 
اللقاء التــداول يف موضوع انعقاد 
االســبوع  الوزراء  ملجلس  جلســة 
املطروحة  امللفــات  وابــرز  املقبل 
املوازنة  السيام  اعاملها  جدول  عىل 
الحياتية واملعيشية  العامة وامللفات 

التي تهم املواطنن.
ميقايت  تحــدث  اللقــاء،   وبعد 
مع  فقال:«بحثت  الصحافيــن  اىل 
املواضيع االجتامعية  فخامتــه يف 
تكون  ان  تقتــي  والتــي  امللحة 
مطروحة عىل جدول اعامل مجلس 
االســبوع  انعقاده  الــوزراء خالل 
املقبل وعىل رأسها موضوع املوازنة 
مع  توافق  هنــاك  وكان  العامــة. 
النقاط  الرئيس عىل مختلف  فخامة 

املقبل  نلتقي االسبوع  الله  وإن شاء 
يف جلســة ملجلــس الــوزراء يتم 
واملشاريع  املوازنة  مناقشة  خاللها 
االساســية  والحياتية  االجتامعية 

وامللحة«.
وكان الرئيس عون اســتقبل قبل 
الظهر، النائــب ماريو عون واجرى 
معــه جولة افق تناولــت االوضاع 
العامة يف البالد واملســتجدات عىل 
الســاحة الحكوميــة، إضافة اىل 
وتناول  الشــوف،  منطقة  حاجات 
البحــث ايضا املراحــل التي قطعها 
مرشوع إنشــاء »اكادميية االنسان 
للتالقــي والحــوار« يف منطقــة 
الدامور بعدمــا قدمت البلدية أرضا 

لهذه الغاية.
الجمهورية  رئيــس  واســتقبل 
فنزويــال  لــدى  لبنــان  ســفري 
معــه  وعــرض  لبــس،  اليــاس 
اللبنانيــة  الجاليــة  أوضــاع 
 والعالقــات الثنائية بــن البلدين.

عون وميقايت  يف اجتامع امس                )دااليت ونهرا(
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ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ســـــيــاسـ

رار مئــــــات البنود نين... وعلــــــى القــــــو التواف علــــــى تكثي الجلســــــات  مجلس الــــــوزراء يعــــــود ا
ييــــــر الحاك  ّر باســــــتثناء ت د ي ل في جلســــــتين... وبعــــــ التعيينات  كــــــن أن تح شــــــة املوازنــــــة يُ ُمنا

دوليل بشعالين

جتامع اإلثنن املقبل، بهدف مناقشة  يعود مجلس الوزراء ل
وإقرار املوازنة العاّمة لعامــي 2021 و2022، واإلتفاق عىل 
خطّة التعايف اإلقتصادي، بعد إعالن الثنايئ الشيعي عن هذه 
العودة. وجرى تأجيل الدعوة اىل مجلس الوزراء اىل األسبوع 
ة ومتواصلة لوضع املوازنة، ما  املقبل كون اإلجتامعات قا
ميّهد ملناقشتها يف مجلس الوزراء عىل مدى جلستن أو ثالث 
ليس أكــرث. وإذ أتت العودة ملعالجة مشــاكل الناس اليومية 
ّن بعض التعيينات قد متّر، ال سيام إذا ما كانت  واملعيشية، ف
تتعلّق بتحسن الوضع اإلقتصادي واملايل يف البالد باستثناء 
مســألة تغيري حاكم مرصف لبنان رياض سالمة الذي متتّد 
واليته اىل ما بعد انتهاء عهد رئيس الجمهورية العامد ميشال 

عون. 
فالثنايئ الشــيعي عرّب من خالل اتخــاذ خطوة مقاطعة 
الحكومة، عىل ما تقول مصادر سياسية معنّية، عن توّجسه 
من مســار التحقيق يف انفجار مرفأ بريوت، الذي شــابه، 
من وجهة نظره، الكثري مــن األخطاء. وصحيح أنّه مل يتغرّي 
ء عــىل هذا الصعيد، غري أّن وجــع الناس ومعاناتهم  أي 
اليومية جعلته يعود اىل مجلس الوزراء، وهذه الخطوة ال بّد 
وأن تالقيها القوى السياسية األخرى يف منتصف الطريق من 
خالل عقد الجلســات الحكومية باستمرار، وتكثيفها بهدف 
إيجاد الحلول الناجعة لألزمة املعيشية املتفاقمة، وترك امللف 

القضايئ لتتّم معالجته باألطر القانونية. 
عادة الثنايئ  وإذ نجــح رئيس الحكومة نجيب ميقــايت ب
الشــيعي اىل حكومته من دون أي تفاهم أو تنازل أو تسوية، 
كــون موقفه أ تعبرياً عن قناعــة معّينة ومل يتوّقف عىل 
ّن مناقشة موضوع التعيينات،  مسألة تحقيق أرباح معّينة، ف
قد يجري، عىل ما أضافت املصادر، ال ســيام إذا ما كان بعضاً 
منها يســاهم يف تحسن الوضع اإلقتصادي، أّما أن يتّم بحث 
مسألة التعيينات، بهدف استثامرها سياسياً وإنتخابياً ونحن 
عىل أبواب اإلنتخابات النيابية، فهــذا ما لن يقبل به الثنايئ 

ا إليالء  ّ العائــد، ليس بــرشوط إ
األولوية ملعالجة األزمة اإلقتصادية 
غري املســبوقة التي يــرزح تحتها 
الشعب اللبناين. فعودة الثنايئ تأيت 
يتّم  أن  دون  مــن  معروفة،  بحدود 
امللفات  جميع  إبعاد  وهو  تحديدها، 

الخالفية عن مجلس الوزراء.
بأنّه ال ميكن وضع ضوابط  علامً 
الوزراء  عىل جدول أعــامل مجلس 
الحكومة  رئيــس  يضعــه  الــذي 
بالتنســيق مع رئيــس الجمهورية 
الــذي ميكنه إضافــة أي بند يجده 
رضوريا مــن خارج جدول األعامل، 
عىل ما ينّص عليه الدســتور. ويف 
حال جرى منع حصــول هذا األمر، 
ّن هذا  عىل مــا عّقبت املصــادر، ف
يعترب عندها خرقاً للدستور. كام أّن 
مثّة ملفات يريد البعض أن يطرحها 
كونها تعود عليه بالفائدة اإلنتخابية 
يف  الشعبوية  من  املزيد  لتحقيق  أو 

صفوف الشعب.
واليوم ومع تعليق عمل الحكومة 

ّن البنود عىل جدول األعامل، يفرض  ألكرث من ثالثة أشهر، ف
أن تكون قــد تّخطت املئات، عىل ما أكّدت املصادر نفســها، 
خصوصاً وأّن كّل جلسة غالباً ما كانت تبحث يف أكرث من مئة 
نّه مبجرّد مناقشــة خطّة التعايف اإلقتصادي،  بند، ولهذا، ف
نّه من شــأن هذا األمــر فتح الباب أمــام معالجة جميع  ف
اإلصالحات املطلوبة من قطاع الكهرباء اىل التدقيق الجنايئ 
وســواهام، اىل جانب البحث يف البنود املدرجة والتي تحتاج 

اىل موافقة مجلس الوزراء عليها. 
ّن األجواء تبدو أكرث إيجابيــة، عىل ما لفتت  من هنا، فــ
املصادر عينها، كون إقرار املوازنة العاّمة رسيعاً من شــأنه 
جعل متابعة تفاصيل اإلتفاق مع صندوق النقد أسهل، مؤكّدة 

أّن املوازنة تصبح جاهزة خالل أيّام، ولهذا تقّرر عقد جلســة 
مجلس الوزراء يوم اإلثنــن املقبل. ويفرض أن تعرّب املوازنة 
عن رؤية واضحة للسياســة املالية للدولة، سيام بعد كّل ما 
حصل أخرياً من أزمــة مالية وإقتصادية ومــن ارتفاع غري 
مسبوق لسعر رصف الدوالر األمرييك مقابل انخفاض القيمة 
الرشائية للرية اللبنانية، مع األخــذ باإلعتبار قدرة املواطنن 
عــىل ترجمة هذه الرؤيــة يف املوازنة الجديــدة، ما يفرض 

التعاطي معها بحكمة وروية ودّقة. 
ولهذا تجــد املصادر بأّن مناقشــة املوازنة ســتتّم خالل 
جلســات معدودة، ألّن اإلجتامعات مســتمرّة خارج مجلس 
الوزراء لوضع رؤية كّل وزارة، مع العلم أنّها ســتحال الحقاً 
اىل مجلــس النّواب، قبل النقاش مع صنــدوق النقد الدويل، 

املقبلة. وعاّم  النيابية  اإلنتخابات  وقبل 
إذا كانت رؤية القوى السياسية موّحدة 
حولها، أوضحت املصادر أّن األمر يحتاج 
الحكومة وكذلك يف  النقــاش يف  اىل 
مجلــس النّواب بســبب اإلختالف يف 
أّن املرحلة  النظر، غــري  بعض وجهات 
كون  إستثنائية  موازنة  تتطلّب  الراهنة 
الظروف إستثنائية، ولهذا سوف تناقش 
برسعة من دون ترّسع، كونها ستفتح 
تفاق مع صندوق النقد. الباب الجّدي ل

وبــرأي املصــادر، إّن اإلصالحــات 
املطلوبــة من لبنان تنســجم مع قدرة 
الحكومة عىل اإللتــزام بها وتنفيذها، 
متاماً،  النقد  صندوق  يدركه  األمر  وهذا 
كونه عىل علم بالواقع اللبناين وكيفية 
التعاطي معه، ولهذا فهو ال يســتطيع 
فــرض أي أمر عليها خــارج إمكانيات 
اإللتزام به. واشارت  لبنان وقدرته عىل 
أنّه خالل املفاوضــات يف املرحلة  اىل 
األوىل، جرى التفاهم عىل رؤية معينة 
مع مراعــاة بعض الجوانــب املتعلّقة 

بالواقع اللبناين.
وفيام يتعلّق بعــدم إقرار أي من اإلصالحات املطلوبة حتى 
الغاز والطاقة من مرص  اآلن، باستثناء مســألة اســتجرار 
واألردن اىل لبنان عرب سوريا، عىل أن ال يتّم استثناء هذه الدول 
من »قانون قيرص« األمرييك، والتــي مل تصل اىل خواتيمها 
بعد، عىل ما كان يفرض يف مطلع هذا العام، فتقول املصادر 
بأّن صنــدوق النقد يتابع ما يحصل عىل الســاحة الداخلية، 
وهو عىل علم بالخالفات السياسية التي أّدت اىل تعطيل عمل 
الحكومة طوال األشــهر الثالثة املاضية. علامً بأّن املواضيع 
اإلصالحية تحتاج اىل نقــاش داخيل حولها قبل الذهاب اىل 
التفاوض مع صندوق النقد، وكان عىل لبنان القيام بذلك قبل 

بدء التفاوض، غري أنّه مل يفعل.

الخارجيــة  وزيــر  بحــث 
واملغربن عبدالله بوحبيب، مع 
كل من سفري االتحاد االورويب 
لدى لبنان رالف طراف، والقائم 
باألعامل يف السفارة األمريكية 
يف لبنــان ريتشــارد مايكلز، 
يف اقــراع املغربن اللبنانين 
التي  النيابية  االنتخابــات  يف 
املقبل،  الربيــع  ســتجري يف 
للعملية  الالزم  التمويل  وتأمن 

االنتخابية.  

تراع ــــــراف ومايكلــــــز ا بــــــو حبيــــــب بح مــــــع 
لّيــــــة االنتخابّية  ويــــــل الع ميــــــن ت تربيــــــن وت امل

ي ا االم االعام يف الس بي مستقبالً القا  و 

بحث وزير املهجرين عصام 
رشف الدين، خالل لقائه رئيس 
الوزراء نجيب ميقايت  مجلس 
الرسايــا، يف موضــوع  يف 
اىل  املهجرين  وزارة  تحويــل 
ونحن  ريفية،  تنميــة  وزارة 
يف أمس الحاجة لهذه الوزارة 
جاهزة،  مشاريع  ولدينا  اآلن، 
خطط  اعتــامد  املمكن  ومن 
ريادية عديدة للتنمية الريفية 
من  نتمكن  اللــه  شــاء  وان 
الحصول عــىل قانون تحويل 
الوزارة اىل وزارة تنمية ريفية 
وموافقة مجلس النواب عليه.

من جهة ثانية، إستقبل وزير املهجرين يف 
ارك  مرييتي  الد سفرية  الوزارة،  يف  مكتبه 
جول ووفدا من الســفارة، وعرض معها آخر 
املستجدات املحلية، باإلضافة إىل ملف العودة 
وزارة  إىل  بتحويلهــا  وخطتــه  الوزارة  يف 

التنمية الريفية.
 وبحث رشف الدين مع الســفرية بحسب 
بيان صادر عن مكتبه اإلعالمي، يف »شؤون 
ارك يف لبنان،  ائية تقوم بها دولــة الد إ
الشعب  الدائم إىل جانب  لها« وقوفها  شاكرا 
اللبناين، ومتمنيا »املزيد من الدعم واملساعدة 

يف ظل األوضاع الصعبة يف البالد«.

ائّية إن شــــــؤونا  ــــــار  الدان يرة  ســــــ مع  عرض 
شــــــرف الديــــــن بحــــــ مــــــع ميقاتــــــي تحويــــــل
ّيــــــة ري يــــــة  تن وزارة  الــــــى  املهّجريــــــن  وزارة 

ي ا ف ال والس ال

هيكتور  االجتامعية  الشــؤون  وزير  إطلع 
حجار، خالل زيارة رسمية لألردن بدعوة من 
وزير التنمية االجتامعية األردين أمين املفلح، 
اســتمرت يومن، عىل واقع خدمــات وزارة 
التنمية وصندوق املعونة الوطنية. ومتحورت 
اإلجتامعات حول تبــادل الخربات بن البلدين 
واالســراتجية الوطنية للحامية االجتامعية 
ومــدى امكانية اســتفادة وزارة الشــؤون 
االجتامعية اللبنانية من خربات وزارة التنمية 
االجتامعيــة يف ما يتعلق مبلفــات الرعاية 
والحاميــة والدمــج االرسي وذوي الحاجات 
الخاصة وبدائــل االيواء، فضال عن آليات عمل 
صندوق املعونــة الوطنيــة  يف مجال منح 

املساعدات املادية الشهرية والطارئة.
 ناقــش الوزيران تفعيــل اتفاقية التعاون 
 ، 201 املوقعة بــن الوزارتــن يف العــام 
واالستفادة من الربامج واالنشطة التي تنفذ يف 

كل منهام.
واطلع حجار عىل أعامل مؤسسة الحسن 
االجتامعية ومركز االمل الجديد لرعاية متعددي 
اإلعاقــة ودار رعاية األحــداث يف الرصيفة، 
واســتمع اىل رشح عن اعامل هذه املؤسسات 
واملراكز، ثم زار مكتب صندوق املعونة الوطنية 
وذج  حيث عاين برامج املكننة فيه مطلعا عىل 
للمساعدة وحتى  التســجيل  ميداين بدءا من 

رصفها إلكرونيا من خالل فرع للصندوق.
 وعىل هامش زيارته، جال حجار يف مبنى 

إدارة »كاريتاس« األردنية يف جبل عامن.
 وختامــا، زار موقع املغطس يف نهر األردن 
وكنيسة مار رشبل املارونية يف عامن، حيث 
البطريريك الخوري  الوكيل  كان يف استقباله 
جوزف سويد الذي أطلعه عىل مخططات بناء 
املغطس وأكادميية جيل  كنيســة مار مارون 

اإلنجيل وحديقة مار رشبل.

ردن  ــــّيــــة لـــــــ ــى زيـــــــــــارة رســــ ــ ــّبـ ــ ــار لـ ــ ــجـ ــ حـ

د ه اال ا يف اجتامع م ن

املولــــــو عــــــرض األوضــــــاع مــــــع بر 
لســــــطيني  ال الحوار  تعزيز  فــــــي  وبح 

زار وزير الداخلية بســام املولوي، رئيس مجلس النواب 

نبيه بري يف مقر الرئاســة الثانية يف عن التينة، وجرى 

خالل اللقاء عرض لالوضاع العامة الســيام االمنية منها. 

اإلدالء بترصيح.  وغادراملولوي  دون 

مــن جهــة ثانيــة، استــــقبل وزيــر الداخلية يف 

طارق  والنائب  املرعبــي  طــالل  الســابق  مكتبه،الوزير 

املرعبــي، وتم عرض لالوضــاع العامة وشــؤون تتعلق 

عكار. مبنطقة 

باسل  الفلســطيني  اللبناين  الحوار  لجنة  رئيس  والتقى 

اللجنة، وتم البحث يف تعزيز  الحســن عىل رأس وفد من 

كافة. مجاالته  يف  الفلسطيني  اللبناين  الحوار 

) ي را س ا ولو        ) ر مستقبالً ا

عقــدت لجنة الصحــة العامــة والعمل 
امس  قبل ظهر  االجتامعية جلسة  والشؤون 
يف املجلــس النيايب برئاســة النائب عاصم 
عراجي وحضــور عدد من النــواب، وحرض 
نقيب االطباء رشف أبو رشف، نقيب أصحاب 
هارون  ســليامن  الخاصــة  املستشــفيات 
ومستشار نقابة االطباء القايض غالب غانم.

 اثر الجلسة، قال عراجي:«كان عىل جدول 
النائب  اقراح قانون مقدم من  اللجنة  اعامل 
الله يرمي اىل تخصيص محام عام  بالل عبد 
صحي يف كل املناطق، هذا االقراح وضع النه 
يحصل مشاكل بن الناس واالطباء وبن الناس 
واملستشفيات بســبب االخطاء الطبية، وهذا 
يؤدي اىل مشــاكل.ويف كل دول العامل هناك 
محام عام صحي، يكون اما طبيبا او قاضيا، 

يأخذ دورات تدريبية يف العلوم الطبية.
 أضاف »يف النهاية يجــب أن يكون هناك 
جهة رســمية تتــوىل هذه االمــور، وهذا 
االقراح حديث ناقشــناه واتفقنا عىل تأليف 
لجنة فرعية برئاســة عبد الله. كام تطرقنا 
اىل أمور عديدة وســأتحدث عــن موضوع 
الدواء واملشاكل بن مرصف لبنان ومستوردي 
الدواء، مــرصف لبنان أصــدر بيانا يف هذا 
االطار وقــام بالجدولة وهناك قســم لدعم 
املئة،  املدعومة مئة يف  الرسطانية  االمراض 

للدعم  املزمنة هناك نســبة  االمراض  وبقية 
حتى االن هناك نقــص يف االدوية وتحديدا 
ال  فهذه  واملســتعصية  الرسطانية  االمراض 
نجدها حتى يف الكرنتينا. وتحدثت مع الوزير 
ومع مســتوردي الدواء، وكل مــرة يقولون 
شــيئا، لقد وعدنا مرات عــدة بوجود الوزير 
الحايل، وال يتعاطون بجدية  السابق والوزير 
الذي اشار  ويأخذون امواال من مرصف لبنان 

اىل انه متت جدولة هذه االموال«.
وتابع عراجي احذر من االن حتى االسبوع 
املقبل اذا مل تؤمــن رشكات االدوية التي نجد 
االدوية يف أماكن وأماكن اخرى ال توجد فيها، 
يعطى للقطاع الخــاص وال يعطى للكرنتينا. 
هناك يف املقابــل أناس ال يدفعون حق الدواء 
فاذا رشكات االدوية ال تؤمــن الدواء تحديدا 
ملرىض الوزارة يف الكرنتينا سيكون لنا موقف 
الدواء  اذا مل يؤمنوا  االدوية  من مســتوردي 

المراض الرسطان واالمراض املستعصية.
 اما بالنســبة لكورونا، االصابات مرتفعة 
لكــن املــرىض ال يشــكلون ضغطــا عىل 
ال  »االوميكرون«  يعنــي  هذا  املستشــفيات 
يشكل خطورة ولكن تبن ان التلقيح والطعم 
هو فعــال ويحمي، لذلك نقــول للناس يجب 
ان تتلقحوا فعلينــا ان نأخذ التدابري الوقائية 

ونأخذ اللقاح«.

ّ ا لــــــ يتــــــ ــــــ إ عراجــــــي : ســــــيكون لنــــــا مو
ية  ان واألمــــــراض املســــــتع ميــــــن دواء الســــــر ت

فادي عيد

بات محسوما أنه،ويف العهد الحايل، 
لــن تعقد أي جلســة حواريــة، وهذه 
اإلنتخابات  قبيل  باتت مستحيلة  مسألة 
النيابية والرئاســية، إذ تؤكد معلومات 
متقاطعة من أوساط نيابية بارزة، بأن 
الحديث والحركة السياســية يتمحوران 
اإلنتخابية  املعــارك  إدارة  حــول  راهناً 
النيابيــة والرئاســة األوىل، يف ضوء 
لقاءات حصلت يف العاصمة الفرنسية، 
شــاركت فيهــا بعــض الشــخصيات 
للتباحث يف هاتن  باريس  اللبنانية يف 
باريس  ثّم جّس نبض  املســألتن، ومن 
الغاية  ولهذه  اإلستحقاقن،  هذين  حول 
قبل  اللبنانين من  املســؤولن  أحد  أبلغ 
ومقّرب  لبنان،  يف  سابق  فرنيس  سفري 
من الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون، 
أن  لبنان،  إىل  بأنه عليه وفور عودتــه 

حاصلة. ألنها  اإلنتخابية  معركته  يبدأ 
ن  فــ الخلفيــة،  هــذه  وعــىل 

ملاكينته  التعليــامت  أعطــى  املذكور  املســؤول 
باملبارشة يف إطالق  اإلنتخابية واملقّربن منــه، 
الحملةاإلنتخابيــة، ما يعنــي أن الجميع مقتنع 
التحديد،كام  لبنان بــأن باريس،عىل وجــه  يف 
معظم دول القرار، يرّصون عىل إجراء اإلنتخابات 
بأن  يتوّقع  الغاية،  موعدها.ولهــذه  يف  النيابية 
يشــهد األســبوعان املقبالن، سلســلة لقاءات 
ســتعلن  التي  والحزبية  السياســية  القوى  بن 
املرشحن،  أســامء  إعالن  إىل  تحالفاتها وصوالً 
وبعضهــا ســيكون مفاجئاً،ولكنها تســتجيب 
لوائح  ضمن  يكونوا  بأن  وروحية  دولية  لتمنيات 
الربملانية. الندوة  إىل  ليضمنوا وصولهم  أساسية 

ويف هذا اإلطار، تشري املعلومات إىل أن معامل 
الشهر  أواخر  ستظهر  اإلنتخايب،  القطار  انطالق 
الحــايل، بعدما أزيلــت بعض اإلعتبــارات التي 
كانت تشــكل عبئاً عىل رؤســاء الكتل النيابية، 
مبعنى أن هناك اســتغناء عن نواب ســّببوا لهم 
والقواعد  العائالت  بعض  مع  وخالفات  إشكاالت 

الحزبية، وهذا ما انســحب عــىل معظم الدوائر 
واملناطق،بعدمــا أتت تعليامت من بعض األحزاب 
الخصوصيات  بعض  بتجاوز  البارزة  السياســية 
يف مناطــق معينــة العتبارات أمنيــة، أو عىل 
خلفية اســتقرار هذه املنطقــة وتلك، والحفا 
كانت  إذا  أنه  مبعنــى  اإلجتامعية،  الروابط  عىل 
هناك أصــوات تصّب عىل هــذه الخلفية لبعض 
مبثابة  ذلــك  السياســية، ســيكون  املرجعيات 
ذلك  يف  مبا  املذكــور،  للحزب  الحمــر  الخطوط 

الحزب. لهذا  الحليف األسايس 
بأن عودة  املعلومات  املنطلق،تكشــف  هذا  من 
الحكومة إىل اإلجتامع ولو مرحلياً أو لجلســات 
إســتمراريتها  الحســبان  يف  أخذت  محّددة،قد 
إلجراء اإلنتخابــات النيابية، وهو جاء كخالصة 
اتصاالت فرنسية برئيس الحكومة نجيب ميقايت 
لثنيه عن أي تفكري باإلســتقالة أو اإلعتكاف، بل 
قيــل له لتحصل اإلنتخابــات وبعدها لكل حادث 
حديث، باعتبارها تشــكل منحى أساسياً لباريس 
يف هذه املرحلة، وتعّول عىل تغيري يف املنظومة 

السياســية الحالية، وبناًء عليــه قامت بتدوير 
الزوايا وضبط إيقاع الوضع الداخيل، مبا يف ذلك 
ة مع معظم األطراف  إبقاء شــعرة معاوية قا
يف لبنــان من أجــل الوصول إىل اإلســتحقاق 
النيايب، وبأقل خســائر ممكنــة، ألن ذلك أفضل 

تأجيلها. أو  بكثري من تطيريها 
ن إحــدى املرجعيات  ووفــق هذه املعطيات، ف
السياســية البارزة ترى  أنه، وعــىل الرغم من 
اإلنتخابات يف  الدويل إلجراء  املجتمع  ضغوطات 
تتساوى مع  املحّدد، فحظو  حصولها  موعدها 
أو عدمها،يف ضوء ما يردد عن إمكانية حصول 
تطورات أمنية أو فوىض يف الشــارع قد تؤدي 
إىل تطيريها،ألن هذا أيضاً يؤخذ يف الحســبان، 
وهو ليس تحليالً أو اســتنتاجات، بل يستند إىل 
ما يحيط بالبلد من أزمات سياســية واقتصادية 
تزامناً مع تفاعل الــرصاع اإلقليمي يف املنطقة، 
والــذي أّدى مؤخراً إىل رفع منســوب الخالفات 
عــىل الســاحة املحلية،مام يبقي حالــة القلق 

ة. قا االمنية  واملخاوف 

ــرة ــ ــاضـ ــ ـــــات الــــنــــيــــابــــيــــة والــــــرئــــــاســــــّيــــــة حـ ســـــتـــــحـــــقـــــا ا
بــــــيــــــن الـــــــــقـــــــــيـــــــــادات الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــة فـــــــــي بــــــاريــــــس
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األربعاء 19 كانون الثاين 2022

ــيــة ــ ــــــــو فــــي األ ــّر« األ ــ ــحـ ــ ــي الـ ــ ــن ــ ــو ــ ــه: »ال ــلـ ــالـ ــطـ  عـ
ــــارات ــ ــ الــــســ ــ ــع ــ ـــاءات ب ــ ــ ــ ــ ــ ــب إحـ ــسـ ــحـ ــ بـ ــ ـ ــا ــ ــنـ ــ واملـ

هبة من »الريجي« للطاب في الخار
ــــايــــا الـــــقـــــطـــــاع الــــتــــربــــو ــــ ــي بــــحــــ فــــــي  ــ ــات ــ ــق ــ ــي ــ  م

ــي« ــ ــاف ــ ــع ــ ــت ــ ــ بـــــادهـــــا ملـــــشـــــروع »ال ــ ــ ـــــريـــــو أكــــــــدت دعـ و

أكد الوزير الســابق غســان عطاللــه، يف حديث 
والوزير جربان  الجمهوريــة  »رئيس  أن  تلفزيــوين، 
إنعقاد  أبرز الضاغطن عىل رضورة  باســيل كانا من 
مجلس الوزراء من جديــد«، الفتاً إىل أن »عىل رئيس 
الحكومــة نجيب ميقايت واجب بــأن ال يقبل من أي 
طــرف أن يضع رشوطًا عىل جلســة مجلس الوزراء 
وهــو صاحب القــرار النهايئ بالتشــاور مع رئيس 

الجمهورية«.
وأوضــح أن »هناك طرف يحــاول أن يعرقل التقدم، 
وحزب الله ال يســتطيع أن يقــف يف وجهه والعالقة 

مع الحزب مل تنقطع ولكــن هناك فكر يطالب بتطوير 
العالقة معــه لنغري صورة الحالة املوجــودة اليوم«، 
مشدداً عىل أنه »لدينا معلومات أن السيد حسن نرصالله 

أكد عىل ما قاله باسيل عن العالقة مع الحزب«.
الخالف مع  الســاعة  أنه »حتى  ولفت عطالله إىل 
الرئيس نبيه بري جوهــري بدأ مع الطعن يف املجلس 
بعض  إحصاءات  »بحســب  أنه  الدســتوري«، مؤكداً 
الســفارات يف لبنان التيار الوطنــي الحر هو األقوى 
يف األقضية واملناطق. واين أعتقد أن جربان باســيل 

املقبلة«. النيابية  االنتخابات  سيكون مرشًحا يف 

ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقايت اجتامعا قبل 
ظهر امس خصص للبحث يف امللف الربوي، وحرضه: وزير 
الربية والتعليم العايل القايض عباس الحلبي، رئيسة لجنة 
الربية النيابية النائبة بهية الحريري، باالضافة اىل املدير 
العام لوزارة الربية فادي يرق ومستشــار الرئيس ميقايت 

زياد ميقايت.
اثر اللقاء، قال الحلبي: »كان اإلجتامع مناســبة لعرض 
املشكالت الربوية واالضطراب الذي يشهده العام الدرايس 
هذه السنة، أكان عىل صعيد املدارس الرسمية او الخاصة. 
وقد أشار ميقايت اىل عرض املراسيم املتصلة بحقوق العاملن 
يف القطاع العام ويف القطاع الربوي الرسمي واملهني يف 
أول جلسة ملجلس الوزراء. وبحثنا أيضا يف موضوع املطالب 
التي تقدمت بها روابط املعلمن وأســاتذة القطاع الخاص، 
وسيتم متابعة البحث يف هذه املطالب عىل ضوء األوضاع 

املالية واالتصال بالجهات املانحة«.
وأشار إىل »أن الشق األهم هو دراسة ملف الربية والتعليم 
كنظام تربوي قي لبنان، وما يتهدده من مخاطر حقيقية، 
وأبدينا القلق بشأن الظواهر التي نراها يف هذا الحقل، وتم 
اإلتفاق مع النائبة بهية الحريري بصفتها رئيســة لجنة 
الربية النيابية عىل التعاون لتنظيم ورشــة عمل وطنية 
إلنقاذ الربية والتعليم يف لبنان تضم كل القطاعات املعنية 
يف التعليم الرسمي والخاص، والتعليم العايل واملهني، مبا 
ميكننا من وضع رؤية اسراتيجية قصرية املدى لحلحلة 

القضايا التي يشهدها قطاع الربية والتعليم ».
وقالت الحريري: »الفكرة التي طرحها ميقايت هي إطالق 
ورشة إلنقاذ العام الدرايس عىل املدين الطويل والقصري، 
ووضع كل قضايا التعليم أولويات بدءا من: اساتذة التعليم 
يف كل القطاعات من رســمي وخــاص، مهني وجامعي 
مع الطــالب ومع الدول املانحة املهتمة. وســتبدأ اللجنة 

التحضريية من اليوم باألعامل التشاورية والتشاركية لكل 
القطاع، وسنطرح كل القضايا وسنصل اىل حلول مع الدول 

املانحة«.
واجتمع ميقايت مع وزير الخارجية واملغربن عبد الله 
بو حبيب ووزير الربية، وتم االعالن عن هبة بقيمة مليون 

دوالر مخصصة للطالب اللبنانين املتعرثين يف الخارج.
اثر اللقاء، أعلن بو حبيب »قدمت إدارة حرص التبغ والتنباك 
»الريجي«هبة بقيمة مليون دوالر للطالب اللبنانين املتعرثين 
يف الخارج. صدر مرسوم قبول مبلغ 00 الف دوالر للمرحلة 
االوىل، وتولــت وزارة الخارجية، ووزارة الربية وضع آلية 
شــفافة الختيار ملفات الطالب األكرث حاجة، وبعد تلقي 
1 يوما متت املوافقة عىل توزيع املبلغ  الطلبات عىل مدى 
عىل 90 طالبا، استوفوا الرشوط املوضوعة. وسيحصل كل 
طالب بالتساوي، بعد تحويل املبالغ اىل السفارات اللبنانية 
يف الخارج، ونتوقع صدور مرسوم قبول باقي الهبة قريبا«.

كام التقى ميقايت السفرية الفرنسية يف لبنان آن غريو 
عىل رأس وفد ضم الخبري يف صندوق النقد الدويل كليامن 
ســتيز ونائب رئيس الخزينة الفرنسية وليام روز. وخالل 
االجتامع، عربت غريــو عن رسورها »لعودة التئام مجلس 
الوزراء للبحث مبرشوع املوازنة الذي هو حجر األســاس 
ملرشوع التعــايف االقتصادي«، معربة »عن دعم فرنســا 

للحكومة اللبنانية يف مرشوع التعايف«.
وتناول اللقاء أيضا الخربة التقنية واملساعدة الفنية التي 
ستقدمها فرنسا من خالل خرباء من وزارة املالية ومديرية 
الخزينة فيها للفريق اللبناين يف املحادثات مع صندوق النقد 

الدويل.
واســتقبل ميقايت وفدا من نقابــة مخل البضائع. 
والتقى النائب سمري الجرس، وتم البحث يف االوضاع العامة 

وشؤون تتعلق بطرابلس.

« لتدخلها »فتح – املركزيّة« ا ل أبوابها امام »ح  دمش ُت
ر الى لبنان بزيارة فلسطينّية حول انعقاد املجلس املركز الرجوب ح

كامل ذبيان

يف الوقت الذي تغلق ابواب سوريا امام 
امام وفد من  فانها تفتح  حركة »حامس« 
حركة »فتح« زارها مؤخرا برئاسة امن رس 
اللجنة املركزية جربيل الرجوب بعد انقطاع 
لســنوات، وهي اتت بعد تحسن العالقات 
العربية مع دمشــق، وعودة انظمة عربية 
اليها وفتح سفاراتها، وزيارة مسؤولن لها 
من دبلوماسين وامنين ومن ابرزها دولة 
االمارات العربيــة املتحدة التي زارها وزير 
الخارجية عبدالله بن زايد آل نهيان، ودعيت 
ســوريا اىل مؤمترات ومنها مؤمتر وزراء 
السياحة العرب يف السعودية، حيث تركز 
الجهود لدى بعض املراجع الرسمية العربية 

عىل دعــوة الرئيس الســوري اىل حضور 
التي ستعقد يف الجزائر يف  العربية  القمة 
القيادة الجزائرية  آذار املقبل حيث تتصــل 
بقادة دول عربية بشأن دعوة الرئيس االسد 
الذي تراجع التحف عنه، وسقطت محاولة 
تنحيتــه عــن منصبه، بعــد ان صمد يف 
موقعه وحاف عىل وحدة الدولة السورية 
ومؤسساتها بدعم من حلفاء يف مقدمهم 

روسيا وايران وحزب الله.
لذلك جــاءت زيارة وفد »فتــح – اللجنة 
املركزية« مع تبدل الوضع يف سوريا لصالح 
قيادتها التي مل تكن عىل عالقة ايجابية مع 
هذا التنظيم الفلسطيني، الذي انفرد بقراراته 
منذ زمن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية 
يــارس عرفات الذي افرق عن ســوريا منذ 
199 ، وعارضته  اتفاق اوســلو يف العام 
منظامت فلســطينية احتضنتها دمشــق 
ومنهــا حركة »حامس« التــي بدأت تظهر 
منذ مثانينات القرن املايض، اذ تؤكد مصادر 
فلسطينية عىل ان »فتح« ومع اندالع االزمة 
افتعال بعض  الســورية مل تكن بريئة من 
االحداث دعام ملا ســمي »الثورة السورية«، 
لكنها مل تنخرط كام »حامس« يف اســقاط 
الريموك وغريه من مخيامت واحياء،  مخيم 
وهي عىل متاس مع الوجود الفلســطيني، 
اذ وللمفارقة فــان »فتح – املركزية« اقامت 
مهرجانا النطالق الثورة الفلســطينية يف 
السورية  الرسالة  الريموك مبا يشبه  مخيم 
لحركــة »حامس« بانها غــري مرغوبة يف 
سوريا، الن ما ارتكبته بحق الشعب السوري 

لن مير دون حساب.
فاقامــة احتفال »فتــح« يف الريموك ، 
وهو يســمى عاصمة الشتات الفلسطيني 
يف ســوريا، اعاد العالقة مع التنظيم الذي 
مل تعلق نهائيا ملف التاميز معه بشأن حل 
املســألة الفلســطينية والرصاع مع العدو 
االرسائيــيل تقول املصــادر، التي ترى بأن 
العــودة النهائية لفتــح ومنظمة التحرير 
الفلسطينية  السلطة  مرتبط مبا ستنتهجه 
عىل  مالحظات  الســورية  للقيــادة  التي 
سلوكها، وانها رحبت بزيارة رئيس السلطة 
محمود عباس )ابو مازن( لســوريا، والتي 
جرى تحديــد موعد لها اكرث من مرة، لكنها 
مل تحصل، النــه كان بحاجــة اىل رىض 
املرة نقل  العربية، لكن هذه  بعض االنظمة 
الرجوب رسالة من عباس اىل الرئيس االسد 

عرب وزير الخارجية السورية.
ووضعت حركة »فتح« زيارة الرجوب يف 
اطار االنفتاح عىل سوريا، ولكن لها عالقة 
ايضا برتيب البيت الفلسطيني والدعوة اىل 
انعقاد املجلس املركــزي الذي يضم فصائل 
الفلسطينية، فالتقى قادة  التحرير  منظمة 
هذه الفصائــل يف دمشــق وبحث معهم 
يف موضــوع الدعوة للمجلــس، ولكنه مل 
يلق التجاوب الكامل من الجبهة الشــعبية 
لتحرير فلســطن بقيادة ابــو احمد فؤاد 
وال من الجبهة الشــعبية – القيادة العامة 
برئاسة طالل ناجي، اللذين لهام مالحظات 
عىل اداء السلطة، ال ســيام اللقاءات التي 
عقدها رئيسها محمود عباس مع مسؤولن 
»ارسائيلين«، وآخرها مع وزير الدفاع بيني 

غانتس والتنسيق االمني بن الطرفن.
واستكمل الرجوب مهمته الفلسطينية يف 
لبنان الذي مل تكن مقررة رسميا، وهو اجتمع 
مع امــن عام »حركة الجهاد االســالمي« 
زيــاد نخالــة للبحث معــه دون غريه من 
»تحالف القوى الفلســطينية« يف موضوع 
انعقاد املجلس املركــزي، وكذلك مع الجبهة 
عضو  وهي  فلسطن،  لتحرير  الدميقراطية 
يف منظمة التحرير، بحيث مل تخرج لقاءاته 
عن االطار الفلسطيني الداخيل دون ان يلتقي 
حركة »حامس« التي مل تنجح محاوالت ملّ 
الشمل بينهام، اذ الخالف عميق بن الطرفن 
حول مسائل عدة داخلية لها عالقة بتكوين 
السلطة وبادارة املناطق املحررة من االحتالل 

االرسائييل او تحت سيطرة السلطة.
لبنانيا،  الفلســطيني  املسؤول  زيارة  اما 
فهي مل تكن مقررة لبــريوت، لكن فرضت 
ظــروف فصائل فلســطينية موجودة يف 
الرجوب  التي قرر  الزيارة  لبنان من حصول 
ان تشــمل مســؤولن لبنانين، فتم ترتيب 
الربنامــج بن ســفارة فلســطن ووزراة 
الخارجية، فالتقى الرجوب الرؤساء الثالثة 
وقادة عســكرين وامنيــن، ناقال تحيات 
عىل  وشعبه  للبنان  الفلســطينية  القيادة 
االســتضافة التي تعــود اىل عقود، والتي 
تؤكــد الرشعيــة الفلســطينية بانها مع 
الدولة يف لبنان، اذ تؤكد مصادر يف حركة 
»فتح« ان الرجوب خرج مرتاحا من لقاءاته 
والتأكيد  بالرصاحة  اتسمت  والتي  الناجحة 
عىل احرام الدولــة وعدم املس بأمن لبنان 

واستقراره.

ــي: ــامـ ــاء إعـ ــقـ ــي لـ ــ ــن ف ــ ــدي ــ ـــي ال ــ صـــ ــاشـ ــه الـــســـيـــد هـ ــلـ ــزب الـ ــ ــي حـ ــ ــيــ ف ــس املـــجـــلـــس الــتــنــ ــيـ  رئـ
ناها ورف داخليا..  اراتنا  انت ار  الستث ودعــوات  لحوارات  واألوروبيين  األميركيين  من  إيجابّية  رسائل   تلقينا 
ــر شيئا ــّي ــ ُت ــن  ل ــة  ــاســّي ــرئ الــنــيــابــّيــة وال ــات  ــخــاب ــت .. واالن لـــ لـــ ــزون  ــاهـ بــالــتــوافــقــات وجـ إالّ  يُــحــكــ  الــبــلــد ال 

رضوان الذيب

كشــف رئيس املجلس التنفيذي يف حزب الله السيد هاشم 
صفي الديــن عن تلقي حزب الله يف الفرة االخرية رســائل 
ايجابية من االدارة االمريكية، نقلها احد االشــخاص تتضمن 
عرضا لحوار مبــارش ومفتوح حول قضايا عدة رفضها حزب 
الله بشــكل مطلق، وحّمل هذه االدارة مســؤولية كل مآيس 
شعوبنا العربية، وكشــف ايضا ان »فرنسا والواليات املتحدة 
االمريكية ودوال عربية واوروبية دعوا حزب الله اىل استثامر 
انتصاراته يف الداخل اللبناين بعد حرب متوز وصوال اىل حكم 
البلد،فرفضها الحزب النه يدرك جيــدا ان هذا البلد اليحكم اال 
بالتوافقات بن جميع ابنائــه وطوائفه، واية قوة مهام كان 
القريبة  البلد، والتجارب  حجمها ونفوذها التســتطيع حكم 

والبعيدة اثبتت ذلك«. 
هذه املواقف اعلنها الســيد صفي الدين من منزل مسؤول 
العالقــات االعالمية يف حــزب الله الحــاج محمد عفيف 
خالل«ســهرة اعالمية عائلية« الكرث مــن اعالمي ميثلون 

»اللقاء االعالمي الوطني«.
وبعد كلمة ترحيبية للحاج عفيف، رشح صفي الدين الواقع 
اللبناين والعريب والدويل بشكل مسهب، وعىل مدى  ساعات 
اظهر »مقاربة مختلفــة وواقعية لالزمات الداخلية مخالفة 
جذريا للطروحات السياســية لجميع االفرقاء السياســين 
وبهوراتهم، حتى لحلفاء حزب الله، اساسها التواضع من اجل 
مصلحة البلد، مام يؤكــد عىل رقي تجربة حزب الله وقيادته 
وحتمية انتصار من ميلك مثل هذه الرؤية عىل اية قوة عاملية 

مهام كان جربوتها«.
ويكشــف صفي الدين ايضا عن تفوق فكري واسراتيجي 
وعميل وعلمي مبســافات عن كل القــوى الداخلية يف فهم 
الركيبــة اللبنانية، وألول مرة يف التاريــخ القديم والحديث 
تقابل قوة سياسية انجازانها الكربى بهذا التواضع ملصلحة كل 
البلد، ومن هنا رد سامحة السيد حسن نرصالله بشكل حاسم 
عىل دعوات البعض لالســتثامر داخليا، بالقول »االستثامر ال 
يكون اال عىل العدو االرسائييل والواليات املتحدة االمريكية، اما 
يف الداخل خالفاتنا سياسية، وليس لنا اعداء وانتصاراتنا لكل 
اللبنانين«،وانطالقا من ذلك شــدد عىل ان »التوافقات تبقى 

قدر اللبنانين ومرتكز صيغتهم السياسية وقوتهم«.
وقد بدأ السيد صفي الدين كلمته برشح مستفيض ملا شهده 
لبنان منذ الطائف وقبله وبعده، والرهان عىل منطق التسوية 
الدولية واالقليمية التي حكمت لبنان منذ الطائف، وما نتج عن 
ذلك وتم ضياعه، مقابل ما كانت تنجزه املقاومة من انتصارات 
يف تحرير جنــوب لبنان وحرب متوز،وهــذا ما يثبت صحة 

ومنطق املقاومة.

 انقالب امرييك عىل كل الطبقة الحاكمة 
وحّمل السيد صفي الدين، االمريكين املسؤولية الكاملة عام 
يتعرض له لبنــان، وقال:«علينا ان نعرف انهم اقوياء ولديهم 
مخالب ومشاريع قادرة عىل التعطيل، االمريكيون قد يتخلون 
عن كل العــامل اال عن لبنان، وهذا يظهر من حجم الســفارة 
االمريكية التي يقيمونها يف عوكر، وكشفت عن ذلك بوضوح 
سفريتهم يف لبنان«.واستطرد بالقول »االمريكيون مسؤولون 
عن كل االزمات السياسية واالقتصادية واملالية،يخنقون بلدنا 

خدمة ملصالحهم املشركة مع االرسائيلين«.
وكشــف صفي الدين عن »محاولة امريكية لالنقالب عىل 
ة، وتحديدا عــىل املنظومة  كل الصيغــة السياســية القا
الحالية النتاج منظومة جديدة بوجوه جديدة عرب الجمعيات 
املعروفة،ويتبن ذلــك من خالل رضب الواقعن الســيايس 

النهج  »هذا  واالقتصادي«،وتابع 
وبنية  اللبنانيــن  كل  يصيــب 
ايضا  يصيــب  املقاومة،لكنــه 
حلفاء امريكا وركائز مشاريعهم 
التي تصب ملصلحة  السياســية 
عليهــم«،  ويضغــط  الغــرب 
يواجه هذه  اللــه  اضاف »حزب 
التعقيــدات ومخاطرها باعتامد 
التــي  السياســية  الواقعيــة 
بعيدا عن  بلدنــا  اوضاع  تحايك 
رغاباتنا، هذاهو منطقنا وعملنا 
حاليــا، واملقاومة قوية وصلبة 
وحلفائها  وجهوزيتها  بقيادتها 
ونحن  وانجازاتها،  وجمهورهــا 
دخلنا اىل ســوريا بعد ان شعرنا 
مندرجات  اىل  االمــور  بوصول 
العريب  الجيش  ودعمنا  خطرية، 
عىل  االنتصــار  يف  الســوري 

كل ارهابيي العامل، واذا شــعرنا ان االوضــاع يف بلدنا جراء 
السياســات االمريكية وصلــت اىل مرحلة االنهيــار الكامل 
والفوىض، عندها قد تأخذ االمور مســارات مختلفة ونهجا 
مغايرا وحاســام من حزب الله، والنتوقع مثل هذا السيناريو 
مطلقــا، واكرب دليل تراجع االمريكين مؤخــرا، ومعلوماتنا، 
ان مســؤولن امريكين اتصلوا مبسؤولن مرصين واردنين 
لالرساع بدعم حكومة نجيب ميقايت عرب ايصال الغاز املرصي 
والكهربــاء من االردن يك اليحصل االنهيــار ويقع لبنان يف 

قبضة حزب الله«.

 حريصون عىل كل حليف 
وعن اوضاع الحلفاء ، قال صفي الدين »حريصون عىل كل 
حلفائنا  وعىل كل حليف، ونبذل جهودا للتقريب بن الحلفاء ، 
واالجتامعات متواصلة، بعضها اعلن عنه والبعض اآلخر عقد 
بعيدا عن االعالم، وعىل حلفائنا ان يساعدوننا يف هذا االمر، 
الننا ال نتدخل يف سياساتهم وقرارتهم الداخلية، واالتصاالت 

ان شاء الله تصل اىل خواتيم سعيدة«.

 االنتخابات لن تغرّي شيئاً 
وعن االتتخابــات، اكد ان »حــزب الله بــات جاهرا لهذا 
ة مع  االســتحقاق منذ شــهرين تقريبا، واالجتامعات قا
حلفائنا، وهدفنا الحصول عىل االكرثيــة النيابية، وتوافقنا 
يف بعض الدوائر،وهناك دوائر بحاجة لبحث معمق واشــمل، 
لكن صدقوين ان االنتخابات النيابية وحتى الرئاســية وحتى 
املنادون بطائف جديد، كل ذلك لن يشــكل مخرجا وحســام 
للمشــاكل وحال للخالفــات كام يدعي البعــض ويهّول بان 
االنتخابات آخر الدنيا وستفتح البلد عىل مسار جديد واكرثية 
جديدة،هذا وهم ورساب يعيشه البعض، ونقول لهؤالء جميعا 
وحده التوافق يبقى املرجع الحاســم عىل اي جواب سيايس 
كبري والســعي اليه، هذا هو هدف حزب الله، ويجب ان يكون 
هدف اآلخرين مهام كان صعبا عليهم، فالتجارب التي مر بها 
لبنان يجب ان توصــل الجميع اىل قناعة واىل حتمية البحث 
عن قاعــدة صلبة، قوامها التوافق، ونحن جاهزون لذلك، لكن 
القضية تبقى مــن االنطالق من ارادة الخروج من اي رهانات 
وارتهانات للخارج واالستناد اىل املصلحة الوطنية املستقلة«.

حلفاء املقاومة والتباينات
وكشــف صفي الدين بــكل وضوح، »ان حلفــاء املقاومة 
مجمعون عىل الوقوف معها، وهو إجامع صادق وإسراتيجي 
ويشــكل أساســاً ملفهوم التحالف، لكنه يكاد يكون املشرك 

الوحيد الذي يجمع الحلفاء، مقابــل تباينات وخالفات حول 
األولويــات يف التعامل مع امللفات الداخلية، مام حال ويحول 
دون توحيد الرؤية لتشــكيل أغلبية حاكمة ومتامسكة، لكن 
حزب الله مل ييأس ولن ييأس من مواصلة املحاولة لتوســيع 

دائرة املشركات بينهم«.

 ملف املرفأ..والعودة اىل الحكومة 
ويف ملــف املرفأ وقضية القايض بيطار، كشــف الســيد 
صفي الدين »التباين مع التيار الوطني الحر حول أولوية هذا 
امللف يف اهتاممات الحكومة، لكنه متمســك مبعادلة حزب 
ة عــىل االعتبارات الوطنية واألخالقية واملصلحية  الله القا
معاً، بالتمســك باألصدقاء والحفا عىل حد املشركات الذي 

يرتضونه والسعي لتوسيع نطاقه بكل صرب وأمل«.
وحــول عودة الثنايئ اىل اجتامعات الحكومة قال الســيد 
صفي الدين، »ببســاطة ومن دون حاجة لتحليالت سمعناها 
من البعض، وصلنا اىل نقطة شعرنا ان ال امكانية لالستمرار 
باملقاطعــة، ألن ال قدرة للناس عىل تحمل املزيد يف ظل حجم 
املشــاكل الضاغطة، وغياب افق لتحقيق تقدم يف امللف عرب 
االستمرار باملقاطعة، وان كان تفســري هذا تأكيداً ملحدودية 
قدرتنــا، فليكن. فهذه هي الواقعية التــي نقارب بها امللفات 
والقضايا، وكان قرارنــا مفاجئا، هذا هو لبنان، وحزب الله ال 
يصيبه غرور األنــا، ويتوّهم بغرور القوة. وواقعية حزب الله 

هي بتواضعه«..

 ترسيم الحدود 
وانتقل صفي الدين اىل الحديث عن موضوع ترسيم الحدود 
وقال:«نحن متواضعون جدا، حزب الله اليســتطيع تحّمل فتح 
كل امللفات دفعة واحدة، صدقــوين بذلك، ليس عندنا القدرة«، 
ومن هذه النقطة انتقل اىل موضوع الرسيم وقال: »اإلجامع 
اً  الذي تحقق يف الدولة اللبنانية حول مزارع شــبعا ليس قا
حول الخط 29 لرسيم الحدود البحرية، حزب الله يلتزم املوقف 
القائم عىل حامية الحدود السيادية التي تقرها الدولة اللبنانية 
عرب مؤسساتها، ال ينحاز ألي من املقاربات الخاصة بالرسيم، 

ولو أنه يتمنى أن تكون حدود السيادة هي األبعد مدى«.

 الوضع االقليمي 
يف امللف االقليمي، وضع الســيد صفي الدين النربة العالية 
للكالم عن الوهابية »يف دائرة الرّد عىل االستهداف الداع 
والهجامت علينا، وليس يف دائرة اســتهداف الطائفة السنية 
الكرمية، فليس لدى حــزب الله خطة تصعيد، وباملقابل ليس 

لديه االستعداد للصمت عىل االستهداف«.
وعن فرضيــة التفاهم الســعودي  اإليراين ومفاوضات 
فيينا وتأثريها عىل موقف الحزب داخليا، أكد الســيد صفي 
الدين »أن املقاومة بلغت درجة كبرية من القوة يف مرشوعها 
وحضورها ومقدراتها،ومحادثات فيينا مل تتطرق اىل سوريا 
او لبنان او الصواريخ، وكل ما يريده االمريكيون الحفا عىل 
نسب معينة من التخصيب، فيام مطلب ايران رفع العقوبات 
بشكل كامل والحفا عىل سيادتها، اما السعودية واالمارات 
فانهام يــدركان جيدا حجم التبــدالت االمريكية يف املنطقة 
والخوف عىل مصالحهام، ويســعيان اىل تحسن العالقات 
مع ايــران، وقد وافق الســعوديون يف االجتامع االخري عىل 
عدم التطــرق اىل امللف اليمني بعــد ان كان اوليتهم املطلقة 
يف االجتامعــات االخرية، ورمبا املفاوضــات تكون ايجابية 
للمقاومة، سواء كانت متغريات نحو التسويات أو املواجهة، 
فاملقاومة ليســت بنداً عىل طاولة التفاوض، وهي املرشوع 
األقدر عىل احتواء املتغريات واالســتثامر عىل عائداتها سواء 
أكانت تصعيداً ام تهدئة، وســالح املقاومة باق ويزداد قوة، 
ومــن يتعّمق بقراءة كل إنجاز ميكن افراض تحقيقه عرب ما 
يجري يف اإلقليم، سيكتشف أن حضور املقاومة عامل حاسم 

يف صناعة هذا اإلنجاز«.

 موضوع الهوية 
وأخريا ، تناول السيد صفي الدين مسألة الهوية الجامعة التي 
تصلح للبنان واللبنانين، فاستعرض تاريخ لبنان القائم عىل تعّدد 
الهويات الثقافية والطائفية واملذهبية، وفشل صيغة لبنان الكبري 
ولبنان االستقالل يف صناعة تفاهم عىل هوية جامعة، واعترب 
»أن هــذا التعدد يف الهويات هو جوهــر الهوية اللبنانية، التي 
تشبعها توليفة تقوم عىل أحادية الوصف التي ميكن أن تقدمها 
الهوية العربية«، نافياً أن »تكون الفدرالية والكونفدرالية جواباً 
عىل أزمات لبنان ومنهــا أزمة الهوية«، مؤكداً رفضها باملطلق، 
وواصفاً دعاة الفدرالية »بالغاضبن من فشل مرشوعهم، عىل 
طريقة الزعل والحرد. فالفرز بن اللبنانين عىل أساس مناطقي 
او طائفي هو االستحالة بعينها، عدا عن أنه ال يجيب عن األسئلة 

الحقيقية التي تطرحها األزمات«.
وجدد القــول »إن ال مســتقبل للبنــان واللبنانين خارج 
التوافق، وأساســه التوافق عىل هوية، تبدأ من اإلقرار بقدر 
10 كلم  العيــش معاً عىل هذه الجغرافيا املكّونــة من الـ 2
مربعاً، واملطلوب هو االنتقــال من مرشوع البحث عن هوية 
املايض اىل صياغة هوية للمســتقبل. فاملايض لن يضخ يف 
الهوية اال الهواجس، وقد باع اللبنانيون واشــروا يف القلق 
فبنوا وطناً هشاً رسيع التفســخ واالرتهان للخارج، وعندما 
يقررون البحث مبصري مشــرك لوطنهم من موقع إراداتهم 
الحرة واملستقلة املتعلقة فقط باستكشاف املصلحة الخالصة 
للبنان واللبنانين، ســيجدون أن األمر سهل وبسيط ومتاح، 
وحزب الله ينتظر ويســعى لبلو اللبنانين هذه اللحظة من 
النضوج بكل انفتاح خارج إطار ما يحاول البعض رميه به من 
اتهامات حول ســعيه لجمهورية إسالمية وروزنامة إيرانية 

ووالية الفقيه«.
وأكد ان«أولوية حزب الله لبنانية وتنبع من إميانه بتوصيف 
نفســه كحزب لبناين عن قناعة ويقن، وليس سعياً إلرضاء 
أمزجــة أو تفادي غضب أمزجة أخرى. فحــزب الله اللبناين 
يؤمن أن املقاومة تشكل الجحر األساس يف صياغة أية هوية 
للبنان السيد املستقل، وهذه املقاومة التي تشن عليها الحروب 
يف اإلقليــم إلضعافها، هي التي تفــرض عىل حزب الله فتح 
اً من موقع حرص  عينيه وأذنيه ملا يجري يف اإلقليم، لكن دا
الحزب عىل كونه حزبــاً لبنانياً يؤدي مصلحة وطنية لبنانية 

لبناء شبكة مقاومة تحّصن مقاومته وتحميها«.



ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ
االربعاء 19 كانون الثاين 2022

جديدة ــعــادالت  بــ ن  ــؤ يُـ والنيابية  الحكومية  املــحــّركــات  عيل  ت
هيام عيد

ال يــزال الحذر املشــوب 
باإليجابية يســود املشــهد 
الداخيل، غداة تسجيل حدثن 
املاضية  األيــام  يف  بارزين 
عالن وزراء  ، األول متّثــل ب
الثنــايئ »حركة أمل« وحزب 
اللــه، عــودة وزرائهام إىل 
املشــاركة بجلسات مجلس 
الــوزراء، والثــاين الراجع 
رصف  ســعر  يف  الالفــت 
الدوالر  والــذي انعكس يف 
أكرث من قطاع، إالّ أن ما يعزز 
عودة  احتامل  من  الهواجس 
التوتر مجدداً إىل هذا املشهد، 
قد وضعته مصادر سياسية 
مطلعة، يف إطار ما ستحمله 

الجلســة املرتقبة للحكومة والتي ســتحدد مسار 
املرحلة املقبلة لجهة استمرار الرشط املوضوع من 
قبل الثنايئ الشــيعي، باملشاركة فقط يف الجلسات 
قرار املوازنة وخطة التعايف اإلقتصادي  املتعلقــة ب
واملــايل، أو  تخطّي هذا الــرشط إىل بحث عنوانن 
أساسن سيعودان إىل الواجهة بقوة مع مطلع شهر 
آذار املقبل، هام ترســيم الحدود البحرية مع العدو 
االرسائيليواملفاوضات مع صندوق النقد الدويل، من 

دون إسقاط ملف اإلنتخابات النيابية املقبلة.
وترى املصادر إنه من الصعب أن تبقى اجتامعات 
الحكومة، تحت هذا الســقف، ألن اللحظة الداخلية 
تســتدعي إجراءات مالية وقضائيــة وإنتخابية، 

وبالتايل وبعد إنجاز مناقشــة مــرشوع املوازنة 
العامــة، والذي قد يتطلب نحو شــهر من الوقت، 
ســوف يحن أوان املفوضات مع الصندوق وخطة 
التعايف، وهو ما قد يســتغرق أيضاً بضعة أسابيع، 
وبعده ســيحن موعد اإلستحقاق اإلنتخايب، ومن 
غري الجائز العودة إىل تعليق الجلســات الحكومية 
مجدداً بعد إقرار العنوانن اللذين كان وضعهام وزراء 

الثنايئ كرشط للعودة للجلسات الحكومية.
ويف هذا اإلطار،مثة اعتقاد راســخ لدى املصادر 
النيابيــة املطلعــة، بأن أكرث من ســيناريو قد بدأ 
يتبلورعىلاملستوى الحكومي، يف األسابيع املقبلة، 
خصوصاً وأن كل مكّون يف الحكومة، لديه حساباته 
الخاصة، وهــي التي تحدد اإلتجاهــات النهائية 

ملســار امللفــات املذكــورة 
ملف  الخصوص  وجه  وعىل 
ن أي  الرســيم، وبالتايل ف
حديث عن تسويات أو بالحّد 
سياســية  مناورات  األد 
قد تشــهدها طاولة مجلس 
الــوزراء، ال يتطابق مع كل 
ما تّم التوافق عليه قبل قرار 
الشــيعي، والذي مل  الثنايئ 
يكــن منعزالً عن التنســيق 
ما بن األطراف السياســية 
املعنية والرئاســات الثالث، 
والذي  تال املشــاورات التي 
الجمهورية  رئيــس  أجراها 
ميشال عون، يف قرص بعبدا 
خالل األســبوع املايض من 
أجــل عرض املواقف املتعلقة 
بدعوتــه إىل الحوار الوطني 

بن كل األطراف السياسية واألحزاب والتيارات.
وانطالقاً من هذه املعطيات، تقول املصادر املطلعة 
نفسها، أن تفعيل املحّركات الحكومية ثم النيابية ، 
هو مبثابة املدخل إىل مرحلة سياسية جديدة، ولكن 
الحذر سوف يستمر يف املشهد العام، خصوصاً وان 
الساحة الداخلية عىل موعد مع استحقاقات محلية 
مل يعد من املمكن تأجيلها أو ترحيلها بانتظار نضوج 
ظروف التســويات املرتقبة عىل الصعيد اإلقليمي 
تحديداً ، ويف مقدمة هذه اإلســتحقاقات املوازنة ، 
التي ستؤســس إلعادة الحياة إىل الدولة من جهة، 
وسوف تعرّب عن الواقع الحقيقي عىل الصعيد املايل 

والعجز يف الخزينة العامة من جهة أخرى.

» ــز ــ ــرك ــ ــراع بــيــن الــقــاضــيــة عــــون وحـــاكـــ »امل ــ ــ ــ ــايــا ال خــ
روجيه شاهن 

نســتغني  ال  الحرب  »يف 
عن اي جندي، فكيف اذا كان 
وقائد  املستوى  رفيع  ضابطا 
االرسار  كل  ولديــه  املعركة، 

وخطط الحليف والخصم«.
هكــذا فــرس احــد كبار 
رئيس  كالم  املراقبن  القضاة 
الحكومة نجيب ميقايت عن 
حاكم مــرصف لبنان رياض 
سالمه الذي رّصح يف احدى 
املقابــالت ان معظــم الهدر 

والصفقــات من املال العام هو يف وزارة الطاقة، اي 
منذ اســتالم التيار الوطني الحر هذه الوزارة، حيث 
وضع خططاً فاشــلة ووهمية، عدا الصفقات التي 

متت فيها.
ويقــول املرجع القضــايئ ان الصفقات والهدر 
والسمسارات مل تتوقف يف وزارة الطاقة، عدا الهدر 
والصفقات يف الســدود ورشاء االرايض باســعار 
خيالية، حتى ان الخزينة االمريكية وضعت عقوبات 
عىل رئيس التيار الوطني الحر جربان باسيل بسبب 

الفساد والصفقات.
ويتابع املصدر القضايئ الرفيع ان ما يقوله باسيل 
من كالم هو غري ما يقوله عىل الشاشات او من خالل 

بيانات او عىل شبكة التواصل االجتامعي.
ويف مــا يتعلق بالقضــاء وحاكم مرصف لبنان 
رياض ســالمه الذي رفض ان يــرصف من اموال 
املودعن عىل وزارة الطاقة، فعندما استدعاه رئيس 
الجمهورية ميشال عون مرتن وطلب منه ان يرصف 

كل ما تحتاجه وزارة الطاقة، حتى لو كان من اموال 
املودعن، فكان جواب ســالمه انه ال يســتطيع ان 
يــرصف اال وفق القانون كام حصل يف املرة االوىل، 
اال ان جوابــه ازعج رئيس الجمهورية، فتدخل احد 
مستشــاري الرئيس محاوالً اقناع الحاكم بعد رشح 
مســتفيض، اال ان ســالمه قال بالحرف ان »هذه 
االموال للمودعن، وهي مــن االحتياطي االلزامي، 
وال استطيع الرصف اال وفق قانون، واال اتعرض اىل 
مالحقة قانونية جزائية من اصحاب االموال«. وعند 
هذا الجواب انتهى االجتامع وغادر ســالمه القرص 

الجمهوري.
ويتابع املصدر القضايئ: عندها تم االتصال بالنائب 
العام االستئنايف القاضية غادة عون، التي كانت قد 
اختفت عن االنظار بعد تكليف الرئيس نجيب ميقايت 
برئاســة الحكومة، حيث اخفي ملف االفراء بحق 
ميقايت نتيجة االوامر لها من قبل احد املستشارين 
املالين املكافئن بتعيينه مديراً كبرياً باحدى رشكات 

الخليوي، مام ازعج القاضية 
بباسيل  تتصل  وجعلها  عون 
معرضــة حيــث قــال لها 
»املعركة بدأت وسنكمل عىل 
رياض ســالمه،« واسمعها 

كالماً معسوالً.
ويشــري املصدر القضايئ 
اىل ان العتــب كبري عىل كبار 
القضاة، ان كان رئيس مجلس 
القضاء االعىل القايض سهيل 
عبود املطروح اسمه اىل مركز 
كبري يف الدولة، ملا يتمتع به 
حسنة،  وسرية  مناقبية  من 
والعتب ايضا عىل مجلس القضاء االعىل كله، وعىل 
القضاة الذيــن ال يأخذون موقفا صارما لوضع حد 
لترصفات القاضية عون التي تشــّو صورة القضاء 
الذي كان يشــهد له من قبــل كل الدول واملنظامت 
الدولية، حيث اصبــح االن مهزلة، وبعض القضاة 

اصبحوا اداة بايدي السياسين.
واكد املصدر القضايئ ان الحاكم رياض ســالمه 
مســؤول، ولكن املســؤولية االكرب عىل من وافق 
عىل هدر 0 مليارا عىل صفقات الســدود والبواخر 
والصفقات، وما يحصل اليوم بن رياض ســالمه 
والقاضية غادة عون، و«حســب معرفتي بالقايض 
ســهيل عبود ومدعي عام التمييز القايض غســان 
عويدات، لن يقبال ان تستمر هذه املهزلة القضائية، 
وســيكون هناك اجراءات تلجم القاضية غادة عون 
وفريقها من املستشارين واملستفيدين من نفوذها 
واســتغاللهم لشــكوى يتقدمون بها ملصلحتهم 

ومصلحة موكليهم«.

ــة ــّيـ ــال عـــلـــى مـــرجـــعـــيـــات روحـ ــ ــعــبــســي جـ  ال
زوار مـــــع  ــة  ــ ــ ــ ــائ ــ ــط ــ ال شـــــــــؤون  ــ  ــ ــحـ ــ وبـ

انطاكيــة  بطريــرك  زار 
امللكين  للروم  املرشق  وسائر 
الكاثوليــك يوســف العبيس 
شــيخ عقل طائفة املوحدين 
الدروز ســامي ايب املنى عىل 
رأس وفد مباركا له باملنصب . 
وكان زار العبيس امس االول 
الكاردينال  املاروين  البطريرك 
الراعي،  مار بشــاره  بطرس 
تتصل  »شــؤونا  معه  وبحث 
ومتفرعاتها  اللبنانية  باالزمة 
ان تلعبه  الذي يجــب  والدور 

الظرف  هذا  يف  الكنيســة 
العصيب«. االجتامعي 

يف  العبيس  التقى  كذلك، 
املقــر البطريريك يف الربوة  رئيس جمعية 
الروم امللكين الكاثوليك العاملية الربوفيسور 
يوسف بخاش الذي قال بعد اللقاء: »اطلعناه 
عىل نجاح حملة التبني التعليمي التي قامت 
بها جمعية الروم امللكين الكاثوليك العاملية 
والتــي أدت اىل تبني أكرث من  0 طالبا من 
مدارس زحلة، والعمل عىل توســيع نطاق  
الــروم امللكية  املرشوع  عىل االبرشــيات 
والجمعيــات اللبنانية يف االنتشــار إبتداء 
من فرنســا من ناحية لتغطية اكرب عدد من 
املــدارس الروم امللكيــة والكاثوليكية عىل 

الوطن«. مساحة 
اضاف »كــام وضعنا غبطتــه بتفاصيل 
املستشــفيات  مع  التقني  التعاون  مرشوع 
الفرنسية  لالستفادة من التجهيزات الطبية 
الذي اعيد تأهيلها ملســاندة مستشــفياتنا 
وخصوصا مستشفى تل شيحا يف زحلة يف 

ظــل الصعوبات التي نواجهها وعدم إمكان 
الطبية.  املستشفيات عىل تجديد تجهيزاتها 
كذلك اطلعنا غبطته عىل التعاون القائم مع 
جمعية »قلب بال حدود« والتحضريات ليوم 
طبي مجاين ســينظم قريبا يف مستشفى 
تل شــيحا وذلك للمعاينــة الطبية املجانية 
الحاجة خصوصا   االدوية حســب  وتوزيع 
بعــد رفع الدعــم الجزيئ عنهــا حيث بات 
الحصول عليها امرا مســتحيال عىل رشيحة 

اللبناين«.  الشعب  كبرية من 
التحضريات  آخر  اســتعراض  وختم«وتم 
الذي ســينظم  للمؤمتــر االول االفرايض 
مع االبرشــيات والرعايا والجمعيات الروم 
امللكية الكاثوليكية كافة يف املرشق العريب 
ويف االنتشــار لتوثيق الروابط مع الكنيسة 

االم«.
كذلــك، التقــى العبيس  رجــل االعامل 

. املهندس ربيع عا

ن راف عن  ا ب والوف ا ال

فرعون دان
مـــــارات االعتـــــداء علـــــى ا

غرد الوزير الســابق ميشــال فرعون عرب حسابه عىل 
»تويــر«: »االعتداء عىل العاصمة اإلماراتية مســتنكرا. 
وذج التهديد بالطائرات املســرية يف مواجهة  يقدمون 
وذج النجاح االقتصادي والحياة الرغيدة. اليد نفســها 
تــزرع الفوىض ومحاوالت قمع الحرية بدل االســتقرار، 
من لبنــان اىل املنطقة، يف محاولة جعل لبنان واملنطقة 

رهينة أجندتها«.

ــاب ــر« كــت ــ ــب ــ ــن ع ــ ــن زمـ ــ ــر م ــ ــب ــ  »ع
لــــــــجــــــــور يـــــــوســـــــ يــــزبــــ

جــورج  وّقــع 
يوسف يزبك، كتابه 
من  »عرب  بعنــوان 
يف  عــرب«،  زمــن 
حفل اقيم يف قاعة 
جامعة   محارضات 
»N.D.U« دير القمر.

حــرض االحتفال 
 200 مــن  اكــرث 
ومنهم:  شــخص، 
النائب فريد الخازن، 
النائــب ماريو عون 
والوزراء السابقون: 
غسان  رشيم،  غادة 

عطاالله،رئيس »لقاء ابناء الجبل« اللواء شــوقي املرصي 
، واآلبــاء: انطوان خويــري ممثال الجامعة، جوزيف ايب 
عــون، قزحيا نعامن، فرانســوا عقــل، انطونيو فغايل، 
واالخت كارولن الراعي رئيســة ثانوية القلبن االقدسن 
البورشية الجديدة، والشــيخ عامر زين ممثال شيخ عقل 
طائفة املوحدين الدروزســامي ايب املنى ، نظام ابو خزام، 
رئيس بلدية دير دوريت الشــاعر انطوان سعاده، ورئيس 
نادي دير القمــر جهاد نجار.املحارضون عىل التوايل: د. 
غادة رشيــم، النقيب جهاد االطرش، االب اييل كيوان، د. 
جورج ســعاده.وقد ركز املحارضون عىل اسلوب الكتاب 
السهل، وعىل التنظيم الدقيق ملواضيع الكتاب، وعىل تعدد 
املواضيع الهامة التي تعطي صورة واضحة عن شخصية 

املؤلف.
 ويف النهاية، شــكر املؤلف املحارضين الذين اضاؤوا 
عىل معظم نقاط هذا الكتاب، كام شــكر الحضور لتكبده 
عناء املجيء رغم الظروف الصحية واالقتصادية الصعبة.

:» ــو ــ ــقـ ــ ــان الـ ــ ــن ــ ــب ــ ــاع »ل ــ ــ ــ ــت ــ  بـــاســـيـــل بـــعـــد اج
ــع ــ ــن ــ ــط ــ ــ ــ ــي وُم ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــر الـــــــــــــــدوالر سـ ــ ــعـ ــ سـ

 »عودة الحكومة خطوة إيجابّية«

أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جربان 
باســيل، إىل أن »عودة الحكومةخطوة إيجابية 
نأمــل أن تكون فاتحة لخطــوات آخرى، لكنها 
ليست كافية فاملطلوب فاعلية وإنتاجية ونحن 
متمســكون بصالحيات رئيــس الحكومة يف 

الدستور ونرفض املس بها«.
وأوضح يف مؤمتر صحفي بعد إجتامع تكتل 
»لبنان القوي«، »أننا متمسكون بصالحية رئيس 
الجمهورية ورئيس الحكومة بالنسبة إىل الدورة 
اإلستثنائية ملجلس النواب ومن ضمنها موضوع 
اً وفق الدستور«. وكشف أنه »يبدو  الربنامج ودا
أن هناك حواجزاً تتمثل بوقف سري التحقيق يف 
إنفجار مرفأ بريوت واملحاكمة والعدالة«، معلناً 
»أننا تقدمنا بقانون مينع دخول أي نازح سوري 

ميتلك بطاقة نزوح إىل لبنان«.
وأكد باســيل أنه »تخيلوا حجم االموال التي 
يجنيها البعض من »الســعدنات« يف التعاميم 
العشــوائية فمن يصدر التعميــم أو يعرف به 
يستفيد فيام املوظفون والعسكريون يعانون«، 
مشــرياً إىل أنه »قيل ســابقاً إن الدوالرات غري 
موجــودة وإن اإلحتياطــي اإللزامي إنتهى يف 
قصة الدعم فكيف ظهرت الدوالرات فجأة وصار 
املرصف املركزي قادراً عىل التدخل لخفض سعر 
الدوالر بهذا الشكل؟ الخفض مطلوب ولكن ملاذا 

مل يحصل قبل، وملــاذا حصل يف لحظة معينة 
وعند حاجة سياســية أو للدفــاع عن الذات أو 

غريها؟«.
وأوضح باســيل، أنه »ما يجري يؤكد أن سعر 
الــدوالر ســيايس ومصطنع ويجــب أن يعود 
ملستوياته الحقيقية التي تؤكد كل التقديرات بأن 
مستواه أقل مام هو عليه اليوم، وواجب املركزي 
وقــف التالعب وتوحيد األســعار التي تتالعب 
بأموال املودعن«، ســائالً: »ما هو العقاب بحال 
وقف ســري العدالة ومنع قاض من القيام بدوره 
من خالل إســتخدام نفوذ سيايس يحصل عند 

الوصول إىل كنز للمعلومات؟«.
كام ســأل: »ما هو العقاب عىل أي مســؤول 
مرصيف أو وزاري أو موظف أوقف قرار مجلس 
الــوزراء بالتدقيق الجنــايئ الذي لليوم مل يبدأ؟ 
وهذا السؤال مطروح عىل حاكم املركزي ووزير 
املالية ومفوض الحكومة والرشكة... ملاذا مل يبدأ 
التدقيق؟«، مضيفاً »ما هو العقاب السيايس عىل 
نائب أو نواب يوقفون العمل بقانون فيه إستعادة 
لحقوق الناس وأموالهــم؟ القانون الذي كانت 
عادة األموال من الخارج كان  تدرسه لجنة املال ب
بلــغ خواتيمه فلامذا التأخري؟ وهنا يحق للناس 
أن يســألوا عن حزب املــرصف الذي يتدخل مرة 

باإلعالم ومرة بالنواب أو مراكز نفوذ آخرى؟«.

ـــــريّـــــة ــة األبــــنــــيــــة األ ــ ــان ــ ــي ــ مـــــوضـــــوع صــ ــ ــح ــ  ب
ــوجــي: ــاب ــران ك ــ ــط ــ ـــى أمـــــام ضـــريـــح امل  املـــرتـــ
ـــســـا بــنــهــجــه ــا الــــــى االســـتـــ ــ ــن ــ ــوج مــــا أحــ

املــنــظــومــة ــر عــلــى  نــنــتــ ــا  ــدن ــوّح ت ا  إ  مـــعـــوض: 
»كورونا« بـ  صابات  ا انحسار  ّع  املتو من   : األبي

زار وزيــر الثقافة القايض محمد وســام 
املرت رضيح املطران هيالرون كابوجي يف 
دير املخلص  جونية،، يف ذكرى رحيله، وكان 
يف اســتقباله رئيس الدير األب إييل خورضي 

ولفيف من اآلباء واألخوة.
وألقى املرت كلمة لفت فيهاإىل شجاعة 
الراحل، وقال:«كان املطران كابوجي يف مواقفه 
املقاومة إسالميا ومسيحيا عىل السواء: فجسد 
قول الســيد املسيح »من مل يكن له سيف فليبع 
رداءه ويشره«، إذ كان سيفه موقفا اشراه بثمن 
كبري هو قبوله السجن وثباته فيه عىل مبادئه 
الوطنية العروبية، ثم النفي بعيدا عن شــعبه 
وكنيسته. كام اســتجاب لقول القرآن الكريم: 
»وال تركنوا إىل الذين ظلموا فتمسكم النار«، فام 
هادن وال استكان وأرص عىل محاولة العودة إىل 

فلسطن عىل م إحدى سفن أسطول الحرية، 
رغم تقدمه يف السن«.

وختم »اليوم، ما أحوجنا إىل االستمساك بنهج 
املطران كابوجي واالستهداء بسريته ومسريته 

يك ال متسنا نار الظلم والتطبيع والخيانة«.
من جهــة ثانية، إســتقبل  وزير الثقافة 
يف مكتبه يف قرص االونيســكو، االمن العام 
للهيئة العليا لالغاثة اللواء محمد خري يرافقه 
النقيب اســامة خري يف حضور مستشــار 
الوزير فواز كبــارة، وتم البحث يف موضوع 
صيانــة االبنية االثرية ودعمها، بخاصة يف 

مدينة طرابلس.
وتم االتفــاق عىل معاينــة الواقع عىل 
االرض يف زيــارة مشــركة لطرابلس يف 

أقرب فرصة.

املاروين  البطريرك  استقبل 
مار بشــاره بطــرس الراعي 
االبيض،  فراس  الصحة  وزير 
يف حضــور الدكتور جوزف 
االوضاع  الحلو، وعرض معه 

الصحية.
 وقــال االبيض بعد اللقاء: 
»الــكل يعلــم ان املقــدرات 
املوجودة قليلة نسبة للحاجة 
التي يواجهها الناس، ان عىل 
صعيد االستشــفاء او الدواء، 
ولكن الجهود التي تبذلها وزارة 
الصحة التي هي بقدر االمكان 
تســاعد الناس عىل مواجهة 
الصحية  واملشــاكل  االعباء 

التي يعانون منها«، مضيفا »أطلعت البطريرك 
عىل وضع الكورونا، ونحن اليوم نشــهد اعدادا 
عالية، وقد اســتقرت، لكن الرقم اليومي ما زال 
عاليا، ومن املتوقع انحســار االعداد. كذلك يف 
موضوع االستشفاء، وان كانت االعداد ال تتزايد، 
لكن الحاجة ماســة الن تبقى املستشــفيات 
يف جهوزية تامة وان يتم تحضري أقســام اذا 

استدعى االمر ذلك«.
وتابع »تناولنا معــه ايضا موضوع اللقاح 
واهميته النه يشــكل السالح الفعال، فغالبية 
النــاس امللقحن عوارضهــم خفيفة، اما غري 
امللقحن فهم يشــكلون الجزء االكرب من الذين 
يدخلون اىل املستشفى او اىل العناية الفائقة«، 
مشريا اىل »اننا تلقينا الدعم من البطريرك ملتابعة 

الجهود«.

ثم اســتقبل الراعي النائب املستقيل ميشال 
معوض، الذي قال: »انا مقتنع ان اللبناين مل يعد 
ا يدرك ان كل الرهانات عىل الخارج  مغشوشا، ا
واملعادالت الكربى لن تعيد له لقمة عيشه، ويدرك 
ان الرصاعات بن القوى السياســية التي تكرب  
قبل االنتخابات من اجل شد العصبيات لن تعيد 
له لقمة العيش. كلنا ندرك انهم بعد االنتخابات 
ســيدخلون اىل التســويات التي أوصلتنا اىل 
مــا نحن عليــه اليوم«، مضيفا »مســؤولية 
اللبنانين ان يضعوا يف صندوق االقراع ورقة 
تغيري وعلينا جميعا تحملها كقوى ســيادية 
تغيريية، سياسية، ثورية، عائالت، احزاب، الن 
الجمهورية الجديدة تضم الجميع واذا توحدنا 
وخضنا معركتنا يدا بيد ننترص عىل املنظومة، 
واذا مل نتوحد ســتبقى االمور عىل ماهي عليه 

اليوم«.

و الراعي مستقبالً م

ين د أبو ه يد الركن املتقاعد مح الجي نعى الع
الجيش   قيــادة  نعــت 
مديريــة التوجيــه، العميد 
الركــن املتقاعــد محمد أبو 
بتاريخ  تــويف  الذي  همن، 
2022/1/1، ويف مــا ييل 

نبذة عن حياته:
مواليــد:  مــن   
الهبارية    19 2/0 /01

حاصبيا.
الجيــش    تطــوع يف 
 ،19 /10/1 بتاريــخ 

 ،19 9/ ورقي إىل رتبة مــالزم بتاريخ 1/
ثم تــدرج يف الرقية حتى رتبة عميد اعتبارا 

.199 من1/1/
  حائز أوســمة عــدة وتنويه العامد قائد 

الجيش وتهنئته مرات عدة.
  تابع دورات دراســية عــدة يف الداخل 

والخارج.
  متأهل وله  أوالد.

امــس  الجثــامن  نقــل 
الجامعة  مستشــفى  مــن 
األمريكية بريوت إىل مسجد 
الخاشقجي قصقص، حيث 
أقيم املأتم بالتاريخ ذاته عقب 
صالة العــرص، وووري يف 

الرثى يف مدافن الشهداء.
 تقبل التعازي عرب االتصال 

عىل األرقام التالية:
0  / 9  زوجته أم نديم 1

0  /9 9 9  ابنه نديم 
0  / 1  ابنته بيبا 
1 /101  ابنته نيفن 11

 قريبــه العميد املتقاعد قاســم أبو همن 
1 / 0

ـــــشـــــ  »نـــــــــقـــــــــابـــــــــة املــــــــــــحــــــــــــّرريــــــــــــن« نـــــا
ـــــــــرارات ــة  ــلـ ــسـ ــلـ ت سـ ــا واتــــــخــــــ ــهـ ــلـ ـ ــ ــة عـ ــ ــط ــ خ

عقد مجلــس نقابة املحرريــن الصحافين 
اجتامعا امس، برئاسة النقيب جوزف القصيفي، 
وناقــش خطة عمل النقابــة للمرحلة املقبلة 

واتخذ القرارات اآلتية:
إطــالق عملية إصدار البطاقة الصحافية  1 
للمحررين املنتســبن عن العام 2022، وتحديد 
2 الف  قيمة االشراك السنوي للمنتسبن بـ 0
لرية لبنانية وطلب التنســيب للصحافين الجدد 

بـ 0 الف لرية.
 2 تكليــف مكتب النقابــة متابعة إصدار 
الصحافين  لقانون خضوع  التنظيمة  املراسيم 

للضامن الصحي يف ارسع وقت ممكن.
  دراســة موضوع انشاء صندوق تعاضد 
للمحرريــن الصحافين وامــكان تحقيقه يف 

الظروف الراهنة.
  الســعي اىل تأســيس مرشوع »صيدلية 
النقابة« لتأمن األدوية الرضورية للصحافين.

 تحديد موعد الخلوة النقابية يوم الســبت 
يف 29 كانون الثاين الجاري وتكليف أمن الرس 

اعداد جدول األعامل«.
وكان املجلس توقف يف بداية االجتامع دقيقة 

صمت حدادا عىل الراحل فيصل القواص.



مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات
األربعاء 19 كانون الثاين 2022

ــروت  ــيـ ــن فــــي بـ ــيـ ــامـ ــحـ ـــاعـــات لــنــقــيــب املـ اجـــتـــ
ــ ـــثـــلـــي املــنــا ســــــــاء الـــلـــجـــان ومـــــع ُمـــ مــــع ر

سبا  االجتامع

عقــد نقيب املحامن 
نــارض  بــريوت  يف 
هو  إجتامعاً،  كســبار 
مع  نوعه،  مــن  األول 
اللجان  جميع رؤســاء 
حرضه أمن رس املجلس 
الخطيب  الدين  ســعد 
إييل  الصندوق  وأمــن 
قرص  ومفوض  بازريل 
العدل عــامد مرتينوس 
مجلــس  واعضــاء 
حنا،  بيــار  النقابــة 
وفادي  نجار  اســكندر 

املرصي التــي قام بتشــكيلها منذ بداية 
انتخابه. 

ورشح النقيــب كســبار للحارضيــن 
اإلجتامع  ووجوب  إليهم،  املوكلة  املهامت 
شــهرياً ضمن برنامج حــّدد لهم بحيث 
تجتمــع كل لجنــة يف الطابق األول يف 
بيــت املحامي يف وقت محــّدد، فتجتمع 
لجنة يف ســاعة محّددة كل أول إثنن من 
الشــهر، ولجنة أخرى بعدها بساعتن... 
وهكــذا دواليــك كل أول ثالثــاء وكل أو 

إلخ. أربعاء... 
حضور  وجوب  »عىل  كســبار  وشدد 
جميع األعضاء من دون إســتثناء وعدم 
ان من يغيــب مرتن  تغّيبهــم، بحيــث 
أو ثالث مرات بعذر يشــطب  بدون عذر 
وجوب  عىل  شّدد  كام  اللجنة.  من  اسمه 
إليهم وتنظيم  املوكلة  املواضيــع  متابعة 
لجنة،  كل  لنشــاطات  الخطية  التقارير 
لكل  األول  وأنه ســوف يحرض اإلجتامع 

. » منها
وشــدد عىل وجوب حف املشــاريع 

يســلّم  ملف  يف  والتقارير  واملحــارض 
النقيــب  إىل  الواليــة  نهايــة  عنــد 
لتأمن اإلســتمرارية، كام واســتحداث 
للتواصل  يســتعمل   WhatsApp group
لشــؤون  املوقع  ويخّصص  األعضاء  بن 
اللجنــة فقط ال غري. وشــدد ايضا عىل 
الــوزارات  مع  اتصــاالت  إجــراء  عدم 
دون  القضاة من  أو  األمنيــة  والقيادات 
علمــه وموافقتــه، كام وعــدم إصدار 
أي بيــان أو عقد أي مؤمتــر صحفي أو 
حول  اإلعالم  لوســائل  تصاريح  إعطاء 

اللجنة. عمل 
املحامن يف  ثانية، عقد نقيب  من جهة 
إجتامعــاً مع ممثيل املناطــق يف الطابق 
املحامــي، حرضه أمن رس  األول يف بيت 
املجلس سعد الدين الخطيب وأمن الصندوق 
عامد  العدل  قــرص  ومفوض  بازريل  إييل 
اسكندر  النقابة  مجلس  وعضوا  مرتينوس 

نجار وفادي املرصي.
االرشادات  بتوجيه  كسبار  النقيب  وقام 

الالزمة حول مهامتهم

... ـــشـــيـــ ــل وعـــ ــي ــب ــي ج ــ فـــلـــتـــان ف
عي بوعي

منذ الحرب االهلية مل تشــهد بالد جبيل هذا الكم 
من االعتداءات والرسقات والسطو بواسطة السالح، 
وهذه املنطقة مل تشــهد حروبــا يف عز الذبح عىل 
الهوية ، بالرغم من كون أهايل جبيل ما زالوا يدفعون 
رضائبهم حتى آخر لرية ويقفون عند إشــارات السري 
... ويف  بشكل منظم، حتى ولو كانت االضواء مطفأة
أيام الســلم الهش، وعىل خلفيات مختلفة، أصبحت 
مدينة جبيل وبلــدات القضاء مرتعا للصوص، ويكاد 
ال مير يوم دون تســجيل رسقات للبيوت والسيارات 

بالعرشات
ما الــذي يحصل بالتفصيل؟ أوســاط بلدية يف 
حاالت وعمشــيت وجبيل تفيــد أن التعديات باتت 
تحصل يف وضح النهار »وعىل عينك يا تاجر«، أو قبل 
مغيب الشــمس بقليل ليرسح الجناة والسارقن يف 
الشوارع الرئيســة وبالتحديد عند الطرق االساسية 
التي تربط البلدات باالوتوســراد الدويل، حيث كان 
يظن رؤســاء البلديات أن االمر يحدث لتسهيل فرار 
ا ما يحدث  املجرمن بواســطة الطريق الرسيع، إ
بالفعل عكس هذا االمر وباتت التعديات تحت البيوت 

والنوافذ
آخر الرسقات تركزت يف بلدة عمشــيت التي سبق 
»فضل« الســارقن عليها منذ أوائل العام 2019 حيث 
يكاد ال مير يوم دون رسقة ســيارة بوسائل متعددة: 
منها »تزحيطها« عىل املازوت ونقلها عىل الشاحنة 
اىل وســائل الخلع والكرس أو إســتعامل التقنيات 
الحديثة من الربمجة بواســطة الهاتف أو كمبيوتر 
صغري تسهيال لتشغيلها والهروب فيها نحو مناطق 
ال يصل ســوى الله وحده اليها، ومعظم الســيارات 
املرسوقة مل يســرجعها أصحابها منذ سنوات، مع 
أن إتصاالت عديدة بصاحب السيارة لدفع ما »يرتب« 

عليه يك تعود له
لكن ما حصل االســبوع الفائت ال ميكن تفسريه، 
خصوصــا يف عمشــيت، حيث وصل عنــد غروب 

أربعة  الشــمس 
اىل  مســلحن 
الشــارع املحاذي 
للطريق الرئيسية، 
بتفحص  وبــدأوا 
أوقفه  »جيــب« 
صاحبــه تحــت 
تحسبا  شــباكه 
وبعدها  لرسقته، 
صاحب  ســمع 
أصواتا  »الجيب« 
تحــت  غريبــة 
وسألهم:  رشفته 
تفعلونه  الذي  ما 

هنا »يال روحوا من هون«؟
تجاهه، قالوا   لكن هذا الكالم مع رفع االسلحة ب
لصاحب السيارة: »شو شايف »؟ فأغلق الرجل شباكه 

ورسقوا »الجيب« عىل مرأى منه
هذه عّينة من أنواع الرسقــات التي تحدث يوميا 
يف عمشــيت وغريها من البلدات الجبيلية، وما زالت 
مســتمرة حتى اليوم دون إيجاد اّلية أمنية أو بلدية 
ملنع هذه التعديات التــي ميكن يف بعض االحيان أن 
تتحول اىل عملية إطالق نار، كام حدث خالل إحدى 
الرسقات. فام هي اإلمكانيــات التي ميكن أن تضع 
التعديات؟ وكأن عمشيت وغريها مروكة  حدا لهذه 
ا  لقدرها من التعديات، ليس عىل السيارات فقط، إ
وصلت اىل قطع الغيار ومحالت السامنة وكل ما خّف 

حمله .
أما هذا االمــر املخزي يعرف الجميــع إمكانيات 
، ويوم  املادية بالتصدي لهؤالء الســارقن  البلديات 
أوقفت رشطة البلدية  يف عمشيت عصابة للرسقة 
منذ أربع سنوات، وأصحابها من التابعية السورية، ما 
زال عنارص تلك الدورية تحت رحمة القضاء اللبناين 
وهــذا ما حصل أيضا مع رشطــة بلدية حاالت التي 
يحاكم عنارص منها عىل الخلفية نفســها، مع العلم 

أن عنــارص الرشطة البلدية من غري املســموح لهم 
حمل السالح خالل دوريات الليل يف مقابل سارقن 

؟ مسلحن
يجمع رؤســاء البلديات عىل العجز الذي يعانوه 
من عديد للرشطة، راتب كل واحــد منهم ال يتعدى 
1200000 مليــون ومائتــي الــف لرية شــهريا، 
يســهرون طوال الليل كام يحصل يف نهر ابراهيم 
بالكامل،  الشــوارع مطفأة  أن  أيضا، ويقول هؤالء 
وســيارات البلديات ال ميكن تأمــن البنزين لها كل 
يوم، ومعنويات عنارص الرشطة الذين ال يستطيعون 
الدفاع عن أنفســهم مقابل الســالح غري مرتفعة، 
وبالكاد يكفيهــم راتبهم ليومن ، أما القوى االمنية 
ستطاعتها تسيري الدوريات يف املنطقة بفعل  ليس ب

الوضع االقتصادي املردي .
وناشد رؤســاء البلديات املســؤولن السياسين 
واالمنين إيالء الوضع االمني بعض االهتامم كركيز 
حاجز طّيار كل فرة، أو السامح ألهايل البلدة بالدفاع 
عن أنفســهم مع مؤسســاتهم البلدية،  وغري ذلك 
ستتفاقم االحداث والتعديات والرسقات، وال أحد يعلم 
اىل أي وقت سيســكت االهايل عن هذا »االجتياح« 
لزعــران من خارج البلدة يقومــون باالعتداء عليهم 

دوريا .

ــر ــت م ــس   ــ ــامـ ــ تـ والـــــثـــــلـــــو   ... أليـــــــــام  ــد  ــ ــي ــ ــل ــ وج صـــقـــيـــع  ــة«:  ــ ــ ــبـ ــ ــ »هـ ــة  ــ ـ ــ ــ رحـ ــ  ــ ــح ــ ت ــان  ــ ــن ــ ــب ــ ل
ـــــــا لــلــقــطــاعــات الـــتـــربـــويّـــة ـــتـــح أو ا ــــــرار الـــ ــر  ــ وزيــــــر الـــتـــربـــيـــة تـ

ــجــددا ــزوا ُم ــ ــّرض لــتــهــديــدات وأنـــو ال ــع ــ أت ــار«: ل ــديـ ـــ »الـ ــابــي حــويــ ل
نـــي أنـــقـــ ــه  ــ ــل ــ ال املــــــــــــوت...  أو  ــل  ــلـ ــشـ ــالـ بـ صـــــابـــــة  ا ــن خـــطـــر  ــ ــي ــ وب

طقس مســتقر و بارد يســيطر عىل الحــوض الرشقي 
للمتوسط مع درجات حرارة دون معدالتها املوسمية حتى بعد 
ظهر اليوم الثالثاء، حيث يتأثــر تدريجيا بالعاصفة الثلجية 
HIBA، التي تحمــل معها امطارا غزيرة وثلوج عىل مرتفعات 
متدنية تالمس الـ  00 مر، ورياح شــديدة تصل اىل حدود 
س، وتســتمر حتى ظهر الخميس حيث تنحرس  ال100 كلم
تدريجيا وتحل موجة من الصقيع ويتكون الجليد يف املناطق 

الجبلية والداخلية حتى يوم الجمعة.
ويف السياق، أشــار رئيس قســم التقديرات يف مصلحة 
األرصاد الجوية يف مطار بريوت محمد كنج، اىل أن العاصفة 
التي سترضب لبنان تأيت عىل  مراحل وستزيد رسعة الرياح 

يف املرحلة األوىل وفق املناطق.
 ويف حديث تلفزيوين، قال كنــج: »أن املرحلة الثانية تبدأ 
فجر اليوم حتى صباح الخميس حيث تتساقط األمطار بغزارة 
كام تتساقط الثلوج مساء غد بدءاً من 00 مر. ويف املرحلة 
الثالثة ســتكون هناك موجة صقيع عىل مدى يومن ونتمّنى 
من املواطنن تجّنب سلوك الطرقات الجبلية غداً وتفادي سلوك 

طريق ضهر البيدر«.

 مصلحة األرصاد الجوية 
من جهتها، توقعت دائرة التقديــرات يف مصلحة األرصاد 
الجوية يف املديرية العامــة للطريان املدين ان يكون الطقس 
ا اجــامال مع صباب كثيف عىل املرتفعات وامطار  اليوم، غا
تكون غزيرة احيانا مرافقة بعواصف رعدية وياح شــديدة 
س، بخاصة شامل البالد خالل  تتجاوز رسعتها الـ 100 كلم
الفرة الصباحية وتنخفض درجات الحرارة بشــكل تدريجي 
وملحو حيث تتســاقط الثلوج عىل ارتفاع 1100 مر وما 
دون يف املناطق الشــاملية والداخلية خالل النهار، ويتد 

مستوى تســاقطها ليال لتالمس الـ 00 مر. يبقى التحذير 
من من سلوك الطرق الجبلية ومن تطاير اللوحات االعالنية، 
وصيادي االسامك من ارتفاع موج البحر اىل حدود الـ  امتار، 

كام يتوقع  سقوط حبات الربد خالل النهار.
 الطقــس املتوقــع يف لبنان:الخميس: غائــم جزئيا مع 
انخفاض اضايف يف درجات الحرارة التي تصبح دون معدالتها 
املوســمية بحدود ال درجات، يتكون الضباب عىل املرتفعات 
وتهطل امطــارا متفرقة وثلوج خالل فــرة قبل الظهر عىل 

ارتفاع 00 مر وما فوق بخاصة شامل البالد.
تنحرس العاصفة HIBA اعتبارا من بعد الظهر ليحل محلها 
موجات من الصقيع الشــديد، ما يؤدي اىل جليد عىل ارتفاع 

00 مر خالل الليل، لذا يحذر من خطر االنزالق. 
 اما الجمعة: قليل الغيوم اجامال مــع درجات حرارة متدنية 
صباحا يتبعها ارتفاع طفيف خالل النهار التي تبقى دون معدالتها 
املوسمية مع طبقات من الجليد عىل الطرق الجبلية والداخلية 
اعتبــارا من ارتفاع 00 مر وما فوق، خالل ســاعات الصباح 

ا. االوىل ويف الليل، لذا يبقى التحذير من خطر االنزالق قا

 مصلحة االبحاث:
منخفضان جويان اليوم واالحد 

بدورها، افادت مصلحة االبحــاث العلمية الزراعية يف تل 
عامرة Lari ان منخفضا جويا باردا يتأثر به لبنان مساء اليوم 
مع ثلوج وبرد شديد ويستمر حتى يوم الخميس، ليحل محله 
الصقيع، مشــرية اىل ان منخفضا باردا آخر يصل عرص االحد 
ويستمر أليام عدة مع برد شــديد وصقيع وثلوج وجليد ليال 

عىل الطرق التي تعلو عن 00 مر.
وطلبت من مزارعي عكار والقــاع والبقاع بري املزروعات 
ليال عند بلو درجة الحــرارة صفر لحاميتها وتدفئة البيوت 

الدواجــن عند انخفاض  البالســتيكية ومزارع 
الحرارة اىل صفر.

 وزير الربية 
اىل ذلــك، أعلن وزير الربيــة والتعليم العايل 
عباس الحلبــي يف بيان، أنه »نظــرا للتوقعات 
الجوية التــي تنذر بعواصــف ثلجية وموجات 
الجليد، يرك لكل مدير مدرسة ومهنية ومؤسسة 
تربوية رســمية أو خاصة قرار فتح املدرسة أو 
إغالقها، وذلك بحسب موقع املدرسة مع الحرص 

عىل سالمة املنتقلن  إليها«.

 حال املناطق 

ســيطر املنا البــارد عىل مختلــف املناطق 
العكارية، فجمد الحركة، وســط قلق جدي لدى 
املزارعن عىل محاصيلهم وبخاصة داخل البيوت 

البالستيكية.
 وافــاد رئيس مركز جرف الثلوج يف منطقة جرد 
القيطع احمد ديب ان »معظم الطرق الجبلية اعتبارا 
من 900 مر وما فوق كانت مقطوعة ليال بســبب 
الجليد، فيام طرق البويدرات مرجحن الهرمل ال تزال 
مقطوعة وكذلك طريق ممنع تاشع القموعة وطريق 

القموعة الشنبوق القبيات«، مشريا اىل ان »وزارة االشغال بارشت 
بالتعاون مع اتحاد البلديات يف جرد القيطع وبلدية فنيدق رش امللح 
عىل الطريق الرئيــيس ابتداء من بلدة حرار، وصوال اىل القموعة 
مرورا ببلديت مشمش وفنيدق، فيام طريق فنيدق القموعة باتت 

سالكة للسيارات املجهزة بلسالسل معدنية زالقات«.
كذلك، تســبب تدين درجات الحرارة إىل ما دون الصفر يف 

الضنية إىل تشــكل الجليد عىل ارتفــاع 1000 مر وما فوق 

خالل ساعات الصباح، ما أعاق حركة السري، وتسبب بوقوع 

حوادث إنزالقات  إقترصت ارضارها عىل املاديات.

من جهتها، ناشدت بلديات عدة يف املنطقة املواطنن، عرب 

منصات وسائل التواصل اإلجتامعي، تجنب السري عىل الطرق 

الجبلية قبل العارشة صباحا ويف ساعات املساء، بسبب تشكل 

الجليد عليها.

حاورته: جويل عرموين

أثبت املمثل الكوميدي غايب حويك وجوده وحضوره يف عامل 
»الكوميديا اللبنانية الســاخرة«، من خالل قدرته الفائقة عىل 
تقليد شــخصيات مختلفة يف مجايل السياسة والفن محلياً 
حراف دون التجريح أو اإلساءة اليها. اذ  وعاملياً، وتجسيدها ب
إستطاع بخّفة ظلّه وحّسه الفكاهي العايل، أن يكسب محبة 

الجمهور عىل مّر سنوات عّدة وحتى اآلن.
بدأ غايب مسريته الفنية بدراســة املوسيقى الكالسيكيّة، 
وحاز ميدالية »استوديو الفن« الذهبية عن أغاين »املونولوج« 
عام 1992، فعمل مع املخرج الراحل ســيمون أسمر وغريه يف 
مرسحيات بن لبنان والخارج كـ »سن سن«، وبرز تلفزيونياً 
يف برامــج منها: »حلو كتري«، »طّل القمر«، »شــادي وغايب 
كوميدي شو«، »خود واعطي«، »قمر الليل«، »نهفات« وغريها.

التقت »الديار« املمثل الكوميدي غايب حويك، حيث دار حوار 
غنّي وهام حول ظروفه الصحية الخطرة التي مّر بها، كاشــفاً 
عن انتخابه أو ترشــحه يف االنتخابــات النيابية، وصوالً اىل 

عالقته الزوجية التي مل تتكلّل بالنجاح، ومشاريعه املستقبلية.
ي ال  ل ا ج الحا يف ع هر ف ●  من 
اً ع  ا ناع ع وجه  ن  ن  ود ع ا و ال
و  ب  هر ا   تها يف ا ر ع حي  روف 

ل ر ه ا ي ع  ا  و نا ما ي يف الر 
 منذ حواىل الســنة، وبينام كنت أقوم ببعض الفحوصات 
رشاف د.أســعد معلوف، وبعد خضوعي  الروتينية ب الطبية 
لصورة  IRM، تبن وجود ورم يف الــرأس. وتابعنا املوضوع 
مــع د. روزيت جبور ود.بول الحاج ود. يوســف قمري، حيث 
أجمعوا عىل رضورة إجراء عملية جراحية. وبعد متابعة لفرة 
سبعة أشهر، متكّنا من إجرائها، حيث استغرقت 10 ساعات، 
وكنت معرضاً بسببها لشلل يف جسمي أو يف كامل الوجه، ما 
يعرّض كل مهنتي وعميل للتوقف. وبن خطر اإلصابة بالشلل 
وخطر املوت، متكنا من إجرائهــا والحمد لله أنني مل أتعرض 
لشلل وكانت مرحلة بغاية الصعوبة، وشكراً لله ألنني اتكلت 

عليه وأنقذين.
وجهها  ال التي  ي الر هو وما  د ف ج ان  ي    ●

الي
 كانــت التجربة األوىل يل بعد العملية خالل مشــاركتي 
يف احتفــال smile for a better Lebanon للدكتــور أنطوين 
فاخوري، وكنت مردداً يف املشــاركة بسبب وضعي. وخطرت 
يل فكرة مع صديقي الرســام والنحات روجيه سمعان بوضع 
قناع نصفي عىل وجهي. فلّبيت الدعوة وشــاركت مع الزمالء 
الفنانن، وكانت فرحة كبرية يل إذ كنت خائفاً من الشــفقة أو 
ا ما حصل كان العكس متاماً، إذ أن  من الســخرية والتنّمر. إ
التجاوب كان ممتازاً، ما شجعني كثرياً عىل االستمرارية. لذا، 
أشكر كل الذين دعموين وكتبوا يل رسائل التشجيع واالمنيات 

بالشفاء العاجل.
ا القناع ع  تن ●  مت 

 إن هذا املوضوع عند الله. فرأي األطباء أنه بعد ستة أشهر 
من اآلن إما يكون الوضع قد تحســن ومتجه نحو الشــفاء، 
اً. ويف  وإما يبقى الوضع كام هو ويصبح القنــاع رفيقاً دا

الحالتن، الحمد لله اننا وجدنا 
عىل  البقاء  من  ميكّنني  حالً 
املرسح دون أن يتأثر الجمهور 

بشكيل.
وا  ا ا ل م  ا  ●  ما

ال
مام جرى  الكثري  تعلّمت   
معي. كنت أظــن أنني أعرف 
الكثري سابقاً. رّس الحياة هو 
صحة اإلنسان وعقله الكامل 

الذي أنعم الله علينا به. كل مشكلة يف الحياة لها حّل، واملهم أن 
يكون العقل سليامً والصحة سليمة. عندما ميّر اإلنسان بهكذا 
ء  تجربة قوية يفهم اإلنسان قيمة الحياة، ويعرف أنه ال يوجد 
يستحق الحزن، واألهم هو الحياة واإلستمرار فيها بالرغم من كل 
مصاعبها. كام تعلمت أنه مهام كان اإلنســان قوياً فهو يبقى 

ضعيفاً، ونبقى جميعاً يف هذه الحياة بحاجة لبعضنا البعض.
ا وم وم  ي  نوع م الته قلي السيا ●  عر 

قلي له تقبلون  ي ال   السيا
 مل أتعرض لتهديدات بســبب تقليد السياسين، رمبا ألننا 
مل ندخل ونتطرق اىل أمور شــخصية تؤذيهم، بل نحن نرسم 
الكاريكاتور عىل املــرسح بطريقة محببة عري مؤذية. لذلك، 
يتقبّل كل السياسين تقليدنا لهم دون استثناء، وهنالك وحدة 

حال بن املقلّد والسيايس.
اد  ت ا ا الياً م م ان  ح للبن ا  ●  ما  

واجتامعي
 »الله يعــن الناس«، أمتنى أن متر هذه األيام الصعبة وأال 
يذل الشعب اللبناين ويتعذب أكرث مام يعيشه اليوم، وأن يعيش 

اللبنانيون بأمان وسالم وبحبوحة، الله يحمي لبنان.
و  تنت  ي و  ا النيا ا ي  االنت يت الت  

ي ا النيا ا نت ت  ا
 رمبا يأيت التغيري باالنتخابات وأمتنى ذلك. فأنا أفّضل مئة 
مرة أن نتبارز بصناديق اإلقــراع عىل أن نتقاتل بالبنادق يف 

الشوارع. أنا ســأنتخب طبعاً. أما موضوع الرشح فهو غري 
وارد.

ي  ا  ت لها الن وا   ال  ر مر  يا   ● يف 
و ه ال قبل ع  ن ا ا  ا ر و ه الت قي 

 تجربة الزواج كانت جميلة جــداً مع أنها قصرية. ولكن 
الطــالق مزعج ويخّض الــروح. وأنصــح املقبلن عىل هذه 

الخطوة ان ينتبهوا أن الحب وحده ليس كافياً للزواج.
ً دا وا م نو ال    ●

 ال مانع لدّي إن وجدت الرشيكة املناسبة للزواج.
ستقبلي ا ا ي م ●  ما 

 ال زلت أتابع التامرين الخاصة بالوجه مع د.نبيل خليفة 
ود.جورج هاشــم، وأشكرهم جميعاً عىل جهودهم معي. وأنا 

اكتشفت أن األطباء هم يد الله عىل األرض.
ومنذ شــهر، اكتشفت أنه باســتطاعتي معاودة نشاطي. 
الخطة اآلن هي يف النقلة ملــرشوعstand up comedy  ليك 
أمتكن من متابعة األمور التي أقدمها لجمهوري. وأحرّض اآلن 
1 و 0 دقيقة لتقدميها يف الحفالت ومتهيداً  stand up بن 
لتحضري عرض ســاعة كاملــة     
gaby howayek comedy show. يتطلّــب هذا العمل تحضرياً، 
وستكون تجربة جديدة يل، ورمبا تكون بداية ليك نسري بهذا 

النوع من األعامل يف لبنان.
كام أتابع عرب وســائل التواصل اإلجتامعي حيث أقدم مواد 
خاصة يب بشكل كوميدي ترسم الضحكة عىل وجوه الناس.

ا لي يف ع ال



د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ت ا
االربعاء 19 كانون الثاين 2022

مع استمرار تراجع سعر الدوالر يف السوق 
املوازية تراجعت اســعار  املحروقات والدجاج 

والخبز .
أكد مدير عام الحبوب و الشــمندر السكري 
جريس  برباري أن »هناك توّجهاً إىل رفع وزن 
ربطة الخبز بدالً من خفض ســعرها«. وقال: 
من  املحتمل خفض سعر الربطة بشكل بسيط. 
لكن العمل يجري عىل إجراء دراسة تبنى عىل  

زيادة وزن الربطة .
اعلن رئيس نقابة مريّب وتجار الدواجن  وليم 
بطرس أن أسعار الدجاج واكبت انخفاض سعر 
رصف الــدوالر، منذ بداية انخفاضه  وتقريباً 

بالنسبة عينها.
وكشــف أن أسعار الفروج )تسليم مسالخ( 
تــوازي حــوايل  الفاً للكلغ:  ســعر صدر 
الدجــاج: 100 الف  ســعر كلــغ االجنحة 

واالفخاد:  الفاً.
وختــم: نتمنى ان تبقى العملة ثابتة فنحن 
نتأثر بســعر الدوالر، ونأمــل  حصول امور 
ايجابية تشجع االستهالك وتعيد للناس الثقة.

وصــدر  عن وزارة الطاقة  املديرية العامة 
للنفط  جدول تركيب أسعار املحروقات  مسّجلة 

انخفاضاً كبرياً، وأصبحت عىل النحو اآليت:
( 00 ( 2 9 أوكتان: 00  بنزين 
( 00 9 أوكتان: 00 )  بنزين 

( 0200 ( 2  مازوت: 00

(2 00  غاز: 291000 )
يف   الســياق،  أوضح عضو نقابة اصحاب 
محطــات املحروقات الدكتور جورج الرباكس  
يف ترصيــح  ان »تراجع اســعار املحروقات 
اليوم كان نتيجة مواجهة بن انخفاض سعري 
رصف  الدوالر يف االسواق اللبنانية واملعتمدة 
الصدار جدول تركيب االسعار، وارتفاع اسعار  

النفط يف االسواق العاملية«.
  وقال: مرصف لبنان خفض ســعر رصف 
الــدوالر املؤمن من قبله الســترياد %  من 
2 لرية. اما  2 اىل 900 البنزيــن مــن 00
ســعر رصف الدوالر املعتمد يف جدول تركيب  
1 من البنزين واملحتسب  االسعار السترياد  %
وفقاً السعار االسواق املوازية  واملتوجب عىل 
الرشكات املســتوردة واملحطات تأمينه نقًدا، 

2 لرية«. 2 لرية اىل  012 انخفض من 
  وختم: يف املقابل ارتفعت اســعار النفط 
 1 املستوردة، فسعر كيلولير  البنزين ارتفع 
 1 دوالرات يف جدول اليوم واحتســب 
99 يف  الجدول الســابق،  9 دوالر، بدال من 
 1 اما كيلو لير املازوت فارتفع 21 دوالرا من 
اىل  دوالرا. والنتيجة  كانت انخفاض سعر 
 2 صفيحة البنزين 00 لرية لتصبح 00
لــرية، وصفيحة املازوت 0200  لرية لتصبح 
2 لرية  2 لــرية وقارورة الغــاز 00 00
لتصبح 291000 لرية.                                            

ات والدجا والخبز رار تراجع اســــــعار املحرو اســــــت
ائية وال مواكبة لتراجع اســــــعار الســــــلع واملواد ال

نقابة أصحاب   صدر عــن 
املطاعــم  واملقاهي واملالهي 
والباتيــرسي يف لبنان البيان 
التقلبــات   »بفعــل  اآليت: 
رصف  ســعر  يف  املســتمرة 
الدوالر األمرييك مقابل اللرية 
الجهات   باتت بعض  اللبنانية، 
التي يتعامل معها الزمالء يف 
مؤسساتهم،  لتشغيل  القطاع 
تطالــب بتقايض كل او بعض 
مــن  مســتحقاتها بالدوالر 
الجديدة  األموال  األمرييك من 
)Fresh( منهــم املورديــن أو 

أصحــاب امللك أو  املحامن ومفويض املراقبة 

وغريهم،    التســويق  ورشكات 
ازاء هذا األمر، نود أن نوضح أننا 
نستويف   سياحية  كمؤسسات 
أموالنا باللــرية اللبنانية فقط 
وبأســعار غري موازية ألسعار 
الرصف غــري الثابتة، فنحن  ال 
لك الدوالر بن أيدينا ما يحول 
دون تلبيــة هكذا مطالب، لذلك 
نناشد  النقابات واملسؤولن عن 
تلك الجهات باستيفاء حقوقهم 
ومراعاة   اللبنانيــة،  باللــرية 
األوضاع املاليــة الصعبة التي 
ميّر بها البلد، وال سيام لناحية 
حجز األموال  والرساميل يف املصارف.            

« : نــســتــوفــي أمـــوالـــنـــا بــالــلــيــرة ــة املـــطـــاعـــ ــاب ــق »ن
ــا بــــالــــدوالر ــ ــّن ــ ـــون م ــا املـــــــــــوردون يـــقـــبـــ بــيــنــ

و الرامي

أعلنــت  إدارة حرص التبغ والتنباك اللبنانية 
»الريجي« يف بيان ، أنها صادرت خالل  ســنة 
2021 نحــو 20 طنا من املواد التبغية املهربة 
واملقلدة يف إطار جهودها املستمرة  ملكافحة 

التهريب.
وقال رئيس مصلحة مكافحة التهريب يف 
»الريجــي« محمد ظاهــر إن  جهاز املكافحة 
»نفذ خالل العــام املنرصم عمليات دهم عىل 
مختلف االرايض  اللبنانية »، ســطر بنتيجتها 
1 محرض ضبط«، رغم جائحة   »ما يزيد عن 0

19 والظروف الصعبة. كوفيد
وأشــار إىل أن كميــة املصــادرات »بلغت 
نحــو 20 طنــا موزعة ما بــن  مصنوعات 
تبغية مصنعة وتبغ معســل وتنباك وسيجار 
وسيجارة الكرونية، كلها مهربة،  باالضافة 
اىل كميــات كبــرية من املصنوعــات املقلدة 
واملزورة وضبط معامل عدة لتزوير  املعسل«.

أما قيمة املصادرات فوصلت إىل »ما يزيد عن 
ملياري لرية  لبنانية«، بحسب ظاهر.

وأضاف أن »عددا من وســائل النقل حجزت 

ضامنا الستيفاء الغرامة  املتوجبة«، وودعت 
املحارض املسطرة  القضاء املختص.

وأثنى ظاهر عىل جهــود االجهزة االمنية 
والجامرك والنيابة العامة  املالية وعىل »الدعم 
الكامل« من قيادة الجيش التي »زودت الريجي 

بكل  املعدات لتنفيذ املداهامت«.
وتابــع :« بفضل همة مجلس ادارة الريجي 
املتمثل برئيســها ناصيف  سقالوي ونشاط 
عنارص جهــاز مكافحة التهريب حققنا هذه 
االنجازات رغم الظروف  االقتصادية الصعبة 

والصحية«.
وأشــار اىل »ان عملية تلــف املواد املهربة 
واملــزورة تجرى بــارشاف  النيابــة العامة 
املالية والجــامرك ووزارة البيئة«. ولفت اىل 
»ان منتجــات  الريجي ومواصفاتها موجوده 
عىل موقــع االدارة عىل االنرنت وصفحاتها 
الرسمية عىل  شبكات التواصل االجتامعي«.

والجديــر ذكره، ان جهاز مكافحة التهريب 
التابــع لالدارة خضع اىل  دورات تدريبية يف 

لبنان والخارج بهدف تعزير قدراته.             

ــا مـــن املـــواد ــن  2 ــادرة نــحــو  ـ ــ : مـ »الـــريـــجـــي« 
2 2 ــة  ــنـ سـ واملــــقــــّلــــدة  ــة  ــ ــّرب ــ ــه ــ امل ــيــة  الــتــبــ

يســتمر املهنــدس مارون 
ايب خليل يف عرض دراســته 
عــن  الطاقة البديلة من خالل 
البلديــات يف مختلف املناطق 
يف  وخصوصــا  اللبنانيــة 
منطقــة  عاليــه واخرها يف 
بلدة القامطية بحضور رئيس 
بلديتهــا املهندس نديم حامده 
وعدد كبــري  من االهايل الذي 
اســتمعوا اىل ايب خليل  حول  
التي  البديلة  الطاقــة  اهمية 
الشمسية  الطاقة  عىل  تعتمد 
ونظــام ذيك الدارة  الطاقــة 
يشــبك فيه كل موارد الطاقة 

:الهواء الشــمس املياه البطاريــات املولدات 
اضافة  اىل كهرباء لبنان واملرشوع يعتمد عىل 
مركزي والمركزي يف مسار متوازن  نظامن 
مــن  اجل انتاج الطاقة .  وقد تحدث ايب خليل 

عــن المركزية الطاقة وخصوصا الدور  الذي 
ميكــن ان تلعبه البلديات يف هذا االطار حيث 
ميكــن معرفة قدرة البلدية عىل  حاجتها من 
الطاقة الشمسية او الهوائية لتأمن حاجتها 

من الطاقة .       

ــــــة البديلــــــة فــــــي عاليــــــه ابــــــي خليــــــل والطا

ا ال ا لقا لي  ا 

يجتمع املجلس املركزي ملرصف لبنان غداً لتقييم  
1 وتعديالتــه التي أّدت إىل  تداعيــات التعميم 1
2 ألف  تراجع ســعر رصف الدوالر األمرييك إىل  
لرية يف السوق املوازية، والبحث يف الخطوة املقبلة 
لالستمرار يف الضغط عىل  الدوالر وتحسن وضع 
اللــرية اللبنانية واســتقطاب اإلقبال عىل منّصة  
»صريفة« التي ارتفع حجم التداول فيها، خصوصاً 
بعــد اإلنذار الــذي وّجهه  البنــك املركزي لحوايل 
1رصافاً لوجوب اعتامد املنّصة وإال شــطبهم، 
بعدمــا الح أن  مثة رصافن ال يتقّيدون بســعر 

املعتمد عليها.
وتقول مصادر ماليــة إن مرصف لبنان »مجرب  
عىل تهدئة السوق النقدية... وبعدما  خّفض سعر 
الدوالر حوايل 10 آالف لرية  ليقرب دوالر الســوق 
نه سيقدم عىل خفض  املوازية من سعر املنّصة، ف

  2 ، ســعر دوالر  SAYRAFA إىل ما دون الـ00
 2 لرية وهذا ما فعله أمس عندما خّفضه إىل 900،

لرية«.
وتضيف: هذه التخفيضات جاءت بعد اإليجابيات 
التي  ظهرت سياســياً من خالل عودة الثنايئ إىل 
جلسات مجلس الوزراء وإدراج موضوعي  املوازنة 
العامــة وخطة التعايف يف ّســلم األولوية وهام 
مــن ضمن اإلصالحات املطلوبة  ورشوط املجتمع 

الدويل وال سيام صندوق النقد.
وتؤكد املصادر أن« مرصف لبنان رغم  االنتقادات 
املوّجهــة إليه ما زال العباً أساســياً يف الســوق 
النقدية، أوالً ألنه  ميلك الدوالرات وقد ضّخ حوايل 
100مليون دوالر يومي الجمعة واإلثنن املاضين،  
وثانياً يحّدد السياسة النقدية الواجب اتباعها مثل 

1وتعديالته«. إصداره التعميم 1

ومن املنتظر يف األيام أو األسابيع القليلة  املقبلة 
صريفة ليصبح متوفراً  »إطالق تطبيق منصــة 
لجميع اللبنانين عــىل  هواتفهم املحمولة، حيث 
يطّلعون عىل سعر الرصف يف السوق التي ستهيمن 
صريفة  لحظــة بلحظة، ما ميكّنهم من  عليهــا 
معرفة أفضل سعر للدوالر لدى الرصافن واملصارف 
القريبة  من موقع تواجدهم، ما يؤّمن أفضل خدمة 

للمواطنن« وفق املصادر ذاتها.
وإذ تعترب أن هذه الخطوة »من شــأنها إنهاء  كل 
التطبيقــات غري الرشعية التي تتالعب بالســوق 
وبأعصاب اللبنانين وبلقمة  عيشهم«، مل تستبعد 
املصــادر »إمكانية توحيد ســعر الرصف يف حال 
متكّــن مــرصف  لبنان أن يكــون الالعب األقوى 
يف ســوق القطع بالتوازي مع ترسيع اإلجراءات 

الحكومية  اآليلة إىل النهوض االقتصادي«.

يــــــ  وتعدياته رف لبنــــــان يُقّي اليــــــوم التع املجلــــــس املركــــــز مل

عقدت لجنة االعالم واالتصاالت جلســة امس 
برئاســة رئيســها الدكتور حســن  الحاج حسن 
وحضور النواب: سيزار ايب خليل، االن عون، عدنان 

طرابليس، روال الطبش  ونقوال صحناوي.
  كام حــرض وزير االتصاالت جوين  قرم، املدير 
العــام لهيئة اوجريو عامد كريديــة، املدير العام 
للصيانة واالســتثامر يف  وزارة االتصاالت باسل 
االيويب، املدير العام لالنشــاء والتجهيز يف وزارة 
االتصــاالت  ناجي انــدراوس، املدير العام لرشكة 
تاتش الخلوية حياة يوسف، املدير التنفيذي لرشكة  
تاتــش الخلوية الدكتور رشبل قرداحي، املدير عام 
لرشكــة الفا الخلوية جاد ناصيــف،  املدير املايل 
لرشكة الفا رفيق حــداد، املدير التقني لرشكة الفا 
عامد حامد، املدير  التقني يف رشكة تاتش ســامل 
عيتاين، املدير التنفيذي للعمليات يف رشكة تاتش 
الدكتور  عيل ياسن، عضو مجلس ادارة يف رشكة 

تاتش الخلوية جواد نكد.

 الحاج حسن 

بعد الجلسة، قال النائب الحاج  حسن: » ناقشت 

اللجنة ثالثة مواضيع اساســية، يف القطاع االول 
وهو الذي نعيشــه  جميعا وهو انقطاع الشــبكة 
ســواء يف اوجــريو او تاتش او الفا، واســباب 
االنقطاع بشــكل  رئييس هي الطاقة اي الكهرباء. 
 1   اضــاف: »يف رشكة الفا، هنــاك  تقريبا 0
1 محطة يحصل فيها انقطاع.  محطة من اصل 00
ا يحصل  1 محطة  دا ــا 0 ليس ذات املحطة ا
1 بســبب  فيها انقطاع، 10 بســبب املازوت و 0

الكهرباء. اي كله يف النهاية  الطاقة.
  أما يف رشكة تاتش، هناك 291  محطة، 0 باملئة 
منها تتوقف بســبب املحروقات و 10 باملئة بسبب 
قطع الغيار، 20  باملئة بســبب عقود االيجار و 20 
باملئة بسبب اشراك الكهرباء. اذا السبب الرئييس  
النقطاع محطات االرسال عن الخدمة الفا وتاتش 

واوجريو، هو الطاقة، الكهرباء  واملازوت«.
وتابع: »نفهم ملاذا   تنقطع الكهرباء، ان مؤسسة 
كهربــاء لبنان بالــكاد ميكنها تأمن ثالث او اربع  
ساعات متوسط لكل املناطق، وبعض املناطق صفر 
ساعة وبكل ما للكلمة من معنى، وان شاء  الله هذا 
املوضوع يتابعه رئيس  الحكومة و  وزير الطاقة، 
وامتنى ان تكون هناك حلول عرب الســوق العراقي 
الذي يؤمن  ســاعات  تغذية، وعرب الغاز املرصي 
الذي كنا نأمل ان يؤمن بداية العام، والكهرباء من 
االردن  ليك تتأمن 10 او 12 ســاعة تغذية، يعني 

هذا يؤمن الحل«.
وعن مشــكلة املازوت قال النائب  الحاج حسن: 
»املشــكلة اليوم هــي ان هناك نقصا باملازوت يف 
الســوق، الن مرصف  لبنان يتلكأ بفتح االعتامدات 
لرشكات استرياد املازوت وفتح االعتامدات للمنشآت  
النفطية، وقد تبلغنــا من »تاتش« والفا اليوم انه 
يف حــال مل يفتح مرصف  لبنان االعتامد لرشكات 
اســترياد املازوت واملنشــات النفط من اجل ايجاد 
املــازوت، فان  رشكتي الفا وتاتش لن يكون لديهام 

  1 مازوت خالل االيام القادمة، يعني بدل توقف 0
محطة لرشكة الفــا و 290 محطة لرشكة تاتش، 

تصبح كل املحطات متوقفة خالل اربعة ايام«.
وتابــع: »احيانا، ينتقــدين  البعض أتحدث بعد 
االجتــامع، واقول كل ما حصــل، وال أذيع رسا ان 
رشكتــي الفا وتاتش قد  أبلغاين، واوجريو مثلهام، 
انه اذا مل يكن هناك مازوت يعني  ال توجد شــبكة،  
وعدم وجود شــبكة يعني ال اتصاالت، وهذا امر ال 
احــد يتحمله يف البلد. لذلك، يا مرصف  لبنان افتح 
اعتامدات حتى ال نصل اىل هذه اللحظة. طبعا هذا 
املوضوع اخذ نقاشا طويال  داخل اللجنة، من اجل 
وضع التوصيات الالزمة وكيف نخفف من املشاكل 

ونتداركها.
رشح  الوزير ومدراء تاتش والفا واوجريو ومدير 
عام الصيانة واالنشاء والتجهيز كيف يعملون  يف 
ظروف صعبة. يوم االحد كانت اوجريو تســتدين 
وتشــحذ املازوت من أجل تأمينه  للرشكتن، وطبعا 
هناك ســنراالت اخرى متوقفة يف كل لبنان يف 
طرابلس والبقاع والخ،  هذه النقطة اخذت نقاشــا 
طويال، والتوصية االساســية هي أن أمنوا املازوت 

بال مامطلة  وتسويف«.

 التطبيقات 
  واوضح ان »النقطة الثانية  التي جرى نقاشها 
هــي موضوع التطبيقــات التي تعمــل بالدوالر 
وتســاهم بالتالعب بســعر رصف  الــدوالر، وقد 
رشح معــايل الوزير ان هذا االمــر ليس بالجديد، 
لقد عملــت وزارة  االتصاالت والقوى االمنية عىل 
هــذا املوضوع وأجرت مراســالت مع الخارج، مع  
»غوغــل« و »ابــل«، الن لديهــام التطبيقات عرب 
القضــاء ووزارة  الخارجية، جاء الجواب انه وفق 
اي نص قضايئ تســتندون حتى يجري توقيفهم. 
وارســل اىل »غوغل«  و«ابــل« ان املواد القانونية 
التــي تعترب ان الرصافة االلكرونية هي عمل  غري 
قانــوين، لكــن اىل االن ال تجاوب جدي من غوغل 

وابل يف الخارج، والعمل التقني يف  لبنان غري كاف 
لتوقيف هذه التطبيقات. وهناك طلب قدم ملراسلة 
الدولة املنشأة فيها  هذه التطبيقات، وعىل ما يبدو 
االغلب يف تركيا ويف مناطق يف سوريا خارجة عن 
سيطرة  الدولة حتى االن. عن طريق القضاء ووزارة 
الخارجيــة ســوف تحصل مراســالت مع الدولة  
الركية ومع الدولة السورية والرسفريات معروف 
اين هي، واالجهزة االمنية ووزارة  االتصاالت تعرف 
اين هي هــذه الرسفريات من خالل التقنيات، لكن 

هذا ليس حال الن الســريفر  ميكن نقله«.
واكد الوزير الحاج حسن ان  »الحل هو اقتصادي 
ومايل وتقني وسيايس لبناين، واشدد اقتصادي«، 
وقال:  »ومع ذلك ميكن مراســلة الدولة السورية، 
وأتحــدث عن املعلومــات التي افادنــا بها  وزير 

االتصاالت، زيادة التعرفة
وتابع: »أما النقطة الثالثة  التي جرى مناقشتها، 
فهــي تتعلق مبوضوع زيــادة التعرفة، وكل زميل 
مــن الزمــالء يف  اللجنة أبدى رايــه حيال زيادة 
التعرفة، وواضح متاما ان رشكتي الفا وتاتش كانتا  
2 مليار لرية اليوم اكرث  تســتوفيان ما يقارب 00
باللــرية اللبنانية، لكن بالدوالر  االمرييك. علينا ان 
نقســم ما يحصلون عليــه وهو ما يقارب مليار و 
1 و200 مرة حسب  00 دوالر، نقســهم  مابن 
 22 سعر الدوالر، فاذا كان سعر رصف الدوالر 00
1، واذا كان 0 الف لرية تقسم  لرية تقســم عىل  
عــىل 20. اي مليار ونصف عىل عرشين تكون  

مليون  دوالر«.
وتابــع: »اقراحات الوزراء  برفع الرضائب ماذا 
ســيقابلها من الحكومة، زيــادة القدرة الرشائية 
للمواطنن جميعــا  ملوظفي الدولة والعاملن يف 
القطــاع الخاص وللمواطنن الذين ال راتب لديهم. 
اليوم  هناك نســبة بطالــة مرتفعة يف املجتمع، 
صحيــح ان هناك موظفا راتبــه ضعيف وقدرته  
الرشائيــة ضعيفــة وهناك موظــف يف القطاع 
الخــاص لديــه راتب وقدرتــه الرشائية ضعيفة،  
واملواطــن الذي ال راتب له ماذا فعل خصوصا وان 
البطاقــة التمويلية حتى اليوم مل تبرص  النور، وما 
زالت حتى االن كالما. صحيح ان الناس بدأت تقدم 
طلبات لهذه البطاقة لكن  حتى الســاعة ال بطاقة 
متويليــة عىل ارض الواقع، يف وقت كان يجب ان 
يتم الدفع يف شهر  ايلول املايض للذين يستحقون 

هذه البطاقة«.
 وعــن رشاء املازوت لصالح رشكة  اوجريو كام 
رصح وزير االتصاالت، قال: »ال أحد يشري املازوت 
ا لصالح املنشآت النفطية، وهي  لصالح اوجريو  ا
تبيــع اوجريو وتاتش والفــا. واليوم تبلغنا خالل  
الجلســة من الرشكتن ان لديهام مازوت لعدة ايام 
فقط، وحتى اليوم مل يستلام شيئا،  وفتح االعتامد 
اذا حصل اليوم وبدأت الباخرة بالتفريغ يكون جيدا. 
ولكن هل سنبقى تحت  هذا الضغط من اجل القيام 
باالجراء. أتوجه اليوم اىل مرصف لبنان واىل وزير 
املالية  واالتصــاالت للترصف يف الدقائق الخمس 

االخرية«.                  

ــدان املـــــازوت ــقـ ــة درســـــ فـ ــي ــاب ــي ــن ــة االعــــــام واملـــــواصـــــات« ال ــن ــج »ل
ــاالت ــ االتــ ــو ــحــّســب مــن ت ــة.. وت ــرف ــع ــت ــع ال ــ ـــادات ورف ــح االعـــتـــ ــت وف

س الحا 

»2022 سنة املخاض  االقتصادي الصعب« بحسب 
رئيس مجلس إدارة »بيت ميســك«جورج أبو جودة  
»لكنهــا ســنة الحل الذي ســيلوح يف األفق« عىل 
حّد قوله، مؤكــداً أن  »هناك دمجاً مرصفياً علامً أن 
هذه الصناعة مل تعد مربحة«، محّمالً  السياســين 

»مسؤولية االنهيار املايل«.
ويقول أبو جــوده: جرأة قول الحقيقة  عند رجل 
الدولة مقابل شعبوية السياسين... لو سلكنا طريق 
الحقيقة بدل اســتعامل  الشعبويّة صباحاً ومساًء، 
كم كانت حياتنا أســهل ولتمكّنا من اجتياز األزمات 

كلّها  بأقّل كلفة.
ويستذكر »عندما أراد الوزير الياس سابا تحسن 
واردات املوازنــة  فارتقى وضع رضيبة عىل بعض 
املواد غري الرضوريّة. قام السياسيون وجّروا وراءهم  
الّشــعب مبظاهرات صاخبة أجــربت الوزارة عىل 
التخــيّل عن هذا القرار وكرّت الســبحة حتى  يومنا 
هذا... وعىل سبيل املثال ال الحرص، مل يجرؤ أحد عىل 
زيــادة تعرفة الكهرباء أو  قطــع التيار ملن ال يدفع 
الفاتورة، فوقعت الدولة يف خســارة وعجز زاد عن 
نصف ديون  الدولــة قرابة 0 مليون دوالر تقريباً 

عىل مدى 0 سنة«.
ويرى أن »سلسلة الرتب والرواتب مل تعط املوظف 
حقه خالل 10  سنوات من غالء املعيشة... هذا حق 
مقّدس وال تزال النقابات تطالب به«. ويقول:  يخاف 
السياسيون غضب الشارع. فالبلد مفلس، موازناته 
كلّها سلبّية بحيث يتعاظم دينه  العام يوماً بعد يوم 
فيســتدين من الشــعب عن طريق املصارف، ميزان 
مدفوعات ســلبي وإذا  بقي كذلك ســينتهي وجود 
العملــة الّصعبة يف البلد بغّض النظر عام يقال عن 
املوازنات  أو الخسائر أو السمرسات وغريها... وهو 

كالّدلو الذي تضع فيه أقّل ما تأخذ فينضب.
ويضيف: مع كل هذه املؤرّشات يريض السياسّيون 
النقابات بزيادات  »فرعونية« بالنســبة اىل وضع 
املالّيــة العاّمة بدون أن تســأل النقابات عن  مصدر 
متويــل هذه الزيادة، فأعمى السياســيون عيونهم 
وصموا آذانهم ومضوا قدمأً بهذه  السياســات حتى 

قــال أحد الوزراء بعدما وافق عىل هذه الزيادة »لقد 
دّمرنا  البلد«. حاول حاكم البنك املركزي أن يقّســط 
هذه الزيادة عىل مدى خمس ســنوات ومل  يســمع 
له أحد. املســؤولية هنا تقع أوالً عىل السياســين 
والنقابــات وأخرياً عىل حاكم  مرصف لبنان حتى لو 
مل يكن له كلمة، وأخرياً عىل الشــعب الذي مل يسأل 
كيف فجأة أصبحت  الدولة يف إمكانها دفع مليارين 
ونصف مليار سنوياً زيادة عىل األجور؟ كان األجدى  
بالسياســين والنقابات أن يقولــوا الحقيقة، هذه 
الزيادة من جيوب الشــعب أي أنهم يعطون  املوظف 

بجيب ويأخذوه من الجيب اآلخر.
ويتابــع: وأخرياً وليس آخراً وهي الطعنة الكربى 
عندما قرروا عدم دفع  مســتحقات الدولة بحّجة أن 
هذا املال يشــرون به الدواء والبنزين والقمح، فلم 
تدفــع  الدولة 00 مليون دوالر للمصارف األجنبية 
وأعلنت بذلك إفالسها، فمنع عنها االستدانة  وتكّبدت 

1 مليار دوالر دعم. بعد ذلك 
ويلفت إىل أن »هذه السياسة وهذا الّدعم هو أكرب 
جرمية يف حق  الّشعب اللبناين، ال أحد يعلم إن كان 
يف إمكاننا إعادة إحياء البلد بنصف هذا  املبلغ. كان 

ا املســؤولّية تقع فقط عىل  ّ أجدر قول الحقيقة، إ
الّسياسين غري  املسؤولن«.

ويسأل »هل كان عىل املصارف التوّقف عن إقراض 
الدولة؟ هل كان  عىل الشعب أن يسأل كيف تدفع له 
هذه الفوائد؟ هل كان عىل السياسين أن يعرفوا أنه  
إذا مل يتداركــوا هذا األمر ويبدأوا باإلصالحات وقول 
الحقيقة بدون أن يســّدوا آذانهم  ويغمضوا عيونهم 
ويّتجهوا نحو الشعبويّة، سيصل البلد إىل االنهيار؟ 
هل كان عىل  حاكم »املركزي« تنبيه السياسين عىل 
هذا األمر وإبراز ميزان املدفوعات  لهم؟ وأخرياً تبّن 
له أن هذه الوعود التي أغضقت عليه من املســؤولن 
بأنهم ســيبدأون  باإلصالح ووقــف الهدر، مل تكن 
صادقة. هل كان عليــه أن يقول الحقيقة ويرحل؟ 
هــل كان  عليه أن يذهــب ضّد القانون ويتوّقف عن 
متويل الدولة؟ هــذا ما كنت فعلته لو مهام حصل.  
، أّما أن أحمل املسؤولّية فلن  رمّبا هذا هروب أو ج

أرىض بذلك أبداً«.
ويضيف: ال أقبل بالقول إن لبنان ال ميلك موجودات، 
بعضهم حّددها  بـــ0 مليون دوالر وهذا مضحك، 
ألّن الحكومــة أمامها القانون ومجرّد أن توازن يف  
مصاريفها تصبح هذه املوجودات 00 مليار، وهذا 
مــا أكّده أيضاً رجل األعامل كارلوس  غصن يف أحد 
مقابالته... وهنا ال أتكلم عن موجودات البنك املركزي 
أو الغاز عىل  الساحل اللبناين إىل آخره... لذلك ال أقبل 
بأن يحســم من حسابات الّشعب قرشاً  واحداً حتى 

لو تأّخر الّدفع لهم.
ويف املقلــب اآلخــر، يرى أن »هنــاك دمجاً عىل 
مســتوى املصارف،  علامً أنها مل تعد صناعة مربحة 
ومل يعــد يف إمكان رئيس مجلــس إدارة أن يتناول  
الغداء أو ميي موســم االصطيــاف أو يصعد يف 
طائرة...«. ويختم باإلشــارة إىل أن »2022 ســنة 
املخاض االقتصادي الصعب،  لكنها ســنة الحل الذي 
ســيلوح يف األفق... فلبنان مرتبط ارتباطاً عضوياً 
بجيو –  سياســية محددة، وما سيحصل يف فيينا 
ســيظهر صداه يف لبنان، وآمل أن يعي السياسيون  

خطورة هذه اللحظة التاريخية«.

ــب« ــــعــ الــــ ـــــــاد  ـــــــتـــــــ اال املـــــــخـــــــاض  ــة  ــ ــنـ ــ سـ  2 22«

و جود ا

بحث  وزير الصناعة جورج 
بوشــكيان مع ممّثــل البنك 
ســاروج  لبنان  يف  الــدويل 
كومار جاه، يف  سبل التعاون 
بن الوزارة والبنك الدويل عىل 
وبرامج  تنفيذ مشاريع  صعيد 
واملعامالت  بالحوكمة  تتعلّق  
بعض  وتطوير  اإللكرونيــة 
القطاعات اإلنتاجّية ال ســّيام 

ما  يتعلّق بالدواء واللقاحات.
أصدرت وزارة الصناعة بيانا 
حددت فيه ســقف سعر مبيع  
طــن الرابة الســوداء ) باب 
املصنع ( مبليون وســبعامية 

ألــف لرية لبنانية، عىل أن يعمل  بهذا الســعر 
2022/1/2 ضمناً.  من 2022/1/19 لغاية 
ال يشمل الســعر املذكور أعاله  الرضيبة عىل 

القيمة املضافة. وستحدد وزارة الصناعة سعر 
طن الرابة ببيانات تصدرها  أسبوعيا.

كــام منعت وزارة الصناعة اســترياد مواد 
كيميائية خطرة لزوم الصناعة.            

ــــي ــدول ــ ــ ال ــنـ ــبـ ــان يُـــتـــابـــع بــــرامــــ الـ ــيـ ــكـ ــوشـ بـ

و يان وم البن ال و
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ــد ــ ــن بــــقــــاء األسـ ـ ــ ـ ــ ــي يـ ــ ــ ــروس ــ ــ ــ ال ــ ــدعـ ــ ــــــــــــــان: الـ أردو

ــطيني ــ لس ــوار ال ــ ــ الح ــ ــر لبح ــ ــي الجزائ ــ « ف ــا ــ ــن »ح ــ ــد م ــ وف

»الـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــالـــــــــــ الــــــــــــــــــدولــــــــــــــــــي« يـــــــدعـــــــ
» ـــــــــركـــــــــة« ضـــــــــــــــــّد »داعـــــــــــــــــــــ »الـــــــــبـــــــــيـــــــــشـــــــــ

ــتــيــالــه ــة ال ــاول ــح ــحــد عـــن م ــت ــر ت ــحــي ــب تــونــس : زوجــــة ال

مــجــلــس األمـــــة األردنـــــــي يُـــقـــّر مـــشـــروع تــعــديــل الــدســتــور

ســــر ــــة ل عاليــــات الداع لســــطينية تدعــــو الــــى مواصلــــة ال القــــو ال

ن« ار الي لية »إع واري واملسّيرات في ع صنعاء تكش أنواع ال

مدني يان  لع ودعــوات  وم..  الخر في  شوارع  ا  إ  : السودان 

ــر ــطــ ــ رســــــــــالــــــــــة مــــــــــن تــــــــبــــــــون الـــــــــــــى أمــــــــيــــــــر 

» ــــــــيــــــــاد فــــــــي »داعـــــــــــــ ــــيــــة  ــــ ســـــــــوريـــــــــا: تــــ
قــال رئيس تركيا رجب طيب أردوغــان إن بالده ال ميكنها 
واملنظامت  واألمريكية  الروســية  »القواعــد  وجود  تجاهل 
اإلرهابية« بسوريا، معتربا أن بقاء رئيس سوريا بشار األسد 

مرهون بدعم موسكو له.
جاء ذلك يف ترصيح أدىل بــه الرئيس الريك للصحفين  
أثنــاء عودته من جمهوريــة ألبانيا التي أجــرى إليها زيارة 

رسمية .
وأشار أردوغان إىل أن »املنظامت اإلرهابية تلقت وما زالت 
تتلقى دعام كبــريا من الواليات املتحدة«، وأن تركيا ال ميكنها 

التغافل عن ذلك أيضا.
وتابع: »قلنا ذلك باستمرار لـ )الرئيس االمرييك جو( بايدن 
خالل لقائنا، كام ذكرناه لـ )سلفيه( ترامب وأوباما، قلنا لهم 

جميعا: أنتم تدعمون املنظامت اإلرهابية«.
وأضاف: »يقولون: انسحبنا، سننسحب، نحن ال نقدم الدعم 

للمنظامت اإلرهابية، إنهم ال يقولون الحقيقة«.

وأشار أن روســيا كذلك ال تنسحب من سوريا، و«لو فعلت 

ذلك مل يكن ليبقى )الرئيس الســوري( بشار األسد، وأن »ما 

يحاف عــىل بقائه هو الدعم الرويس«، الفتا أيضا إىل الدعم 

اإليراين.

وصل وفــد من حركة املقاومة اإلســالمية )حامس( إىل 
الجزائر، تلبية لدعوة رســمية، للتباحث حول ســبل إنجاح 

الحوار الوطني الفلسطيني.
وقال املتحدث باســم الحركة عبد اللطيف القانوع يف بيان 
إنــه وبناء عىل الدعوة الجزائرية التــي تلقتها الحركة، ويف 
إطار إنجــاح الحوار الوطني الذي أعلن عنه الرئيس الجزائري 
عبد املجيد تبون، فقد وصل وفد حامس ممثال بعضوي املكتب 

السيايس خليل الحية وحسام بدران  إىل الجزائر.
وأوضح أن وفــد الحركة بحضور ممثلها محمد عثامن يف 
الجزائر، اجتمع فور وصوله مع مســؤولن جزائرين، لبحث 
ســبل تحقيق الوحدة الوطنية، مشــريا إىل أنه سيتم عقد 

اجتامع آخر الستكامل الحوارات.
وأعــرب القانوع عن تقدير حركته لــدور الجزائر يف دعم 
القضية الفلســطينية واســتضافتها للفصائل الفلسطينية 
وحرصها الشديد عىل إنجاز املصالحة وإنهاء حالة االنقسام.

 زيارة رسمية 

وكانت حركــة حامس قد أعلنت عن تلقــي رئيس مكتبها 
الســيايس إســامعيل هنية دعوة رســمية لزيارة الجزائر، 

للتباحث حول سبل إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني.
والســبت املايض، وصل وفد من حركة فتــح إىل الجزائر، 
بدعوة من الرئاسة الجزائرية يف إطار مشاوراتها الستضافة 

مؤمتر للفصائل الفلسطينية.
يف  وكان الرئيــس الجزائــري عبد املجيد تبــون قد أعلن 
الســادس من كانون األول املايض خــالل حديثه يف مؤمتر 

صحفي عقب اســتقباله نظريه الفلســطيني محمود عباس 
يف مقر الرئاسة بالجزائر العاصمة اعتزام بالده استضافة 

مؤمتر جامع للفصائل الفلسطينية.
ومل يحدد الرئيس الجزائري موعدا لعقد هذا اللقاء، واكتفى 

بقوله إنه سيكون قريبا.
وتعاين الساحة الفلسطينية من انقسام سيايس وجغرايف، 
200، حيث تســيطر حركة حامس عىل قطاع غزة،  منذ عام 
يف حن تدير الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة فتح 

بزعامة الرئيس عباس الضفة الغربية.
ومنذ ســنوات، عقدت العديد من اللقــاءات واالجتامعات 
بن الفصائل الفلســطينية من أجل إنهاء االنقسام واستعادة 
الوحدة الوطنية، دون أن تســفر عن خطــوات عملية جادة 

لتحقيق ذلك.

أكد نائب القائد العام لقوات التحالف يف العراق وســوريا 
الجرنال كارل هاريس، دعم قوات التحالف لقوات البيشمركة 

يف مواجهة تنظيم داعش.
جاء ذلك خالل لقاء جمع نائب القائد العام لقوات التحالف 
يف العراق وسوريا الجرنال كارل هاريس، مع رئيس حكومة 

إقليم كردستان شاميل العراق مرسور بارزاين، يف أربيل.
وذكر البيان الصادر عن حكومــة اإلقليم، أن »نائب القائد 
العــام لقوات التحالف يف العراق وســوريا أكــد دعم قوات 
قليم( يف مواجهة  التحالف للبيشــمركة )القوات املسلحة ل

إرهابيي داعش«.
كام أشار إىل أن »داعش ال يزال يشكل تهديداً حقيقياً ألمن 

واستقرار العراق وسوريا«.
من جهتــه، أكد بارزاين رضورة »تعزيــز ومواصلة آليات 
التنســيق بن الجيش العراقي والبيشمركة، سيام يف املناطق 
الكردستانية خارج إدارة اإلقليم، للقضاء عىل تهديدات إرهابيي 
داعش من خالل تفعيل مراكز التنسيق األمني املشركة وإنهاء 

الثغرة األمنية يف تلك املناطق«.

201، تحالفاً دولياً ضد »داعش«  وقادت واشنطن منذ عام 
201، أعلنــت بغداد االنتصار  يف العراق وســوريا. وأواخر 
عىل »داعش« باستعادة األرايض التي كان يسيطر عليها منذ 
201 البالغة نحو ثلث مســاحة البالد، لكن التنظيم  صيــف 
ة يف مناطق واســعة من العراق  ال يزال يحتف بخاليا نا

ويشن هجامت دموية من حن إىل آخر.

قالت زوجة القيادي يف حركة النهضة نور الدين البحريي 
املحتجز منذ نحو  أسابيع رهن اإلقامة الجربية إنه كانت هناك 
محاولة الغتياله يوم اعتقاله، يف حن طالب محمد ياســن 
الجال نقيب الصحفين الرئيس قيس ســعّيد باالعتذار عن 

االعتداءات التي استهدفت املتظاهرين يف ذكرى الثورة.
فخالل مؤمتر صحفي عقدته هيئــة الدفاع عن البحريي  
العكرمي زوجة  املحامية سعيدة  التوسنية، قالت  بالعاصمة 
البحريي ) عاما( إن الطريقة التي تم بها »اختطاف« نائب 
رئيس حركة النهضة وزير العدل الســابق وإخفاؤه أياما يف 
مكان غري معلــوم مبحافظة بنــزرت ) كيلومرا تقريبا 
شــامل العاصمة(، ومصادرة هاتفيهام تدل عىل أنه كانت 
هناك نية الغتياله، معتربة أن ذلك كان ســيحدث عىل األرجح 

لو مل تكن إىل جانبه.
كام قالت املحامية العكرمي إن اعتقال زوجها تم إثر حملة 
تحريض ضده، مشرية يف هذا السياق إىل ترصيحات للرئيس 
قيس سعّيد ملح فيها لزوجها برديد مزاعم عن امتالكه أمواال 

طائلة وقصورا.
أن زوجها الذي يرقد يف مستشفى  وأكدت زوجة البحريي 
مبدينة بنزرت يواصــل إرضابا عن الطعــام منذ 19 يوما، 

ونقلت عن طبيبه أن حالته خطرية جدا.
وقال املحامي سمري ديلو عضو هيئة الدفاع عن البحريي إن 

السلطات بصدد تلفيق تهم للنائب والوزير السابق.

 اإلفراج عن نائبن 

وأفرجت املحكمة العســكرية يف تونــس  عن النائبن يف 
الربملان املجمد سيف الدين مخلوف ونضال السعودي بعد نحو 

 أشهر من اعتقالهام.
وأظهــرت مقاطع مصورة كال من مخلوف والســعودي  
1 نائبا من مجموع  وهام نائبان من كتلــة ائتالف الكرامة )
21 يف الربملــان(  يعانقان أفرادا مــن عائلتيهام وأصدقاء 

لهام خارج سجن املرناقية بضواحي العاصمة التونسية.
وقال النائب ســيف الدين مخلوف يف أحد املقاطع املصورة 
إنه دخل الســجن مــن أجل كلمة حق قالها، يف إشــارة إىل 

جراء أمني يعرف  محاولته مساعدة سيدة تونسية مشمولة ب
1« عىل السفر خارج تونس. باسم »إس 

ووصف املحامي حسني الباجي محاكمة رئيس كتلة حزب 
ائتالف الكرامة ســيف الدين مخلوف وبعض قيادات الحزب 
يف ما تعرف بقضية اقتحام املطار باملسيسة. وقال الباجي 

إن القضية ليست لها أي خلفية إجرامية، حسب تعبريه.
يذكر أن النائبن مخلوف والسعودي أحيال للقضاء العسكري 
بعــد أن رفعت الحصانة عــن كل أعضــاء الربملان مبوجب 
اإلجراءات االســتثنائية التي أعلنهــا الرئيس التونيس قيس 
2 متوز املايض، وشملت تعليق أعامل الربملان وحل  سعّيد يف 
التنفيذية والترشيعية  الحكومة، والحقا تجميع الســلطات 

بيده، بحجة تعرض البالد لخطر داهم.
يف الســياق، قررت املحكمة االبتدائية يف العاصمة تونس 
1 شاركوا يف مظاهرات الجمعة  ســجن  موقوفن من بن 
املايض مبناســبة إحياء ذكرى الثورة التونسية، ومن بن من 

تم سجنهم القيادي السابق يف ائتالف الكرامة عامد دغيج.
1 متظاهرا، ووجهت  وكانت النيابة العامــة قررت إيقاف 
التدابري الصحيــة والتجمهر يف الطريق  لهم تهمة مخالفة 

العام.

أنهى مجلس األمة األردين بشــقيه النواب واألعيان، إقرار 
مرشوع تعديل الدســتور لسنة 2022، متهيدا لرفعه اىل امللك 

للمصادقة عليه، ونرشه بالجريدة الرسمية.
واملرشوع، هو التعديل الرابع عرش للدستور األردين منذ عام 
2 مادة، إضافة إىل تضمن عبارة »األردنيات«  19، وشمل  2

إىل عنوان الفصل الثاين من الدستور.

وكان مجلــس النــواب، رفض تعديل املــواد 2 و و9 
و من الدســتور الواردة من الحكومة، واملتعلقة برئاســة 
امللك ملجلس األمن القومي، ومحاكمة الوزراء الســابقن أمام 
القضاء، واشراط موافقة ربع أعضاء مجلس األمة عند طلب 
تفسري نصوص الدستور، والسامح مبحاكمة النائب أو العن 

خالل مدة اجتامع املجلس.

أكدت القوى الوطنية واإلســالمية الفلســطينية أهمية 
الفعاليات الشــعبية والجامهريية يف كل األماكن  استمرار 
لدعم قضية األرسى، وخصوصاً األسري نارص أبو حميد، الذي 

يعاين وضعاً صحياً صعباً.
وحّملــت القوى الوطنيــة واإلســالمية، يف بيان، عقب 
اجتامعها يف رام الله، سلطات االحتالل »املسؤولية الكاملة 
عن حياة األسري أبو حميد واألرسى املرىض«، مؤكدًة مواصلة 

»كل الجهود الشعبية والرسمية من أجل إطالق رساحه«.
1 من الغيبوبة، بسبب  ودخل األســري أبو حميد اليوم الـ
رصاعه مع مرض رسطان الرئة واإلهامل الطبي اإلرسائييل. 
وقرر األرسى يف سجون االحتالل اإلرسائييل خوض إرضاب 
هــامل املتبع بحقه،  عن الطعــام، أمس اإلثنــن، رفضاً ل

وللمطالبة باإلفراج عنه.  
وأثنت القوى الوطنية واإلسالمية الفلسطينية عىل حراك 
أهايل النقب »املدافعن عن أرضهم وحقوقهم أمام االستيالء 
والتجريف«، مشــددًة عىل أّن »التنكيل واالعتقاالت لن تكرس 

إرادتهم أو تثنيهم عن التمسك بأرض اآلباء واألجداد والحقوق«.
ويواصل أهايل النقب التصدي العتــداءات قوات االحتالل 
اإلرسائييل وأعامل التجريف يف أراضيهم، فيام اعتقلت قوات 
صابة  االحتالل ما يزيد عىل  100 شــخص منهم، وتسببت ب

العرشات. 

كشف املتحدث باسم القوات املسلحة اليمنية العميد يحيى 
رسيع أن الصواريــخ التي اســتخدمت يف عملية »إعصار 
اليمن« مجّنحة من نوع »قدس 2«، مشــرياً إىل اســتهداف 
مصفاة النفط يف املصفح ومطار أبو ظبي بـ صواريخ من 

هذا الطراز.
ولفــت رسيع يف تغريدة له إىل أن صــارو »ذو الفقار« 

البالستي استهدف مطار ديب.
«  املســرّية أهدافاً  ووفقاً لكالمه، رضبت طائرات »صامد 

حساسة ومهمة، إضافًة إىل األهداف السابقة.
وكان املتحدث باسم القوات املسلحة اليمنية أوضح، خلفية 

العملية النوعية التي استهدفت العمق اإلمارايت.
وقال رسيــع يف بيــان: »نّفذنا عملية »إعصــار اليمن« 

العسكرية النوعية، رّداً عىل تصعيد العدوان عىل البالد«.
وأضاف أّن »العملية اســتهدفت مطــاري ديب وأبو ظبي، 
ومصفاة النفط يف املصفح يف أبو ظبي، وعدداً من املواقع«.

ويف هــذا الســياق، توّعدت أحــزاب اللقــاء املشــرك 
اليمنية اإلمارات بأّن »العمليــة لن تكون العملية األخرية يف 
حال استمرار العدوان«. وقالت إّن »العملية املسددة يف عمق 
دويلة اإلمــارات تؤكد أن أي دولة تتحرك الســتهداف اليمن 

وانتهاك ســيادته واستقالله واحتالل جزره، لن تكون مبنأى 
عن االستهداف، كام لن تكون آمنة«. 

أعلنت  وقوع حاديث  اإلماراتية )وام(  األنباء  وكانت وكالة 
تفجري األول قرب خزانات »أدنوك«، واآلخر يف مطار أبو ظبي 

الدويل.
وأوضحت أّن »الهجوم األول استهدف صهاريج برولية يف 
« قرب خزانات أدنوك، فيام اســتهدف الهجوم اآلخر  »آيكاد 

منطقة اإلنشاءات الجديدة يف مطار أبو ظبي الدويل«.

أغلق املحتجون شــوارع رئيســية بالعاصمة الخرطوم ، 
وســط دعوات لعصيان مدين، بينام أكــد االتحاد األورويب 
دعمه للدميقراطية يف السودان، مطالبا السلطة العسكرية 

بوقف العنف تجاه املتظاهرين.
وأظهرت صور نرشها ناشطون وشهود عيان عىل منصات 
التواصــل االجتامعي، إغالق عدد من الشــوارع الرئيســية 
بالخرطوم، احتجاجا عىل مقتــل متظاهرين يف مظاهرات 

1 يناير( عىل يد القوات األمنية. )مليونية 
ويف وقت سابق، دعا املجلس املركزي لقوى الحرية والتغيري 
إىل الدخول يف عصيان مدين شــامل ، متهــام ما وصفها 
بالسلطة االنقالبية بارتكاب »املجازر يف حق الشعب األعزل 
الذي خرج يطلب حريته وكرامتــه، وقوبل بزخات الرصاص 

واملدافع املضادة للطائرات وكل أشكال العنف«.
املدين  والعصيان  االحتجاجــات  لتصعيد  الدعوات  وجاءت 
بعدما ذكرت لجنة أطباء السودان املركزية أن  أشخاص قتلوا 
ونحو 100 جرحوا خالل تفريق الرشطة مظاهرة يف محيط 

القرص الرئايس بالخرطوم أمس.
وأصدر رئيس مجلس السيادة السوداين عبد الفتاح الربهان  

قرارا بتشكيل لجنة تق حقائق يف أحداث األمس.
وقال بيان ملجلس األمن والدفاع ترأسه الربهان إن املجلس 
أمر بالتحقيق فيــام وصفها بأحداث العنــف والخروج عن 
الســلمية التي رافقت املظاهرات، ومحاسبة املتورطن وفقا 

لقانون الطوار والقانون الجنايئ.

 مواقف دولية 

وقال االتحاد األورويب »نداؤنا للسلطة العسكرية بالسودان 
لوقف العنف تجاه املتظاهرين السلمين مل يلق تجاوبا ندعم 
الشعب الســوداين لتحقيق تطلعاته الدميقراطية وسندعمه 
بكل إمكاناتنا«. ودعا االتحاد األورويب الســلطات العسكرية 
الســودانية إىل زيادة جهودها لخفض التوتر وتجنب إراقة 

الدماء.
واعتــرب االتحــاد األورويب أن العنف تجــاه املتظاهرين 
واحتجاز صحفين يبعد الســودان عن طريق االستقرار، وأن 
الدميقراطية التي تدعي الســلطات العســكرية إرساءها ال 
تتحقق دون حرية تعبري، بحســب قوله. كــام اتهم االتحاد 
األورويب السلطات العسكرية السودانية بتقييد حرية التعبري 

منذ االنقالب، موضحا أنها ســحبت رخصة قنــاة الجزيرة 
مبارش.

ومن ناحية أخرى، قالت املفوضية السامية لحقوق اإلنسان 
التابعة لألمم املتحدة إن متظاهرين ســلمين يقتلون بشكل 
شــبه يومي يف الســودان عىل يد قوات األمن، وإن األخرية 

تقمع منتقدي السلطة والصحفين.
السلطات  »نطالب  اإلنســان  حقوق  مفوضية  وأضافت 
املربرة«. غري  القوة  الستخدام  الفوري  بالوقف  السودانية 

وســبق أن ندد أمس كل من الواليات املتحــدة وبريطانيا 
االحتجاجات وأســفر عن ســقوط  رافق  الــذي  بالعنف 
قتىل.وأعلنت واشــنطن تعين الســفرية لــويس تاملن 
ة باألعامل يف ســفارتها لدى الخرطوم، خلفا لرباين  قا

شوكان.
وقال وزيــر الخارجية األمرييك أنتــوين بلينكن إن تعين 
تاملن يأيت يف وقت يشــهد فيه السودان منعطفا حرجا يف 

التحول الدميقراطي.
عىل صعيد آخر، قالت وزارة الخارجية السعودية إن ممثلن 
عن الســعودية واإلمارات والواليات املتحدة واململكة املتحدة، 
أكدوا االلتزام مبواصلة الجهود املشــركة لتحقيق االستقرار 

الدائم يف السودان.
وأضافــت أن االجتامع الذي عقد يف الرياض أمس أكد عىل 
االستمرار يف تنفيذ أجندة اإلصالحات وتقديم الدعم للسودان 

وبعثة األمم املتحدة.

بعــث الرئيس الجزائري عبداملجيد تبون، رســالة إىل أمري 
قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاين، »تتصل بالعالقات الثنائية 

الوطيدة بن البلدين الشقيقن وسبل دعمها وتعزيزها«.
وقام وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعاممرة، 
بتســليم الرسالة خالل اســتقبال األمري القطري له والوفد 

املرافق مبجلس الشيخ عبدالله بن جاسم بالديوان األمريي.
وخــالل اللقاء، نقل وزيــر الخارجية، »تحيــات الرئيس 
الجزائري إىل األمــري القطري، ومتنياته له بــدوام التوفيق 

والسداد وللشعب القطري باملزيد من التقدم والرخاء«.
من جانبه، »حمل الشــيخ متيم، لعاممرة، تحياته للرئيس 
التوفيق والنجاح وللشــعب  بدوام  لــه  الجزائري، ومتنياته 

الجزائري الشقيق مبوصول التقدم واالزدهار«.
كام جرى خالل املقابلة اســتعراض العالقات الثنائية بن 

البلدين وأوجــه تنميتها، إضافة إىل تطــورات األوضاع يف 

املنطقة.

أعلنت »قوات سوريا الدميقراطية« القضاء عىل قيادي يف 
تنظيم »داعش« اإلرهايب واعتقال آخر بعملية إنزال مشركة 
لقوات التحالف الدويل و«قسد« مبنطقة الحوايج مبحافظة 

دير الزور رشقي سوريا.
وكان عنرص التنظيم قد شارك يف التخطيط للهجوم عىل سجن 
غويران بالحسكة يف نوفمرب العام املايض، حيث متكنت قوات 
»قسد« من إفشال املخطط واعتقال عدد من اإلرهابين مبن فيهم 
متزعم الخلية محمد عبد العواد، وتفجري سيارتن مفخختن أعدتا 

للهجوم عىل السجن وإحداث ثغرات يف البوابة الرئيسية له.
وأفادت »قســد« بأنهم عرثوا أثناء تفتيش املنزل الذي كان 

يختبئ فيه حيث عرث عىل كمية من األسلحة وحزام ناسف.
ويف عملية أخــرى، ألقت الوحــدات الخاصة يف »قوات 
سوريا الدميقراطية« القبض عىل متزعم محيل لتنظيم داعش 

يف منطقة العلوة بريف الشدادي جنويب الحسكة.
وكان املسلح ينشط يف نقل األســلحة إىل خاليا التنظيم 

واســتقطاب أعضاء جدد إىل صفوفــه، وللتخطيط لتنفيذ 

عمليات إرهابية.

وأشارت »قســد« إىل أنها صادرت أسلحة ومعدات ووثائق 

كانت بحوزته.



دولـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
االربعاء 19 كانون الثاين 2022

أكّد مستشــار املرشد اإليراين للشــؤون الدولية عيل أكرب 
واليتي إن زيارة الرئيس إبراهيم رئييس إىل موســكو ستكون 
منعطفــاً يف تاريخ الدبلوماســية اإليرانيــة يف ملف رفع 

العقوبات وإفشالها.
ويف حديــث لصحيفة »كيهان« اإليرانية أشــار واليتي اىل 
أن روســيا كان لها دور رئييس يف دعم إيران يف الســاحات 
الدوليــة، مؤكداً أن قوة إيــران اإلقليمية يف تصاعد وأن إيران 

اليوم مختلفة عام كانت عليه قبل خمسن عاماً.
بالتزامن، ذكــر الكرملن، أن املحادثات بن الرئيس الرويس 
فالدميــري بوتن والرئيس اإليراين ابراهيم رئييس غداً األربعاء 
املوافق 19 كانون الثاين، يف موسكو، ستتناول تنفيذ املشاريع 

االقتصادية املشركة والقضايا الدولية.
وقــال املكتب الصحفــي للكرملن: »من املقرر مناقشــة 
مجموعة كاملة من قضايا التعاون الثنايئ، مبا يف ذلك تنفيذ 
املشاريع املشــركة يف املجالن التجاري واالقتصادي، وكذلك 

املوضوعات الدولية واإلقليمية«.
وتابع: »تهدف املفاوضات أيضاً إىل بحث تنفيذ خطة العمل 

الشاملة املشركة بشأن الربنامج النووي اإليراين«.
ويوم أمس االثنن، نقل مراســل امليادين عن مصادر مطلعة 
قولها إن »وفداً كبرياً من املســؤولن ورجال األعامل اإليرانين 
وصل موســكو متهيداً لزيارة الرئيس إبراهيم رئييس« يف 19 
الجــاري. وقالت املصادر إن »أعضاء الوفــد اإليراين يجرون 

مباحثات يف املؤسسات والوزارات الروسية املعنية حول تطوير 
التعاون بن البلدين«، مشريًة إىل أن »التعاون العسكري التقني 

سيكون عىل رأس جدول أعامل القمة الروسية اإليرانية«.
وأضافــت أن »رئييس يعترب نظريه الرويس فالدميري بوتن 
مــن أبرز قادة العامل ويعتزم تحقيق اخراق اســراتيجي يف 

العالقات مع روسيا«.
وكان املتحــدث باســم الحكومة اإليرانية عــيل بهادري 
2 كانون األول املايض، أن »رئييس سيزور  جهرمي، أعلن يف 

روسيا مطلع العام امليالدي الجديد«، بدعوة من بوتن.

ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــكو تاريخيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي ملوسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــارة رئيسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي : زيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ واليتـ

،  أن روسيا  ذكرت الخدمة الصحفية ألسطول املحيط الهاد
وإيران والصن ستجري مناورات بحرية مشركة.

وذكر بيان لألسطول الرويس أنه »يف امليناء سيشارك الوفد 
الرســمي للقوات البحرية الروسية يف املؤمتر املخطط بشأن 
عقد املناورات العســكرية البحرية للســفن الحربية لكل من 

روسيا وإيران والصن«.
وقال السفري الرويس يف طهران ليفان جاجريان يف مقابلة 
مع وكالة »ســبوتنيك« الروســية، إّن »روسيا وإيران والصن 
ســتجري مناورات بحرية مشــركة CHIRU يف الخليج يف 
ن املهمة  أواخــر عام 2021  أوائــل عام 2022«. ووفقاً له، ف
الرئيسية للتدريبات هي »اتخاذ إجراءات لضامن سالمة الشحن 

الدويل ومكافحة القراصنة البحرين«.
ويف اليوم السابق، كانت مجموعة من سفن أسطول املحيط 
، وسفينة  ، تتألف من ناخيموف، وطراد صواريخ فاريا الهاد

األدمريال تريبوتس الكبرية املضادة للغواصات، وناقلة بوريس 
بوتوما البحرية الكبرية، قد رست يف ميناء تشابهار يف إيران.
1 ترشين األول2021، أعلنت وزارة الدفاع الروســية  ويف 
يف بيان أّن روسيا والصن أجرتا مناورات بحرية مشركة يف 
بحر اليابان، وذلك يف إطار تدريبات التعاون البحري بن البلدين 

والتي استمرت أربعة أيام.
وأشــار بيان الدفاع الروســية إىل أّن »املناورات شارك فيها 
سفن حربية، وسفن دعم من أسطول املحيط الهاد الرويس، 
مبا يف ذلك كاسحات ألغام وغواصة، للتدريب عىل كيفية العمل 

ة بنريان املدفعية«. معاً، وتدمري ألغام العدو العا
وســبق أن أشــارت الوزارة الروســية إىل أّن »الســفينة 
الروســية أدمريال تريبوتس املضادة للغواصات  تصّدت ملدمرة 
أمريكية حاولت التســلل إىل املياه اإلقليمية الروســية، خالل 

صينية«. إجراء تدريبات بحرية مشركة روسية

ء منــــــاورات روســــــية  صينيــــــة  ايرانية في املحيــــــ الهاد

اعترب الكرملن أن الحديث عن التهديد 
بفرض عقوبات عىل البنوك الروســية 
ســابق ألوانــه، وقال املتحدث باســم 
الرئاســة الروسية دميري بيسكوف إن 
تكهنات وســائل اإلعالم غالباً ما تستند 

إىل الشائعات.
ورداً عىل سؤال عام إذا كانت السلطات 
الروسية ستدعم البنوك يف حالة فرض 
عقوبات، قال بيسكوف: »دعونا ال نعتمد 
املختلفة يف وســائل  التكهنــات  عىل 
اإلعالم، والتي غالباً ما تكون مبنية عىل 
ء أو تســتند إىل نوع من الشائعات  ال 
التــي مل يتم التحقق منها أو تأكيدها بأي 

شكل من األشكال«.
وأضــاف املتحدث باســم الرئاســة 
الروســية: »دعونا نركز عــىل الهيئات 
الرســمية لتلك البلدان التي لديها إدمان 

لفرض العقوبات«.
وفيام يتعلق بفصل روسيا عن النظام املرصيف »سويفت«، 
أشار بيسكوف إىل أن هذه الخطوة غري مربحة للواليات املتحدة 

واالتحاد األورويب.
وذكرت صحيفة »هاندلســبالت« األملانية، نقالً عن مصادر 
حكومية، أن الواليات املتحدة واالتحاد األورويب استبعدا فصل 

البنوك الروسية عن نظام »سويفت« كخيار لعقوبات محتملة، 
لكنهام يفكران يف فرض عقوبات تستهدف البنوك الروسية.

وعقــب ذلك أفاد ممثل عن مجلس األمن القومي األمرييك، 
بأنه مل يتم اســتبعاد أي خيار، وأن فصل البنوك الروســية عن 
»ســويفت« ممكن يف حالة حدوث مزيد من التصعيد لألزمة 

حول أوكرانيا.

لـــــة فـــــرض ــن يُــــــعــــــلّــــــ عـــــلـــــى مـــــســـــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــرمـ ــ ــكـ ــ الـ
ــــربــــيــــة عــــلــــى الـــــبـــــنـــــو الــــروســــيــــة عـــــقـــــوبـــــات 

مثل  أشخاص للمحاكمة يف العاصمة 
الســويرسية برن بســبب احتجاج ضد 
الحكومة الركية قبل  ســنوات، عندما 
رفع بعض املتظاهرين الفتة تحمل صورة 
مسدس موّجه إىل صورة الرئيس الريك 
رجب طيــب إردوغــان وبجوارها كتب 

»أقتلوا إردوغان«.
وفتــح اإلدعاء املحــيل يف برن آنذاك 
تحقيقاً يف تهمة »استفزاز علني الرتكاب 

جرائم أو عنف«.
وقالــت وكالــة انبــاء »األناضول« 
الرســمية الركيــة إن »االدعــاء يف 
إســطنبول فتح تحقيقــاً منفصالً. قد 
يواجه املســؤولون عن الالفتة تهامً مثل 
االنتامء ملنظمة إرهابية، وإهانة الرئيس، 

والرويج لدعاية إرهابية«.
وزعمت السلطات الركية أن »جامعات 
منها حزب العامل الكردستاين متورطة«، 

ن الحزب املذكور محظور يف تركيا ويعترب  وفقــاً لألناضول ف
منظمة إرهابية بالنسبة للواليات املتحدة واالتحاد األورويب.

201 أثناء حملة من أجل  وأشــار إردوغان إىل الالفتة يف 
اجراء تعديالت دســتورية منحته صالحيات جديدة كاسحة، 

بعد مرور شــهرين عىل محاولة انقالب عسكري فاشلة يف 
تركيا. وجاءت التظاهرة الســلمية رغم إثارتها للجدل وســط 
توترات بن أنقرة وعدد من دول أوروبا بســبب االســتفتاء يف 
تركيا عىل التعديالت الدستورية املقرحة، ومزاعم بتدخل تركيا 

يف املشهد السيايس السويرسي.

ــوا ــ ــل ــ ــ ــ ح أشـــــــخـــــــا  ــة   ــ ـ ــ ــ ــاكـ ــ ــحـ ــ مـ  : ســــــويــــــســــــرا 
ـــــــــــــــان« ــــــتــــــلــــــوا أردو ــا »أ ــ ــه ــ ــي ــ ــل ــ ــب ع ــ ــتـ ــ ــة كـ ــ ــطـ ــ ــافـ ــ يـ

الكورية  املركزية  األنبــاء  أفادت وكالة 
إطالق صاروخن  اختربت  بأنّها  الشاملية 
أنّهام أطلقا  تكتيكين موجهن ، موضحًة 
من املنطقة الغربية من البالد، وأصابا بدقة 

هدفاً يف جزيرة يف البحر الرشقي.
وأضافــت أّن أكادميية علوم الدفاع يف 
كوريا الشــاملية أكّدت دقة تشغيل نظام 
الســالح الصاروخي قيد اإلنتــاج وأمنه 
وكفاءتــه. ويرى خــرباء أّن الصاروخن 
الكورية  النســخة  أطلقا هــام  اللذيــن 
الشــاملية من نظام الصواريخ التكتيكية 
2«، وفقاً  KN« للجيش األمرييك، املسامة
لصور نرشتها صحيفة »رودونغ شينمون« 
الرســمية التابعة لحزب العامل يف كوريا 

الشاملية.
وكانت هيئة األركان املشــركة للقــوات الكورية الجنوبية 
أعلنــت، أمس اإلثنن، أن كوريا الشــاملية أطلقت صاروخن 
بالستين قصريي املدى باتجاه البحر الرشقي من مطار سونان 
يف بيونغ يانغ، يف رابع استعراض للقوة منذ بداية هذا العام.
وجاء اإلطالق األخري بعد مرور  أيام فقط عىل إطالق بيونغ 
يانغ صاروخن بالستين من منصة إطالق محمولة عىل قطار 

1 كانون الثاين الحايل. يف 

 ،»2 KN« وهــذه هي املرة الرابعة الختبار إطالق صواريخ
بعد إجراء اختبارين يف آب 2019، واختبار آخر يف آذار 2020.

ودعت الواليات املتحدة كوريا الشاملية إىل »وقف أنشطتها 
غري القانونية واملزعزعة لالستقرار«، وطلب املوفد األمرييك 
للملف الكوري الشــاميل، ســونغ كيم، يف اتصال هاتفي مع 
نظرييه اليابــاين والكوري الجنويب، من كوريا الشــاملية، 
االســتجابة بشــكل إيجايب لعرض »الحوار« الــذي قّدمته 

واشنطن، ومن »دون رشوط مسبقة«.

ــــــا صاروخيــــــن ُموّجهين إ : اختبرنــــــا  الية  الشــــــ كوريــــــا 

كشــف تقريــر صــادر عن 
املفتــش العام الخــاص إلعادة 
إعامر أفغانســتان )SIGAR(، أن 
تنبأت  األمريكية  الرقابــة  هيئة 
بانهيار القوات الجوية األفغانية 
قبل أشــهر من انسحاب الجيش 

األمرييك.
الذي قدمه  ويكشــف التقرير 
الدفــاع  وزارة  إىل   SIGAR
الثاين  كانــون  يف  األمريكيــة 
2021، لكن مل يتم الكشــف عن 
تفاصيله قبل األســبوع املايض، 
أن »القــوات الجويــة األفغانية 
كانــت يف حالة من الرصاع حول 
مجموعة من القضايا، مبا يف ذلك 
تحديات القيادة وإساءة استخدام 

الطائرات واالعتامد عىل املتعاقدين للحصول عىل الدعم«.
وذكــر التقرير أن »افتقار الواليات املتحدة واألفغان للركيز 
عىل أنشطة الدعم غري القتالية لجناح البعثة الخاصة والقوات 
الجوية األفغانية يهدد بتطوير قدرة طريان أفغانية مســتقلة 
ومستدامة ذاتيا«، مضيفا: »الغياب املحتمل لكل من املستشارين 
واملقاولن العســكرين قبل أن تتمكن القوات الجوية األفغانية 
مــن تعين وإدارة ومتويــل أو الحفا عــىل قواتها يعرض 

االستثامر األمرييك يف القوات الجوية األفغانية للخطر«.

وقال التقرير الذي ســبق االنسحاب بعدة أشهر، إن الواليات 
املتحدة أنفقــت أكرث من  مليار دوالر لدعم القوات الجوية 

األفغانية منذ عام 2010. 
يذكر أن  الواليات املتحدة انســحبت من أفغانســتان يف 1 
اب 2021. ويف الفرة التي ســبقت االنسحاب، استولت حركة 
»طالبان« عىل مناطق اســراتيجية مــن البالد، مام أدى يف 

النهاية إىل سقوط الحكومة األفغانية.
وخالل الرصاع الذي دام 20 عاما، أنفقت واشــنطن أكرث من 

1 مليار دوالر يف محاولة إعادة بناء أفغانستان.

ــار ــيـ ــهـ ــانـ ت بـ ــ ــ ــب ــ ــن ــ ـــــابـــــة األمــــيــــركــــيــــة ت هـــيـــئـــة الـــــر
ــاب ــح ــس ــن االن ــل أشـــهـــر مـ ــب ـــانـــيـــة  ــوات الـــجـــويـــة األفـــ ــ ــق ــ ال



ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة يا ر
االربعاء 19 كانون الثاين 2022

ا خر صا من فري العام ر احتال املركز الثال ... ملا ا بيس  جائزة 
ــال...  ــ ــ ــ ــ ــ ــت ــ ــ ــور مـــيـــســـي االح ــ ــ ــ ــح ــ ــرة ل ــ ــي ــ ــث ــ كــــوالــــيــــس م

ــانــدوفــســكــي ــتـــه لــلــيــ ـــويـ ــ ومــــــا هــــي أســــبــــاب عــــــدم تـ

ــة : ــلـ ــسـ ــرة الـ ــ ــ ــن فــــي ك ــي ــرف ــت ــح ــ ــل ــي ل ــ ــرك ــ ــي ــ  الـــــــــدور األم
ربية ال املنطقة  ــدارة  صــ ــي  ف تحليقه  ــواصــل  ي صــنــز  فينيكس 

أثار املرصي محمد صالح، 
نجم ليفربول،  الجدل بسبب 
خروجه من فريق العام، رغم 
حصوله عىل املركز الثالث يف 
جائزة ذا بيست  ألفضل العب 

يف العامل.
واحتل محمد صالح املركز 
الثالث يف  ســباق جائزة »ذا 
بيســت« ألفضــل العب يف 
من  املقدمة   ،2021 العــامل 
االتحاد  الــدويل لكرة القدم 
الثانية  املــرة  وهي  »فيفا«، 
التي يحصــل فيها عىل هذا  

.201 املركز بعد عام 
الرغم مــن ذلك،  وعــىل 
فقد فشــل صالح يف  دخول 
أفضل تشكيل يف 2021، رغم 
أنه ضــم  مهاجمن، حيث 
كريســتيانو   الربتغايل  ضم 

رونالــدو واألرجنتيني ليونيــل مييس والرنوجي 
إيرلينج هاالند والبولندي روبرت  ليفاندوفسيك.

 من يختار األفضل يف العامل؟ 
ويــأيت هذا التعارض يف ظــل اختالف طريقة  
اختيار الفائزين بجوائز »ذا بيســت« وفريق العام، 
واألشخاص الذين يقومون  بالتصويت يف كليهام.
ويتم تحديــد الفائزين بجوائز األفضل  بناء عىل 
تصويــت  فئات، تتمثل يف قــادة الفرق الوطنية 
 % 2 واملدربن والصحافين  والجامهري، بنســبة 

لكل فئة منهم.
وبنــاء عىل هذا التصويــت، حصل محمد صالح  
عىل 9 نقطة، بفارق 9 نقاط خلف البولندي روبرت 

ليفاندوفسيك و عن ليونيل مييس.

 من يختار تشكيل العام؟ 
ن الجهة التي تختار  فريق العام هي  يف املقابل، ف
«، وهي جمعية  جميعــة الالعبن املحرفن »
مكونــة من  عضوا، بحيث ميثل كل  دولة عضو 

واحد.
ويصل عدد أصوات اختيار تشــكيل العام  إىل  
ألف صوت، حيــث إن كل دولة ممثلة يف الجمعية 
يصوت جميــع العبيها من الدوري  املحيل الختيار 
تشــكيل العام، ويف النهاية يتم فرز هذه األصوات 

وإعالن النتيجة يف  حفل »ذا بيست«.
« يف هذه املــرة اختيار  وكانــت مهمــة »
تشــكيل العام يف الفرة من  ترشين األول 2020،  
وحتى السابع من آب 2021، وهي الفرة التي مل يكن 
فيهــا محمد صالح نجم ليفربول يف  قمة توهجه 
مثلــام حدث يف الفرة األخرية، وخاصة منذ بداية 

املوسم الحايل.
وقبــل إعالن التشــكيل، مل يكــن صالح ضمن  
ــة املخترصة للمرشــحن بناء عىل تصويت  القا

جمعية الالعبن املحرفن.
وأدى ذلك يف النهاية إىل غياب صالح عن  فريق 
ة  العام املقدم من »فيفربو«، رغم وجوده يف القا

الثالثية املخترصة  ألفضل العبي العامل.

 مييس والوضع املختلف 
إذا كان ليونيل مييس نجم باريس سان  جريمان 
أكرث املســتفيدين من حفل جوائــز الكرة الذهبية 
ن الوضع اختلف يف حفل  جائزة ذا بيست. 2021، ف
وتعتــرب  جائزتا الكرة الذهبية املقدمة من مجلة 
»فرانس فوتبول« الفرنســية، و«ذا  بيست« املقدمة 
من االتحــاد الدويل لكرة القــدم »فيفا« هام أهم  
جائزتن الختيار أفضل العب يف العامل يف كل عام.
ويف حدث نادر يف السنوات األخرية، فشل  مييس 

يف الجمع بــن جائزيت »بالون دور« واألفضل يف 
.200 العامل، وهو األمر الذي  مل يحدث منذ عام 

ويبدو  أن حفل جائزة ذا بيســت منح كريستيانو 
رونالدو، نجم مانشســر يونايتد اإلنكليزي، فرصة  
لالنتقام من غرميــه األرجنتيني الذي تفوق عليه 
بجائزتن للكرة الذهبية، بعدما حقق  كرته السابعة 

يف ترشين الثاين املايض، مقابل  لـ »الدون«.

 تفوق مييس يف الكرة الذهبية 
مييس تفوق عىل رونالدو يف حفل جوائز  »بالون 
دور« 2021، حيث فاز بالجائزة باحتالل املركز األول، 
رغم موسم  فريقه السابق برشلونة الكاريث، والذي 

مل يحقق فيه إال لقب كأس ملك إسبانيا.
التتويــج بلقب كوبا أمــريكا 2021 كان له  األثر 
األكــرب واألهم يف تتويج ميــيس بالكرة الذهبية 
الســابعة يف تاريخه، ال ســيام  وأنه كان األول له 

مع منتخب األرجنتن.
عــىل الجانب اآلخــر، حل رونالــدو يف  املركز 
الســادس، بعد أن هاجم املجلة الفرنســية بسبب 
ترصيحــات رئيس تحريرها، حيــث أكد  أن هدف 
الالعب الربتغايل الوحيــد هو الحصول عىل كرات 

ذهبية أكرث من مييس.
وقال باسكال فريي، رئيس تحرير املجلة  فرنسية، 
إن طموح رونالدو هو الفوز بكرات ذهبية أكرث من 
مييس، وهو ما رد عليه رونالدو  بالتكذيب، مشــرياً 
إىل أن فريي كذب واختار اســمه للرويج لنفســه 

وملنصبه.

  جائزة ذا بيست 
ورغم عدم وجود رونالدو ضمن املرشحن  للفوز 
بجائزة »ذا بيست« ألفضل العب يف العامل، لكنه فاز 

خالله بجائزة  استثنائية متنح للمرة األوىل.
ومنح الفيفا جائزة خاصة لرونالدو، بعد  تسجيله 
أكرب عدد من األهداف عىل املســتوى الدويل، برصيد 
111 هدفا، ليتجاوز الرقم  القيايس السابق بهدفن.

باإلضافــة إىل ذلك حل ميــيس ثانياً يف  ترتيب 
أفضــل العبــي العامل، ليفشــل يف الجمع بن »ذا 

بيست« و »بالون  دور«.
يذكر أن آخر مرة اختلف فيها أبطال  »ذا بيســت« 
200، حن فاز رونالدينيو  والكرة الذهبية كانت يف 
العــب  برشــلونة وقتها بجائزة الفيفــا وأندريه 

شيفشنكو نجم ميالن بجائزة الكرة الذهبية.

  كواليس مثرية من ظهور مييس 
اىل ذلــك، ضحى األرجنتيني ليونيل مييس،  نجم 
باريس ســان جريمان الفرنيس، بســاعة من أجل 
البولنــدي روبرت ليفاندوفســيك مهاجم  بايرن 

ميونخ األملاين.

»ماركا«   صحيفة  وذكرت 
اإلســبانية يف تقرير لها أن 
ميــيس أظهر قدرا كبريا من 
التقديــر لليفاندوفســيك، 
بعدما  ضحى بساعة من وقته 
من أجل تهنئة ليفاندوفسيك 

عىل الجائزة.
واســتجاب مييس لطلب 
»الفيفا«  بــرضورة متابعة 
»األيباد«  الحفل من خــالل 
الخاص به، رغم حقيقة علمه 
قبل  أيام بنتيجة الجائزة وأنه 

لن يفوز بها.
ن  وبحســب التقريــر، ف
مييس مل ينهض من  مقعده 
ملدة ســاعة، من أجل تهنئة 
ميونخ  بايــرن  هجوم  نجم 

بالجائزة يف ختام الحفل.
مييس كان قد أشــاد بليفا خالل تسلمه  جائزة 
الكرة الذهبية من مجلة »فرانس فوتبول« الفرنسية 
يف ترشيــن الثــاين  املايض، مشــدداً عىل أحقية 
الالعب البولندي يف الحصول عىل الجائزة عن العام 
املايض  2020 ملا حققه مع بايرن وقتها، وهي السنة 
التي شــهدت إلغاء جوائــز الكرة الذهبية  ألول مرة 

يف التاريخ.
يذكر أن مييس ســبق له التتويج بجائزة  أفضل 
العــب يف العامل من قبل االتحاد الدويل لكرة القدم 
يف  مناســبات، وتحديدا يف  أعوام 2009 و2010 

201 و2019. و2011 و2012 و

  ملاذا مل يصوت مييس 
لليفاندوفسيك ؟ 

من جهته، علق البولندي روبرت  ليفاندوفســيك 
عــىل عدم تصويت األرجنتيني ليونيل مييس له يف 

جائزة »ذا  بيست« ألفضل العب يف العامل.
وكشف املوقع الرسمي لالتحاد الدويل  لكرة القدم 
عن األشــخاص الذين قاموا بالتصويت عىل جائزة 
»ذا بيست«، سواء  من قادة املنتخبات أو مدربيها أو 

الصحفين أو الجامهري.
وأظهرت نتائج التصويت أن مييس، قائد  منتخب 
األرجنتن، اختار الربازييل نيامر دا سيلفا، زميله يف 
باريس ســان جريمان، يف  املركز األول، يليه زميله 
اآلخر الفرنيس كيليان مبايب، فيام اختار الفرنيس 
كريــم  بنزميا، مهاجم ريال مدريد اإلســباين، يف 

املركز الثالث.
وعلق ليفاندوفســيك عىل هذا األمر يف  مؤمتر 
صحفي عقده الثالثاء، حيث قال: »اســألوا مييس 

عن هذا األمر«.
واســتدرك: »ال أعتقد أنني فعلت  شــيئا سيئا قد 

يجعله غاضبا مني، إال عىل الجانب الريايض«.
ويشري ليفاندوفسيك بترصيحاته إىل  االنتصار 
العريض الذي حققه بايرن ميونخ عىل برشــلونة 
-2، يف ربع نهايئ  النســخة قبل املاضية  بنتيجة 
 0- مــن دوري أبطال أوروبا، قبــل أن يكرر الفوز 
ذهابا وإيابا يف  النســخة الحالية بعد رحيل النجم 

األرجنتيني.
وأضــاف املهاجــم البولندي: »أعتقــد  أنه قام 
بالتصويــت لصالحي يف جائزة الكرة الذهبية، هذه 
املرة األمــر كان مختلفا، هذا  اختياره وأنا أحرمه، 

أما أنا فقد اخرته يف املركز الثاين«.
يذكر أن ليفاندوفسيك اختار اإليطايل  جورجينيو، 
العب وسط تشيليس اإلنكليزي، يف املرتبة األوىل، 
يليه مييس، ثم الربتغايل  كريستيانو رونالدو، نجم 

مانشسر يونايتد اإلنكليزي، ثالثا.

صنز  فينيكــس  واصــل 
تحليقــه يف صدارة  املنطقة 
الغربية ودوري كرة الســلة 
األمــرييك للمحرفن عندما 
تغلــب عىل مضيفه ســان  
 10 -121 ســبريز  أنتونيو 
يف اليوم املاراثوين التقليدي 
بالراحل مارتن  لوثر  احتفاالً 

كينغ املناهض للعنرصية.
أكرب  هيت  ميامــي  وكان 
أيضاً  من يوم  املســتفيدين 
لوثر كينغ الذي يحتفل بذكرى 
ميالده عام 1929 يف اإلثنن 
الثالث من شهر  كانون الثاين، 
وذلــك بتغلبه عــىل ضيفه 
 99-10 رابتــورز  تورونتو 
ليشدد الخناق عىل  شيكاغو 
بولز متصدر املنطقة الرشقية 
مضيفه  أمــام  خرس  والذي 

.119-10 ممفيس غريزليز 
يف ســان أنطونيو، حيث تكون املسرية  السنوية 
لالحتفــال بذكرى لوثر كينغ هي األكرث ازدحاًما يف 
البالد حيث يشــارك فيها  حوايل 00 ألف شــخص 
حســب منظميها، يدين صنز بفــوزه الرابع تواليا 
والـ يف الدوري  إىل ديفن بوكر صاحب  نقطة 
مع ست متريرات حاسمة وخمس متابعات، وكريس 
1 نقطة مع  بول الذي حقق  »دابل دابل« بتســجيله 

12 متريرة حاسمة.
وانتظر صنز الربع األخري لحســم نتيجة  املباراة 
1 محوال تخلفه بفارق  - يف صالحه حيث كسبه 
-91( اىل فوز  أربع نقاط يف نهاية الربع  الثالث )

1 نقطة. بفارق 
وعــزز صنز صدارته للمنطقــة الغربية  برصيد 
 فوزا يف  مباراة مقابل 1 فوزا و12 خســارة 
ملطارده املبارش غولدن ستايت  ووريرز الذي يستضيف 

ديرويت بيستونز مساء اليوم.

  »تريبل  دابل« لباتلر 
 وفرض جيمي باتلر  نفسه نجام يف مباراة فريقه 
 )99-10 ميامي هيت أمام ضيفه تورونتو رابتورز )

بتحقيقــه  »تريبل دابل« مع 19 نقطة و10 متريرات 
حاسمة ومثلها متابعات.

وســاهم البديل تايلر هريو بشكل كبري يف  الفوز 
2 نقطــة، وكان زميله بام  2 لهيت بتســجيله  الـ
أديبايو، العائد إىل املالعب  بعد غياب ســتة أسابيع، 
1 نقطة مع تسع   قريبا من الـ«دابل دابل« بتسجبله 

متابعات.
وعــزز هيت موقعه يف املركــز الثاين  للمنطقة 
الرشقية مستفيدا من خسارة شيكاغو بولز متصدرها 
10-119، وبروكلن  أمام مضيفه ممفيس غريزليز  
-10 نتــس الثالث أمام مضيفه كليفالند كافاليريز 

.11
يف ممفيس حيث اغتيل لوثر كينغ يف  الرابع من 
19، استعاد غريزليز سكة االنتصارات التي  نيسان 
توقفت الســبت عند 11  فوزا متتاليا بالخسارة امام 
 10 داالس مافريكس، وذلك بالفوز عىل بولز 119-
2  نقطة لكل من جا مورانت وديسموند باين. بفضل 
وعــا بولز من غياب نجمه زاك الفن  املصاب يف 
 2 ركبتــه ومل ينفعه تألق دميــار ديروزان صاحب 
2( ألن  - نقطــة وال انتفاضته يف الربع  األخري )
- غريزليز حسم األكور يف الربعن الثاين والثالث )

2(  بعدمــا انتهى  - 2 و
الربع األول بالتعادل 20-20.

وبدوره، تأثر بروكلن نتس 
بغيــاب نجمه  كيفن دورانت 
املصاب يف ركبته وخرس أمام 
.11 -10 مضيفه كافاليريز 

كايري  النجــامن  وبــرز 
2 نقطة  وتســع  إرفينــغ )
وجيمس  حاسمة(  متريرات 
هــاردن بـ«دابــل دابل« مع 
22 نقطــة و10 متريــرات  
تفادي  دون  لكن  حاســمة، 
الخسارة السادسة عرشة يف 

 مباراة.
األلعاب  صانــع  وتألــق 
الواعد داريوس  غارالند الذي 
الـ22  ميالده  بعيد  سيحتفل 
األربعــاء املقبل، يف صفوف 
الفائز بـ »دابل  دابل« مع 22 نقطة 

و10 متريرات حاسمة.
وصعد كافاليريز اىل املركز الرابع يف  املنطقة الرشقية 
مستغال الخسارة الثانية توالياً والـ19 يف  مباراة 
مليلوويك  باكس بطل املوســم املايض عندما سقط 

.121-11 أمام مضيفه أتالنتا هوكس 
ورغــم تألق نجميه كريس ميدلتــون )  نقطة( 
2(، نجح  بو ) والعمالق اليوناين يانيس أنتيتوكو
أتالنتا يف تحقيق الفوز  بفضل 0 نقطة و11 متريرة 
حاســمة لراي يونغ و20 نقطة وتســع متابعات 
1 نقطة للبديل اإليطايل دانيلو  لديأندريــه هانر  و

غاليناري.
وقاد »امللك« ليــربون جيمس  فريقه لوس أنجليس 
ليكرز إىل وقف سلســلة ثالث هزائم متتالية والفوز 
2 نقطة  9 بتســجيله  عىل ضيفه يوتا  جاز 101-

مع سبع متريرات حاسمة ومثلها متابعات.
1 نقطة مع مثاين   وأضاف راســل وســتربوك 
متابعــات، فيام مل ينفع يوتا جاز تألق نجميه مايك 
كونــيل )20 نقطة( والفرنــيس رودي  غوبري )19 
1 هذا  1 متابعة( لتفادي ( الخســارة الـ نقطة مع 
املوسم والثالثة يف  املباريات األربع األخرية.                                                                     

والسيدات للرجال  دولية  ات  سبا  : تزل 
2 الجار باألرز 2 و 2 و والناشئين في 

توحة وية لنادال في بطولة أستراليا امل  بداية 
هل نعومي أوساكا وانسحاب أنس جابر وت

ينظّــم اإلتحــاد اللبناين 
للتزلج عىل الثلج ســباقات 
دوليــة  يف التزلــج األلبي 
2  كانــون   و  2 و  2 يف 
التعّرج  يف  الجــاري  الثاين 
القصري والتعّرج الطويل عىل 
منحدرات جربان خليل جربان 

يف  األرز.
التــي تود  عــىل األندية 
إرســال  تســجيل العبيها  
األسامء واألعامر إىل اإلتحاد 
قبل الساعة الثانية عرشة من 

ظهر غد الخميس.
نظــام  يــيل  مــا  ويف 

السباقات: 
يعتمد نظام االتحاد الدويل 

يف سحب  القرعة.
إجتامع  حضــور  الزامية 
رؤســاء الفرق مع  تفويض 

خطي من النادي وإال تشطب أسامء الالعبن  
من السباق.

يحدد نوع الســباق أثناء إجتامع الفرق  بعد 
اإلطالع عىل نوعية الثلج.

يعقد اإلجتامع األول لرؤســاء الفرق عند  
الســاعة السادسة من مســاء األحد املقبل 
2 الجاري يف فندق  »سيدروس«  الواقع يف 

)األرز(.

 عىل كل ناد تفويض شخص واحد لتمثيله  
يف اإلجتامع وأثناء الســباق وله الحق وحده 

بتقديم اإلعراض.
 ســوف تحتســب  نتائج هذه السباقات 

لبطولة لبنان.
 عىل كل العــب أن يكون قد وقع عىل الـ
    للتمكّن  من املشاركة 
يف الســباق واال مينع من املشــاركة من قبل 

املندوب الدويل.                   

استهل نجم التنس اإلسباين 
املصنف  الخامس عاملياً رافايل 
نــادال مشــواره يف بطولة 
أسراليا املفتوحة لكرة املرضب 
بفوز  ســهل عىل األمرييك 
ماركوس جــريون يف الدور 

األول من البطولة.
املصنف خامساً  نادال  وبدأ 
عىل العامل  مشواره يف أوىل 
البطوالت األربع الكربى بقوة 
من خالل فوزه السهل اإلثنن 
عــىل  األمــرييك ماركوس 

.2- - و -1 و جريون 
واحتاج اإلسباين البالغ  
عاماً إىل  ســاعة و9 دقيقة 
لحسم بطاقته إىل الدور الثاين 
يف هذه البطولة التي خرست 
بطلها  دجوكوفيتش املصنف 
أول عاملياً بعد ترحيله األحد من 
ملبورن عىل خلفية عدم تلقيه  
اللقاح املضاد لفريوس كورونا 
الخاطئ يف عملية  وسلوكه 
دخوله إىل أسراليا قبل الغاء  

تأشريته عىل دفعتن.
وكان نادال راضياً عام قدمه 
يف أول  مبارياته يف ملبورن 
بارك، قائالً »مستواي يتحسن. 
من الصعب القول أين أصبحت  
مقارنة بأفضل مســتويايت. 
يجب التعامل مع األمر كل يوم 
عىل حدة وأن أتقبل بأن األمور  
ليست جيدة طيلة الوقت، مع 
اإلبقاء عىل إيجابيتي من أجل 

اللعب بطاقة جيدة...«.
1 سنة منذ تتويج   ومرت 
»املاتــادور« بلقبــه الوحيد 
يف ملبــورن عام 2009، رغم 
وصوله بعد ذلــك إىل املباراة  

النهائية أربع مرات.
واســتعد اإلسباين بأفضل 

حرازه لقب دورة ملبورن، يف  طريقة ممكنة  ب
أوىل مشــاركته يف دورة رسمية منذ أوائل أب 
املايض قبل  أن يبتعد قرابة خمســة أشهر عن 

املنافسات بسبب اإلصابة.
1 مرة وشــارك يف   عاد بطل روالن غاروس 
دورة استعراضية يف أبو ظبي يف كانون االول 
الفائت، أصيب عىل إثرها بفريوس كورونا  لدى 
عودته اىل بــالده، قبل أن يتعا ويتوجه اىل 

ملبورن.
ويأمل نادال االســتفادة عىل أكمل وجه  من 
غيــاب دجوكوفيتش عن البطولــة التي توج 
الرصيب بلقبها تسع مرات، من أجل االنفراد  بالرقم 
القيايس لعدد األلقاب الكربى الذي يتشاركه مع 
املصنف أول عاملياً وغرميه  السويرسي الغائب 

عن البطولة روجيه فيدرر )20 لقباً(.
ســباين يف   وســيكون االختبار التايل ل
مواجهة الفائز من مباراة األســرايل ثانايس 

كوكيناكيس واألملاين يانيك هانفامن.
ويف أبرز النتائج عند الرجال، بلغ  الدور الثاين 
اإليطايل ماتيو برييتيني الســابع يف البطولة 
 2- - و بفوزه عىل األمرييك  براندون ناكاشيام 
، والكندي دينيس شابوفالوف  - ( و - ) - و
 - الرابع عرش  بفوزه عىل الرصيب السلو ديريي 

.) - ) - - و - و ( و - )

السيدات   
وعند السيدات، بدأت اليابانية ناومي  أوساكا 
1 يف البطولة حملة الدفاع عن لقبها  املصنفة 
بشــكل جيد من خالل الفوز عىل  الكولومبية 

، يف الدور األول. - - و كاميال أوسوريو 
من جهتها انســحبت التونســية أنس جابر  
املصنفة تاسعة قبل مباراتها يف الدور األول مع 
اإلســبانية نوريا باريساس بسبب إصابة  يف 

الظهر بحسب ما أعلن املنظمون.
وســبق لجابر أن انسحبت األسبوع املايض  
من مباراتها يف الدور ربع النهايئ لدورة سيدين 
أمام االســتونية أنيت كونتافيت نتيجة  إصابة 
يف أســفل الظهر كانت السبب يف انسحابها 
أيضاً اإلثنن. وقالت التونسية يف حسابها عىل 
توير:  »تعرضت إلصابة يف ظهري األســبوع 
ء يك أكون  املايض يف ســيدين. قمت بكل 

جاهــزة  واعتقدت بأين ســأتعا يف الوقت 
املناسب للمشاركة هنا«.

وتابعت »لألسف، األمل ما زال  موجوداً واللعب 
بهذه الظروف قد يهدد موسمي بأكمله«.

وبعد موسم مضطرب واعتكافها لفرة بسبب  
وضعها الذهني ما أدى اىل تراجعها يف تصنيف 
2 عاماً( أن  تذهب  املحرفات، تأمل أوســاكا )
يف ملبــورن حتى النهاية وإحراز لقب البطولة 
األسرالية للمرة الثالثة يف  مسريتها ورفع عدد 
ألقابها الكربى اىل خمسة )توجت مرتن ببطولة 

أمريكا املفتوحة(.
ورضبت اليابانية بقوة وتقدمت يف  املجموعة 
صفر يف طريقها لحســم اللقاء يف  األوىل 
 دقيقة ضد منافسة »ال أعرف  عنها الكثري« 
بحســب ما أفادت، مضيفة »لقد لعبت بشكل 
رائع وقاتلت عىل كل  كرة. أنا ســعيدة وحسب 
اً  بوجــودي هنا. يراودين شــعور خاص دا
بالعــودة اىل هنا«. وتلتقي أوســاكا يف الدور 
الثاين  األمريكية ماديســون برنغل التي تغلبت 

-1 وصفر عىل األوكرانية دايانا ياسرميسكا 
صفر ثم باالنسحاب. وعىل غرار أوساكا،    و
مل تجد التشيكية  باربورا كرييتشيكوفا املصنفة 
حرازها  رابعة التي فاجأت العامل العام املايض ب
لقب  بطولة روالن غاروس الفرنسية، صعوبة 
يف حســم بطاقتها بفوزها عىل األملانية أندريا  

صفر. -2 و بتكوفيتش 
2 يف الدور  الثاين  وتلتقي التشيكية البالغة 
الذي يبقى أفضل نتيجة لها يف ملبورن )شاركت 
مرتن فقط سابقاً(، الصينية  وانغ شيو التي تغلبت 

. - - و عىل السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا 
وبعدما حظيت برشف أن تكون صاحبة أول  
إرســال عىل ملعب رود اليفر أرينا يف نسخة 
هــذا العام، انحنت األملانيــة تاتيانا ماريا  أمام 
اليونانية ماريا ساكاري الخامسة يف البطولة 

.)2- ) - - و التي خرجت منترصة 
ومل تجد البيالروســية فيكتوريــا  أزارنكا، 
2 والفائزة باللقــب عامي 2012  املصنفــة 
201، صعوبة يف تخطي عقبة املجرية  بانا  و
-1، فيــام كانت األمريكية  - و أودفــاردي 
الشابة كوري غوف الثامنة عرشة أبرز ضحايا  
اليوم األول بخسارتها أمام الصينية وانغ كيانغ 
                                                          . - و2-

نادا

ل ل ع ال حاد اللبنا للت ا اال

وفس ان ال ومي ولي ال  ال

ونيو ن ان  س و ا فيني م مبا

أوساكا

أنس جابر
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من خمسة حروف:    االبراج 

  مدينة فرنسية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

عبد الوهاب محمد        الحل السابق 

اخترب معلوماتك

نفســاين  طبيــب  1ـ 
ساوي. 

2ـ االســم الثاين لوزير 
لبناين سابق. 
ـ مصباح. 

واعتنــوا  أداروا  ـ 
باألمور. 

ـ الجار. 

1ـ دولة أوروبية. 
2ـ من أسامء األسد. 

دولــة  عاصمــة  ـ 
أوروبية.

الــرأي  يطلــب  ـ 
والنصيحة يف األمر. 

ـ رئيــس وزراء هندي 
راحل. 

أديب وكاتب وشــاعر وصحفي مهجري راحل. يعترب 

مــن أبرز اعــالم أدب املهجر، ومن مؤســيس الرابطة 

األدبية، وهي جمعية أدبية عربية يف األرجنتن.  

إسمه مؤلف من مثانية حروف. إذا جمعت: 

+  صوت وقع الحديد بعضه ببعض.  +1+

+  نوع من العصافري.  +2+

ء.  +  بخيل شديد التمّسك بال + +

+  فريد من نوعه.  + +2

+2+  قضاء لبناين. 

+  عرث عىل.  +2

+  نوتة موسيقية. 

1ـ ما إسم األديب والكاتب والقص األمرييك الراحل 

الذي إشــتهرت قصصه القصرية بخفة الدم والسخرية، 

ولوال حبسه ملا فكّر يوما يف الكتابة؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما إسم الشاعر اللبناين الذي كان من أعضاء الرابطة 

القلمية يف نيويورك، ولّقب بـ الشاعر الدرويش؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ يف أية دولة أمريكية يقع مطار كاراسكو؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ما إسم الشاعر والروايئ البنغايلـ  الهندي الذي نال 

19؟  191 وتويف عام 1 جائزة نوبل سنة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ كم يبلغ طول خليج العقبة بالكيلو مر؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ من هو الشاعر األموي الذي لّقب بـ خليل الخلفاء، 

وذلك ألنه كان يجالس الخلفاء واألمراء؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ما إســم الدولة التي إحتلت املركز الثالث يف بطولة 

19؟  كأس العامل بكرة القدم سنة 2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ما إســم املدينة العربيــة التي هي مركز محافظة، 

وتقع عىل ساحل البحر األحمر، ولّقبت بـ عروس البحر؟ 

من هو
من هي

الثور

(21 نيسان  21 أيار(

الرسطان

2 متوز( (22 حزيران  

العذراء

2 أيلول( 2 آب   )

العقرب

21ت2) 2 ت1 )

الجدي

(22ك1  20 ك2)

الحوت

(20 شباط  20 آذار(

ابتسم وعد اىل ما كنت عليه يف السابق من 

الفرح. حسن ادراكك سيساعدك عىل فك عقدة 

قضية صعبة. عالقتك جيدة ومنسجمة.

تعيش هــذه اآلونة يف حالة من الردد بن 

االرتباط واالنفصال. أنت يف مركز مناســب 

لكســب أي معركة تخوضهــا، والنجاح اىل 

جانبك. 

تشعر بالحاجة امللّحة اىل أن تكون محاطا 

بالعاطفــة والحنــان، وترغــب يف أن يعرب 

املحيطون بك عن اهتاممهم بالكالم واألفعال. 

ال تقــم بعالقات مهمة هــذه الفرة. ابتعد 

عن األشــخاص الذين يسببون لك األذى. اياك 

أن تنخدع باملظاهر الكاذبة واألقوال املعسولة. 

تغمرك حالة من الصفاء يف هذه اآلونة مام 

يجعلــك تصل اىل بر األمان. حدد رشوطك قبل 

التوقيع لتاليف أية مشكلة يف املستقبل. 

ستجد الفرص الجيدة طريقها اليك وستكون 

مــن الفرحن. تطور جديد يف تفكريك يدعوك 

ألن تكون منطقيا أكرث يف تعاملك مع أقربائك. 

ستقوم باتصاالت مهمة مع أشخاص تعتمد 

عــىل دعمهم. عليك أن تكون يقظا اذا أردت أن 

تسري أمورك عىل ما يرام يف هذه املرحلة. 

ابتعد عن الترسع يف أخذ القرارات الصعبة 

وال تجازف يف ذلك. عاطفيا، كل ما تحتاج اليه 

هو شخص واحد يكون لك حبيبا. 

حاول أن تبقى عىل التوازن بن الجد واملرح، 

يك ال تحصل انعكاسات غري مريحة. قد تتغلب 

عىل ضعفك اذا استعملت ارادة قوية. 

مرحلة وعي ونضــوج واعادة تقييم دورك 

االنساين الكبري. سؤال مهم سريتسم يف ذهنك 

عن مستقبلك، فاطم اىل انك ستنجح.

ء  حــرية وقلق ومواقف مزعجة بعض ال

بشأن قضية عقارية. ال تهتم فلكل عقدة حل. 

الزمن مؤات ملصلحتك للتغيريات العميقة.

حــذار املواجهة يف أمور شــائكة. اصرب 

قليال فهناك شخص جديد قد يغري لك تفكريك. 

تعويض مايل تناله لقاء عمل مهم قمت به. 

الحمل

(21 آذار  20 نيسان(

الجوزاء

(22 أيار  21 حزيران(

االسد

2 آب( 2 متوز   )

امليزان

2 أيلول  22 ت1) )

القوس

(22ت2  21 ك1)

الدلو

(21 ك2  19 شباط(

انديانا

اليونان

الفاتيكان

بوردو

بريطانيا

باراغواي

بوانتي

تنزانيا

جائزة

جزين

جمهور

حمورايب

حدث

خبز

خرطوم

دزينة

دجاكرتا

ذهب

زوريخ

زند

سويرسا

شعوب

شارع

صحافيون

طريق

طائر

عيناتا

عنجر

فريوز

فونتنيل

كاتب

مريوبا

ميكانيك

محام
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الحل السابق

الحل السابق

 بيت شالال

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل 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 السويد.

2ـ الوطواط. 

190 ـ سنة 

ـ كاب تاون. 

ـ الشعب الروماين.

ـ عنرة بن شداد. 

21 ق.م. ـ سنة 

ـ املمثلة نورا. 

1ـ بوسطن. 

2ـ الراي. 

ـ ري، رب.

ـ ماريا. 

ـ أمثال.

1ـ بارما. 

2ـ وليام. 

ـ رّس، رّث.

ـ طاريا. 

ـ نيبال. 
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1ـ سلام الغرلوف
2ـ هول، جف، األرانب

ـ ييأس، وأم، لسع
ـ رّس، حرا، السوس

توّهمت،  راســلوهم،  ـ 
عبري

بيانو،  هنو،  مـربوك،  ـ 
فا

ـ زّوده، أنواع، دل، نسيم

ســاعياً،  خل،   ، ي ـ 
يدي

9ـ رندولــف ســـكوت، 
ربّان

10ـ رف، عي، رواهم، يك
يحيا الفاتيكان،  11ـ 

12ـ ماتيــس، الناهــب، 
أوباش

الرماد، ال، األسنان 1ـ 

1ـ سهري رمزي
2ـ لويس أبو رشف، ال

ـ مأل، رسدين، مر
ـ سحلوه، دف، يم

ـ لّج، روك، خّو، آسا
ـ أفواه، اللعل
ـ مهن، فيفا

ّل ـ راما، نورس، أل
9ـ ل ل، لّتوا، كّنتنا

10ـ وارسو، عسو، يا
11ـ فّر، وهب، اتركها

12ـ السميدع، وابل
1ـ تنس، تالريان
1ـ لبعا، أبه، اس
1ـ عون، أميون

1ـ سن، حبا
1ـ يفيد، كيان

1ـ رامي عياش

رســومي،  األرانــب،  أوالد  1ـ 
مقياس أريض. 

2ـ شــاعر وكاتب فرنيس، رب 
االرسة. 

ـ ييء، طعم الحنظل، حسن 
القد واعتداله. 

ـ نقيــض نــوم، ممثل فنون 
قتالية راحل.

ـ متشابهان، تركني أذهب، أول 
ء.  ال

ـ يحمله كل شخص، عروس، 
أرشد، ملس. 

ـ نشــري ونبيع للربح، مييل 
اىل. 

ـ أنشــد، صنعة، مكان لدرس 
القمح.

9ـ تقفل، االســم الثاين لكاتب 

رويس راحل.
10ـ ميّرن، مــن الحبوب، لقب 

غريب. 
11ـ سباق ســيارات، مسحوق 
للتنظيف، ما ســقط مــن الوبر 

والصوف.
12ـ مدينة أمريكية، حرف عطف. 
1ـ ضمري متصل، أقفز، تابعت. 
1ـ غري الناضج، مقياس غريب، 

بن جبلن. 
1ـ مقاطعــة مغربية، نقيض 

أيرس. 
1ـ مدينة إيطالية، متشابهان.

1ـ سئم وضجر منه، سارعت 
إىل.

1ـ ممثلــة لبنانيــة صاحبة 
الصورة.

آســيوية،  دولــة  1ـ 
عاصمة أوروبية.

2ـ فنانة لبنانية راحلة، 
أحصل. 

ـ صاحــب وزميــل 
الثاين  االســم  العمــل، 

لرئيس افريقي راحل. 
ـ سلســلة جبال يف 
غريب سيبرييا، كثري، ثوب 

من حرير.
ـ أّول أيــام العجوز، 
قمح،  باطــن،  خــالف 

ضعف، أعلو وأرتفع. 
ـ طائر مايئ، مناص، 
مذيعة واعالمية لبنانية، 

رص. 
اماراتية،  جزيــرة  ـ 

نوتة موسيقية، وبّخها. 
باألجنبية،  واحــد  ـ 
ســقي، ننســق وننظم، 

دولة عربية.
منفصل،  ضمــري  9ـ 
نظــر،  األرض،  يف  دس 
ء  رجع الفيء، شــد ال

بالحبل. 
10ـ شاعر لبناين راحل، 

تأخر عن، أحد الشهور. 
11ـ مدينة ســورية، 
راحل،  ســوري  ممثــل 

حيوان معروف. 
12ـ مسلســل ألحمد 

زيك، هدموا، قلبي. 
القوس،  صــوت  1ـ 
، تال، إقربت منه. 
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ــى أيـــــــــــار املـــقـــبـــل ــ ــتـ ــ ــن حـ ــ ــي ــ ــب ــ ــاخ ــ ــن ــ ــل ــ ـــــــــو الــــســــلــــطــــة ل ابـــــــــر مـــــورفـــــيـــــن مـــــــن 
ــبــل االنــتــخــابــات ــوع املــقــبــل وال تـــدابـــيـــر مــوجــعــة  ــ ــب ــ ــا االس ــه ــشــا الــحــكــومــة تــســتــعــيــد ن
ـــــــرب الـــــــــبـــــــــاد واالســــــــــــعــــــــــــار عــــــلــــــى حــــالــــهــــا ــة تـــــــ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ ـ ــــــة  عــــــاصــــــ

بي ــة أبــــو  ــربـ ــار إمــــاراتــــي ســـعـــود بــعــد ضـ إســتــنــ
» »التحال يــتــراجــع  لــ  مــا  لة  ا م ليات  بع يعد  وســريــع 

بوتيــــــــــن مــــــــــع  اليــــــــــوم  يبحــــــــــ  رئيســــــــــي 
ــــــــــاون العســــــــــكر والتجــــــــــار ــــــــــي« والتع ــــــــــوو االيران »الن

كيي  – موسكو  خ  على  رة  مست الديبلوماسية  املساعي 
أوكرانيا بتسليح  تعد  وبريطانيا  روسيا  نة  لط تسعى  أملانيا 

2
ــــــــــــــات تــــــــــــــتــــــــــــــ
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)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) )تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

يثري الدهشــة هو اعداد مــرشوع موازنة قبل اقرار هذه 

الخطــة، علام ان منطق االمور يقــول بأن املوازنة يجب 

ان تكــون ترجمة لهذه الخطة.. من هنا وجوب ان يكون 

الناخــب واعيا متاما الالعيبهم التي يفرض انها ال يجب 

ان متر عىل أحد«.

 جلسة جس نبض 

ويستنفر رئيسا الجمهورية والحكومة مبسعى لتكون 

املرحلــة املقبلة منتجة قدر املســتطاع ما يخفف بعض 

الخســارات التــي منيت بها كل القطاعات يف االشــهر 

املاضيــة. وزار رئيس الحكومة نجيب ميقايت يوم امس 

قــرص بعبدا،حيث قال بعد لقائه الرئيس ميشــال عون: 

»بحثت مــع فخامة الرئيــس يف املواضيع االجتامعية 

امللّحة والتي تقتي ان تكون مطروحة عىل جدول اعامل 

مجلس الوزراء خالل انعقاده االسبوع املقبل وعىل رأسها 

موضــوع املوازنة العامة. وكان هناك توافق عىل مختلف 

النقاط وإن شــاء الله نلتقي االســبوع املقبل يف جلسة 

ملجلس الوزراء يتم خاللها مناقشــة املوازنة واملشــاريع 

االجتامعية والحياتية االساسية وامللّحة«.

مــن جهتها وصفت مصادر قريبــة من الرئيس عون 

اللقاء بـ »الجيد« متحدثة لـ »الديار«عن »تنسيق تام بن 

الرئيســن لضامن عودة عجلة الحكومة للدوران القرار 

املوازنة وخطة التعايف كام املساعدات االجتامعية وبدل 

النقــل اضافة لغريها من االمور امللحة والطارئة املرتبطة 

مثال باالنتخابات النيابية واقرار االعتامدات املالية الالزمة 

لها اضافة لتشــكيل هيئــة االرشاف  عىل االنتخابات«. 

واعتربت املصادر ان تحديد املســار الحكومي وما اذا كان 

سيكون ميرسا ام ال، »ميكن ان يتحدد من خالل الجو الذي 

سيطبع الجلسة االوىل املفرض ان تنعقد يوم االثنن يف 

قرص بعبدا«.

واعتربت مصادر سياسية مواكبة ان »الجلسة الحكومية 

االوىل ســتكون اشبه بجلسة جس نبض، بحيث يتبن ما 

اذا كان وزراء »الثنايئ«سيكونون مرنن ام ملتزمن متاما 

بالبحث حرصا باملوازنة وخطة التعايف«، وقالت املصادر 

لـ »الديار« : »لن يســتطيع »الثنايئ«االعراض عىل بت 

امور ملحة سواء مرتبطة بشؤون الناس او باالنتخابات، 

واالرجح انه سيعرض حرصا عىل اقرار التعيينات«.

واجتمع الرئيس ميقايت يوم امس ايضا يف حضور نائب 

رئيس الحكومة سعادة الشامي، مع السفرية الفرنسية يف 

لبنان آن غريو عىل رأس وفد ضم الخبري يف صندوق النقد 

الدويل كليامن ستيز ونائب رئيس الخزينة الفرنسية وليام 

روز. وعربت الســفرية غريو خالل االجتامع عن رسورها 

»لعودة التئام مجلس الوزراء للبحث مبرشوع املوازنة الذي 

هو حجر األســاس ملرشوع التعايف االقتصادي«.وأعربت 

»عن دعم فرنســا للحكومة اللبنانية يف مرشوع التعايف 

الذي هو أساس النقاشات واملفاوضات مع صندوق النقد 

الدول«.وتناول اللقاء أيضا الخربة التقنية واملساعدة الفنية 

التي ســتقدمها فرنســا من خالل خرباء من وزارة املالية 

ومديرية الخزينة فيها للفريق اللبناين يف املحادثات مع 

صندوق النقد الدويل.

 استقرار سعر الرصف 

يف هذا الوقت، واصل سعر الرصف استقراره عند عتبة 

2 ألفا، ما دفــع وزارة االقتصاد لتكثيف مداهامتها  الـــ 

لضــامن التزام التجار بالبيع عىل ســعر الرصف الجديد. 

وقالــت مصادر الوزارة لـ »الديــار« : »نحن عىل االرض 

لضامن خفض التجار اسعار السلع.. ونحن نقوم مبقارنة 

االســعار مبا كانت عليه يوم الخميس املايض وما باتت 

ء مقتضاه وقد سطرنا محارض  عليه اليوم لنبني عىل ال

ضبط بحق املخالفن«.

وكانت أســعار املحروقات سجلت من جهتها انخفاضاً 

كبرياً يوم أمس فيام أعلن مدير عام الحبوب و الشــمندر 

الســكري جريس برباري أن »هناك توّجهاً إىل رفع وزن 

ربطة الخبز بدالً من خفض سعرها«. وقال »من املحتمل 

خفض ســعر الربطة بشكل بســيط. لكن العمل يجري 

عىل إجراء دراســة تبنى عىل زيادة وزن الربطة إرضاًء 

للجميع«.

يف املــوازاة، أعلن رئيس نقابــة مريّب وتجار الدواجن 

وليم بطرس أن أسعار الدجاج واكبت انخفاض سعر رصف 

الدوالر، منذ بداية انخفاضه وتقريباً بالنسبة عينها.

وكشــف أن أسعار الفروج توازي حوايل  الفاً للكلغ 

متمنيا ان تبقى العملة ثابتة »فنحن نتأثر بســعر الدوالر، 

ونأمل حصول امور ايجابية تشــجع االســتهالك وتعيد 

للناس الثقة«.

ويســتعد لبنان صباح اليوم الستقبال عاصفة ثلجية 

جديدة وتتوقع مصلحة األرصاد الجوية اللبنانية أن تستمر 

حتى ظهر يوم غد الخميس، قبل أن تنحرس تدريجياً مخلفة 

موجة من الصقيع وتكون للجليد، كل ذلك فيام يعجز قسم 

كبــري من اللبنانين عن تأمــن املواد الالزمة للتدفئة يف 

 ظل تحليق اســعار املحروقات وبالتحديد الغاز واملازوت.

ظبي جراء الهجوم الحويث.
وأظهرت الصور تصاعد الدخان فوق مستودع وقود لرشكة 

برول أبو ظبي الوطنية يف حي املصفح.
كام وثقت صور أخرى التقطت بعد فرة وجيزة من الهجوم 
عالمات االحراق ورغوة بيضاء إلخامد الحرائق منترشة عىل 

أرض املستودع.
وكانــت جامعة الحويث أعلنت االثنن أنها شــنت هجامت 
بواســطة طائرات مسرية وصواريخ باليستية عىل أبو ظبي 

وديب يف اإلمارات.
لكن السلطات يف اإلمارات أكدت فقط حدوث ما تشتبه يف 
أنه هجوم بطائرات مسرية يف أبو ظبي، مام أسفر عن مقتل 

 من الجنسيتن الباكستانية والهندية.
وســقط القتىل جــراء انفجار يف صهاريــج لنقل املواد 
النفطية، كام أفادت الســلطات باندالع حريق قرب مطار أبو 

ظبي.

 الرد عىل الحوثين 
وقد قال وزير الخارجية السعودي األمري فيصل بن فرحان 
أمس الثالثاء يف تغريدة عىل توير، إن اململكة والتحالف يف 
كامل استعدادهام وجاهزيتهام للتعامل مع مزيد مام وصفه 

بالتعنــت الحويث، والدفاع عن أمن اململكة واملنطقة.
وأضاف بن فرحان أن مبادرة السعودية إليجاد حل سيايس 

لألزمة اليمنية، ال تزال مطروحة.
وتابع الوزير السعودي أن الرياض والتحالف مستمران يف 

دعم الجهود األممية والدولية إلحالل الســالم يف اليمن.
كام أصدرت الخارجية السعودية أمس الثالثاء بيانا، قالت 
فيه إن اململكة »ســرد بكل حزم وقوة عىل جميع املامرسات 
واألعامل اإلرهابية الجبانة التي تتعرض لها من قبل مليشــيا 
الحــويث اإلرهابية املدعومة من إيران، وتســتهدف األبرياء 
واألعيان املدنية واملنشآت الحيوية عىل أراضيها، وتهدد السلم 

واألمن اإلقليمي والدويل«.
ويف ســياق متصل، ذكرت وكالة األنباء السعودية أن ويل 
العهد الســعودي األمري محمد بن سلامن أجرى اتصاال هاتفيا 
بــويل عهد أبو ظبي الشــيخ محمد بن زايد، أكدا فيه رضورة 
وقــوف املجتمع الــدويل يف وجه ما ســّمياها االنتهاكات 
الصارخة للقوانن واألعراف الدولية، يف إشــارة إىل هجامت 

الحوثين.
بــدوره، قال األمري خالد بن ســلامن نائــب وزير الدفاع 
الســعودي  عرب حســابه يف توير إن ما وصفه باعتداء 
املليشــيات الحوثية عىل السعودية واإلمارات ميثل تهديًدا 
ألمــن املنطقــة بأكملهــا، وإن الحوثين اختاروا مســارا 
تصعيديــا وســيتحملون نتيجة عبثهم مبســتقبل اليمن، 

تعبريه. بحسب 
من جهتهــا، نرشت النيابة العامة اإلماراتية أمس الثالثاء 
تغريــدة عىل توير قالت فيها إن الدفــاع عن االتحاد فرض 
مقــدس عىل كل مواطن، وإن أداء الخدمة العســكرية رشف 

للمواطنن ينظمه القانون، وفقا للامدة  من الدســتور.

وكانــت اإلمارات قالت االثنن إنهــا تحتف بحق الرد عىل 
ما وصفتها بالهجامت اإلرهابية التي شــّنتها جامعة الحويث 
عــىل أبو ظبــي، وقالــت وزارة الخارجية يف بيــان »ندين 
استهداف مليشــيا الحويث اإلرهابية ملناطق ومنشآت مدنية 
عــىل األرايض اإلماراتية.. هذا االســتهداف اآلثم لن مير من 

دون عقاب«.
وتــأيت الترصيحات الســعودية واإلماراتية بينام يشــّن 
التحالف الذي تقوده السعودية غارات عىل مواقع يف صنعاء 

ومحافظات مينية أخرى.

ة اإلرهاب   قا
وقد نقل موقع »أكســيوس« )Axios( اإلخباري األمرييك 
عن مســؤول إمارايت، قوله إن وزير الخارجية اإلمارايت عبد 
الله بن زايد طلب من نظريه األمرييك أنتوين بلينكن يف مكاملة 
ة  هاتفيــة االثنن، إعادة إدراج جامعــة الحوثين عىل قا

اإلرهاب، وذلك يف ضوء األحداث األخرية.
وسبق إلدارة الرئيس األمرييك جو بايدن أن ألغت بعد شهر 
من تويل الرئيس الســلطة يف كانون الثاين 2021، قرار إدارة 
الرئيس السابق دونالد ترامب تصنيف جامعة الحوثين ضمن 

ة اإلرهاب. قا
وبــررت إدارة بايدن قرارها بأن هذا التصنيف يعرقل وصول 

املعونات اإلنسانية للشعب اليمني.
من جهته، أعرب مستشــار األمــن القومي األمرييك جيك 
ســوليفان االثنن عن إدانته الشــديدة للهجوم الذي وصفه 
باإلرهايب عىل أبو ظبي، وقال إن واشــنطن ســتتعاون مع 

اإلماراتين ومع رشكائها الدولين ملحاسبة الحوثين.
 Wall Street( »ونقلت صحيفة »وول ســريت جورنــال
Journal( عن مسؤول أمرييك قوله إن إيران ليس مشتبها بها 
يف الهجوم عىل أبو ظبي، »فالحوثيون ال يعملون مبفردهم«.

 عمليات جديدة 
وبعد تبنيها مسؤولية الهجوم عىل أبو ظبي، هددت جامعة 

الحــويث بتنفيذ عمليات أخرى مامثلة ضد دول التحالف.
وقال املتحدث العســكري للجامعــة يحيى رسيع »نجدد 
تحذيرنــا لــدول العدوان بأنها ســتتلقى مزيدا من الرضبات 
املؤملة«، مؤكدا أنهم سيعّدون اإلمارات دولة غري آمنة ما دامت 

ماضية يف عدوانها عىل اليمن، وفق تعبريه.
وأضاف رسيع أنهم لن يرددوا يف »توســيع بنك األهداف 
ليشمل مواقع ومنشآت أكرث أهمية يف املرحلة املقبلة«، ودعا 
الرشكات األجنبية واملواطنن واملقيمن يف اإلمارات لالبتعاد 

عن املواقع واملنشــآت الحيوية حفاظا عىل سالمتهم.
وتابــع أن  صواريخ باليســتية ومجنحــة وعددا كبريا 
مــن الطائرات املســرّية اســتخدمت فيام قــال إنها عملية 
نوعية اســتهدفت مطــاري ديب وأبو ظبــي ومصفاة نفط 

وأهدافا أخرى.
يذكــر أنه عام 2019، بث الحوثيون مقطع فيديو قالوا إنه 
يعود الســتهدافهم منشــآت يف مطار أبو ظبي الدويل عام 
201 بطائرة مسرّية، بيد أن اإلمارات نفت تعرض املطار ألي 
هجوم، وقالت إن الحادث الذي وقع باملطار تسببت فيه مركبة 

إمدادات.

كانت اتصاالت وثيقة ومنتظمة، إال أنها وقعت هي األخرى 
ضحية لتف فريوس كورونا«، مشــرياً إىل أّن »أهميتها 
تتلخــص يف املقــام األول يف رضورة عمــل جرد لجدول 
أعاملنــا بأكمله مع األخذ بعن االعتبار التغريات يف القيادة 

اإليرانية«.
ويف ســياق متصل، أكد املندوب الرويس يف مفاوضات 
فيينــا، ميخائيل أوليانوف، أن »إيران متلك الحق الكامل يف 
مطالبة أمريكا بضامنات لعدم تكرار انســحابها من االتفاق 

النووي«.
وقال أوليانوف، يف تغريدة يف »توير«، إن »البعض ال يريد 

االتعا من سياســة الضغوط القصوى الفاشــلة«، واصفاً 
انسحاب واشنطن من االتفاق بـ«املغامرة الكارثية«.

 بينيت: ال لتخفيف العقوبات عن إيران 
عىل صعيد آخر، قال رئيس الوزراء اإلرسائييل نفتايل بينيت 
أمــس الثالثاء إن توفري أموال إليران قد يؤدي إىل ما اســامه 
»إرهاب عىل نطاق أوسع« وذلك يف تحذير واضح من تخفيف 
الدول الكربى العقوبات عن طهران مع سعيها للتوصل التفاق 

نووي جديد.
وأضــاف بينيت  بكلمة عرب الفيديــو للمنتدى االقتصادي 
ء ميكنكم القيام به... هو ضخ  العاملــي يف دافوس  »آخر 
عرشات املليارات من الدوالرات لهذا النظام ألن ما ستحصلون 

عليه هو إرهاب عىل نطاق أوسع«.

محادثات مع نظريها الرويس سريغي الفروف، يف أول زيارة 
لها للعاصمة الروســية منذ توليها منصب وزيرة الخارجية 

قبل 0 يوما.
وبعــد انتهاء املباحثات، قال الفــروف للصحفين »بحثت 
مع نظرييت األملانية مقرحات الضامنات األمنية والخطوات 

الرامية ملواصلة حل األزمة األوكرانية«.
وأضــاف أن هناك محاوالت غري بناءة لتســييس مرشوع 

خط نقل الغاز »نورد سريم 2«.
أما بريبوك فقالت إنه يصعب عدم تصور نرش روسيا أكرث 

مــن 100 ألف جندي عىل حدود أوكرانيا عىل أنه تهديد.
وقال الفروف يف مســتهل املباحثات إن بالده تتطلع إىل 
رؤيــة عالقة بناءة مــع أملانيا، تركز عىل تجاوز املشــاكل 

البلدين. بن  املراكمة 
وأكــدت بريبوك بدورها عىل أهميــة العالقة بن البلدين، 
معربــة اســتعدادها لحوار شــفاف ومنفتح مــع الجانب 

الرويس.
ومن املقــرر أن تتنــاول املباحثات تطورات األوضاع يف 
أوكرانيا، ومطالب روســيا بشأن الضامنات األمنية، وقضايا 

الطاقة.
وكانت بريبوك قد رصحــت أن الحكومة األملانية الجديدة 
تبحث عن عالقات متينة ومستقرة مع روسيا، بدون التنازل 
عــن القيم األساســية ألملانيا واالتحــاد األورويب املتعلقة 

الدول. بسيادة 
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية األملانية إن محادثات 
بريبوك  موسكو ليست استمرارا ملحادثات كييف، مضيفا 
أن محــاوالت نزع فتيل األزمة الحدودية ســوف تســتمر 

أخرى. بأشكال 
أمــا الخارجية الروســية فقالت قبل بــدء املحادثات إنه 
»ســيكون هناك تبادل معّمق بشأن املشاكل الدولية الحالية، 
أهّمهــا تحقيق االقراحــات الروســية املتعلقة بضامنات 

األمن«.

 ضامن أمن أوكرانيا 

ويف أول زيارة لهــا إىل أوكرانيا، حذرت وزيرة الخارجية 
األملانيــة االثنن من عواقب أي عــدوان جديد عىل أوكرانيا، 
وقالــت يف مؤمتر صحفي مع نظريهــا األوكراين دميرو 
كوليبا يف كييف »نحن مســتعدون لحوار جاد مع روســيا، 
ألن الدبلوماســية هي السبيل الوحيد لنزع فتيل هذه األزمة 

للغاية«. الخطرية 
وأضافــت أنه ال يحــق ألي دولة أن متيل عىل دولة أخرى 
يف أي اتجــاه يجــب أن تتجه، وما العالقــــات التي ميكن 
أن تكــــون لها والتحالفات التي قد تنضم إليها، يف إشارة 
إىل رفض روســيا انضامم أوكرانيا إىل حلف شامل األطليس 

)ناتو(.
وأشــارت بريبوك إىل أنها ســتزور الخطــوط األمامية 

أوكرانيا قريبا. النزاع يف  لجبهات 
كــام ذكرت الوزيرة أنها اتفقت مع نظريها الفرنيس جان 
إيف لودريان عىل بذل كل ما يف الوسع لضامن أمن أوكرانيا 

وأمن أوروبا.
رسال  أما كوليبا فقال إنه طرح امللف الحســاس الخاص ب
أملانيا األسلحة لبالده بعدما اتهمت أوكرانيا برلن يف الشهر 
املايض بعدم توريد األســلحة الدفاعية يف إطار التعاون مع 

الناتو.
وتابــع وزير الخارجية األوكراين »نعلــم مكان وماهية 
األســلحة التي نســتطيع الحصول عليها، نعلم جيًدا كيفية 
اســتخدامها للدفــاع عــن أراضينا. نعمل عــىل ذلك يوميا 

سيئة«. ليست  والنتائج 

 املستشار األملاين 
بدوره، التقى املستشــار األملاين أوالف شــولتز أمس يف 

. برلن باألمن العام لحلف الناتو ينس ســتولتنرب
وأكد املستشار األملاين أثناء زيارته ملدريد أن »من املهم« أن 
»تتخذ روســيا إجراءات واضحة لتهدئة الوضع«، معتربا أن 
الوضع عىل الحدود األوكرانية الروسية يزعج برلن ومدريد 

وأنه »خطري جدا جدا«.

وأضــاف يف مؤمتر صحفي مع رئيس الوزراء اإلســباين 
بيدرو سانشــيز أن »أي تدخل عســكري أو تهديد لســالمة 
.» أوكرانيا من خالل التدخل العسكري سيكون له مثن باه

ويف ما يتعلق مبطالب أوكرانيا لربلن بتوريد أسلحة، قال 
شولتز إن الحكومة األملانية تترصف يف هذه القضية »بشكل 
موحد للغاية«، ومبا يضمن اســتمرار ما قامت به الحكومة 

األملانية الســابقة بذكاء يف هذه القضية.
من جانبه، كرر سانشــيز دعوة شــولتز لروسيا لتخفيف 

حــدة التصعيد عىل الحدود مع أوكرانيا.
ومن املقــرر أن يزور وزير الخارجيــة األمرييك أنتوين 
بلينكــن اليوم األربعاء أوكرانيا، ومن ثم ســيعقد محادثات 

أملانيا. الخميس يف 

 أسلحة بريطانية 
ويف سياق متصل، أعلن وزير الدفاع الربيطاين بن واالس 
االثنن أن بالده ســتزّود أوكرانيا بأنظمة تســليح دفاعية 
خفيفــة مضادة للدروع مع عدد قليــل من املدربن، مؤكدا 
أن انتشــار عرشات اآلالف من الجنــود الروس قرب الحدود 
األوكرانية »ليس روتينيا«، وأنهم مجهزون بدبابات وعربات 
قتاليــة مدرعة ومدفعية صاروخية وصواريخ باليســتية 

املدى. قصرية 
وأضــاف واالس يف حديــث بالربملان أن وجــود القوات 
الروســية ومستويات استعدادها يســهامن يف »خلق جو 
مزعــزع لالســتقرار ومخاطر من حدوث ســوء تقدير يف 

أحسن األحوال، واندالع رصاع يف أسوأ األحوال«.
ودعــا واالس نظريه الرويس ســريغي شــويغو لزيارة 
لندن »يف األسابيع القليلة املقبلة«، لبــــحث »القضــــايا 
املتــــعلقة باملخاوف األمنية املتبادلة واملشــاركة البّناءة 

نية«. بحسن 

 تعاون إلكروين 

من جهة أخــرى، وّقع حلف الناتــو وأوكرانيا اتفاقا يف 
بروكســل االثنن لتجديد تعاونهام ضد الهجامت اإللكرونية 
وتعزيزه، وذلك بعد  أيام من عملية قرصنة استهدفت العديد 

الوزارات األوكرانية. من 
واألحد أكدت أوكرانيا أن لديها »أدلة« عىل تورط روســيا 

يف هذا الهجوم اإللكروين الكبري.

 مناورات مع بيالروسيا 
أعلنت بيالروســيا أمس وصول عدد غري محّدد من القوات 
الروسية للقيام مبناورات مشركة يف الشهر املقبل، مشرية 
إىل أن »املناورات املقبلة للتحضري العمليايت والقتايل تجري 
بسبب تدهور الوضع السيايس العسكري يف العامل، وتصاعد 
التوتر يف أوروبا ال ســّيام عىل الحــدود الغربية والجنوبية 

لبيالروس«.
وبدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروســية أن مناورات »حزم 
االتحاد« الروســية البيالروســية ســتنطلق يف 10 شباط 

أيام. وتستمر عرشة 
وأضافــت أن البلديــن سيســتخدمان كامــل اإلمكانات 

أمنهام. لضامن  لديهام  العسكرية 

 محاكمة بوروشينكو 
ويف موضــوع آخــر، عقــدت محكمة االثنن جلســة 
اســتمرت يوما كامال ملحاكمة الرئيس األوكراين الســابق 
بيرو بوروشــينكو، الذي عاد إىل البالد مع أنه يواجه تهمة 
الخيانــة، حيث طلــب االّدعاء العام كفالــة مقدارها مليار 
هريفنــا )نحو  مليون دوالر( ووضع ســوار إلكروين، 

وإال سيودع يف السجن.
وبنهاية الجلســة أعلن القايض أوليكيس سوكولوف يف 
وقت متأخر مســاء االثنن أنه ســيعلن قراره اليوم األربعاء 

بتوقيت غرينتش.  1 :00 الساعة  عند 
وخاطب بوروشــينكو أنصاره أمام املحكمة قائال »إننا مل 
ء... مل نفــز بالحرب، وال حتى مبعركة، لكننا  نخــرس أي 

موقفنا«. عىل  بقينا 
واتهــم بوروشــينكو ) عامــا( الرئيس الحــــايل 
جراءات الدعوى  فولودميــــري زيلينســيك بأنه من أمر ب
املقامة عليه »لرصف االنتباه« عن املشــكالت التي تواجهها 

البالد.
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