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ومة؟ بو الدوالر تسعة اال لير وعود امل وحزب الله للعمل داخل الح ب لبنان في  املرحلة القادمة بعد  الى اين ي
نيـــــن ـــــدأ اال ـــــد تب ـــــدو النق ن معـــــة واملفاوضـــــات مـــــع  ـــــوم ال ـــــة قـــــد تنتهـــــي ي ـــــادم واملوازن ـــــدأ االســـــبوع الق وميـــــة تب ـــــة ح ور

ــــدات ــ ــ ــــازوت واملول ــ ــ ار امل ــــ ــ ــ ــــــع احت ــ ــــــن م ــ ــــا اللبنانيي ــ ــ ــــ معان ــ ــ ــــو وفاقم ــ ــ ــــا بالثل ــ ــ ب ــــ ال ــ ــ ــــــة« كلل ــ ب «
ــد ؟ ــ ــ ــ دي ــد ال ــ ــ ــ ــدود للعه ــ ــ ــ ــيم الح ــ ــ ــ ــم ترس ــ ــ ــ ــي وحس ــ ــ ــ ــي وخار ــ ــ ــ ــاء محل ــ ــ ــ ط ــية ب ــ ــ ــ ــة سياس ــ ــ ــ دن
ــــــــه تحــــــــر الســــــــفارات ــــــــة لحــــــــزب الل ــــــــري والرســــــــالة االميركي ــــــــا الحري ــــــــة ت ســــــــلبية ســــــــعودية مطلق
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»كورونـــــــــــا«:  حالـــــــــــة وفـــــــــــا
ديـــــــــــد  ابـــــــــــة  إ و 

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس، حول 
مستجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 43 إصابة 
صابات  جديدة بالفــريوس، ليصبح العــدد اإلجاميل ل

.840514
وأوضحت الوزارة أنه »تم تســجيل 454 إصابة محلية 
و189 وافدة«، مشــرية اىل أنه »تم تسجيل 17 حالة وفاة 

جديدة، وبذلك يصبح العدد اإلجاميل للوفيات 9429«.

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 
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)التتمة ص12( 

ادارة التحرير

بعد مفاجأة هبوط سعر الدوالر من 33 الف لرية اىل 25 الف لرية 

وادىن وتحسن وضع اللرية اللبنانية، وبعد عودة الثنايئ الشيعي 

الوطني لالشرتاك يف جلسات الحكومة، يتساءل املواطن اللبناين 

واصحاب املؤسسات والرشكات واملصالح والشعب اللبناين كله 

ماذا يخب املستقبل من خطط واىل اين سيذهب لبنان وذلك يك  

يضع كل مواطن او صاحب مصلحة  اسرتاتيجية له تتناسب مع 

املرحلة القادمة االتية.

 وفــق املعلومات فان وزير املال ابلغ الجهات الرســمية انه 

سينهي املوازنة غداً الجمعة ما مل يحصل اي عائق تقني وانه اذا 

كان قد تأخر حتى االن بإنهاء املوازنة فالن عرشة موظفني من 
كبار مسؤويل وزارة املالية اصيبوا بوباء كورونا. واضاف وزير 
املال، انه عىل االرجح يوم الجمعة ســيوزع املوازنة عىل الوزراء 
وعىل رئاسة الحكومة حيث سيدعو الرئيس نجيب ميقايت اىل 
جلســة تنعقد يوم االثنني القادم ملجلس الوزراء يف قرص بعبدا 
برئاســة العامد عون لدراســة املوازنة يف عدة جلسات والبدء 

بتحضري مشاريع قوانني لتنفيذ املوازنة املقدمة من وزير املال.
يف هذا الوقت تقوم خلية عمل حكومية ورسمية مؤلفة من 
الرئيس ميقايت ونائبه ووزير املال وحاكم مرصف لبنان ونقوال 
شامس ومستشارين اثنني من رئاسة الجمهورية يومياً بدراسة 
االوضــاع والتحضري للمرحلــة القادمة النه حتى االن ال يعرف 
املواطن اللبناين تفاصيــل خطة التعايف االقتصادي والتعايف 

املايل والنقــدي للبدء بالخروج من االنهيار واالزمة التي يعاين 
منها لبنان.

اذا كان املواطن يسأل اىل اين ذاهب لبنان الن مفاجأتني حصلتا 
هام انخفاض سعر الدوالر من 33 الفا اىل 25الفا وعودة الثنايئ 

الشيعي اىل االجتامع مع الحكومة.
 فالجواب وفق مصادر رئاسة الحكومة، انه كان من املقرر ان 
يأيت وفد من واشــنطن اىل بريوت من صندوق النقد الدويل، اال 
ان التدابري التي اتخذتها الواليات املتحدة لعدم ســفر االمريكيني 
بســبب وباء الكورونا ستجعل املفاوضاوت بني لبنان وصندوق 
النقــد الدويل تبدأ من يــوم االثنني بعد الظهر عند الرابعة حيث 
يكــون الوقت يف الواليات املتحدة العارشة صباحاً وبواســطة 
تقنيــة  ZOOM، عىل ان ينعقد مؤمتر الحقا هو مؤمتر الرشاء 

الــذي يطالب به صنــدوق النقد الــدويل والحكومة اللبنانية 

ء ســيتم تأمينه  موافقة عليه، ويعني مؤمتر الرشاء ان كل 

بواســطة املناقصات وليس بواسطة اتفاقات الرتايض. مصادر 

رئاسة الحكومة قالت انه مبجرد استالم املوازنة ستبدأ الورشة 

الحكوميــة باجتامع مجلس الــوزراء ومتابعة املفاوضات مع 

صندوق النقد الدويل حيث علمت الديار ان وفدا فرنســيا ح 

مســاًء اىل الرساي وقدم خربات للتفــاوض مع صندوق النقد 

الدويل. كام ان املفاوضات مع صندوق النقد الدويل، وفق مصادر 

رئاسة الحكومة، ستكون واقعية وعملية، وان االوضاع الراهنة 

سيل  ن لبنان سيتعافى وإتهامي ب مة: أعتقد ب س
بة كا تقارير  الى  بل  أدلة  الى  يستند  ال  موا  ا

قات  الع و:  موس فــي  بوتين  يلتقي  رئيسي 
ــيــة ــطــور إلــــى اســتــراتــيــ ــت مـــع روســـيـــا ســت

لبنان  مرصف  حاكم  دافع 
رياض سالمة، عن نفسه ضد 
اتهامات الفســاد واالحتيال 
يف مقابلــة حرصية باللغة 
اإلنكليزيــة مــع برنامــج 
 CGTN األجندة عىل شــبكة
الصينية، وعندما ســئل عن 
تفاصيل  تســليمه  ســبب 
حسابه املرصيف إىل محقق 
الشكاوى، أوضح سالمة أن 
املزاعم تســتند إىل »تقارير 
كاذبــة« ، لكنــه أضاف أنه 

انعقدت القمة الروسية اإليرانية يف 

موســكو، أمس األربعاء، حيث استقبل 

الرئيس الرويس فالدميري بوتني نظريه 

اإليراين إبراهيم رئييس.

ويف بدايــة اللقاء، أوضــح الرئيس 

اإليــراين إبراهيم رئييس أنه »ليس لدينا 

أي قيود عىل توســيع وتطوير العالقات 
مع روســيا الصديقة«، مشــرياً إىل أن 
»العالقات مع روســيا ســتتطور إىل 

عالقات اسرتاتيجية«.

ــي لـــبـــنـــان بــيــن  ــ ــم الــــخــــا  ف ــي ــل ــع ــت ال
الفوضى ومــطــرقــة  الــقــانــون   ــدان  ســن

مينى املقداد    ص 

تماعّية في البقاع: ون اال  الفساد ينخر برام وزار الش
يستحقها ال  ــن  مل وُمــســاعــدات  ــارب  ــ وأقـ مــحــاســيــب 

خالد عرار    ص 3

ــات اســـتـــبـــعـــاد ســعــد  ــي ــف ــل ــن خ ــ ــري قـــلـــق م ــ بـ
ــاســي! ــي ــس ــاء ال ــهـ ــاب مـــن مـــشـــروع بـ ــ ــرت ــ وم

ابراهيم نارصالدين    ص 2

انخفض الدوالر مثانية االف  لرية وتحسنت قيمة اللرية اللبنانية لكن 
االســعار مل تتحسن ومل تنخفض بالنسبة التي انخفض فيها الدوالر 
حيث اغلقت السوق السوداء لبيع ورشاءالدوالر اىل 23 الفا، اي اصبح 
االنخفاض 10 االف لرية فيام االسعار تكوي املواطنني اللبنانيني. واذا 
كانت وزارة االقتصاد قد انتقدت من يقول ان مصلحة حامية املستهلك 
ال تعمــل جيــدا، فان الواقع ان يف لبنان اكرث من 45  مركز مبيع فيام 
مصلحة حامية املستهلك يزيد عدد املراقبني فيها عىل 50 مراقبا. ومن 
هنا رضورة وجود خطة لدى وزارة االقتصاد تبدأ باملســتوردين الذين  
يحــددون مبيعهم لنقاط البيــع يف لبنان، االرشاف عىل الفواتري، ثم 
االنطــالق اىل االرشاف عىل لوائح اســعار املبيعات يف نقاط البيع. 
ويجب ان تكون العقوبة مشــددة ملن يســتغل هذا الظرف ويســتغل 
فقر اللبنانيني ويريد تحقيق ارباح كبرية وعدم تخفيف البضائع التي 
يستوردها  او التي تباع يف نقاط البيع الكربى، وحتى الدكاكني وحتى 
املحالت التجارية الصغرية الن الفروقات كبرية ما بني االســعار التي 

انخفضت  واالسعار الباقية يف نقاط البيع.

عىل طريق الديار

»الديار«

ـــراح  االحتـــ يهـــدم منـــزال فـــي حـــي الشـــي 
ـــطين 2 فلســـطينيا ويعتـــدي على نا بالقـــد ويعتقـــل 
ــالـــي الــســقــف ــة: تــهــديــد عـ ــ ــي ــ ــران ــ زمــــــة االوك ــن غــــداًا ــ ــن ــي ــل ب ــاء الفــــــــرو –  ــ ــق ــ ل ــار  ـ ــ ــتـ ــانـ بـ

ص

12

رضوان الذيب 

اســتبرش اللبنانيون خريا مع العاصفة الثلجية »هبة« التي 
غمــرت جبال لبنان بالثلوج، وفجــرت الينابيع، مام يؤرش اىل 
ســنة خري عىل املزارعني واالنتهاء من »شح املياه« وما يعانيه 
اللبنانيــون خالل فصل الصيف مع تجاوز ســعر »الصهريج« 
الواحــد للمنازل املليون لرية، لكن هذه النعمة الطبيعية تحولت 
اىل  »نقمة« لدى اهايل الجبال مع غالء مادة املازوت واحتكارها 
وانقطاع الكهرباء والتقنني يف تشغيل املولدات الكهربائية ورفع 
الفواتري، باالضافة اىل غالء االســعار الجنوين، والســؤال اىل 
القيمني عىل الدولــة وعىل وزارة االقتصاد وهيئات الرقابة، ما 
املربر لرفع اسعار املحروقات امس رغم انخفاض الدوالر 10 آالف 
لــرية ؟ ما املــربر لعدم تخفيض فاتورة املولدات ؟ ما املربر لعدم 
تخفيض اســعار املواد الغذائيــة واالدوية ؟ اين وزارة االقتصاد 
من عملية االحتكار ؟ اسئلة برسم املسؤولني ال تلقى اي اجوبة 
حتى االن والسؤال ايضا للمسؤولني، متى سيتم اعطاء موظفي 
الدفــاع املدين حقوقهم الذين عملوا طوال يوم امس مع عنارص 
الجيــش اللبناين وقوى االمن الداخيل عىل فتح الطرقات وانقاذ 
املحارصين يف الجبال يف ظروف مناخية قاسية ؟ اسئلة كثرية 
يف وجه املسؤولني الغارقني يف حصصهم وخالفاتهم عىل مقعد 

من هنا ومقعد من هناك ، وال اجوبة حتى االن ؟
 اما بالنسبة للعاصفة الثلجية، فقد قطعت طرقات لبنان بدءا من 
900، وعزلت املناطق النائية، وغطت املياه الطرقات واملزروعات، 
ورفعت كمية املتســاقطات، وكانت العاصفة مصحوبة برياح 
قوية »وبرق ورعد« وموجة صقيع مل يشــهدها اللبنانيون منذ 
10 ســنوات بسبب تدين درجات الحرارة، ومن املتوقع ان تشتد 
العاصفة صباح اليوم وتصل الثلوج اىل ارتفاع 00 مرت، عىل ان 
ترتاجع حدتها مع املســاء مع استمرار تساقط االمطار والثلوج 
عــىل ارتفاع 900 مرت، عــىل ان تنحرص نهار الجمعة وتتحول 
اىل موجة صقيع وجليد عىل الطرقات مصحوبة ايضا بامطار 

متفرقة، لتتجدد مطلع االسبوع وتشتد ايام الثالثاء واالربعاء.

 عودة املبعوث االمرييك لرتسيم الحدود 
ومــن املتوقــع عودة املبعــوث االمرييك لرتســيم الحدود 
هوكشــتاين اىل بريوت منتصف االسبوع القادم لبحث النقاط 
العالقة بني لبنان والعدو االرسائييل جراء عدم الوصول اىل الحد 
االدىن من التفاهامت بني الجانبني خالل املفاوضات الســابقة، 
ومتسك لبنان بكل جزء من ثروته وعدم املساومة عىل الخط 29، 
لكن املعلومات املؤكدة تشري اىل ان هذا امللف مؤجل البحث فيه 
بشكل جدي االن، وينتظر االمريكيون نهاية عهد الرئيس ميشال 
عون وبداية العهد الجديد، وعندئذ قد يسلك امللف مسارا مختلفا 

مع استئناف مفاوضات الناقورة، وهذا النهج االمرييك مرده اىل 
الرهان عىل موازين قوى جديدة بعد االنتخابات تسمح لواشنطن 

الرتسيم برشوط جديدة  ومغايرة كليا للمسار الحايل.

 سلبية السعودية تجاه الحريري 
 اما عىل صعيد االوضاع الداخلية وامللفات املتشــعبة واملتعلق 
بعضها باالنتخابات النيابية التي بات اجراؤها حاصال بنســبة 
80  باعــرتاف قوى 8 و14 اذار، ويف معلومات مؤكدة يف هذا 
االطار حســب مصادر عليمة، ان الرياض ما زالت عىل نهجها 
»بانهاء« الحريري سياسيا، وهذا القرار ال رجوع عنه يف الوقت 
الحارض رغم التدخالت املرصية والفرنســية والروسية، ونجح 
الرئيس الفرنيس ماكرون خالل زيارته االخرية للرياض يف اقناع 
ويل العهد الســعودي محمد بن ســلامن بالتواصل مع الرئيس 
ميقايت وفشــل يف تامني زيارة للحريري اىل الرياض، حتى ان 
سياســيني لبنانيني واعالميني علموا بالقرار السعودي الواضح 
من مســؤولني اماراتيني ومضمونه »انســوا الحريري حاليا« 
والريــاض ال ترغب بعودته اىل بريوت وترفض خوض الحريري 
وتيــاره االنتخابات، وترص عىل اعالن من الحريري بدعم لوائح 
املجتمع املدين اوال والقوات اللبنانية ثانيا، عىل ان يكون مرشحو 
املســتقبل ضمن لوائح املجتمع املدين كمستقلني وليسوا باسم 
التيار، وتلقى الحريري نصأئح االلتزام بالقرار الســعودي وابداء 

حسن النية عل ذلك يسمح بعودته اىل الحضن السعودي »يوما 
ما« ورفع »الحرم« عنه، ويف املعلومات ان املسؤولني السعوديني 
كانوا منزعجني جدا من حمالت املســتقبل االخرية عىل القوات 
اللبنانية الحليف الثابت والوحيد للرياض حاليا يف لبنان، ولذلك 
فان اجتامعات االشرتاكيني والقوات اللبنانية يف عاليه والشوف 
تعقد دوريا من دون مشــاركة تيار املستقبل، حتى ان النصائح 
الجنبالطية ملسؤولني سعوديني عرب وائل ابو فاعورعن الحاجة 
لســعد الحريري يف االنتخابات مل تلق االذان الصاغية. وهذا ما 
ادى اىل عدم وضوح الرؤية يف البقاع الغريب وراشيا، وقد بدات 
القوى السياسية تحضرياتها عىل قاعدة عدم مشاركة الحريري 

وتياره يف هذه الدائرة. 
ويف املعلومات، ان التوافق بني االشــرتايك والقوات اللبنانية 
بات محسوما يف عاليه والشوف، وتم االتفاق عىل تخيل القوات 
اللبنانية عن النائب االرثوذكيس يف عاليه انيس نصار ملصلحة 
مرشــح جنبالط ســامر خلف »متأهل من ابنة الوزير املرحوم 
جان عبيد« ومييل جنبالط اىل ترشيح راجي السعد »ابن شقيق 
النائب فؤاد الســعد« عن املقعد املاروين واملرشح الثاين سيكون 
للقوات اللبنانية التي حسمت االسم ملصلحة مسؤولها يف عاليه 
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يستقبل رئيس الجمهورية العامد ميشال عون يف الحادية 
عرشة والنصف من قبل ظهر اليوم، عميد السلك الديبلومايس 
يف لبنان السفري البابوي املونسنيور جوزف سبيرتي وأعضاء 
الســلك الديبلومايس العريب واالجنبــي ومديري املنظامت 
الدوليــة املعتمدين يف لبنان، لتقديم التهاين بحلول الســنة 

الجديدة.
وســيقام لهذه املناســبة االحتفال التقليــدي يف القرص 
الجمهوري بعــد ان غاب الســنة املاضية بســبب جائحة 
»كورونا«. ومن املقرر ان يلقي عميد الســلك السفري البابوي 
كلمة يف املناســبة، كام يلقي الرئيس عون كلمة يحدد فيها 

مواقف لبنان من القضايا املطروحة محليا واقليميا. 
كذلك يســتقبل الرئيس عون، غدا )الجمعة( عميد الســلك 

القنصيل الفخري يف لبنان جوزف حبيس وأعضاء السلك.
اىل ذلك، اســتقبل الرئيس عون قبــل ظهر أمس يف قرص 
بعبدا، الوزير السابق طارق الخطيب، واجرى معه جولة افق 
تناولت التطورات السياســية الراهنة، ال ســيام بعد معاودة 
اجتامعات مجلس الوزراء األســبوع املقبل. كام تناول البحث 

حاجات منطقة إقليم الخروب يف قضاء الشوف. 
واســتقبل الرئيس عون نقيــب الطوبوغرافيني رسكيس 

فدعوس عىل رأس وفد من النقابة.
واعرب الرئيس عون »عن حرصه عىل الحفاظ عىل حقوق 
النقابة وافرادها«، واعدا مبتابعة املطالب التي تم عرضها، مع 

املعنيني للوصول اىل الحلول املرجوة«.

عون مستقبالً الخطيب        )دااليت ونهرا(

عــون وعــد نقابة الطوبوغرافييــن ُمتابعة مطالبهم
وعــرض مــع الخطيــب أوضــاع إقليــم الخــروب 

قــــــــضــــــــاء »قــــــبــــــضــــــاي«خطيئـــــة حـــــزب اللـــــه
واملــســاكــيــن؟ االوادم  عــلــى  نبيه الربجي

العظم،  حتــى  كلبناين 
كعــريب حتــى العظــم، 
ومــن موقــع الالمنتمي 
اىل أي حالة سياســية أو 
ايديولوجية،  أو  طائفيــة  
وكوين أقــرب اىل الثقافة 
وجوه  متثلها  التي  الغربية 
مثل أندريــه مالرو، وألبري 
كامــو، وريجيس دوبريه، 
وغانرت  راســل،  وبرتراند 
موريسون،  وتوين  غراس، 

أسأل، وأنا أرى تلك األســنان الصفراء وهي تنتظر لحظة 
االنقضاض عىل »حزب الله«، ما هي الخطيئة التي ارتكبها 

هذا الحزب لريجم عىل مدار الساعة؟ 
احتــالل ايراين؟ كام لــو أن املنطقة ال تــدار، بقضها 

وقضيضها، باصبع من قدم الجرنال كينيث ماكنزي...
كصحايف عشت الرتاجيديا الجنوبية بتفاصيلها اليومية، 
ابان االحتالل االرسائييل، كام أعيش كشاهد ـ  باعصايب، 
وبوعيي الثقايف واألخالقي، الرتاجيديا الفلسطينية ـ عىل 
تلك األوثــان التي تحكم العامل وال تهزها مشــاهد القتل، 
واالقتالع، والتنكيل يف الضفة والقطاع ويف النقب، يحق 
يل أن أعرتض عىل دخــول الحزب، كظاهــرة تاريخية ـ 
ظاهرة فذة ـ للمقاومة يف اللعبة السياسية الداخلية بكل 

ظاللها الفضائحية.
أجل، ما هي الخطيئــة التي ارتكبها »حزب الله«. ونحن 
نرى كيف أن العرب، بتلك الكتلة البرشية، وبتلك املســاحة 
الجغرافية،  وبتلك الرثوات، ال يشكلون شيئاً ال يف املعادالت 
الدولية، وال يف املعادالت االقليمية )ودامئأً بثقافة داحس 
والغرباء(. متاثيل امللح بني لوثة التاريخ ولوثة االيديولوجيا 

يف املنطقة، وحول املنطقة.
ال كلمة بني أعداء الحزب عــن ارسائيل التي يفرتض أن 
تكون هاجسنا حني تصل الينا أصوات الجرناالت، وأصوات 
الحاخامات، بأن لبنان ليس فقط فائضاً جغرافياً بل خطأ 
تاريخياً. العقل االســبارطي )التورايت ايــاه( حني يقتل 
الفلســطينيني، جرياننا وأهلنا، ويهدم منازلهم، ويغتصب 

حقولهم. نحن يف زمن العيون املقفلة والرؤوس املقفلة.
ال تعنينا ايــران اال كصديقة وقت الشــدائد، ونحن مع 
الحزب ألنــه، وبالفم املآلن، القوة الوحيــدة املتبقية يف 
رصاعنــا مع بربريات القرن. ولطاملــا قلنا أال مرشوع يف 
املنطقة ســوى املرشوع األمرييك )االرسائييل(. ال لبنان 
ســيصبح ايرانياً ولو زلزلت الدنيا، وال سوريا، وال اي حبة 

تراب يف أرض العرب.
هل »حزب الله« هو من قدم لبنان، عىل طبق من الفضة، 
اىل يارس عرفات، قبل أن تفتح األبواب أمام آرييل شــارون 
الذي دخلت دباباته اىل بريوت )بريوت املقدسة(، ودق بيد 

يهوذا، وهو يهوذا القرن، عىل باب رئيس الجمهورية...
حجته، كام حجة مناحيم بيغن، تدمري أآللة العسكرية 
ملنظمة التحرير. وقد تسنى له ذلك، فلامذا بقي جامثاً عىل 
أرضنا لعقدين من الزمان، اذا كنتم تذكرون سنوات القهر، 
وكيف تحول معتقل الخيام اىل معســكر نازي، وال مجال 
لتخيل ما كان يحدث فيه من »حفالت«  التعذيب والتنكيل.

كل هذا ذهب اىل النســيان. خطيئة »حــزب الله« أنه 
تلقى املال والسالح من ايران. كل حركات التحرر يف العامل 
)ويف التاريخ( حصلت عىل مساعدات للمقاومة. لن نذكر 
الفيتكونــغ، وال ثوار الجزائر. نذكر شــارل ديغول، ونذكر 

ونستون ترششل أثناء مواجهة األرمادا النازية.
هل كان يفرتض بأهــل الجنوب أن ينحنوا، أو أن يجثوا، 
بني يــدي األنبياء الجــدد، الربابرة الجدد، الذيــن ما زالوا 
يهــددون بأنهم لن يرتكوا حتى كلبــاً يف بريوت عىل قيد 
الحياة. مل يقل ذلك ال هوالكــو، وال جنكيز خان، وال أتيال 

الجبار، لكنها التوراة، وثقافة التوراة أيها السادة.
خطيئة »حزب الله« أنه قاتل الســلطان العثامين عىل 
األرض الســورية، وكل تلك االنكشــاريات التي طاملا قلنا 
انها آتية من ليل الصفيح وليل الكهوف، والتي لو سقطت 
دمشــق يف قبضتها لسقطت بريوت، وســقطت مكة، 

وسقطت كل عواصم العرب.
للذين يشــحذون أسنانهم، وســكاكينهم، لالنقضاض 
عىل »حزب  الله«، والذهاب بلبنــان اىل »صفقة القرن«، 
خذوا الـ128  مقعداً، وخذوا رئاســة الجمهورية، ورئاسة 
الحكومــة، لكن لبنان ســيبقى جبل الصــوان يف وجه 
الصفقــة وزبانية الصفقة، ولتكــن الخطيئة الثالثة من 

»حزب الله«.
هنا الخطيئة التي ترفع الرأس، وتنحني لها الرؤوس...

نور نعمه

مسكني املواطن العادي غري املدعوم سياسيا يريد اسرتداد 
جنى عمره بعد ان اودعها يف احد املصارف وهي تســاوي  
خمســني الف دوالر فجاء يطلبها من املــرصف كوديعة 
لتعب الحياة ولجهده اال انه رأى ان االبواب مغلقة بوجهه 
فاصابه الحزن والغضب ولذلك حاول بالقوة الحصول عىل 
وديعته. عندئذ ولالسف رأينا القضاء تحرك ليحاكم املواطن 
اللبناين املســكني يف حني صمت واخــذ موقع املتفرج او 
املتآمر عندما هرب حيتان املال اكرث من 18 مليار دوالر من 
املصارف اللبنانية منذ عــام 2019  اىل الخارج كام نقلت  
الخارج  املنهوبة اىل  اموالها  الفاسدة  السياسية  املنظومة 
ايضا. وعملية تهريب االمــوال هذه  ادت اىل  ازمة نقدية 
ومالية ال مثيل لهــا دفع مثنها وحده املواطن الفقري ومن 
الطبقة الوسطى. بيد ان اللرية اللبنانية بدأت تنهار وتفقد 
قيمتها شــيئا فشــيئا اىل ان اصبح اليوم الدوالر الواحد 

يساوي 24 او 23 الف لرية لبنانية. 
ما حصل لهذا املواطن املســكني الذي اراد الحصول عىل 
وديعتــه ومثله كثــريون يتم جره اىل الســجن ويصبح 
القضاء يصدر احكاما وقرارات عىل اناس يريدون اخذ جنى 
عمرهــم ولكن ال يفتح تحقيقا واحــدا مع اصحاب الذين 
هربوا املاليني من الدوالرات اىل الخارج وال احد يســتطيع 
ان يطالهم. انه امر محزن ان يكون هناك صيف وشتاء عىل 
سطح واحد يف لبنان. يف الحقيقة هذا االمر ليس بجديد 
عــىل الواقع اللبناين بل هو جــزء ال يتجزأ من لبنان الذي 
يسترشي فيه الفساد واملحسوبيات وحكم االقوياء وسحق 
الضعفاء فال قيمة للقانون والعدل. هذا اللبنان الذي ذكرناه 
مل نعد نريده ومل نعد نقبل ان تحكم هذه الطبقة الفاســدة 
التي هي املظلة للقضــاء القوي عىل الضعيف فقط. وهذا 
القضاء الذي يســتقوي عىل مواطن عادي ويصمت امام 
انتهاكات وارتكبــات اصحاب النفوذ ايضــا ال نريده بعد 
االن ذلك ان الناس قالت كلمتها يف 17 ترشين وستقولها 
مجــددا يف االنتخابات النيابية املقبلة بــأن لبنان القديم 
مات بالنســبة لنا وال ميكنه ان يعيش النه يجسد الفساد 
والطعن بالدستور والرسقة والدوس عىل القانون وتعطيل 
املؤسسات ملصالح السياسيني. نعم ننتظر بصرب نافد موعد 
النيابية ليك نصوت للتغيري الحقيقي والجدي  االنتخابات 

ولنصوت للقضاء العادل ولنصوت للبنان الجديد. 
فكم من مواطن لبناين ظلــم واذل وهدرت حقوقه امام 
هكذا قضاء ال يستعمل صالحياته اال عىل الفقراء والبسطاء 
و«االوادم« الذين ال نفوذ لهم. والحال ان هذا املسار القضايئ 
كان هو بداية االهرتاء الذي وصلت عدواه اىل  املؤسســات 
االخرى الن البلد الذي فيه قضاء ال يعمل عىل ارساء موازين 
الحق والعدل لن يصبح يوما وطنــا. من هنا مع التغيريات 
التي طرأت عىل لبنان ومع االنتفاضة التي قام بها اللبنانيون 
ســيكون اول املطالب يف لبنان الجديد ارساء قضاء عادل 
يبعــث بالطأمنينة يف نفوس الناس فال احد فوق ســقف 

القانون والجميع يحاسب وفقا ملا فعله.
االمس واليوم وغدا ســنطالب دامئا بقضــاء عادل ال 
يستقوي عىل »االوادم« واملساكني واصحاب الحق يف حني 
يهمل ويصمت امام املامرسات الخاطئة الصحاب النفوذ. 
نعم نريد قضاء يحتكم بالعــدل والحق وال مييز بني ابناء 
الوطن الواحد فيتساوى الفقري والغني امام القضاء وكلمة 

الحق تكون هي الكلمة الحاسمة.

ـــــة؟ ـــــه االنتخابي ـــــي معركت ـــــاح ف ـــــي« املرت ـــــات »الثنائ ـــــوزع اولوي ـــــف تت كي
حزب الله مرتاح اقليمياً ويبحث عن »طبخة« توازن بين حلفائه داخلياًبري قلق من خلفيات استبعاد سعد ومرتاب من مشروع بهاء السياسي!

ــاء حــــــــــزب الــــلــــه ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ الـــــــضـــــــربـــــــات الـــــنـــــوعـــــيـــــة لـ
تــــــــــــــردع اســــــــرائــــــــيــــــــل وتــــــــــقــــــــــّوي مـــــــوقـــــــف ايـــــــــــران
ــا! ــ ــ ــح ــ ــ ــا راب ــ ــانـ ــ ــصـ ــ ــد حـ ــ ــعـ ــ بـــــــاريـــــــس لـــــلـــــحـــــريـــــري: لـــــــم تـ

نارصالدين ابراهيم 

ال تبدو االنتخابات الترشيعيــة اولوية كهدف بحد ذاته، 
او مصدر قلــق لدى حزب الله عىل خــالف كافة املكونات 
اللبنانية من خارج »البيت الشــيعي«، او باالحرى ال يشكل 
االســتحقاق االنتخايب »هاّم« يشغل بال الحزب املرتاح يف 
ســاحته يف ظل التفاهم املنجز غري القابــل للـ »اهتزاز« 
مع حركة امل ورئيس املجلــس النيايب نبيه بري، لكن الهم 
االكرب يبقى يف كيفية مســاعدة حليفه التيار الوطني الحر 
يف اســتعادة ما فقده من شعبية يف الشارع املسيحي، يك 
يتم استعادة االغلبية الرقمية يف مجلس النواب، باعتبار ان 
االغلبية الفعلية التي تحكــم عادة يف البالد ال ترتبط بعدد 
النواب يف املجلس وامنــا يف القدرة عىل التاثري يف الواقع 
الســيايس تبعا ملوازين القوى الداخلية والخارجية التي ال 
تزال يف صالح الحزب وســتبقى، بحســب اوساط نيابية 
بارزة، ترى ان ذلك سيســمح لهذا التحالف »املفرتض« يف 
التاثري عىل االســتحقاق الرئايس املقبل حيث من املحسوم 
ان ال رئيــس جديد للجمهورية غري مــريض عنه من حزب 
الله عىل وجه الخصوص الذي سيبقى الناخب االكرب مهام 
تضاءل حجــم الكتلة التي ميثلها التيــار الوطني الحر يف 

النيايب.  املجلس 
التفاهم االســرتاتيجي مكتمــل االوصاف بني  واذا كان 
»الثنايئ الشــيعي«، فان االفرتاق واضح لجهة العالقة مع 
التيار »الربتقايل« حيث يســعى الرئيــس بري اىل تحجيم 
الكتلة النيابية برئاســة جربان باســيل اىل حدها االدىن، 
وهــذا يفرض عبئــا اضافيا عىل الحزب الذي يســعى اىل 
ايجاد توازن صعب يف العالقة بــني الحليفني ملحاولة عدم 
انتخابيا،  املختلطة  املناطــق  حصول »كرس عظم« حاد يف 
ويعمل عىل نحو دقيق الحتســاب توزيع »عادل« لألصوات 
الرتجيحية بحيث ال »ميــوت الناطور وال يؤكل كل العنب«. 
واذا كان الرهان عىل الوقت غري »مبرش« إليجاد مساحات 
مشــرتكة بني »التيار« و »امل«، الن بري مرص عىل »كرس« 
الحزب يف هذا  لدى  املبتكرة  »الطبخة«  باســيل، وبانتظار 
الســياق، فان »الهم« الرئييس عنــد الرئيس بري يبقى يف 
»الفراغ« السيايس املقلق عىل الساحة السنية بعدما اختار 
الرئيس ســعد الحريري »االســتقالة« من دوره السيايس 
بعدما ضاقت به الســبل وخرس كل الرعاة االقليميني  بعدما 
عمل الســعوديون عىل »اقفال« كل »الطرق« امامه ومنعوا 
رشكائهم يف الخليج من تقديم اي مســاعدة سياسية له، 
ووفقا ملصادر ديبلوماســية اضيفــت اىل محنة الحريري 
خســارة الدعم الفرنيس بعدما ابلغه الفرنســيون رصاحة 
انه مل يعد احد »االحصنة« الرابحة عىل الســاحة اللبنانية 
بالنســبة اليهم، واالفضل ان ينســحب من املشهد، بعدما 
اخفــق يف ادارة املرحلــة الفاصلة وســاهم يف اجهاض 

اميانويل ماكرون.!  الرئيس  مبادرات 
هذا الفــراغ يثري قلقا كبريا لدى بــري الذي يخىش من 
ترشذم كبري عىل الســاحة الســنية حيــث من املفرتض 
ان متأل الفــراغ قوى مفككة غري قــادرة عىل قيادة هذا 
املكــون، وهو ســيخرس حليفا اساســيا مّثــل جزءا من 
النائب الســابق  »تركيبة« بقي فيهــا وحيدا بعدما اختار 
وليــد جنبالط الجلوس عىل »التلــة« واالبتعاد عن كل ما 
ميكــن ان يجلب »وجع الرأس«، ولهــذا يبذل بري جهودا 
يتحدث عن  الــذي  الحريري  قرار  لفك »طالســم«  حثيثة 
ظروف شــخصية ضاغطة متنعه من الرتشــح فيام بات 
رئيــس املجلس مقتنــع ان االمر اكرب مــن ذلك، وصارح 
زواره بوجود مالمح قرار خارجي اقليمي – دويل بإخراج 

اللبنانية.  السياسية  الحلبة  من  الحريري 
 لكــن االمر املثري لعالمات االســتفهام يبقى البديل غري 
الواضــح حتى االن، وكأن مثة من يرغب يف اثارة الفوىض 
عىل الساحة الســنية ورشذمتها الهداف ال تزال مجهولة، 
ويخــىش ان تكون التحضــريات عىل قدم وســاق لخلط 
الطائف  اتفاق  تتجاوز  »االوراق« وفرض ســياقات جديدة 
عندمــا تنتقل املنطقــة من »الكباش« اىل »التســويات«. 
وبحســب اوســاط مطلعة  يســتمر التواصل »املتقطع« 
مع الحريــري يف محاولة لثنيه عن قــراره، اذا كان قادرا 
عىل ذلك، او تامني االجواء املناســبة قبل اعالن انســحابه 
ملنــع انهيــار تيار املســتقبل، خصوصا ان بــري قلق من 
مرشوع بهــاء الحريري القــادم بقوة ملــلء الفراغ، وهو 
يحمل مرشوعا »مبهام«، ويثري عالمات اســتفهام كبرية، 
الكثري  انه يقــوم بضخ كبري لالمــوال، ويغري  خصوصا 
من املرشــحني مبوازنة مفتوحة، ويطلق شــخصيا، وعرب 
مليئا  خطابا  له  التابعــني  والصحافيني  االعالمية  منصاته 
بالكراهية ضد حزب الله، ما يهدد بانعكاسات خطرية عىل 

الشيعية.   السنية -  خط توتري الساحتني 
واذا كانت فرصــة الحريري املتبقيــة تبقى يف توحيد 
الجهود الغربيــة واالقليمية ملواجهة حــزب الله بتحالف 
عريــض انتخابيــا، وقبولــه ان يكــون رأس حربة يف 
»مرشوع انتحاري«، فان التعقيدات يف املشــهد الداخيل، 
وان كانت تشــغل حزب الله عىل نحــو اقل، اال انه مرتاح 
للتطــورات االقليمية يف ظل املوقــف االيراين الصلب يف 
مفاوضات فيينا، والتفوق العســكري لحلفائه يف املنطقة 
بعدما ثبت »انصار الله« يف اليمن قواعد اشــتباك جديدة 
من خــالل الهجوم الصاروخي وبالطائرات املســرّية عىل 
االمارات. فطهران فرضت نفســها كقوة إقليمية ودولية، 
ال ميكــن تجاهلها، ويكفي ان الحــوار الغريب معها يأيت 
عىل خلفيــة الخوف منها، فواشــنطن تعتقد أنه يف عام 
إيران عىل فرض قيود عىل برنامجها  2015، عندما وقعت 
النووي مقابل رفــع العقوبات، قيل أنهــا كانت عىل بعد 
نحو 12 شــهرا من إنتاج ما يكفي من اليورانيوم املخصب 
بحلول  ولكن  النووية.  األســلحة  الذي يستخدم يف صنع 
شباط من العام املايض، كانت عىل بعد ثالثة أشهر فقط. 

اما اآلن، يجزم خرباء أمريكيــون، إنها عىل بعد نحو ثالثة 
أســابيع من تحقيــق ذلك. وبغض النظــر عن صحة هذه 
»االتهامات« مــن عدمها اال ان االهم يبقى ان يد االيرانيني 
تبقــى العليــا يف املفاوضــات، يف ظل ضعــف امرييك 
واضح ترجم انســحابا مترسعا من أفغانستان فيام يحكم 
واشــنطن رئيس ضعيف يرغب يف ترك املنطقة ومربك يف 

حلفائه.    مع  التعامل 
املجنحة، فله  اليمنية وصواريخهم  املســرّيات  اما »لغز« 
تداعيات اســرتاتيجية كبــرية يف املنطقــة خصوصا مع 
دخول ارسائيل عىل خط »الهلع« مام ينتظرها يف اي حرب 
مقبلة ســواء مع ايران او حزب الله الــذي ميلك باعرتاف 
القيادات االمنية االرسائيلية، ما هو اخطر واكرث تقدما مام 
احرنوت«  الحوثيون، وقد نقلــت صحيفة »يديعوت  ميلكه 
باالمس عن مصادر أمنّية وسياســّية ُوصفت بأنّها رفيعة 
املُســتوى يف ارسائيل، تاكيدها ان إرسائيل تنظر بقلق إىل 
هجوم الطائرات املســرّية عىل أبو ظبي وقال »نحن نستعد 
لســيناريوهات هجوم مامثلة تســتهدف أهداًفا إرسائيلية 
من جانب حــزب الله«... وتحاول ارسائيل االســتفادة من 
العرب إلحباط هجامت مشابهة ضّدها  الحادثة الستخالص 
يف املســتقبل، يف ظــل ترجيحات بان يجري اســتهداف 
ارسائيل ب 4000 آالف صاروخ يوميا منها صواريخ دقيقة 
ما ســيؤدي اىل انهيار منظومات الدفاع التي فشــلت يف 

الخليج.  
هــذه املعطيات تدفع حزب اللــه اىل مزيد من االطمئنان 
لــدى خصومه  الســائدة  االرباك  خارجيا يف ظــل حالة 
واعدائــه، خصوصــا ان ارسائيــل ســتكون مردوعة عن 
القيام بأي حســابات خاطئة، ما يفسح له املجال ملحاولة 
معالجة امللفات الداخلية بهدوء اكرث لتمرير االســتحقاقني 
الرئــايس والنيــايب باقــل االرضار املمكنــة وبعدها فان 
الضغوط الخارجية ســتصبح اقل عــىل وقع حصول تقدم 

التسويات يف املنطقة.  يف 
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استمراريتها ومشروع  السياسّية«  »امليقاتّية  تخدم  لّية   خطو 
لس امل فــي  »الشعبويّة«  تسقطه  ومة  الح فــي  ــة  ــوازن امل ــرار  إقـ

ميشال نرص 

»مش مصــدق« الفرصة، 
ارسع رئيــس الحكومة اىل 
قرص بعبدا، مســتطلعا من 
جهة، ومنســقا من اخرى، 
الخطوات مع »جرنال بعبدا« 
لعقد جلســة ملجلس الوزراء 
املقبل، وفقا  االسبوع  مطلع 
لرغبة الثنايئ والتزاما ببنود 
الذي  »الطبخــة«. فميقايت 
كــربت فرحته مــع فك ارس 
حكومتــه، يحــاول مترير 
اســتحقاق صنــدوق النقد 
»بالتي هي احسن« مستفيدا 

من االيجابيات املســتجدة لتســجيل نقاط تخدم 
»ميقاتيته السياسية« ومرشوعها ملا بعد ايار ورمبا 

ترشين ايضا.
فالجلســة االوىل بعد شل الثنايئ الشيعي العمل 
الوزاري الكرث من شهرين، ستعطي انطباعا »اوليا« 
عاّم ســتكون عليه الجلســات يف املرحلة املقبلة، 
دون ان يعنــي ذلــك ان »القطوع« مر، ذلك ان هذه 
االشــارة قد تكون »بلفة« مبا ان الجميع سيحرص 
عىل ابــداء ايجابية وتعاون وهــدوء بعد »فرصة 
التعطيــل الطويلة«، »فالثلــج ما لح يطول ليدوب 
ويبان املرج«، حيث لكل من الجالســني اىل الطاولة 

اجندته وبرنامجه االنتخايب وما بعد بعده.
صحيح ان حارة حريك نجحت يف حرص النقاش 
املايل داخل البيــت الواحد وكذلك موضوع املوازنة 
وخطة التعايف االقتصادي، ما يريحها ويسمح لها 
بخلــق قوة موازية ملتطلبات صندوق النقد الدويل، 
بعدما »احبطت« مســعى رئيس الجمهورية بنقل 
هــذا امللــف اىل طاولة الحوار، مع مــا يعنيه من 
صعوبة للتحكم مبساره لتنوع االفرقاء. فحزب الله 
قــادر عىل طاولة الحكومة »باملونة« و«الرتغيب« 
ورمبــا الضغوط عىل فــرض »رؤيته االقتصادية 
التي تتمىش مع سياســاته برفض الهيمنة الدولية 
عىل القرار االقتصــادي اللبناين، ورمبا من خلفه 

السيايس«.
مــن هنا كان خيار العودة اىل الطاولة بحســب 
مصــادر متابعــة »قرارا اســرتاتيجيا« كجزء من 

املواجهة مع واشــنطن وحلفائها، بعدما احســت 
»الضاحية« ان مثة من يريد ان يســحب البســاط 
مــن تحتها، لذلك ووفقا للمصادر فان مناقشــات 
املوازنة لن تكون بالســهولة املتوقعة، اذ ستخضع 
الحارة ارقامهــا وبنودها، للتمحيــ والتدقيق 
والترشيح املفّصل، رغــم الوقت الضاغط الفاصل 
عــن بدء االجتامعات مع صندوق النقد يف بريوت، 
مع تشــكيك املصادر يف امكان انهاء النقاشــات 
حولهــا واقرارها الحالتهــا اىل مجلس النواب قبل 
موعد املفاوضات، دون اســقاط عامل النقاشات 
يف مجلس النواب التي ســتتخذ طابع »الشعبوية« 
عشــية االنتخابات النيابية، علام ان حزب الله قد 
يتبع »اسرتاتيجية التعديالت املزدوجة« عىل خطي 
النقاشات يف الحكومة وكذلك يف املجلس النيايب، 

لتمرير رؤيته.
فضال عن ذلك مثة نقطة اساسية، ترتبط، وفقا 
املفروضة واملتعلقة  ائب والرسوم  بال للمصادر 
»بالجدول رقم 9«،وهو سيكون املشكلة االساسية، 
ذلك ان ما جرى ترسيبه من مســودة املوازنة يظهر 
ارتفاعا كبريا يف االرقام ما سيفوق قدرة اللبنانيني 
عــىل تحملها، مــن وقف عملية الدعــم كليا عن 
املــواد الحيوية التي ال يــزال مرصف لبنان ميولها، 
تخفيض عدد موظفي الدولة، رفع تعرفة الكهرباء 
واالتصاالت واملياه، تعديل ســعر الدوالر الجمريك، 
وصــوال اىل محاربة التهريب عرب املعابر الرشعية 

منها وغري الرشعية، وضبط الحدود.

خطــوات قاســية وغري 
شعبية، فضال عن ان لبعضها 
يكون  لن  سياســية،  ابعادا 
من الســهل عــىل »الحزب« 
الســري فيها، تقول املصادر، 
فجــزء مهم من الطبقة التي 
ستصاب بهذه االجراءات هي 
من بيئتــه، خصوصا ان اي 
عمليــة تصحيح لالجور لن 
تحصــل يف الوقت الحارض، 
رغم بعض »جرعات املورفني« 
التي ســتعطى عىل ســبيل 
سلف ومســاعدات مالية او 
غالء معيشــة، وهــو ما ال 
الله ان  ميكن منطقيا لحزب 
يقبله بالصورة التي تشملها املوازنة، اذ سبق الكرث 
من مسؤول يف الحزب ان رفض بعض الزيادات التي 
ترتبط بالحياة اليومية واالساســيات للمواطنني. 
1 ترشين  للتذكــري هنا فان »ثورة واتســاب« يف 

االول 2019 بدأت من شوارع الضاحية.
غري أن الشــكوك تبقى قامئة يف مكامن الحذر 
حيال امكانات نجاح هذه املحاولة يف ضوء الرشوط 
التي تفرضها بعض القوى السياســية وسياســة 
التحــدي املتحكمة بالعالقات يف ما بينها واملمكن 

ان تنفجر يف اي لحظة استنادا اىل التجربة.
كل ما ســبق ، يجعل الســؤال حول قدرة مجلس 
الوزراء عىل اقــرار »املوازنة – املجزرة« مرشوعا. 
فام يصح زمن االنتخابات ال يصح يف غريه، فكيف 
واالوضاع التي متر بها البالد استثنائية. ولكن مبا 
»انو ما بينخاف عىل الطبقة الحاكمة وابداعاتها« 
يصبح بذلك »كل  معقول« ومن »املوجود جود«، 
فــال حرج باتفاق »جنتلامن« من تحت الطاولة يف 
مرسحية تقاســم ادوار، مترر موازنة »مسخ« يف 
الحكومــة، وتحيلها اىل مجلــس النواب بعد »اخذ 
ورد ولت وعجن«، ليخرج »اســتيذ ساحة النجمة« 
»دســتة من ارانبه« تجعل من املســتحيل بتها قبل 
موعد االنتخابات النيابية املبديئ، فيصبح مرشوُعها 
واالتفاُق النهايئ مع صندوق النقد يف ذمة الربملان 
والحكومة اللذين سيفرزهام استحقاق ايار... يف 

حال حصل... وهنا بيت القصيد...

الــبــقــاع: فــي  ــتــمــاعــّيــة  اال ون  الــشــ وزار  ــرامــ  ب ينخر   الــفــســاد 
ــحــقــهــا يــســت ال  ملـــــن  وُمـــــســـــاعـــــدات  وأقـــــــــــارب  ــب  ــيـ ــاسـ ــحـ مـ

خالد عرار 

عيونهم  يف  تنظــر  حيث 
 ، بالوجع واأل الطافحــة 
تتساءل عام اقرتفوه من ذنب 
بتلك  الحياة  تكافئهــم  حتى 
وينتابك  التعسفية،  الطريقة 
السخط عندما تعلم أن للبرش 
دوراً يف إنتــاج املــآيس التي 
تســري عىل اقدام، وتحاول أن 
تتلمس لها طريقاً اىل املستقبل 
الغامض واملحفوف باملشقات 
والعراقيل واإلهامل، فكيف اذا 
كان هؤالء البرش القيمون عىل 
اإلجتامعية  الشــؤون  وزارة 
عليها  تعاقبوا  الذين  والوزراء 
والذين حولوهــا اىل مزرعة 
واملحازيــب  للمحاســيب 

واألقــارب وأبناء جلدتهم خصوصاً يف البقاع امتداداً 
عىل طول سهل الحرمان، من راشيا اىل الهرمل، وأمعنوا 
يف معاناة املعوقني وذويهم وتركوهم مشلوحني عىل 
أرصفة اإلهامل والنسيان. فام من معوق إال ويختزن 
بني جنبيه ســبًبا وقصة، ويرزح تحت أوزار اآلخرين 

ونتائج إهاملهم واستهتارهم.
قيــل »اذا أحب الله امرىء ابتاله« ويقال »أن هذه 
النظرية ليســت إال من قبيل املواساة والتخفيف عن 
صاحــب البلوى من خالل اإليحــاء إليه بأنها مجرد 
ترصيح بالحب  من السامء وأن اعاقته هي دليل عىل 
رضا الخالق عنه«! ولكن املشكلة ال تكمن هنا عىل كل 
حال، امنا يف كون تلك البالوي تكاد تقترص عىل أعّز 
وأغىل ما ميلكه املرء ويحرص عليه، وإال فهل ميلك املرء 

أمثن من صحته وسالمة عقله وجسده.

إذا كان قضــاء الله وقــدره أمرين محتومني ليس 
منهام بــُد، فام القول بالبالوي التــي تنزلها وزارة 
الشؤون اإلجتامعية ومكاتبها التي فرخت يف البقاع 
بــدءاً من راشــيا وانتهاء يف الهرمــل، هذه املكاتب 
التي فتحها الوزراء املتعاقبون عىل وزارة الشــؤون 
اإلجتامعية وعينوا عليها مسؤولني من أحزابهم التي 
ينتمون إليها ومنارصيهم واقربائهم، حيث رفعت هذه 
املكاتب لوائح بأسامء العائالت التي تستحق املساعدة 
اإلجتامعية يف هذه الظــروف الصعبة وبدأت هذه 
العائالت تتلقى مساعدة مالية بقيمة مثانني دوالراً 
شــهرياً، وبعد بحث وتدقيق يف وضع هذه العائالت 
تبني أن غالبيتهم من العائالت التي ال تستحق املساعدة 
التي تقدمها وزارة الشــؤون اإلجتامعية إال أن عامل 
القرابة مع رؤساء املراكز وبعض الوالءات السياسية 
هي السبب يف تلقيهم املساعدة املالية، ولدينا مناذج 

وأسامء كثرية عن بعض هذه 
العائالت التي متتلك اإلمكانات 
للصمود يف وجه هذه األزمة 
والبعض منها يعمل يف لعبة 
رصف الــدوالر. فيــام الذين 
يعانون من إعاقات جســدية 
األمراض  إىل  إضافًة  وذهنية 
املزمنة التي تحتاج اىل أدوية 
باهظة الثمن بشكل دائم  والتي 
ال يستطيع ذويهم تأمينها مل 
تدرج أســامءهم عىل لوائح 
الوزارة التي كان من أســباب 
تأسيســها رعايــة املعوقني 

والعائالت التي ترعاهم.
مل يقترص اإلهامل والتآمر 
عىل املعوقني فقط عىل وزارة 
الشؤون اإلجتامعية بل أيضاً 
عــىل الجمعيات التي  أنيطت 
رئاســتها لعائالت الرؤساء والوزراء والتي خص 
لهــا  مئات املليارات من خزينة الدولة ومل يرى منها 
ء، واألن مــن كل ذلك جمعيات  املعوقــني أي 
»املجتمــع املدين« التي تركــت املعوقني وعائالتهم 
خارج دائرة اهتامماتهم يف وقت تباع فيها الحص 
الغذائيــة املخصصــة لهم يف املحــالت التجارية 

والسوبر ماركات.
عىل العموم تبقى مســألة أصحاب االحتياجات 
الخاصة وأرسهم واحدة من أكرث قضايا اإلنســانية 
حضوراً ومتاساً مع املشاعر والقيم واألخالق البرشية 
الســامية، لكن ليس يف لبنان وال مع وزارة الشؤون 
اإلجتامعية وال مع مكاتبها الفئوية والعنرصية يف 
املناطق التي تركت هذه الرشيحة يف لبنان يف مهب 

املأساة برشاً مع وقف التنفيذ.

«؟ عما دو ا  ل يرّد »الثنائي« الضربة لعون وميقاتي من خ تحديد »
ــي ــدول ــتــمــع ال ــد الــتــعــيــيــنــات ومــيــقــاتــي يــخــشــى املــ ــري بــاســيــل ي

محمد علوش 

قبــل 5 أيام من اجتامع مجلس الوزراء بعد طول 
انتظار، تلوح باألفق بوادر خالفات جديدة عنوانها 
»جــدول األعامل«، بني فريــق يرغب حرص العمل 
مبلفات حياتية ومالية كالفريق الشــيعي، وفريق 
يرغب بالدخول يف لعبة التعيينات، كالتيار الوطني 

الحر.
ترى املصادر أن الثنايئ الشــيعي حاول من خالل 
بيانه الشهري الذي تضمن عودته اىل طاولة الحكومة 
بة مليقايت وعون معاً، من خالل محاولة  أن يرّد ال
تقييدها بجدول أعامل يتعلق باملوازنة العامة وخطة 
التعايف املايل واألمور الحياتية امللّحة، وذلك رداً عىل 
محاولة عون ومعه رئيس الحكومة تقييد املجلس 
النيايب من خالل تحديد جدول األعامل يف مرسوم 

فتح دورة استثنائية للمجلس.
باملقابــل تعترب مصــادر مطّلعة عىل جو حزب 
اللــه وحركة أمل أن الثنايئ مل يُحّدد جدول االعامل 
للحكومة وال يُلزم مبا قاله أحداً، إمنا هو تحّدث عن 
املواضيع التي ســيح جلسات الحكومة ألجلها، 

وبكل تأكيد لن تكون التعيينات ضمنها.
بالنســبة اىل الثنايئ فإن االمور الحياتية امللّحة 

معروفة وواضحة وهي ال تحتمل التأجيل، وســيتم 
عرضها عىل جدول أعامل الجلسة املقبلة نهار االثنني، 
عىل رأســها متديد العقود مع املتعاقدين يف الدولة 
ليك ال نصل اىل نهاية الشــهر دون رواتب لهؤالء، 
مع اإلشــارة هنا إىل أن رئيس الجمهورية استثمر 
هذه النقطة من أجل الضغط عىل الثنايئ الشــيعي 
ليك يعود اىل الحكومة. وال تنتهي امللفات األساسية 
هنــا، إذ حتى اليــوم مل تُقر بعد زيادة بدل النقل اىل 
5 ألف لرية، كام مجموعة من املنح واملساعدات اىل 

املوظفني. ولكن ماذا عن ملف التعيينات؟
من وجهة نظر العديد من األوســاط السياسية، 
يدرك رئيس التيار الوطني الحر، قبل غريه من األفرقاء 
السياســيني، أنه من الصعب الوصول إىل نتائج من 
وراء طرحــه ملف التعيينــات عىل طاولة مجلس 
الوزراء من جديد، خصوصاً أن األسامء املستهدفة 
ترسم حولها العديد من الخطوط الحمراء، الدولية 
قبل املحلية، من حاكم مرصف لبنان رياض سالمة 
إىل قائد الجيش اللبناين العامد جوزيف عون مروراً 

برئيس مجلس القضاء األعىل سهيل عبود.
وتشــري هذه األوســاط إىل أن باسيل، يف ما لو 
نجح يف تجاوز جدول األعامل املحدد من قبل الثنايئ 
الشــيعي، ال ميلك األكرثية الالزمــة إلجراء هذه 

التعيينات، بســبب مواقف باقي األفرقاء املشاركني 
يف الحكومة منها، حيث ليس هناك من يعترب أنها 
أولويــة، بل عىل العكس مــن ذلك هناك من يعترب 
أن بقاء األشــخاص املعنيني يف مواقعهم يف هذه 

املرحلة هو األولوية.
بنــاء عىل ذلك، ترى األوســاط نفســها أن هذا 
ورة انتخابية،  الطرح من قبل باســيل ليس إال ل
خصوصاً بالنسبة إىل املطالبة بإقالة سالمة، حيث 
من املمكن أن يســتغل ذلك أمــام الرأي العام، الذي 
يحمل ســالمة واملصارف املســؤولية عن االنهيار 
الحاصل عىل املستوى املايل، وهنا يقدم نفسه عىل 
أنه الفريق الذي يريد املحاســبة لكن باقي األفرقاء 
ال يريــدون ذلك، عىل قاعدة أنهم جزء من املنظومة 

التي منعت التيار من تحقيق االنجازات.
بــدوره يرفض رئيــس الحكومــة الدخول يف 
التعيينات ألن ملف كهذا وبالحجم املطروح سُيعيد 
املشــاكل اىل طاولة مجلس الوزراء، وقد يؤدي اىل 
تعطيــل الحكومة، وهو يف غنى عن ذلك باملرحلة 
املقبلــة. أبلغ ميقايت من يعنيهم األمر أن الحكومة 
ليســت بوارد تنفيذ أجنــدات انتخابية ألي فريق، 
وأي تعيني قبل االنتخابات بثالثة أشــهر لن يكون، 

بالنسبة للمجتمع الدويل سوى مبثابة الرشوة.

يئة املفقودين هّيب و يم و ميقاتي التقى اللواء ابرا
ون« ا »الش معّيات التي ترعا ار: بحثنا في أوضاع ال ح

رئيــس مجلس  اجتمــع 
ميقايت،  نجيــب  الــوزراء 
قبل ظهــر امس يف الرسايا 
الحكومية، مع وزير الشؤون 
حجار  هكتور  اإلجتامعيــة 
عىل رأس وفد ضم رئيســة 
املجلــس الوطنــي للخدمة 
اإلجتامعيــة، وتــم البحث 
يف أوضــاع الجمعيات التي 
لديها عقود رعاية مع وزارة 

الشؤون اإلجتامعية. 
إثــر اللقاء، قــال حجار 
»بحثنا يف أوضاع الجمعيات 
التــي لديها عقود رعاية مع 

وزارة الشــؤون والتي تهتــم بذوي الحاجات 
الخاصة مــن أيتام ومدمنني وكبار الســن. 
وبحثنــا يف موضوع موازنــة الوزارة ورفع 
أســعار الكلفة، وسلمنا دولته املرشوع الذي 
قدمته وزارة الشؤون لوزارة املالية ليتم بحثه 
ومناقشــته يف مجلس الــوزراء«، مضيفا 
»قدمنا األرقام التــي طلبها الرئيس ميقايت 
والتــي أودعناهــا وزارة املالية، وهي  تنطلق 
من تتبع مبدأ ســعر الكلفة من العام 2012، 
وأن الزيادة هي تقريبا ثالث مرات عن ســعر 

عام 2011«. 
واســتقبل ميقايت النائبني أكرم شــهيب 
وهادي أبو الحســن، وتم خالل اللقاء البحث 

يف األوضاع العامة. 
اثر اللقاء، أعلن أبو الحســن، يف بيان، أنه 
»جرى البحث يف آخر التطورات السياســية 
يف البالد وأهمية عــودة إجتامعات مجلس 
الــوزراء مــن أجل مواجهة اإلســتحقاقات 
ومعالجة همــوم وقضايا النــاس، كام تم 
إستعراض الشؤون التي تهم املواطنني، وكان 

هناك بحث أيضا حول رضورة حســم مسألة 
متويل البطاقــة التمويلية للمبارشة بالدفع 

للمستفيدين يف أقرب وقت ممكن«. 
وإلتقى ميقايت وفــدا من الهيئة الوطنية 
للمفقودين واملخفيني قرسا برئاسة القايض 
سليم اإلسطا، الذي رصح بعد اللقاء »عرضنا 
اإلجــراءات الالزمة وامللحة لحســن تطبيق 
القانــون 105/ 2018 الــذي رشع ملعالجة 
قضيــة املفقودين وضحايا اإلخفاء القرسي، 
ولوضع حد ملعاناة ذويهم التي طالت لعقود. 
كــام طالبنا بتأمني مقر للهيئة وتعيني أربعة 
اعضاء بدالء عوضا عن املستقيلني منذ تاريخ 
/2021، ورشحنا العقبات اللوجســتية  /8
واملاليــة التي تعــرتض عملنــا، وكلنا ثقة 
بتوجيهــات دولته ومؤازرته للهيئة الوطنية 

ليك نطوي هذا امللف نهائيا«. 
واســتقبل ميقايت املدير العام لألمن العام 

اللواء عباس إبراهيم. 
واجتمع ميقــايت مع وزير الثقافة محمد 
، وتم البحث يف شؤون تتعلق  وسام املرت

بوزارته. 

ي                                )دااليت ونهرا( را يت مستقبالً ا ميق

ــو حـــبـــيـــب بــحــث ــ ــ ــن املـــــولـــــوي وب ــيـ ـــتـــمـــاع بـ  ا
االنتخابات فــي  تربين  امل ملــشــاركــة  التحضيرات 

عقد اجتامع بني وزيري الداخلية والبلديات 

املولوي والخارجية واملغرتبني  القايض بسام 

السفري عبد الله بو حبيب، يف وزارة الداخلية، 

شــارك فيه املدير العام لألحوال الشــخصية 

العميد الياس الخوري ومستشــارة الوزير بو 

حبيب بســكال دحروج ومديــر مكتب وزير 

، وتم البحث يف  الداخلية املقدم أمين مشمو

التحضريات الجارية استعدادا ملشاركة املغرتبني 

يف االنتخابــات النيابية يف أيار املقبل. واتفق 

الطرفــان عىل »اســتمرار التواصل والتعاون 

إلنجاح العملية االنتخابية يف الخارج«.

والتقى املولوي النائب فريد هيكل الخازن، 

وبحــث معه يف األوضاع العامة وشــؤون 

كرسوانية.

ــل قـــــائـــــد قــــــوات ــ ــب ــ ــق ــ ــت ــــيــــ اســ  قـــــائـــــد الــــ
ـــة فـــي الــشــر الــعــمــلــّيــات املــشــتــركــة الـــخـــا

ــة ــّي ــن ــســطــي ــل ــف ــة ال ــّيـ ــضـ ــقـ ــم الـ ــ ــ ــا وأكـــــــد دع ــبـ ــعـ ــل بـ ــصــ ــ  ات
ــة ــ زم ــق حــيــا ا ــل ــرو ق ــ ــ ــقــى الفـ ــت ــ ال ــب  ــن
امُلستعصية الــقــضــايــا  حـــّل  ــرور  ــ ض عــلــى  كــيــد  وتــ

أعلنت وزارة الخارجية الروســية أن وزير 
خارجية روســيا االتحادية سريغي الفروف 
اســتقبل أمس االول رئيــس الحزب التقدمي 
االشــرتايك اللبناين وليــد جنبالط يف مقر 

الوزارة يف موسكو.
ووفق بيان وزارة الخارجية الروسية، جرى 
خالل اللقاء مناقشة تطورات الوضع يف لبنان 
بالتفصيــل، ويف الوقت نفســه اإلعراب عن 
القلق حيال األزمة االجتامعية - االقتصادية 

العميقة الحاصلة يف لبنان.
وجدد الجانب الرويس »تأكيد موقفه الثابت 
الداعم لســيادة لبنان واســتقالله ووحدته 
وسالمة أراضيه، كام عىل رضورة حل القضايا 
املستعصية عىل األجندة الوطنية عىل أساس 
التوافق املتبادل بني القوى السياسية اللبنانية 

حرصاً وفق القانون ودون أي تدخل أجنبي«.
كــام تــم التطــرق إىل بعــض الجوانب 
املوضوعيــة للتعاون الرويس اللبناين متعدد 

األوجه.

اىل ذلك، ذكر بيان الخارجية الروســية أن 
ميخائيل بوغدانــوف، املمثل الخاص لرئيس 
االتحاد الرويس ملنطقة الرشق األوسط والدول 
األفريقية ونائب وزير خارجية روســيا، كان 
أجرى أيضا مشاورات معمقة مع جنبالط يف 

وزارة الخارجية الروسية.
مــن جهة ثانيــة، أجرى رئيــس الحزب 
التقدمي االشــرتايك اتصــاال هاتفياً برئيس 
دولة فلسطني محمود عباس، مساء الثالثاء.

وقد أطلع عباس جنبالط عىل آخر التطورات 
يف األرايض الفلسطينية، واألوضاع الخطرية 
التــي متر بهــا مدينة القــدس واالعتداءات 
االجراميــة لالحتالل اإلرسائيــيل عىل أبناء 

الشعب الفلسطيني. 
مــن جانبه، أكد جنبالط »مواقفه الداعمة 
للقضية الفلسطينية وعىل حق الفلسطينيني 
يف اقامــة دولتهــم املســتقلة وعاصمتها 
القدس، وعــىل موقف لبنان الداعم واملنارص 

للقضية الوطنية الفلسطينية«.

اســتقبل قائد الجيش 
يف  عون  جوزاف  العامد 
مكتبــه يف الريزة، قائد 
قوات العمليات املشرتكة 
الــرشق  يف  الخاصــة 
 Brigadier األوســط 
 General Isaac
وجــرى   ،PELTIER
تــداول  عالقات التعاون 
اللبناين  الجيشــني  بني 

واألمرييك.
م ر ا س ي ووالو ال  ال

ــا: الســتــئــنــا ــهـ ــات دولـ ــث ــع ــي وب ــ ــ وروبـ ــاد ا ــحـ  االتـ
ــدو الــنــقــد ــنـ ـ ــع  ــا مـ ــ ــف ــ ــس واالت ــل ــ ــســات امل ــل

دعت بعثــة االتحــاد األورويب والبعثات 
الديبلوماســية للدول األعضــاء يف االتحاد 
األورويب يف لبنان، »الحكومة وجهات صنع 
القرار األخرى إىل استعادة قدرتها عىل صنع 
القرار من دون مزيد من التأخري، وهذا يتطلب، 
مــن بني أمور أخرى، اســتئناف االجتامعات 
املنتظمــة ملجلس الــوزراء، من أجل التصدي 

لألزمات الدراماتيكية التي يواجهها لبنان«.
ودعت، يف بيان، »الحكومة وجهات صنع 
القــرار األخرى إىل أن تقــوم، من دون مزيد 
من التأخــري، ومبا يتام مــع إعالناتها 

والتزاماتها املتكررة والثابتة، بإبرام اتفاق مع 
صندوق النقد الدويل من شأنه أن يدعم إيجاد 
مخرج من األزمات االقتصادية الكلية واملالية 
التي تواجهها البالد، وإىل أن تتخذ عىل الفور 
جميع القــرارات والتدابري التي يلزم اتخاذها 

قبل إبرام هذا االتفاق«.
 وكــررت الدعــوة إىل »إحقــاق العدالة 
واملســاءلة عرب تحقيق شفاف ومستقل يف 
أسباب انفجار مرفأ بريوت واحرتام استقالل 
القضــاء ومبدأ فصل الســلطات من جانب 

صانعي القرار اللبنانيني«.



ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ
الخميس 20 كانون الثاين 2022

راح« السابق  التسونامي  ُمعّقد   انتخابات  يخوض  الحّر«  »الوطني 
السياسي الــخــ  عــن  عونيين  وخـــرو  املــنــاطــق  فــي  تحالفات  أزمـــة 

ــة  ــ ــي ــ ــان ــ ــث ــ ــب الـــــحـــــريـــــريّـــــة عــــــن »بـــــــيـــــــروت ال ــ ــي ــ ــ ــ ــــــل ت
ــد؟ ــ ــ ــع ــ ــ ــق ــ ــ ــى امل ــ ــ ــلـ ــ ــ ــ عـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــة الـ ــ ــ ــّيـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ـ فـــــتـــــفـــــتـــــ 
اللوائــــ يتّولــــى  لــــن  والســــنيور  التيــــار  فــــو  فــــي  ضيــــاع 

ابتسام شديد

محطتان أساســيتان يحاول التيار الوطني الحر 
القفــز فــوق تداعياتهام هام أزمــة العالقة مع 
حلفائه بعد التوتر الذي حصل مع الثنايئ الشيعي 
قبل فرتة عىل أثر سقوط التسوية التي كان يعمل 
عليهــا يف املرحلة املاضية وثانيــا ترميم الصورة 

الشعبية التي أصابت التيار يف السنتني األخريتني.
عىل بعد أشــهر قليلة من اإلنتخابات تساؤالت 
عديدة تطرح حول التحالفات  الباســيلية يف عدد 
من الدوائــر  وما يح عن أزمة أصوات يحتاجها 

النواب واملرشحون  عىل لوائح يف بعض املناطق. 
مصري االنتخابات النيابية والتحالفات املناطقية  
عىل املحك فقبل ان تقع التوترات السياســية كانت 
خريطة التحالفات يف بعض املناطق جاهزة وكان 
ينقصها رتوشات معينة تتعلق برتتيب الخالف بني 
أمل والتيار مع حرص حزب الله كام تقول املعلومات 
عىل خصوصية إعادة عدد من املقاعد املسيحية اىل 
ر الالحق بالتيار يف  كنف الحليف تعويضا عن ال
الوسط املسيحي بعد ورود الشكاوى من قبل التيار  
حول عدم وقوف حزب الله اىل جانب حليفه يف مار 
مخايل مع شــعور عوين عارم ان عىل حزب الله ان 

يتخذ موقفا واضحا من معادلة »معنا او ضدنا«.

الحرد الباســييل  كان توسع مؤخرا وعليه كام 
تقول مصادر سياســية فان مبادرة الثنايئ لقبول 
العــودة اىل طاولة مجلس الــوزراء مرتبطة اىل 
جانب إقرار الثنــايئ وربطها  بالوضع االقتصادي  
مرتبط أيضا اىل حد ما برغبــة حزب الله برتييح 

الحليف يف بعبدا ومرينا الشالوحي.
يف الكواليــس الداخليــة للتيــار تقييم وعمل 
دؤوب المتصــاص ما حصل يف األشــهر األخرية 
بدءا بالعالقة مع القوى السياســية مروراً بقرار  
نتخابات فيام  املجلس الدســتوري والتحضــري ل
لو حصلت عىل أســاس رفض الطعن الذي يعترب 
نكسة للتيار الذي احتسب ان تصويت املغرتبني لن 
يكون ملصلحته وكان يتطلع إللغاء إقرتاعهم ل128 
1، وهذا األمر  مقعدا وحــرص اإلنتخابات بالدائرة 
كان الرشارة التــي فجرت غضب رئيس التيار  عىل 
التياريني ان حزب  الثنايئ قبل فرتة لقناعة لــدى 
الله يصطف اىل جانــب عني التينة ويبدي مطالب 
الرئيس نبيه بري عىل حســاب التيار بعد أن دفع 
التيار فاتورة تفاهم مار مخايل مسيحيا، يف الوقت 
الذي كان التيار وفريق العهد شامعة علقت عليها 
كل األزمات الداخلية . مــن وجهة نظر التيار فان 
املجلس الدســتوري ســقط يف الصفقات وتدخل 
ان يأخذ قرار  السياســية وكان عليــه  املنظومة 

فريفض بنود يف الطعــن ويقبل بنودا أخرى لكنه 
سقط يف التجاذبات ألنه مدار من أحزاب املنظومة  
وعىل األرجح ان قرار الطعن جاء ردا  وعقابا للتيار 
لعدم قبوله  الســري يف ملفات معينة تســتهدف 
تطيري التحقيق يف انفجــار املرفأ وعدم موافقته 
الرؤساء  األعىل ملحاكمة  املجلس  إحياء  عىل طرح 

والنواب والوزراء.
أما األزمة األهم التي يعمــل التيار عىل فكفكة 
عقدها اليــوم فتتمثل بأزمــة التحالفات عىل اثر 
ابتعاد قوى سياســية كثرية عــن التيار وخروج  
متمولني ونواب خاضــوا اإلنتخابات النيابية عىل 
اللوائــح العونية يف إنتخابات 2018 ومغادرة عدد 
منهم تكتــل االصالح والتغيري عــدا وجهة النظر 
القائلة ان مرشوع التحالف مع التيار الوطني الحر 
بالنســبة اىل فئة من الشخصيات يعترب استثامرا 
نيابيا خارسا بعد ان احرتقت صورة التيار الشعبية 

يف السنتني األخريتني.
عدا ذلك فــان  التيار يبدو انتخابيــا مأزوما اذ 
يحتاج اىل مؤازرة الثنايئ أمل وحزب الله يف عدد 
من املناطــق يف حني ان ترميــم العالقة مع أمل 
عملية مســتحيلة فيام مد الجسور مع حزب الله 
أســهل اال ان ارتداداته او محصولــه ليس مربحا 

للتيار يف البيئة املسيحية.

صونيا رزق

ال يخفي منــارصو تيار« 
املســتقبل« خصوصــاً يف 
به  ما يشــعرون  بــريوت، 
من إحباط بســبب ما يرتّدد 
مــن اخبــار، عــن عزوف 
الرئيس ســعد الحريري عن 
االنتخابــات  اىل  الرتشــح 
بريوت  دائــرة  يف  النيابية 
مؤيدوه،  يكرث  حيث  الثانية، 
ويســألون أيعقل ان يغيب 
السيايس  الســنّي  االعتدال 
أّن  معتربين  بــريوت؟،  عن 
اكرب  غيــاب  يعني  غيابــه 
اهل  ميثــل  ســيايس  تيار 
وال  مرفوض  وهذا  الســّنة، 

نقبل به، فيام القســم االبرز من منارصيه يطمح 
بوصول نواب » املستقبل« الصقور، بهدف تصحيح 
املســار الســيايس لتيارهم مع رفضهم لكل من 
يضطهدهم، االمر الــذي يدعوهم اىل رفع الصوت 
وعدم الســكوت، ويضعهم يف ضياع  مستمر، الّن 
خســائر زعيمهم  تتواىل وعىل االرجح ســيبقى 
خارج لبنان، الن املعلومات  االخرية الواردة  ترّجح  
عدم خوضه االنتخابــات، فيام ال يعرف نوابه بعد 
قراره االخري، ويكتفون بتكــرار جملة يرّددها هو 
عىل مسامعهم » ســأتخذ قرار خوض االنتخابات 
او عدمه حني اصل اىل لبنان«، مام يعني االرتباط 
بعنارص ومســارات سياســية عــدة، ومن يقول 
من نوابه انه عزف عن الرتشــح يعود بعد دقائق 
ليعاكس جوابــه مع  اإلســتعانة الدامئة بكلمة 
»عىل االرجح«، منعاً للتأكيد او النفي، وهذا ما قام 
به عضو كتلة »املســتقبل« هادي حبيش  قبل ايام 
حني ُسئل عن ذلك. ما جعل التيار االزرق مصدوماً 
وال قدرة له عىل التعليق، مفّضــالً إلتزام الصمت 

حيال هذا الســؤال الذي بات مبثابة » الحزورة »، 
فيام شهية املقّربني والبعيدين مفتوحة بقوة عىل 
مقعد الحريــري النيايب، والــكل ينتظر الكل، وال 
احد يجرؤ عىل إعالن ذلــك يف إنتظار تلك العودة 
التي تبدو بعيدة، فيام االنتظار يبدو ســّيد الساحة 
الحريرية حتى اجل غري مســمى، ملعرفة حقيقة 
موقفه من متابعة حياته السياسية  او  إتخاذ قرار 
بعد خســائره  التجارية، خصوصاً  للحياة  التفّرغ 
املاديــة الكبرية والحجز عىل اموالــه وممتلكاته 
يف الســعودية، وهذا يعني حالة ضياع كربى من 

الصعب جداً ان يتخطاها يف املرحلة القريبة.
وكان بيت الوســط قد بدأ التحضريات قبل فرتة، 
إلستقبال الحريري من خالل مكتب انتخايب يديره 
، دعا املســؤولني والكوادر اىل حركة  فريق مخت
اجتامعات مكثفة، ما لبثت ان خفت حامستها، بعد 
تأجيل موعد مجيئه مرات عدة، ما دفع بأحد نوابه 
للقول »بــأّن الرئيس الحريري ســيفاج الجميع 
حني سيأيت أي من دون إعالن موعد، ورمبا لدواع 

امنية الن توقيت الوصول لن 
يعرفه احد سواه، من دون ان 
بعضهم  ترّشح  نوابه  ينفي 
مع وجوه جديــدة من تيار 
االنتخابات،  اىل  املســتقبل 
وارد  ء  كل  الّن  إذا...،  إال 
ان  االطــار، عىل  يف هــذا 
معنوياً  الحريــري  يدعمهم 
وسياسياً فقط، وليس مالياً 
وقد قالها لهــم بالفم املآلن 
افرتايض  اجتــامع  خــالل 
، مع ترك حرية  عىل« زوم« 
وناخبيه  ملنارصيه  االختيار 

بالتصويت.
يف غضــون ذلك ال  تنفي 
ملا  متابعة  سياسية  مصادر 
يجري يف كواليس الحريرية 
عزوف  بــأّن  السياســية، 
الحريري عن هذه املعركة، ســيجعل تيار املستقبل 
يرتاجع كثرياً يف املعنى السيايس، النه بغياب قائد  
السفينة سيشعر ركابها بالخطر، وهذا يعني عدم 
مشاركة القسم االكرب من ابناء بريوت يف االقرتاع، 
الّن من يريدونه سيكون غائباً، وبالتايل سيفّضل 
املنارصون املقاطعة، وقد يشارك العدد القليل منهم 
مبنح االصوات، التي ستنقســم بــني النائب فؤاد 

مخزومي والجامعة االسالمية واملستقلني.
وكانت معلومات قد اشارت قبل فرتة، اىل تّويل 
الرئيس فؤاد الســنيورة لوائح تيار املستقبل، فأ 
النفي من مصــدر يف نادي رؤســاء الحكومات 
السابقني، فيام  ترتّدد معلومات عن إمكانية ترؤس  
الوزير السابق محمد شقري الئحة يف دائرة بريوت 
الثانية، ســتعترب من اللوائح االساسية يف الدائرة 
لقاعدة » املســتقبل«، عىل ان تّضــم نواباً حاليني 
وأعضاًء سابقني من التيار االزرق، يف إنتظار تأكيد 

او نفي من شقري حول ما يقال.

اد بعملها « زحلة وأ زار »كاريتا
كد دعم لبنان ية النمسا: ن وزير خار

زار وزير خارجية النمسا الكسندر شالنربغ 
مركــز البطريرك صفري لرابطــة »كاريتاس 
لبنان« يف مدينة زحلة برفقة ســفري بالده 
رينيــه أمري واملســؤولة عــن »كاريتاس 
النمســا« يف الرشق األوسط ســابني وارتا 
لبنان  النمسا« يف  »كاريتاس  واملسؤولة عن 

أغليا دالينغي. 
وكان يف اســتقباله والوفد رئيس رابطة 
»كاريتاس لبنان« األب ميشــال عبود ومدير 
ورئيســة  زيدان  الرابطة رشبل  الربامج يف 

املركز ليليان انطون، وفريق العمل يف املركز.
 وكانــت كلمة لــألب عبود تحــدث فيها 
عن »رســالة كاريتاس ووقوفها اىل جانب 
املحتاجــني ملســاندتهم يف هــذه الظروف 
االقتصادية التي مير بها لبنان«، مشــريا اىل 
ان »ما نشــهده اليوم جديــد علينا نظرا اىل 

األحداث املتالحقة عىل األصعدة كافة«.
بدورها، اكــدت وارتا »وقــوف كاريتاس 

النمســا« اىل جانب رابطة »كاريتاس لبنان« 
والعمل معهــا لتنفيذ العديد من املشــاريع 
للخدمــة االنســانية«، وأشــادت ب »عمل 
والتي  بها  تتميز  التــي  واالحرتافية  الرابطة 
تؤدي دامئا اىل تجديد الرشاكة بني كاريتاس 

النمسا وكاريتاس لبنان«.
ثم القى شالنربغ كلمة اشاد فيها بـ »دور 
كاريتاس وما تقوم به عىل الصعيد االنساين« 
مؤكدا ان »دولة النمســا مع العديد من الدول 
االوروبية تسعى اىل الوقوف اىل جانب لبنان 
خالل أزمته » واعدا بـ »استمرار هذا الدعم«.

واســتمع الحضور من رئيســة املركز اىل 
»أهميــة املركز ودوره يف تقديــم الخدمات 
لالطفال ذوي الصعوبات التعلمية والسمعية 

والتأخر العقيل«.
وجال الوفد يف ارجــاء املركز حيث التقى 
االهايل واالساتذة، واطلع عىل طريقة إعطاء 

الدروس من بعد مع أساتذة اختصاصيني. 

ط ل وو الرا

عرض التطّورات السياسّية مع غريو
ــ ــاريـ ــتـ ـــبـــتـــاغـــون: الـ ــب الـــ ــريـ ــهـ ـــع عــــن تـ  ـــعـــ

ــن! ــ ــي ــ ول ــ ــ ــس ــ الء امل ــــــــ لـــــن يــــرحــــم خــــيــــانــــات 

ــة لــــلــــوزار ــعـ ــابـ ــتـ ـــون الـ  وزيـــــــر الـــــدفـــــاع: الـــســـ
ــن ــيـ ــوفـ ــوقـ ــن أوضـــــــــاع املـ ــ ــد مـ كـ ــ ــتـ ــلـ ــة لـ ــوحـ ــتـ ــفـ مـ

للحياد يــيــد  تــ عــّبــر  طالبياً  وفـــداً  استقبل  ــراعــي   ال
ــق الــنــهــوض ــات خــطــو عــلــى طــري ــخــاب ــت عــلــوي: االن

ومــــة ُمطالبــــة بموازنــــة وتوحيــــد ســــعر الصــــر كنعــــان: الح

ــه ــ ــاوراتـ ــ ــشـ ــ ــــــــــل مـ ـــــّيـــــة وا  وزيــــــــــر الـــــخـــــار
ــيـــن ــربـ ــتـ ـ ــ ــل القــــــتــــــراع املـ ــ ــوي ــ ــم ــ ــت ــ مـــيـــن ال لـــتـــ

»القوات  حزب  رئيس  قال 
اللبنانيــة« ســمري جعجع 
من  »شــحنتان  بيــان  يف 
ضبطتهــام  الكبتاغــون 
اليوم  املرصية  الســلطات 
عىل مــ رحلتــي طريان 
آتيتــني مــن بــريوت إىل 
الدويل،  القاهــرة  مطــار 
وقبلهــا ضبطت شــحنات 
والســعودية  اإلمارات  يف 
ما  وقبلها،  وقبلها  واليونان 
لبنان  ان  أكيد  بشــكل  يدّل 
كبري  مصنــع  إىل  تحــول 

والداين  »القــا  مضيفا  للكبتاغــون«، 
ال  الكبتاغون  ان مواجهة معضلــة  يعرفان 
بعض  عىل  شــكلية  إجراءات  باتخاذ  تكون 
املعابــر، بل من خالل الذهــاب مبارشة إىل 
املادة وإيقافها فورا عن  معامل تصنيع هذه 
التي  والجهات  فيهــا  العمل وإحالة كل من 
تقف خلفهــا عىل العدالة، كام إغالق املعابر 
أساســيا  ممرا  تشــكل  التي  الرشعية  غري 
لتهريبها، فهل من املســؤولني من يســمع 
ويترصّف خصوصا بعدما أصبح اســم لبنان 
ومعه اسم كل مواطن لبناين يف الحضيض 

أمام  دول العامل كلها؟«.
وختم »إن التاريخ لن يرحم خيانات هؤالء 

املســؤولني أو تآمرهــم أو تخاذلهم أو غض 
طرفهم عــن املوبقات التي تحصل عىل أرض 
لبنان وباســمه يف الوقت الحارض، كام ان 
اللبنانيني لــن يرحموهم وســيكونون لهم 
باملرصاد يف االنتخابات النيابية لســحب كل 
املطلوب إلخراج  التغيــري  وإجراء  ثقة منهم 
لبنان من جهّنم الكبتاغــون، إىل جنة األرز 
والبخور والســمعة الطيبة التــي ُعرف بها 

لبنان«.
املقر  يف  جعجع،  التقى  ثانية،  جهة  من 
العام للحزب يف معراب، ســفرية فرنســا 
يف لبنــان آن غريو، وتباحــث املجتمعان 
لبنان  ويف  السياســّية  التطورات  آخر  يف 

ملنطقة. وا

الدفاع  وزيــر  اســتقبل 
ســليم  موريس  الوطنــي 
الفرعية  اللجنــة  رئيســة 
االمم  لدى  التعذيب  ملناهضة 
املتحدة ســوزان جبور التي 
أطلعته عىل الزيارة التي من 
املقرر أن يقوم بها اىل لبنان 
وفد مــن لجنــة مناهضة 
لالمم  التابعــة  التعذيــب 
املتحدة يف النصف االول من 
العام الجاري لتفقد السجون 

وأماكن االحتجاز. 
ان  اىل  ســليم  وأشــار 

»الســجون التابعة للوزارة مفتوحة أمام أي 
للزيــارة والتأكد من أوضاعها  جهة مخولة 
ومدى  االحتجاز  وظروف  املوقوفني  وأوضاع 
االنســان  حقوق  بقانون  والتقيــد  االلتزام 
الدفاع  بوزارة  الخاصة  االرشادية  وبالقواعد 
الوطنــي حول مناهضة التعذيــب والوقاية 
منه، وقد وجدت لهذه الغاية مديرية القانون 

الجيش  لقيــادة  التابعة  الدويل  االنســاين 
واملكلفة باالطالع عىل الشكاوى واالدعاءات 
بالتعذيــب يف هذه الســجون والتحقق من 
صحتهــا والعمل عىل معالجتها، وتنســيق 
الزيارات التي تقوم بها املنظامت الدولية اىل 

تلك السجون«. 
والتقى النائب السابق محمود عواد، وجرى 

البحث يف الشؤون العامة.

البطريــرك  إســتقبل  
مار  الكاردينال  املــاروين  
الراعي قبل  بشــارة بطرس 
الرصح  يف  امــس  ظهــر 
البطريــريك يف بكــريك، 
ســفري مــرص يف لبنــان 
الــذي أعرب  يــارس علوي 
عــن »ارتياح كبــري لعودة 
عقد  اىل  اللبنانية  الحكومة 
عددا  فيها  تعالج  جلســات 
من املشــاكل التــي يعاين 

منها لبنان«.
وشدد علوي عىل »أهمية 

اللبنانية  النيابية  اإلنتخابات  اجراء  ورضورة 
املحدد كخطوة اساســية عىل  يف موعدها 
طريق نهوض الدولة،« مشريا اىل«العالقات 
البلدين  بني  تربط  التــي  التاريخية  الثنائية 
والتي تؤكــد عىل وقوف مــرص الدائم اىل 

جانب لبنان العزيز«.
البطريرك وفدا من طالب مدرسة  والتقى 
زيــارة  يف    institut moderne du Liban

إللتــامس الربكة. وعرب اعضــاء الوفد عن 
تأييدهــم »ملبدأ الحوار بــني كافة األطراف 
اللبنانية ورضورة ان يكون لبنان بلدا محايدا 

بعيدا عن كل الرصاعات التي تحيط به«.
واعترب الوفد ان »رســالة الشــبيبة يف 
لبنان ودورها كبري جدا ال سيام عىل الصعيد 
الروحي، لذلك ال بد مــن ان تتعمق اكرث يف 
مبباد  وتلتزم  الالهوتية  املسيحية  الثقافة 

الكنيسة«. وقيم 

أكــد النائب ابراهيم كنعــان أنه »ال ميكن 
التنفيذية  الســلطة  فشــل  املواطن  تحميل 
املتعاقبة«، مشــددا »عىل أن عىل الحكومة 
وموازنة  برؤية  اجتامعاتها  عودة  تواكب  ان 
تأخــذ باالعتبار االصالحات وتوحيد ســعر 
الرصف الذي ينعكس تعدده سلباً عىل الدولة 

واالقتصاد والناس«.
اضاف كنعان يف حديث إذاعي »مل نطّلع بعد 
عىل مرشوع املوازنــة ويجب انجاز املرشوع 
واحالته عىل الوزراء ودعوة الحكومة رسمياً 
ملناقشته وهذا مل يحصل حتى اآلن بالرغم من 

االشارات االيجابية لرئيس الحكومة«.

تابــع وزيــر الخارجية 
بو  عبداللــه  واملغرتبــني 
لتأمني  مشــاوراته  حبيب، 
القرتاع  الــالزم  التمويــل 
يف  اللبنانيــني  املغرتبــني 
التي  النيابية  االنتخابــات 
. املقبل  الربيع  ستجري يف 
والتقــى امــس نائــب 
االمم  لربنامج  املقيم  املمثل 
محمد  اإلمنــايئ  املتحــدة 
الخاصة  واملنسقة  صالح، 
املتحدة  لألمم  العام  لألمني 
يف لبنان جوانا فرونتسكا.

االقتصادية  كام عرض بوحبيب االوضاع 
الدويل  االتحــاد  رئيــس  مــع  واملاليــة 

يف  طربيه  جوزيــف  العــرب  للمرصفيني 

املصارف  العــام التحــاد  األمني  حضــور 

فتوح. وسام  العربية 

رنسي  والس ال

بو ي مستقبالً 

الراع مستقبالً الس ا

رونتيس بيب مستقبالً  و 

نــا ن: تــضــامــنــنــا الـــوطـــنـــي يــنــقــ ــ ــبـ قـ
أعلــن املفتي الجعفري املمتاز الشــيخ أحمــد قبالن يف 
بيان »يوما بعد يوم يتأكد أن اإلســتقرار السيايس رضورة 
نقديــة ومالية وأرضية حتمية ألي مــرشوع إنقاذي فضال 
عن رضورته املعيشــية والوطنية، لذلــك نتمنى أن ينعكس 
اإلستقرار الســيايس توافقا عىل امللفات الخالفية القضائية 
واإلدارية وغريهــا، ألن البلد بأمس الحاجة إىل توافق داخيل 
اســتثنايئ يعزله عن نار األزمات، وإذا كان من طلب مصريي 
لهذا البلد فهو تضامنوا وطنيــا، ألن التضامن الوطني أكرب 

أسباب إنقاذ لبنان«.  

 اقتراح قانون لـ »لبنان القوي« حو
يم الوضع القانوني للنازحين السوريين تن

قدم تكتل »لبنان قوي« امس، اقرتاح قانون لتنظيم الوضع 
القانوين للنازحني السوريني يف لبنان، جاء فيه

 »املادة االوىل مينع دخــول األرايض اللبنانية كل مواطن 
ســوري مســجل بصفة نازح يف لبنــان، كان قد أقدم عىل 

الخروج من األرايض اللبنانية برا، بحرا أو جوا.
 - املادة الثانية يغرم كل مواطن ســوري مســجل بصفة 
نازح يف لبنان، أقدم عىل العمل بحسب تعريف قانون العمل 
اللبناين أو استأجر مؤسســة او مبنى أو مركزا بهدف العمل 
أو تشــغيله، مببلغ قدره خمسة ماليني لرية لبنانية، لتسوية 
أوضاعه القانونية للعمل يف لبنان بحســب القوانني املرعية 
االجراء وذلــك ضمن مهلة أقصاها 30 يوما من تاريخ صدور 
هذا القانون. ويف حــال تخلفه عن تطبيــق أحكام الفقرة 
الســابقة تتم مضاعفة الغرامة عرش مرات واذا تلكأ عن ذلك 
يتم سجنه ملدة 4 أشهر ومن ثم مغادرته االرايض اللبنانية يف 

حال كرر املخالفة.
 - املادة الثالثة يعاقب كل رب عمل لبناين أقدم عىل توظيف 
أو تشغيل عامل من الجنسية السورية وهو مسجل بصفة  و

نازح يف لبنان بغرامة مالية ال تقل عن عرشة ماليني لرية و
أو السجن ملدة  أشهر.

 - املادة الرابعة يعمل بهذا القانون فور نرشه يف الجريدة 
الرسمية«.



سياســـــــــــــــــــــــــة لبنانيـــــــــــــــــــــــــة
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ــا ــهـ ــاتـ ــويـ وروبــــــــــي ولـــبـــنـــان مــــن أولـ ــاد ا ــ ــحـ ــ ــا تـــــــرأ االتـ ــسـ ــرنـ فـ
ولـــيـــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــيـــن ــو لـــلـــمـــســـ ــ ــريـ ــ ــه غـ ــ ــت ــ ــ ــ ــل ــ ــا أب ــ ــ ا م ـــــــــ و

فادي عيد

عاد الدور الفرنيس إىل 
لبنــان بقوة، وخصوصاً 
باريس رئاسة  مع تسلّم 
للدورة  األورويب  اإلتحاد 
الحاليــة، وحيث البداية 
كانــت صاخبة بعد بيان 
التسلّم والتسليم، إذ عادت 
املنظومة  لتوبيخ  فرنسا 
السياسية اللبنانية، وهذا 
ما ظهر جلياً بعد تسلّمها 
رئاســة الدورة الحالية، 
والتــي يعّول من خاللها 
عىل تفاعل هــذا الدور، 
يعطيها  ما  ذلك  وتحديداً 
إقناع  يف  واسعاً  هامشاً 

ورة دعم لبنان، وال  الدول املشاركة يف االتحاد ب
سيام يف املجاالت اإلقتصادية واإلجتامعية، توصالً 
إىل عقــد مؤمتر للــدول املانحة، إمنا ذلك لن يكون 
إال من خالل رشوط تتمّثل باإلصالح، وســوى ذلك 
من الالءات التي حّددتها فرنســا يف إطار السياسة 

الجديدة التي تنتهجها حيال لبنان.
والالفــت يف إطار الدور الفرنيس، ما متّثل يف 
جوالت الســفرية الفرنسية يف لبنان آن غريو عىل 
املســؤولني اللبنانيني، وعلم يف هــذا اإلطار، أن 
جوالتها متحورت حول نقاط أساســية عرضتها 
عىل كل من التقتهم، أوالً إشــارتها إىل أن باريس، 
تحاد  ومــن خالل رئاســتها للدورة الحاليــة ل
األورويب، ميكنهــا أن تقــّدم للبنان دعامً إضافياً 
يف كل املجــاالت، وتحديداً املعيشــية والرتبوية 
والصحية، وهذا ما يحتاج اليه اللبنانيون يف هذه 
املرحلة الصعبة التي ميّرون بها، وستكون لرئيس 
الدورة الحالية جهود يف هذا الســياق، ولكن وفق 
معايــري باتت معروفــة للجميع، ودونها ال ميكن 
تقديــم أي دعم، وهذه مســألة موضع توافق بني 

الدول املانحة، مبا فيها باريس، أي اإلصالح ووقف 
الفســاد يف لبنان، وستكون هناك مراقبة لصيقة 
لكل هذه املســائل، ثانياً إن السفرية غريو، أعربت 
للمسؤولني عن ارتياحها لعودة مجلس الوزراء إىل 
االنعقاد، واســتطلعت مواقف الرؤساء حول هذه 
ورة أال تكون  القضية، ونقلت رغبــة بالدها ب
إجتامعات الحكومة عىل حساب ملفات أساسية، 
وتحديــداً قضائية، آملة أال تكون هناك تســويات 
وصفقــات عىل هذا الصعيــد، متمنيًة يف الوقت 
عينه، بأن تكون جلســات مجلس الوزراء طبيعية 
ال مرحلية، ألن لبنــان بحاجة إىل جهود مضنية 

للخروج من أزماته.
وتضيف املصادر أن العنوان اآلخر الذي تطرّقت إليه 
غريو متحور حول اإلنتخابات النيابية، مستطلعة 
أجواء التحضريات واإلســتعدادات لهذا اإلستحقاق 
وكل ما يرتبط به، وحيث أعربت عن استعداد باريس 
رشاف  إلرسال خرباء وهيئات دستورية ورقابية ل
واملســاعدة يف إنجاز اإلســتحقاق اإلنتخايب، ألن 
هناك رغبة جامحة من املســؤولني الفرنســيني، 
وعىل رأسهم الرئيس إميانويل ماكرون، بأن يكون 

هذا اإلســتحقاق مدخالً 
لتصحيــح  ومنطلقــاً 
مام  لبنان،  يف  األوضاع 
سيؤدي الحقاً إىل عملية 
إصالحية واسعة يف حال 
نواب  الربملان،  إىل  وصل 

مشهود لهم بالنزاهة.
فإن  مواز،  خط  وعىل 
الفرنيس  الــدور  تفاعل 
مــن جديــد يتزامن مع 
غياب من عواصم القرار، 
وال ســيام تلــك املعنية 
بالشــأن اللبناين لجملة 
ظــروف واعتبارات، إمنا 
لباريس  تفويــض  مثة 
بامللــف اللبناين، يف ظل 
التواصل والتنسيق بينها 
وبني هذه العواصم، يف ضوء أجواء تتوقع بأن تكون 
هناك زيارة قريبــة لرئيس الدورة الحالية لالتحاد 
األورويب إىل بريوت، لالســتطالع والوقوف عىل 
الوضع يف لبنان من كل جوانبه، إمنا يف املســائل 
السياســية، فإن باريس وسواها ال ينظرون إىل أي 
ملفات أو عناوين أخرى مثل الرصاع الدائر يف لبنان 
بني األطراف السياسية وســائر األزمات املحيطة 
بالبلــد قبل إنجــاز اإلنتخابات النيابيــة، وعندئذ 
ســيكون هناك تعاط جديد مبني عىل ما ستفرزه 
اإلنتخابــات النيابية، مبعنى أن مثة مرحلة جديدة 
ستشهدها الساحة الداخلية ما بعد اإلستحقاقات 
الدســتورية، وبالتايل، فإن تعامل املجتمع الدويل 
مــع لبنان والذي بدا مغايراً ملا كان عليه لســنوات 
خلت، سيشهد بدوره تبّدالً جذرياً عىل كل املستويات 
السياســية واإلقتصادية، واألهم تحديد التعاطي 
مع السياسيني اللبنانيني، وهذا ما ظهرت مؤرّشاته 
يف اآلونــة األخرية، أي هنــاك رشيحة كبرية من 
السياسيني مل تعد عىل أجندة املسؤولني األوروبيني 

وسواهم.

ــضــاعــف  ــت ــــة الـــصـــقـــيـــع ســت حـــــــــــد ومــــو ــد ا ــ ــدي ــ ــان: ُمـــنـــخـــفـــ  ــ ــن ــ ــب ــ ــم ل ــمـ ــ قـ ــضـ ــّيـ ــــبــــة« بـ «
ــا ــه ــت ــوزيّ ــه ــع  ــرفـ مــــــن تـ ــز بـــعـــ الـــــقـــــر وقــــــو ا ــ ــات وإغـــــــ مــــــــــدرا عـ ــ ــرق قـــطـــع طــ

بّيضت العاصفة »هبة« بثلوجها وأمطارها، وجه لبنان عىل 
عكــس قلوب اللبنانيني املحرومة مــن الدفء يف ظل ارتفاع 

أسعار املحروقات وانقطاع التيار الكهربايئ. 
ومنــذ ليل أمس، أطلت »هبــة« بعواصفها ورسعة رياحها 
لتتحــول إىل أمطار غزيرة وتســاقطت الثلوج وغطت القمم 
والجبال وصوال إىل املناطق الســاحلية. ومع اشتداد العاصفة 
الثلجية منذ الرابعة فجراً بدأت اآلليات التابعة لوزارة االشغال 
العامــة والنقل بفتح الطرق الجبليــة كافة، كام عملت عىل 
رشــها بامللــح إلذابة الجليــد حرصا عىل الســالمة العامة 
واملرورية. وطلبــت الــوزارة من املواطنني عــدم التوجه إىل 

املناطق الجبلية حرصا عىل سالمتهم.
انخفضت درجات الحرارة عىل الساحل واملرتفعات عىل حد 
سواء، حاملة معها موجات من الصقيع والربد القارس تسللت 
اىل البيوت، يف وقت تســاقطت االمطــار بغزارة طوال الليل 
مشكلة الســيول عىل جوانب الطرق، مع تحذيرات من تكون 

طبقات من الجليد عىل علو منخفض.

 حال الطقس 

يتأثر الحوض الرشقي تدريجياً بالعاصفة الثلجية »هبة« التي 
تحمل معها أمطاراً غزيرة، وثلوجاً عىل مرتفعات متدنية تالمس 
س، وتستمر  الـ 00 مرت، ورياح شــديدة تالمس الـ 100  كم
حّتــى صباح اليوم حيث تنحرس تدريجياً ليتحول اىل منخفض 
مثلج وزخات ثلجية قد تطال الجبال القريبة من السواحل فجرا 
شــامال يليها اســتقرار مع برد قارس وموجة جليد، واحتامل 

وصول منخفض آخر رطب مطلع االسبوع املقبل.
 طقــس اليومني املقبلني الجمعة غائم اجامالً مع انخفاض 
ملموس يف درجات الحرارة وضباب كثيف عىل املرتفعات، تنشط 
الرياح احياناً وتهطل أمطار تكون غزيرة أحياناً مرتافقة بعواصف 
رعدية خصوصاً يف الشــامل خالل فرتة قبل الظهر مع تساقط 
لحبات الربد، كام تتساقط الثلوج عىل ارتفاع 1400 مرت وما فوق، 

وتالمس الـ 1200 مرت ليالً، عىل ان تخف حدة االمطار.
الســبت غائم جزئياً اىل غائــم أحياناً دون تعديل يذكر يف 
درجــات الحرارة وضباب عىل املرتفعات، تهطل امطار خفيفة 
متفرقة صباحاً، ومن املتوقع ان تشــتد احياناً اعتباراً من بعد 
الظهر مع حدوث برق ورعد، كام تتســاقط الثلوج عىل ارتفاع 

1300 مرت وما فوق، وتالمس ليالً الـ 1100 مرت.
 االحــد غائم مع امطار غزيرة احياناً صباحاً خصوصاً يف 
الجنوب مع حدوث برق ورعد، وتتســاقط الثلوج عىل ارتفاع 
1000 مرت وما فوق، تنشــط الرياح وتشــتد احياناً لتصل اىل 
س. يتحســن الطقــس تدريجياً اعتباراً من بعد  حدود 5 كم
الظهــر ويتحول اىل غائــم جزئياً مع تدن ملحوظ يف درجات 
الحــرارة )وهو االبرد هذا العام(، بحيث تســيطر موجة من 
الصقيــع والجليد عىل املرتفعات ويف الداخل اعتباراً من 800 

مرت مساء وحتى ظهر االثنني، لذا يحّذر من االنزالقات.
اما االثنني صاف اجامالً مــع بقاء درجات الحرارة متدنية 
)دون معدالتها الســنوية(، يتكون الجليد عىل املرتفعات ويف 
الداخــل اعتباراً من ارتفاع 700 مــرت وما فوق مع تحذير من 

خطر االنزالق.

 »األشغال« لعدم التوجه إىل املناطق
 الجبلية حرصاً عىل السالمة العامة 

أعلنت  وزارة األشــغال العامة، أنــه »منذ الرابعة فجرا، ومع 
إشــتداد  العاصفة الثلجية ، قامت اآلليات التابعة للوزارة بفتح  
الطرق الجبلية كافة، وكام ورّشــت من الصباح الباكر الطرقات 
بامللح إلذابة الجليد حرصاً عىل  السالمة العامة  واملرورية عليها«.

وطلبت من املواطنني عدم التوجه إىل املناطق الجبلية حرصاً 
عىل سالمتهم.

 القوى االمنية ترفع
نسبة جهوزيتها اىل 90 

والحقا، صــدر عن املديرية العامــة لقوى األمن الداخيلـ  
شعبة العالقات العامة البالغ التايل »بناء عىل نرشة الطقس 
الصــادرة عن »مصلحة األرصــاد الجوية يف املديرية العامة 
للطريان املدين، فإنه من املتوقع أن تشتد العاصفة »هبة« التي 
تسيطر عىل لبنان، وستؤدي إىل تساقط أمطار غزيرة، وثلوج 
عىل مرتفعات متدنية تالمس الـ 00 مرت، مع اشتداد الرياح 
ســاعة وارتفاع مستوى  التي قد تتخطى رسعتها الـ 80  كلم

األمواج. 
وحفاظا عىل سالمة املواطنني اتخذت املديرية العامة لقوى 
االمن الداخيل إجراءات اســتثنائية، منها رفع نسبة الجهوزية 
يف القطعــات املعنية بوحدة الــدرك اإلقليمي اىل 90 يف املئة 

اعتبارا من تاريخ اليوم 2022-1-19.
 وطلبــت من املواطنني الذين ســيقصدون املناطق الجبلية 

التقيد باإلرشادات التالية
ورة   - عــدم ســلوك الطرقات الجبليــة إال يف حاالت ال

القصوى.
 - القيادة بحذر والتأكد من حالة هذه الطرقات قبل سلوكها، 

ومتابعة النرشات املتعلقة بحالة الطقس والطرق.
 - التأكد من الحالة امليكانيكية للسيارة )صالحية اإلطارات، 

ماسحات الزجاج، البطارية، اإلنارة(.
 - تجهيز السيارات بالسالسل املعدنية.

ورية.  - اتخاذ جميع االحتياطات الوقائية ال
 كام تهيب باملواطنني

 - عــدم االقرتاب من الشــاط والكورنيش البحري أو ركن 
السيارات مبحاذاته، بسبب اشتداد الرياح وارتفاع األمواج.

- عدم ركن السّيارات بالقرب من اللوحات اإلعالنية واألشجار 
املنترشة عىل الطرقات، وتجّنب االقرتاب منها.

 - التأكد من تثبيت أجهزة اإلرســال واالســتقبال وغريها، 
بشكل محكم، عىل أسطح املباين والرشفات. 

وتقــوم قطعات قوى األمن الداخــيل العمالنية بإجراءات 
ميدانية، وهي عىل أهبة االســتعداد ملســاعدة املواطنني، كام 
استنفرت غرف عملياتها يف املناطق لتلقي اتصاالتهم عىل رقم 
، او طلب املســاعدة  النجدة 112 يف حال تعرضهم ألي طار
مــن خالل االتصال بالدفــاع املدين عىل الرقم 125 او الصليب 

األحمر عىل الرقم 140.
وكانــت مصلحة األرصاد الجويّة قــد حّذرت عرب موقعها 
الرسمي من خطورة العاصفة، داعيًة املواطنني إىل أخذ الحيطة 

والحذر ال سّيام يف املناطق الجبلية حيث يتكّون الجليد. هذا 

 حال الطرقات 

طلبت غرفة التحكم املروري يف تغريدة عىل حســابها عرب 
»تويرت«، من املواطنني عدم ركن آلياتهم بالقرب من االشجار او 
اللوحات االعالنية او التوقف بالقرب من الشواط نظرا للطقس 
العاصف ورسعة الرياح وناشدت املواطنني اإلستعالم عن حال 
الطرقات قبل التوجه اىل املناطق الجبلبة حرًصا عىل سالمتهم.

بالتوازي، أعلنت غرفة التحكم املروري أّن الطرقات الجبلية 

املقطوعــة بســبب تراكم الثلوج هي عيناتــا – األرز، عيون 
السيامن- حدث بعلبك، املنيطرة- حدث بعلبك، العاقورة- حدث 
بعلبــك، جرد مربني– الهرمل، الهرمل- ســري الضنية، معارص 

الشوف- كفريا.
وأفادت غرفــة التحكم املروري أن طريق ترشــيش زحلة 

مقطوعة.

 حال املناطق 

-اكتســت املرتفعات والتالل املحيطة يف مدينة بعلبك برداء 
أبيض بلغت ســامكته حواىل 10 سنتيمرتات، كام تدنت درجة 
الحرارة إىل ما دون الصفر. وأقفلت املدارس أبوابها، عىل ضوء 
معطيــات محطات ومراكز األرصــاد الجوية التي توقعت أن 

تتواصل العاصفة الثلجية حتى صباح اليوم.
-تزامنا، قامت جرافات وزارة األشغال العامة بجرف الثلوج 
عىل الطرق الرئيســية يف قرى عيناتا، البليقة، املشيتية، دير 
األحمر واليمونة، يف حني تولت البلديات عمليات جرف الثلوج 

يف الطرق الداخلية.
-وأغلقت جميع املدارس الرســمية والخاصة يف الضنية 
أبوابها بســبب الطقس العاصف وتساقط الثلوج، خصوصا 
يف البلــدات والقرى التي يزيــد إرتفاعها عىل 900 مرت فوق 
سطح البحر، بسبب صعوبة وصول األساتذة والطالب إليها. 
-كام وصل تســاقط زخات من الثلج اىل ارتفاع 400 مرت يف 
منطقة الجومة، يف حني بقيت الطرق سالكة حتى ارتفاع 900 مرت.

 وافــاد مركز الدفاع املدين يف عكار العتيقة ان الطريق اىل 
منطقــة الحفة مقطوعة بالثلــوج، وان البلدية وزعت آليات 
»بــوب كات« و »بوكلن« عىل الطرق الرئيســية بني االحياء، 
ملواجهــة تداعيات العاصفة بالتعاون والتنســيق مع الدفاع 
املدين. وعىل محور بزبينا- تاشع، افاد مركز بزبينا يف الدفاع 
املدين بان طريق تاشــع الجرد باتت مقطوعة بدءا من ارتفاع 
900 مرت، وال تزال طريق ممنع - تاشــع سالكة حتى اآلن مع 

تسجيل زخات من الثلج.
إىل ذلك، اقفلت الثلــوج منطقة جرد القيطع، كام اقفلت 
الطرق الرئيســية والفرعية بدءا من بلــدة حرار، حيث بلغت 
سامكة الثلوج 5 سنتمرتات مع تكون طبقة جليد، وصوال اىل 
القموعة حيث ارتفعت سامكة الثلوج اىل حدود الـ 30 سنتمرا 
ومرورا ببلديت مشــمش وفنيدق حيث بلغت سامكة الثلج 15 

سنتمرتا«. 
-يف سياق متصل، غمرت الثلوج معظم قرى وبلدات قضاء 
برشي ابتداء من علو 700 مرت عند مشارف بلدة طورزا، وتعمل 
جرافات وزارة األشــغال العامة والبلديــات عىل فتح الطرق 
الرئيســية والفرعية، يف حني قطعت الطريق من برشي إىل 
االرز املصعد الكهربايئ بسبب سامكة الثلوج التي وصلت إىل 
املرت. كام أبلــغ عن قطع  طرق حدث الجبة - تنورين وعيناتا 

- االرز بالكامل.
-ويف البقاع، شــلت العاصفة هبة شلت الحركة التجارية 
وحركة الســري وعزلت القرى عن بعضها يف ساعات الصباح 
االوىل، حيث نشــطت حركة الســري عىل الطرقــات الدولية 
بعد تدخل وزارة األشــغال والبلديات لفتح الطرقات، وتعطلت 

الدراسة يف املدارس الرسمية والخاصة.

ووصلــت ســامكة الثلــوج يف املناطق الجبليــة اىل 20 
ســنتيمرتًا، وأقفلت الطرقات عــىل املرتفعات فوق 1500 مرت 

عىل السلسلتني الرشقية والغربية.

 إستنفار يف صيدا 

ويف بيان صادر عن املكتب اإلعالمي يف بلدية صيدا، أشــار 
رئيس البلدية املهندس محمد الســعودي إىل اســتنفار فرق 
الطوار واإلطفاء ورشطة البلدية ملواجهة تداعيات العاصفة 
القطبية الباردة »هبة« املصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية، 
داعياً إياها »للبقاء يف جهوزية تاّمة للتدخل ومد يد املساعدة 

عند الحاجة«.
كــام دعا »املواطنني إلتخاذ اإلجــراءات الوقائية التي توفر 
الســالمة العامة لهم ولعائالتهم خــالل هبوب العاصفة«، 
مشــرياً إىل أن »فرق البلدية ســتكثف إجراءاتها الدورية يف 
الكشــف عىل مصارف مياه األمطــار واملجاري لضامن عدم 

إنسدادها وتجمع املياه«.

 تعطيل املالحة يف مرفأي صيدا وصور 

فرضت »هبة« ســيطرتها عىل مدينة صيدا ومنطقتها منذ 
ســاعات الصباح االوىل، حيث شهدت رياحا ناشطة وامطارا 
غزيرة بني الحني واالخر، وسط تدن الفت يف  درجات الحرارة، 
وأدت اىل تعليــق حركتي املالحة البحرية والصيد يف املرفأ مع 
ارتفاع االمواج. كام الزم الصيادون منازلهم، بعدما شدوا وثاق 

رها. مراكبهم خشية من ت
وفيام مل يفد عن وقوع ارضار جراء العاصفة، استنفرت فرق 
الطــوارىء يف  بلدية صيدا لتلبية اي نداء، يف وقت شــكا فيها 
املواطنون من قساوة الربد مع غياب التدفئة بسبب انقطاع  التيار 
الكهربايئ  من جهة، وارتفاع اسعار  املازوت والغاز من جهة أخرى.

كــام أدت العاصفــة، اىل اقفــال مرفأي صــور التجاري 
والصيادين، حيث تعطلت املالحة وتوقف الصيادون عن مزاولة 
اعاملهم، وعملوا عىل سحب مراكبهم وشباكهم من حرم امليناء 
رها بسبب شدة العاصفة واالمطار الغزيرة التي  خوفا من ت

رافقتها الرياح القوية مع ارتفاع األمواج. 
ر عدد من الخيم  وتســببت االمواج والرياح القوية اىل ت
واالكشاك  عىل شــاط الجمل، فيام غمرت املياه املتساقطة 
بعض  االرايض الزراعية والبساتني املوز والحمضيات متسببة 

بارضار خصوصا يف الخيم البالستيكية.

 ... واستئناف املالحة يف مرفأ طرابلس 

اىل ذلك، استؤنفت حركة املالحة داخل مرفأ طرابلس صباح 
امــس بعدما تعطّلت جراء العاصفة. وأشــار مدير عام النقل 
الــربي والبحري أحمد تامر يف حديث صحفي إىل أن »الحركة 
داخل املراف عادت اليوم وبدأت البواخر بإفراغ حمولتها بعدما 

دخلت حوض املرفأ عند هدوء الرياح«.
كام عطّلت العاصفة الحركة داخل مرفأ الصيادين يف ميناء 
طرابلس بشكل كامل، والزم الصيادون منازلهم بعدما أحكموا 
مراكبهم بالحبال، فيــام اقترصت األرضار عىل تصادم بعض 

املراكب جراء الرياح القوية.
وعملــت وحدات بحرية من الجيش عىل منع الصيادين من 

ركوب البحر اىل حني هدوء العاصفة.

ب و  القرعون ال  

ــة ــ ــّي ــ ــن ــ ــة وط ــ ــئ ــ ــي ــ نــــــشــــــاء  الــــحــــلــــبــــي: 
ــيــــة ــربــ ــــيــــا الــــتــ ــــنــــولــــو تُـــــعـــــنـــــى بــــتــــ

ن ب وو لب ال

اجتمع وزير الرتبية والتعليم العايل ووزير 
اإلعــالم بالوكالة عباس الحلبي مع وفد لبنان 
إىل إكسبو ديب، ضم مستشارة رئيس مجلس 
الوزراء نجيب ميقايت هبة نشــابة، ورئيس 
بعثة تكنولوجيا الرتبية اىل اســبوع املعرفة 
يف اكسبو ديب الرئيس املؤسس لتحالف الرشق 
االوســط و شامل أفريقيا لتكنولوجيا الرتبية 
ربيع بعلبيك، واملدير العام لجمعية »سند لبنان« 
نديم منصوري، ومسؤولة العالقات الدولية يف 
التحالف نورا املرعبي، يف حضور مديرة مكتب 
وزيــر الرتبية رمزة جابر وممثل وزير الرتبية 
مع البعثة وليد زين الدين واملستشار االعالمي 

البري شمعون.  
وأعــرب الحلبي عــن رسوره مبا حققته 
بعثة تكنولوجيا الرتبية اىل »هذا الحدث املهم 
يف اســبوع املعرفة اكســبو ديب، عىل ايادي 
مبتكرين لبنانيني وهيئات تربوية لها تاريخها 
العريق، ومن املجتمع املدين والقطاع الخاص 
الذيــن هم األمل بإمناء لبنان«. كام اطلع عىل 
التقريــر املفصل عن انجــازات البعثة والذي 
بدوره وافق عىل امل يف تنفيذها »ألهميتها 

يف رفع شأن النظام التعليمي يف لبنان وفتح 
اآلفاق الدولية وخصوصا عىل صعيد املنطقة 
العربية«، مؤكدا قبوله الهبات والتنســيق مع 
رئاسة الحكومة والجهات املعنية وادارة البعثة 

لتنفيذها وانجاحها. 
كــام اكد »اهمية قطاع تكنولوجيا الرتبية، 
وعزمه الحضور شــخصيا قمة وزراء الرتبية 
يف لنــدن املزمع اقامتها يف ايار املقبل، وكذلك 
موافقته عىل املــ برتتيبات توقيع مذكرة 
تفاهم حول الحوكمة الرقمية الرشــيدة، بني 
وزارة الرتبية والتعليــم العايل ممثلة باملركز 
الرتبــوي للبحوث واالمناء وشــبكة التحول 
والحوكمة الرقمية يف لبنان، لضامن شفافية 
وفعالية االعامل التي تقيمها الوزارة مع الجهات 
املانحة«، مشددا عىل »متابعة كتاب طلب حق 
الوصول اىل املعلومات الذي تقدمت به الشبكة 
عرب طلــب موقع من عرش جمعيات ونقابات 
تعنى بتكنولوجيا املعلومات والحوكمة الرقمية 
الرشيدة. وأشار إىل رضورة انشاء هيئة وطنية 
تعنى بتكنولوجيا الرتبية تؤســس يف املركز 

الرتبوي للبحوث واالمناء بتعاون الجميع«.

تــــــــــــوضــــــــــــيــــــــــــ
ورد يف خرب توقيــع كتاب »عرب من زمن عرب« لجورج 
يوســف يزبك، امس خطأ يف ورود اســامء املشاركني يف 

حفل التوقيع.
وبدل النائب فريد البستاين كُتب فريد الخازن، واقت 

التوضيح.



محليـــــــــــــــــــــــــــــــــــات
الخميس 20 كانون الثاين 2022

التعليم الخا  في لبنان بين ســــــــندان القانــــــــون  ومطرقة الفوضى
»الديــــــــار ترفــــــــع الصــــــــوت : العدالــــــــة التعليميــــــــة فــــــــي خطــــــــر

مينى املقداد

إنطوى الســجال الرتبوي حول القانون 515 بشكل مؤقت، 
ريثام تتم دراســة القانون وصياغته بشــكل منصف لجميع 
عنارص العملية التعليمية من أهال وأســتاذة ومدارس، وإن 
كان هــذا األمر يصعب اىل حّد اإلســتحالة يف بلد الفســاد 

واملحسوبيات.
هذا يف وقت تســتعيد فيه لجان األهــل وأولياء األمور يف 
املدراس الخاصة دورها الذي صادرته الكثري من املؤسســات 
التعليمية بوسائل مختلفة، ما يشكل عامل ضغط عىل املدراس 
ال سّيام تلك التي تســتثمر الوقت الضائع، والتخبط الرتبوي 

واإلقتصادي الحاصل يف البالد ملراكمة املزيد من األرباح.
الحديث هنا ال يقترص عىل رفع األقســاط، فمهمة ضبطها 
ة  صعبة حاليا، حيث الكلمة للفوىض واملحســوبية يف ح
القانون، فاملؤسســات الرتبوية التي تضاعف أقساطها مرات 
عدة، هي مؤسسات ضخمة، مدعومة محليا وخارجيا، وهي 

مدارس يف أساسها حكرا عىل الطبقة امليسورة جدا.
اليوم نتحدث عن تلك املدارس الخاصــة التي كانت ال تزال 
مبقدور الطبقة الوسطى، التي انعدمت اليوم، ومل تعد قادرة 
عىل تعليم أبنائها فيها، يف وقت ال مجال للتعليم يف املدارس 
الرســمية، إن كان من حيث قدرتها اإلستيعابية أو من حيث 
الشــلل الذي تعانيه جراء اإلرضاب املفتــوح، عىل أّن املطالب 

محقة وال نقاش يف ذلك.
يحّدد القانــون 515   يف املادة 2 منه نســب املوازنة  يف 
املــدارس الخاصة، ما بني األجــور والرواتب عىل أن ال تتعّدى 
، و35  لألربــاح واملصاريــف التشــغيلية، فيام باءت  5
بالفشل محاولة رئيســة  لجنة الرتبية النيابية النائب بهية 
الحريري، بوقف العمل باملادة 2 من القانون، إثر اعرتاض نواب 
تلك الجلسة املشــهورة، والنتيجة سحب اإلقرتاح من التداول، 
مع اإلشارة إىل أّن رحلة القانون مل تنته وميكن أن يعاد طرحه 

مجددا يف املجلس النيايب. 

 القانون 515  املشكلة 

يف املصاريف التشغيلية 
 الباحث واملنسق الرتبوي التحاد لجان األهل وأولياء األمور 
يف املدارس الخاصة نعمة نعمة أشــار يف حديثه لـ«الديار«، 
إىل أّن ووقف العمل باملادة 2 من القانون 515، يعني السامح 
للمــدراس بأن ترفع نســبة الـ 35 لحدود غــري متناهية، 
موضحا أّن البنود موضع األزمة هي التي تتعلّق باإلستهالكات 
والتجديد والتطوير ومســاعدة التالمذة املحتاجني وتعويض 
أصحاب الرخصة، وهــذه العنارص مل تتأثــر عمليا بارتفاع 
الدوالر، مشــددا عىل أنّــه يجب تقلي اإلســتهالكات إىل 
حدودها الدنيــا، كموضوع التجهيز اإللكــرتوين من أجهزة 

كومبيوترو ألواح تفاعلية وغريها، ومســتنكرا سلوك بعض 
املدارس التي تريد التجديد والتطويــر وتغيري تجهيزاتها  كل 

عام، بحجة أن »املوديل قديم وبدنا نجيب موديل جديد«.
جانب آخر أورده نعمة شكل اعرتاضا من قبل لجان األهل، 
يتعلّق باملصاريف املتعلقــة بتعديل املناهج وتدريب املعلّمني، 
الفتا اىل أّن تعديــل املناهج معطل اليوم بســبب الكورونا، 
كام تعمل املدراس بالحــّد األدىن من التطوير اإلداري واملهني 
ملعلميها،عطفا، أّما بنــد تعويض أصحاب الرخصة فالقانون 
يسمح بنسبة معينة من األرباح الدارة املدرسة، والتي ميكن 
تقليصهــا للحد االدىن هذه الســنة، الن املبالــغ كبرية، كام 
أو بإلغاء بند مســاعدة التالمذة املحتاجني، حيث أصبح 
كل الطــالب اليوم محتاجني عمليا، فيــام ال ينكر يف املقابل 
مصاريف إضافية مطلوبة من املــدارس ناتجة عن مولدات 
والقرطاســية  املدارس،  وتجهيزات  أدوات  وصيانة  الكهرباء 

كاملكاتب وورق الطباعة واألقالم وغريها.

 نجاح ضغوط لجان األهل 
نعمة تحدث لـ«الديار« عن محاولــة مترير القانون 515 
باللجان املشرتكة  ببند وحيد، ما القى اعرتاضا من قبل بعض 
النواب، الفتا  إىل جهود اتحاد لجــان  األهل الذي قام بحملة 
واســعة وأرســل كتبا إىل النواب لتوضيح االثر السلبي الذي 
ترتكه هــذه الخطوة عىل التعليم واملــدارس واألهل، وأضاف 
أنّه حينام عرض تعديل املادة مبجلس النواب بجلســة فرعية 
لتمهيد طرحها بجلسة عامة، طلب نائب رئيس مجلس النواب 
إيــيل الفرزيل باعادتهــا اىل لجنة الرتبيــة النيابية ودرس 

مرشوع القانون املطروح وإعادة صياغته .

  الزيادة بحسب الحجم السيايس للمدرسة 
أّما بخصــوص الزيادات عىل األقســاط، يؤكــد نعمة أّن 
القانون ال يســمح بالزيادة ووال  تقر قبل موافقة لجنة األهل 
ومناقشــة املوازنة والتوقيع عليها، وهذه العملية تحصل بني 
كانون االول والثاين، ويتم تقدميها يف شباط لوزارة الرتبية، 
ولكن ما حصل يف ظّل حالة »الفلتــان« الحالية، فإّن العديد 
من املدارس مل تلتــزم ببنود القانون ومنها من مل يكن ملتزما 
باألســاس،  ألّن لديه تبعية سياسية أو سلطة معينة تفرض 

رشوطها عىل الدولة.
ويعطي نعمة مثاال  عىل ذلك، مدرســة الليسيه التي أعلنت  
،  وكذلك  مؤخرا زيادات عىل األقساط ترتواح بني  100 و200
مدارس أخرى فرضت عىل االهل مبالغ بـ«الدوالر الفريش«  أو 
باللبناين وفق ســعر الرصف، كام حصل فيام تسّمى مدارس 
الكاثوليكية،  املدارس  »النخبة«  كاإلنجيلية والليسيه وبعض 
وهو ما تربّره وزارة الرتبية تحت مسّمى تربع، فيام هو شكل 
من أشــكال اإللزام، مؤكدا أّن هذا النوع من الحلول اإلفرادية  
مخالــف للقانون الذي مينــع أن تتقاىض املدرســة مبالغ 

بالدوالر بل باللرية اللبنانية، عىل أن يكون ذلك محددا باملوازنة 
املدرســية، كاشــفا بأّن املدارس الصغرية التــي ليس لديها 
نفوذ وغطاء ســيايس أو تابعة لشبكات كبرية، أقرّت زيادات 
 ، متواضعة تراوحت بني 300 ألــف و مليون لرية كحد أق
فيام ال تقبل املــدارس الكبرية  أن يكون دخلها متدن كمدارس 
الليســيه التي تدفع ما يقارب املليون دوالر لوزارة الخارجية 
الفرنسية،  وفق ما يسمونه اإلشرتاك بشبكة الفرونكفونية، 
يف الوقت الــذي ميكن لنحو 20  فقط مــن األهايل الدفع 

بالدوالر فيام يستحيل ذلك عىل الباقني. 
عطفا عىل ذلك، هنــاك مدراس ضاعفت أجور معلّميها يك 
تحاف عليهــم،  وألزمت االهل بدفع الفارق وكذلك بدل النقل، 
يف حني مل تعــّدل رواتب جزء كبري من األهايل، فهناك ما بني 
30 و40  منهم من موظفي القطــاع العام، كام مل يقبضوا 

املنح املدرسية الخاصة بهذا العام والعام املايض وما قبله.
نعمة أضاف أن هناك مدارس موعودة  باملســاعدات املقّدرة 
بـــ) 350 مليار لــرية(، والتي أقرّت بقانــون،  الفتا إىل أنّها 
مساعدات عن العام 2019، حيث مل يكن هناك ارتفاع لالسعار 
بهذا الشــكل، وكان االهايل يسسدون االقساط كاملة، ويرى 
أنّه كان من األجدى أن تقّدم املساعدة هذا العام، نظرا للتضخم 

الكبري يف األسعاريف ظل تدين دخل العائالت وانهيار اللرية.

 تعهد الوزير مبراقبة الزيادات 
طرح غري واقعي  

وفق نعمة القانون 515 يجب أن يعّدل برشوط وأطر يحدد 
قانون، الفتــا اىل أّن تعهد وزير الرتبية بــأن تكون الزيادات 
منطقيــة غري واقعــي، الن األخــري إذا أراد مراقبة املدراس 
الخاصة يف لبنان )نحو 1200 مدرســة(، ســواء من خالل 
الجهاز االداري مبصلحة التعليم الخاص املؤلف من 4 موظفني  
أو عرب رشكة  تدقيق، فإّن العملية ســتحتاج من شهرين إىل 
ثالثة أشــهر، ما يعني العام الدرايس انتهى ووقت اإلعرتاض 

كذلك.
وشــدد بأنّه يجب أن يكون األمر محميا بقانون ين بأّن 
تطــال الزيادات  فقط املواد التي لحقها التضخم أو رفع الدعم 
، فيام يجب أن تخضع بقية املواد لسياســة تقشــف يك ال 
تكون العمليــة متفلتة من دون معايري وضوابط، ورأى أّن ما 
يحصل أكرث من ذلك، وهو أّن املدارس ال تقبل أن تقلّ أرباحها 
وأصبحت كاملصارف، حيث  يصبح األهايل مديونني للمدرسة 
لعجزهم عن تســديد األقســاط، ويوقعون عىل »كمبياالت« 

وتعهدات عىل مدى 10 أو 20 عاما.

 غياب العدالة التعلميية 
مــا يحصل  اليوم وفق نعمة أنّنا نخرس جيال بأكمله، فهذه 
هي السنة الثالثة فعليا من دون مدارس، عطفا عن أن املدارس 
الرســمية مل تبدأ لحد اآلن بشــكل حقيقي وأصبحت بوضع 
ير له، معتربا أّن هنــاك  خرق كبري جدا  ملا وّقع عليه لبنان 
مبوضوع العدالة االجتامعية وعدالة التعليم، فمن يســتطيع 
، وقد حصل  التعلم اليوم هم فئة ال تتجــاوز 20 كحد أق
الفقدان التعليمي بســبب التوقف عــن التعليم ما أدى لتدين 

مستواه وجودته.
ولفت نعمة إىل أّن إعادة اإلنتظام  للحياة املدرسية مسألة 
ليست بالسهلة مطلقا، ونحتاج إىل 3 سنوات عالج، فالطفل 
ء فعليا،  الذي دخل املدرســة بهذه الحقبة  مل يتعلــم أّي 
فاملشــكلة أكرب بكثري من أقســاط املدارس، وهي أّن العدالة 
يف التعليم مل تعد محققة، واقساط املدارس تساهم يف خلق 
وتعزيز هذا التفاوت ما بني تالميذ املدرسة الخاصة والرسمية 
وســتجعل من األخرية وخريجيها أقل مســتوى واكتســاب 

للكفايات واملهارات من تالمذة املدراس الخاصة.
التعليم،  بني كورونا والدوالر يضيع جيل بأكملــه بوصلة 
ليصبح األخري حكرا عىل املقتدرين، فأين وزارة الرتبية والتعليم 

من هذه املجزرة التي ترتكب بحّق فئة كبرية من اللبنانيني؟

قة: نوباً أكدا متانة الع »أمل« وحزب الله 
لتنزيه القضاء عن كّل سقطة أو استنسابّية

عرض التعاون الثقافي مع سفير الدنمار 
عّية املرتضى: نتطّلع الى توحيد املر

يليين التمثيلّية للفنانين التش
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عقــدت قيادتا حركة »أمــل« - إقليم جبل 
عامل وحزب اللــه - منطقة الجنوب األوىل 
لقاءهام الــدوري، وذلــك يف  مكتب حزب 
اللــه يف مدينة صور، يف حضور مســؤول 
املنطقة   اإلقليم عيل اســامعيل ومســؤول 
عبد الله نارص، حيث تم التداول يف الشؤون 

واملستجدات املحلية واالقليمية. 
وصدر بيان، أشار اىل ان املجتمعني توقفوا 
»عند متانة العالقــة األخوية بني الجانبني، 
وأكــدوا اســرتاتيجية التحالــف والتعاون 
يف مختلف املجاالت ال ســيام السياســية 
واالقتصادية واالجتامعية والصحية«. ولفتا 
إىل »أن قرار العودة عن مقاطعة جلســات 
مجلــس الوزراء جــاء تحسســا للظروف 
بلدنا، ومراعاة لظروف  بها  التي مير  العامة 
املواطنــني فائقة الحساســية ووقوفا إىل 
جانبهم، وهذا األمــر ال ميكن إدراجه ضمن 
إطار صفقة أو تحــت أي ضغط من هنا أو 

هناك«. 
املجتمعون عىل  املرفأ، شــدد  ويف قضية 

»رضورة تنزيــه القضاء عن كل ســقطة أو 
تحيز أو استنســابية خصوصــا يف قضية 
كربى ككارثــة انفجار املرفــأ، ألن يف ذلك 
تعمية للحقيقة وحرف ملسار القضية املحقة، 
وكذلك طالبوا باإلرساع يف كشــف املرتكبني 
يف قضية الطيونــة وإنزال العقوبة العاجلة 

والعدالة يف حقهم«.
ويف الشأن االنتخايب، طالب املجتمعون بـ 
»إجراء االنتخابات يف مواعيدها الدستورية، 
الكامل يف  العمل املشرتك والتنسيق  مؤكدين 
التشكيالت  الدوائر سواء عىل صعيد  مختلف 
االنتخابيــة،  األنشــطة  أو  املاكينــات  أو 
يف  بفعالية  الحضــور  إىل  املواطنني  ودعوا 

االستحقاق الوطني«.
املجتمعني تطرقوا  البيان اىل »ان  وأشــار 
إىل تهديــدات العدو االرسائيــيل واعتداءاته 
املســتمرة عىل بلدنا وأطامعه يف ثرواته ال 
سيام يف البحر، وشددوا عىل أن املقاومة هي 
الضامنة األساسية وصامم األمان الستقالل 

بلدنا وحاميته«.

الثقافة  وزير  اســتقبل 
وســام  محمد  القــايض 
املرت يف مكتبه يف قرص 
امس، سفرية  االونيســكو 
مرييتي  لبنان  يف  الدمنارك 
يول، يف حضور مستشــار 
الدكتور فواز كبارة. الوزير 

الشوؤن  يف  البحث  وتم   
وسبل  املشــرتكة  الثقافية 
بــني  الثقــايف  التعــاون 

الثقافة. السفارة ووزارة 
الســفرية  ابــدت   وقد 
يول عن »اســتعدادها التام 
لتقديــم كل الدعم املطلوب 
يف ضــوء مــا تقرتحــه 

الوزارة، ال ســيام عىل مســتوى بث ثقافة 
التنوع املوجود يف  لبنان«. الوعي الهمية 

واســتقبل وزير الثقافــة، رئيس »لجنة 
جــربان« جوزف فنيانــوس رحمة، وجرى 
البحــث يف النشــاطات التــي ميكــن أن 
تقــوم بها اللجنة محليا ودوليا يف ســبيل 
بالتعاون مع  الثقافيــة  لبنان  إعالء صورة 
الدويل  التعريف  ذلــك  ومن  الثقافة،  وزارة 
باللوحات املرســومة من قبل جربان خليل 

جربان. 
كام تم االتفاق عىل زيــارة قريبة لوزير 

الثقافة اىل متحف جربان.
الفنانني  جمعية  مــن  وفدا  ايضا  والتقى 

اللبنانيني للرســم والنحت  برئاسة األستاذ 

ميشــال روحانا. وتم التداول يف التحديات 

لبنان  التشــكييل يف  الفنان  يواجهها  التي 

لوزارة  ميكــن  وما  الراهنة  الظــروف  يف 

الثقافة ان تؤديه من دعم، ال سيام ملناسبة 

التشكييل. للفن  الوطني  اليوم 

االســتعداد  »كامل  املرت  أبــدى  وقد 

للتعاون مع الجمعية وال ســيام ملناســبة 

ســعي الوزارة إلحياء اليــوم الوطني للفن 

التشــكييل ووضع حجر االســاس ملتحف 

الفن التشــكييل. كام عرب عن تطلع الوزارة 

للفنانني  التمثيليــة  املرجعيــة  توحيد  اىل 

لبنان«. يف  التشكيليني 

أعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخيل أنه »بتاريخ 13-

1-2022، ُعرث عىل املواطن أ. ن. )من مواليد عام 1983(، جّثة 

هامدة أمام مدخل منزله يف بــرّشي، وهو مصاب بطعنات 

سكني عديدة يف أنحاء جســده، كام عرث بجانب الجّثة عىل 

السكّني املستخدم يف الجرمية، وعىل الفور بارشت القطعات 

املختّصة يف شــعبة املعلومــات يف قوى االمــن الداخيل 

إجراءاتها امليدانية واالســتعالمية لكشف مالبسات جرمية 

القتل، وتحديد هوية القاتل وتوقيفه«.

ولفتت املديرية اىل انه »نتيجة االســتقصاءات والتحريّات 

الفورية واملكّثفة، توصلت الشعبة اىل تحديد هوية الجاين، 

ع. س. )من مواليد عام 1993، لبناين( بالتاريخ ذاته،  ويُدعى

وبعد عملية رصد ومتابعة، متكّنت إحدى دوريات الّشعبة من 

توقيفه، بعملية نوعية يف بلدة كفرحاتا – زغرتا«.

انه »بالتحقيق معه، اعــرتف بارتكابه جرمية  واوضحت 

القتل، نتيجة شــجار حصل بينه وبــني الضحّية، ما لبث أن 

تطور اىل طعنه بالســكني يف مختلف أنحاء جســمه، وذلك 

ألســباب ماّديّة، وأجري املقت القانــوين حياله، وأودع 

.» املرجع املعني، بناًء عىل إشارة القضاء املخت

ريمة قتل بشري توقيف ُمنّف 

اســتقبل املدير العام لقــوى األمن الداخــيل اللواء عامد 
عثامن بعد ظهر امس، يف مكتبــه بثكنة املقر العام، االمني 
العام للمدارس الكاثوليكية األب يوسف نرص، يف زيارة جرى 

خاللها البحث يف الوضع الرتبوي بشكل عام.

يف إطــار متابعتها مللّف 
يف  األجنبيات  العامــالت 
لبنــان، واكبــت رئيســة 
لشــؤون  الوطنية  الهيئة 
كلودين  اللبنانيــة  املــرأة 
مكتب  مدير  برفقــة  عون 
للهجرة  الدوليــة  املنظمة 
يف لبنان ماتيو لوســيانو، 
عامالت  ثــالث  مغــادرة 
كينيــات من مطار بريوت، 
أن  بعد  بالدهّن  إىل  عائدات 
العودة  جرى تســهيل هذه 
  IOM من خــالل مكتب الـ
العمل  يف بــريوت ووزارة 

اللبناين. العام  األمن  من  ومبساعدة 
وقالــت عــون »تابعنا منذ أســبوعني 
القنصلية  أمام  الكينيات  العامالت  اعتصام 
اىل  بالعودة  يطالــ  كّن  حيــث  الكينية، 
بالدهــّن بعد وقوع مشــاكل مــع أرباب 
العمل، وتّم التنسيق مع األمن العام ووزارة 
نواكب عودة  واليوم   ،IOM العمل ومنظمة 
إىل كينيا،  الكينيات  الشابات  أّول دفعة من 
ويف األســبوع املقبل ستعود مجموعة من 
17 شــابة كينّية إىل بالدهن، بعد أن متّت 
تســوية أوضاعهّن وتأمني بطاقات السفر 

لهّن«.
مراجعة  يجــب  أنه  »أعتقــد  واضــاف 

العامالت  اســتقدام  تنظيــم قطاع  قواعد 
النظر  إعــادة  ينبغي  كــام  األجنــــبيات 
اليوم،  الكفالة كام هــو معمول به  بنظام 
احرتام  مع  متطابقة  معايري  اعتامد  بهدف 
الشابات  مع  التعامل  يف  االنســان  حقوق 
لتأمني  لبنان  اىل  يأتني  اللوايت  والســيدات 
رعاية  منها  مجتمعنا،  إليها  يحتاج  خدمات 
األطفــال وكبار الســن وتأمــني الخدمة 

املنزلية«.
وأكّدت عون »أن الهيئــة الوطنية تتابع 
هــذا املوضوع مــن ضمن خطــة عملها 
للعام 2022، وهناك اجتامع هذا األســبوع 
العامالت  مــع نقابة مكاتــب اســتقدام 

األجنبيات.«

واالدارية  التأسيســية  الهيئتــان  عقدت 
الطالب يف  اللبنانيــة ألوليــاء  للجمعيــة 
الجامعات األجنبيــة، اجتامعا طارئا لتدارس 
يف  اللبنانيني  الطــالب  قضية  تطورات  آخر 

الخارج. 
وكررت الجمعية يف بيــان، دعوتها »لكل 
القوى السياسية والكتل النيابية لالرساع يف 
البت بقانون الدوالر الطالبي الذي رده رئيس 
الجمهورية اىل املجلس النيايب، وانهاء اللغط 
حوله وعــدم تضييع هــذه القضية العادلة 

واملحقة«. 
وأشارت إىل أنها »ال تزال بانتظار الخطوات 
العمليــة تنفيذا ملا قدم لهــا من وعود حول 
تخفيــض رســوم معامــالت الطالب يف 
القنصليات اللبنانيــة، والتي اصبحت تعتمد 
عىل ما يبدو يف  متويلها ومتويل موظفيها 
عىل الطالب، فبدل ان تعمد الجهات املختصة 
الطالب  الرسوم عىل معامالت  اىل تخفيض 
ومتديد  وترجمتها  للمســتندات  تصديق  من 
جوازات الســفر وغريها، هــا هي تعمد اىل 

الرســوم اضعافا مضاعفة عىل  زيادة هذه 
لســفاراتها  دخل  لتأمني  وذويهــم  الطالب 

وقنصلياتها«. 
ودعت »أوليــاء الطالب والطــالب الذين 
كانوا ومنــذ اكرث من ســنتني أول من خرج 
اىل التحــركات وكانــوا يف طليعة املطالبني 
واملناضلــني إلحقاق الحق واســتعادة اموال 
اللبنانيني إىل ان يكونوا عىل اهبة االستعداد 

للتحرك حيث تدعو الحاجة«. 
وحيت »صحوة مختلــف رشائح املجتمع 
اللبنــاين وال ســيام نقابات املهــن الحرة، 
تبخرت مدخرات  اللبنانيني  التي كام ســائر 
الصحي  وضامنهــم  وعائالتهم  اعضائهــا 
داعيــة جميع   ،« وضــامن شــيخوختهم 
الخاص  املال  ناهبــي  وضحايا  رين  »املت
والعــام اىل مزيــد من التنســيق والتكافل 
والتضامن يف ما بينها، للضغط عىل من فقد 
السمع والبرص والبصرية  الجباره عىل اعادة 
للقوانني  الخضوع  للناس واجباره عــىل  ما 

ومقتضياتها«.

ب نصر الوضع التربوي بين عثمان وا

معـــــرض بيـــــروت العربـــــي الدولـــــي 
ار املقبـــــل تـــــاب مـــــن  الـــــى   لل

أعلن النادي الثقايف العريب عن بــدء التحضريات لتنظيم 
معــرض بريوت العريب الــدويل للكتاب يف دورتــه الثالثة 
والســتني، من 3 اىل 13 آذار 2022، بعد انقطاع قرسي لثالث 
سنوات متتالية بداعي جائحة كورونا وتداعيات انفجار 4 آب 

.2020
 ودعا النادي، يف هذه املناسبة، النارشين اللبنانيني والعرب 
الراغبني يف املشــاركة اىل االتصال بالنادي الثقايف العريب 
لحجز اماكنهم الن املساحات محدودة يف قاعة »يس سايد« 
للمعارض والتي تعرضت للهــدم جراء انفجار بريوت واعادة 

ترميمها.  النادي الثقايف العريب 01354330 - 01345948
arabculturalclub.com@info



لوزارة  العــام  املدير  جال 
واملدير  لحود  لويس  الزراعة 
العــام لــوزارة االقتصــاد 
والتجارة محمــد أبو حيدر، 
مساء أمس، يف مزارع دواجن 
»ويلكــو« ومصنــع أعالف 
ومسلخ دواجن »هواتشيكن« 
والكورة،  والبرتون  شكا  يف 
رافقهام نقيب مريب الدواجن 
يف لبنان وليام بطرس ومدير 
الياس  الحيوانيــة  الــرثوة 
ابراهيم وفريق عمل مديرية 
الــرثوة الحيوانية يف وزارة 
الزراعة ملتابعة أوضاع قطاع 

الدواجن. 
ويف ختام الجولة، أكد لحود »متابعة مديرية 
الرثوة الحيوانية ودوائر الرثوة الحيوانية يف 
املصالح االقليمية املراقبة الدامئة عىل مزارع 
ومسالخ الدواجن لتطبيق املعايري واملواصفات 

واألمن الحيوي يف هذا املوسم«.
وأشــاد لحود »باحرتام املزراع واملســالخ 
للمعايــري واملواصفات املحليــة والعاملية«، 
مطمئنــا اىل انه »مل يتم تســجيل اي حالة 
انفلونــزا طيور يف لبنــان حتى تاريخه وان 

املزارع تلتزم إجراءات االمن الحيوي«.
مــن جهته، أكد ابو حيــدر »متابعة وزارة 
االقتصاد والتجارة مراقبة األســعار حامية 
للمستهلك اللبناين«. وطلب من مريب الدواجن 

»مراعــاة وضع املســتهلك يف هذه الظروف 
االقتصادية الصعبة وانعدام القدرة الرشائية 
عند املستهلك وخفض أسعار منتجات الدواجن 
وبيض املائدة متاشــيا مع انخفاض ســعر 

الدوالر«. 

 بطرس 

وشكر نقيب مريب الدواجن وزاريت الزراعة 
واالقتصاد واملديرين العامني لحود وابو حيدر 
عــىل رعايتهم ودعمهــم ومتابعتهم لقطاع 
الدواجن يف لبنان«. وأكد »االستمرار يف تلبية 
السوق املحيل ضمن أعىل املعايري واملواصفات 
وخفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تصل 
اىل ثالثني باملئة بعد انخفاض ســعر رصف 

الدوال«.

اتحــادات  رئيــس  زار 
الربي  النقل  ونقابات قطاع 
بســام طليس نقابة ماليك 
العموميــة  الشــاحنات 
صباحاً،  بــريوت  مرفأ  يف 
يرافقــه ممثــل موزعــي 
املحروقات فادي ابو شقرا، 
النقابة  رئيس  واستقبلهام 
رشبل متى، يف حضور امني 
جريس  اليــاس  الصندوق 
ناصيــف الهرب، املحاســب 
رودي القزي، امني العالقات 
العامة واالعالم شــفيق بو 

ســعيد، واالعضاء اليا حبيب الهرب وفيليب 
االشقر، وجرى البحث يف واقع قطاع النقل 
الربي، ال ســيام وضع الشاحنات العمومية 
العاملــة يف مرفأ بريوت التي تعرضت اىل 
خســائر فادحة نتيجة االنفجار يف املرفأ. 

وعــرض طليس ما تــم التوصل اليه مع 
رئيس الحكومة حــول مطالب القطاع يف 
2 / 10 / 2021 يف حضور رئيس االتحاد 
العاميل العام والــوزراء املعنيني الداخلية 
العامة والنقل  املال واالشــغال  والبلديات، 

حيــث تم اعالن االتفاق من قبل الوزراء . 
وشــدد طليس عــىل ان هنــاك فرصة 
مجلس  انعقــاد  ومع  املوضوع،  ملعالجــة 
الوزراء االســبوع املقبل نأمل ان يتم البت 
بهــذا االتفــاق قبل موعد التحــرك الجديد 
لقطــاع النقل الــربي واملحدد يف 2 و3 و4 

 . املقبل  شباط 
متــى من جهته، أكــد النقيب متى عىل 
االلتــزام مبوقف اتحــادات ونقابات قطاع 
النقــل الربي ملا له عالقة باملصلحة العامة 

الربي.  النقل  قطاع  ومصلحة 

نقابتــي  عــن  صــدر 
ومســتخدمي منشآت النفط 
يف طرابلس مصفاة - مصب، 

بيان، جاء فيه 
»بعــد العديد من محاوالت 
األخذ والرد بني النقابات واالدارة 
العامة والعديد من االجتامعات 
مع سعادة املدير العام للنفط 
اورور فغايل والتواصل املتكرر 
مع معايل وزير الطاقة واملياه 
ومستشــاره بصفتــه وزير 
بناء  املنشــآت،  وصاية عىل 

عىل املرســوم االشرتاعي 79/77 و عىل الرغم 
مــن العديد من املحاوالت من قبل رئيس االتحاد 
العاميل العام الدكتور بشــارة االسمر وجهوده 
الحثيثة واتصاالته مع سعادة املدير العام للنفط 

معايل وزير الطاقة.
بعد كل ما تقدم من نيات حسنة من النقابات 
وتعليق االرضابات السابقة من فرتة لفرتة وذلك 
لحســن النيات وعدم إرضار البلد واملؤسسات 
الحيوية بتزويدها باملــازوت من )اتصاالت - 

مستشفيات - افران - جيش(.
وان كل املساعي التي بذلت من النقابات ورئيس 
االنحــاد العاميل العام مشــكورا التي مل تصل 
اىل اي نتيجــة ايجابية ال بل ما كان من معايل 
الوزير اال التعنت والسلبية امام هذا الواقع املرير 
واملزري للعامل واملتعاقدين يف املنشــآت وعدم 

إبداء اي تجاوب ومــع إنعدام القدرة الرشائية 
عىل االســتمرار يف العمل مع علم الجميع بان 
عامل املنشآت مل يتوقفوا يوما عن تيسري العمل 
وتلبية حاجة الســوق للمحروقات حتى ايام 
قطع الطرق ويف ظل جائحة »كورونا«، وسوء 
االحوال االمنية، مل تتوقف املنشآت عن واجباتها 

تجاه الوطن.
اما بعد رفض الوزير واعطاء غالء معيشــة 
للعامل واملتعاقديــن وأيضا عدم التوقيع عىل 
االتفاقية التي حصلت مع ســعادة املدير العام  
والنقابات، نبلغكم آســفني التوقف عن العمل 
يف كامل أقسام منشــآت النفط يف طرابلس 
)تســليم مادة املازوت - حرس - مالية - فنيني 
- أعامل صيانــة الخزانات  وصيانة خط الغاز 
العــريب(، وذلك اعتبارا من صباح يوم االربعاء 

يف 2022/1/19 اىل حني إحقاق الحق«.

د قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ا
الخميس 20 كانون الثاين 2022

ــي عـــــــــــرض مـــــــــــع  فــــيــــاض  ــ ــ ــس ــ ــ ــل ــ ــ ــراب ــ ــ ط
ــروت ــ ــ ــي ــ ــ ــــــهــــــربــــــاء فــــــــي ب ازمـــــــــــــة الــــــ

ـــاال فـــي مـــــزارع ومــســالــ ــدر  ــي ــود وابــــو ح ــح  ل
ســعــار ــي الــشــمــا وطــلــبــا خــفــ ا ـــن ف ــدوا الـ

ــي ــس نــــاقــــ اوضـــــــــاع نـــقـــابـــة مــالــ ــيـ ــلـ  طـ
ــا بـــيـــروت ــرفـ ــــي مـ ــة ف ــي ــوم ــم ــع الـــشـــاحـــنـــات ال

طرابلس فــي  النف  ت  منش ومستخدمو   نقابتا 
الحقو لنيل  الــيــوم  مــن  اعــتــبــارا  ـــراب  االض ــى  ال

عدنان  الدكتور  النائب  زار 
طرابليس وزير الطاقة واملياه 
وليــد فياض، حيــث جرى 
الكهرباء  أزمــة  يف  البحث 
املستفحلة، والتي »كانت وما 
زالــت أكرب عبء عىل خزينة 

الدولة«.
»شكاوى  طرابليس  ونقل 
املواطنــني يف كل املناطــق 
يف  خصوصــا  اللبنانيــة، 
بريوت التــي تعاين األمرين 
رغم  الكهرباء  انقطــاع  من 
أنها تضم الوزارات واإلدارات 
األمر  العامة  واملؤسســات 
الذي يكاد يصيبها بالشــلل 

ويعطل أعامل ومصالح الناس«. 
وتــم التطــرق إىل ما يتعــرض له قطاع 
االتصاالت عىل صعيد نق املازوت وانقطاع 

الكهربــاء و«هو قطاع أســاس يف الحركة 

االقتصاديــة وحياة النــاس اليومية«. وتم 

بحث أزمة شــح املياه التي »تزيد من األعباء 

عىل املواطن«.

را ي مستقبال 

ل س ي  ا ا و  ود وا ل

ومي ي م ا ال ال

ـــــيـــــة الـــفـــرنـــســـيـــة ون الـــــخـــــار ولـــــة الـــــــشـــــــ  حــــمــــّيــــه الــــتــــقــــى مـــــســـــ
ـــــــنـــــــدو الـــــنـــــقـــــد الــــــدولــــــي ـــــــاز االتــــــــفــــــــا مـــــــع  نـــــــ ــــــان:  ــ ــيــــ غــــ

االشــغال  وزير  التقــى 
والنقــل عيل حمّيه  العامة 
يف مقر السفارة اللبنانية يف 
باريس، مديرة شامل افريقيا 
والرشق االوســط يف وزارة 
الخارجية  والشؤون  أوروبا 
الفرنســية آن غيغــان، يف 
اللبناين  الســفري  حضــور 
يف فرنســا رامــي عدوان، 
وتنــاول اللقاء مواضيع ذات 
االهتامم املشــرتك وســبل 
بني  الثنائية  العالقات  تعزيز 

البلدين.
رّحبــت غيغــان  بــدءاً 
بالوزير حمّيه يف فرنســا، 
مشــيدة بتطلعه إىل زيارة 
الحيوية،  املرافــق  بعــض 
فرنســا  »أن  اىل  مشــرية 
الذي  الــدور  عالياً  تقــّدر 

يقــوم به الوزير حميــة عىل صعيد االصالحات 
التي يجريها يف املرافق العامة التابعة للوزارة«، 
الفتة اىل ان »ما ملسته أن الوزير ماض يف السري 

الواقع«. بها عىل أرض 
بدوره، أكد حمّيه أنه ومنذ تسلم املهام الوزارية، 
كان يضــع نصب عينيه هدفا أساســيا يتطلع إليه 
دامئــا، وهو »العمل عىل تحســني الخدمات التي 
تقدمها املرافق العامة للدولة وتعزيزها، بغية زيادة 
إيراداتهــا املالية، ســواء أكان ذلك يف مطار رفيق 
الحريــري الدويل، أو يف مرفأ بريوت أو غريها من 

املرافق األخرى«.

وأعلن »أن عملية تفعيــل املرافق العامة للدولة 

والتي يتبناها يف الوزارة، هي الحجر االســاس يف 

نهضة لبنان«، مشرياً إىل أنه قّدم، يف إطار املوازنة 

العامــة املرتقبة لهذا العام، مشــاريع قوانني عدة 

تخدم عمليــة التفعيل تلك، والتي تصّب يف خدمة 

هدف النهوض بالوطن«.

 غيغان 

ثم أثــارت غيغان موضوع التفــاوض اللبناين 

مع صنــدوق النقد الدويل، مؤكــدة أهمية إنجاز 

االتفاق معه، مشرية إىل أنها 
تتفــق متاما مع الرؤية التي 
الوزيــر حول أهمية  قدمها 
وانعكاساتها  املرافق  تفعيل 
لبنــان  عــىل  االيجابيــة 

واللبنانيني.

 حمّيه 

ويف هذا االطار، اكد الوزير 
حمّيــه »أننا منفتحون عىل 
النقد  صندوق  مع  التفاوض 
الــدويل، ملا فيــه مصلحة 
لبنان واللبنانيني معا«، وقال 
»ان صندوق النقد الدويل قد 
يكون جزءا من الحل، وليس 
الحــل بأكملــه، ولكن ذلك 
يبقى مقرتنا بعباءة السيادة 

الوطنية«. 
وأوضــح أنه »من خالل درس 
االرقــام للمرافق العامة التابعة لوزارة االشــغال 
العامــة والنقل، تبنّي أن عملية التفعيل التي تحدث 
عنهــا، هي ذات جــدوى اقتصادية ومالية كبرية 
للبنــان، وهي يف الوقت ذاته ركيزة اساســية من 
ركائز تعزيز مكانة الدولــة اللبنانية«، مؤكدا أنه 
»مــاض يف عملية تفعيل املرافــق التابعة لهذه 

الوزارة«.
واشارت  غيغان إىل أن »فرنسا كانت دامئا مهّيأة 

لتقديم املساعدات االنسانية إىل لبنان«.
ويتابع الوزير حمّيه زيارته اىل فرنسا، حيث  زار 

امس مرفأ مرسيليا جنويب فرنسا.

رنسي ي ال ن الخ و ل ال ي مستقبال مسو

ــــــــيــــــــان يــــــــمــــــــثّــــــــل مـــــــيـــــــقـــــــاتـــــــي فــــــــــــي افـــــــتـــــــتـــــــاح ــــــــ  بــــــــو
ـــــــــداد ـــــــــــــنـــــــــــــع فـــــــــــــي لــــــــــبــــــــــنــــــــــان« فـــــــــــــي بـــــــــ ُ مـــــــــــعـــــــــــرض »

غادر وزيــر الصناعة جورج بوشــكيان 
ظهرامــس إىل بغداد ممثــالً رئيس مجلس 
الوزراء نجيب ميقايت الفتتاح معرض » ُصنع 
يف لبنان« الذي يرفع شعار » شّجع اللبناين 
ناطرينكم« غداً الخميس، والذي تنظّمه رشكة 
 Prestige الهيبة لتنظيم املعارض واملؤمترات

يف معرض بغداد الدويل. 
يســتمّر املعــرض حتى 28 مــن الجاري، 
ويشــارك فيــه صناعّيون ميّثلــون مصانع 
املنتجات الزراعّية والغذائّية، رشكات التعليب 
والتغليف، الرشكات االستثامرية والصناعية 
بكافة املجاالت، الخدمات الفندقّية والسياحّية 

والتدريــب والتطويــر، املستشــفيات واملراكــز 
ات التجميل، األلبسة والجلود  الطبّية ومســتح
والنســيج، الكيميائّيات ومواّد التنظيف، الطباعة 
والــورق والكرتون، الصناعات الخزفّية والزجاجّية 

والصناعات الكهربائّية.
وأكد بوشــكيان أن االندفاعــة اللبنانّية باتّجاه 
العراق ليســت مســتجّدة، وإمّنا هي ترجمة فعلّية 
لعالقات تاريخّية بني دولتني وشــعبني شــقيقني 
وصديقني. ويُعّد املعرض الحايل باكورة سلسلة من 
املعارض ستقام مداورة بني بريوت وبغداد، وبصورة 
دوريّــة، لتفعيل التبادل، وتقوية الرشاكة، وتطوير 
النشاط االقتصادي والسلعي والتجاري والخدمايت.

وإذ أعرب عن شكره املسؤولني العراقيني عىل دعم 
لبنان، شــّدد عىل أن االهتامم الرسمي اللبناين بهذا 
النشاط عىل أعىل املســتويات متّثل مبنحه رعاية 
الرئيــس ميقايت الذي يعمل مع الزمالء الوزراء من 
أجل تقّدم مفهوم االقتصاد االنتاجي عىل حســاب 
االفتصــاد الريعي، وهذا ما يتحّقــق تدريجياً مع 
أحتــالل الصناعة الوطنّية حّيــزاً مهاّمً وأكرب ماّم 
كانت عليه يف الســابق عىل صعيد سلّم األولويّات، 
وادراجها يف طليعة القطاعات التي رفعت حّصتها 

يف الناتج املحيل.
وأوضح أن إقامة املعارض تشكّل عملّية أساسّية 
وركيزة مهّمة وســاحة مفتوحة للتعارف وتعبيد 
الطريق بني الصناعّيني واملســتثمرين والتّجار يف 

كال البلدين.
وأعلن أن املحادثات التي أجراها األســبوع 
املــايض يف العاصمة العراقّيــة مع وزيري 
الصناعة واملعــادن والتجارة العراقّيني مّهدت 
االتّفاق عىل التوّجه صوب الصناعات التكاملّية 
والتحويلّية، وتبادل الخدمات وتقديم الخربات 
التدريبّية اللبنانّية يف مجاالت عديدة والبحث 
العلمــي والتطوير للجانب العراقي، مقابل مّد 
لبنــان باملواّد األّولية لزوم التصنيع ال ســّيام 
يف حقل البرتوكيميائيات والدهانات واألدوية 

الزراعّية.
« يتطلّــب هــذا التبــادل رشاكة  وقــال
حقيقّية، لبنان والعراق مؤمنان مبفاعيلها الحيويّة 
وانعكاساتها االيجابّية عىل اقتصاد البلدين ورفاهّية 
الشــعبني. وتؤّمن املرجعّيات السياســّية العليا يف 
البلدين الغطاء الرسمي واملعنوي والشعبي لهذا املسار 
وري للبناء واالعامر والتطوير والتبادل الثقايف  ال

والعلمي والسياحي.«
أّما عن شعار » صنع يف لبنان«، فذكّر كيف انطلق 
تصاعدياً يف حمالت إعالنّية ترويجّية مشــرتكة 
بني وزارة الصناعة وجمعّية الصناعّيني اللبنانّيني، 
وتطــّور الحقاً  إىل » بكّل فخر صنع يف لبنان«، و« 
بتحــّب لبنان حب صناعتــو«، و« صناعتك هويتك 

اشرتي لبناين« و« صناعة وطنّية بجودة عاملّية.«

ــد ــ ــيـ ــ كـ ــ ــ ــ وتـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــــــــــــدر قــــــــــــــــرارا لــــتــــفــــعــــيــــل الـ بــــــــيــــــــ ا  ا
الــــــــــتــــــــــزام الــــــصــــــيــــــادلــــــة بــــــــاالســــــــعــــــــار  وضـــــــبـــــــ املـــــخـــــالـــــفـــــات

اصــدر  وزير الصحة العامة الدكتور فراس 
األبيض قرارا يتعلق بالتعاون بني وزارة الصحة 
العامة ونقابة الصيادلة لجهة تفعيل التفتيش 

لضبط سوق الدواء وسعره. 
وجاء فيه »إن صالحيات املفتشني التابعني 
للنقابة تشمل كل املخالفات املتعلقة بقانون 
مزاولة مهنة الصيدلة، ومنها التقيد باألسعار 
الصادرة عن وزارة الصحة العامة وعند صدور 
كل مؤرش وفقا للقــرارات النافذة واملتعلقة 

بأسعار االدوية وضبط املخالفة«. 
وأوضــح املكتب اإلعالمــي لوزير الصحة 
العامــة أن  القرار يهــدف إىل »تأكيد التزام 
الصيادلة أســعار االدوية املحــددة من قبل 

الــوزارة من دون أي تعديل أو تالعب بها، وذلك من 
خــالل جوالت مراقبة يقوم بهــا كل من مفت 
دائــرة التفتيش الصيديل يف وزارة الصحة العامة 

ومفت النقابة. 
ويحقق هذا التعاون ضبطا لســوق الدواء وردعا 
للمخالفات، حيث ســتتخذ اإلجــراءات القانونية 

الالزمة ومن دون أي تهاون بحق املخالفني«
وأكــد نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو ســلوم 

يف بيــان، عىل »رشاكة كاملــة بني وزارة الصحة 

العامة ونقابة الصيادلة ملصلحة املواطنني والقطاع 

الــدوايئ يف لبنان ونوعية وجودة الدواء«، مطالبا 

بـ«توســيع صالحيات مفتــ نقابة الصيادلة 

لتشــمل اىل جانب الصيدليات كل املســتوصفات، 

وذلــك من خالل مراقبة التقيد الســعر الرســمي 

للدواء وضبط املخالفات ومنها الدواء غري القانوين 

واملهرب واملزور وغري املســجل، عىل ان تكون هذه 

الصالحيــات معطاة حــرصا لنقيب صيادلة 
لبنان الذي يضع اسرتاتيجية التفتيش ويقوم 
بتوجيهه وادارته بالتعاون والرشاكة الكاملة 
مع دائرة الصيدلة يف وزارة الصحة العامة«.
وكان رئيس الحــزب الدميقراطي اللبناين 
النائب طالل أرســالن استقبل يف دارته يف 
خلدة، نقيب الصيادلة جو سلّوم يرافقه عضو 
مجلس النقابة سهيل الغريب، بحضور مدير 
النقابات واملهن الحرّة يف الحزب جالل صعب 
ومدير الصيادلة حاتم ضو، وعرض معه واقع 
النقابة والصيادلة يف لبنان، خصوصاً يف ظّل 
أزمة الدواء الراهنة، باإلضافة إىل خطّة عمل 
النقابة والبطاقة الدوائية املعّدة منها، وشكر 
سلّوم أرسالن والحزب عىل دعمهم له ولالئحة يف 

اإلنتخابات األخرية. 
وأكد أرســالن لسلّوم دعمه الكامل له وللنقابة، 
وللبطاقــة الدوائيــة، حيــث أّن اللبنانيني بأمّس 
ورة العمل  الحاجــة لها اليوم مؤيــداً طرحه ب
عــىل تعزيز نوعية الــدواء والحفاظ عىل جودته 
والتمســك بالهوية الدوائية املتمثلــة بالصناعة 

املحلية واملكاتب العلمية

ــة ــ ــام ــ ــع ــ ــل مـــنـــاقـــشـــة املـــــوازنـــــة ال ــبـ ــقـ ــوع املـ ــ ــبـ ــ نـــف االسـ ــة تـــســـتـــ ــومـ ـ ــ ــحـ  الـ
ـــمـــنـــا ــ مـــــوازنـــــة مــنــطــقــيــة والـــــوقـــــ يـــدا ــ م ــ ــ ــم نــــــر بـــعـــد م ــ ــة: لـ ــقـ ــيـ ــبـ حـ

بعد تعطيلها ألشــهر مضت، تستعّد الحكومة 
الســتئناف عقد جلساتها األسبوع املقبل انطالقاً 
من مناقشــة املوازنة العامة، عىل أن تتم بعدها 
مناقشــة خطّة اإلنقاذ االقتصادية. ويف اإلطار، 
ترى أوساط اقتصادية أن الحكومة تضع العجلة 
قبــل الحصان يف معالجة األزمــة االقتصادية، 
إذ كان مــن املفرتض إنجــاز الخطّة االقتصادية 
بالتنســيق والتعاون مع صنــدوق النقد والبنك 
الدويل ومن ثم توضع املوازنة التي عادًة ما تكون 
ترجمــة لخطط التعــايف، لكن يف لبنان ومبا أن 
األفرقاء السياســيني عاجــزون عن االتفاق عىل 
خطّة مع اإلصالحات وتوزيع الخســائر، فسيتم 

العمل عىل مترير املوازنة أّوالً.   
 »املركزية« ســألت الخبري االقتصادي الدكتور 
لويــس حبيقــة عن مــدى دّقة وجهــة النظر 
االقتصادية املذكورة آنفاً، فاعترب أن »يف لبنان ال 
نتحّدث عن خطّة بل عن رؤية، حّتى لو اتّجهنا إىل 
صندوق النقد، وتكون إجامالً لسنوات مستقبلية 
معّدلها الوسطي 5 ســنوات، أما املوازنة فتكون 
لفرتة ســنة، لذا من الطبيعي إعداد الرؤية وإدراج 
املوازنــة ضمنها. إال أننــا وصلنا إىل مرحلة بات 

فيها الطبيعي غري طبيعي، والوقت يداهمنا والبلد 
يف حــرشة لذا ال داعــي للمجادلة يف املوضوع. 
املطلــوب إعــداد موازنة منطقيــة مل نر أيا من 

بعد«.   مالمحها 
ولفــت حبيقة إىل أن »أهّم نقطة يف ســرية 
الالعبني السياســيني الذاتيــة هي انعدام الرؤية 
لديهم، فمن أين نأيت بها؟ يف حني يجب أن تصدر 
عن أشخاص لديهم كفاءة وعلم وأفق. يف الرؤية 
يؤدي املنطق دوراً أساسياً ويف لبنان كّل العنارص 
املطلوبة إلرســائها غري موجودة، البلد يف حالة 
ضيــاع ويف أتعــس أيامه منذ خمســة عقود، 
واملســؤولون هم من أوصلوه إىل هذه املرحلة«.  

وعــن النقاط األساســية املفرتض أن تلحظها 
املوازنة حســب حاجات البلــد، رشح حبيقة أن 
»التفاصيــل كثرية واملوضوع متشــّعب ويطول 
ألن املوازنة مشــكّلة من فصول متعددة كّل واحد 
يحتاج إىل عمل إصالحي عىل حدة. يف شكل عام 
وبإيجاز، من امللّح ترشيد اإلنفاق ووقف الهدر يف 
كّل وزارة عــىل حدة، وتخفيف حجم القطاع العام 
وزيادة اإلنتاجّية فيه، أما الرشاكة بني القطاعيني 
العام والخاص فتأيت يف مرحلة الحقة. وبالنسبة 

ائب واإليرادات يجب توزيعها حسب قدرة  إىل ال
الناس عىل دفعها فاعتدنا يف لبنان عىل التصويب 
عىل الطبقة املتوسطة وما دون، من دون تقايض 
نسبة عادلة من األغنياء. طبعاً يجب أيضاً إدخال 
اإلصالحات الهيكليــة عىل العديد من القطاعات 
مثل الكهرباء، الرتبية، البنى التحتية...«، مشرياً 
إىل أن »األجواء ال توحي بأرقام مريحة للموازنة 

صدورها«.    املتوّقع 
ّ إقرار الدوالر الجمريك، رشح أن  ويف ما خ
»مــن غري الطبيعي أن يكــون 1500 لرية لبنانية 
يف الوضع الراهن واألكيد أنه ســريتفع لكن مع 
املوازنــة كلّها أي أنها ســتلح دوالراً جديداً يف 
اإلنفاق واإليرادات يكون أكرث واقعيًة لكّنه صعب 
عــىل املواطن بعد أن تراجــع مدخوله. من جهة 
أخــرى، العمل بدوالر جمريك قيمته 20000 لرية 
ســريفع أسعار البضائع املستوردة، لكن هل لدينا 
إنتاج محيّل للتعويــض؟ فإن كان لدى الصناعة 
بدائــل ال تهّم قيمة الدوالر الجمريك مهام كانت. 
لذلك، املشكلة األساسية تتمّثل بعدم تحسني إدارة 
القطاع العام مبجملهــا، والحّل ال يكون ترقيعيا 

وآنيا عىل غرار ما نراه«. 
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ــا ــد يــــــزور تــركــي ــ ــي ق ــ ــل ــ ــي ــ ــرائ ســ ا ــس  ــيـ ــرئـ إردوغـــــــــان : الـ

ــــي ديـــالـــى ــيــة أمـــنـــيـــة ف ــق عــمــل ــطــل ــد الـــشـــعـــبـــي ي الـــحـــشـ

ــــــــــوم انـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــاري فــــــــــــي مـــــقـــــديـــــشـــــو ــــــــــ

ــســيــر بــالــيــ قــبــالــة ســـواحـــل  ـــرا  ــا مـــهـ إنـــقـــا  

ــة تــــســــّيــــر دوريــــــــــــــات حــــراســــة ــ ــ ــي ــ ــ ــروس ــ ــ الـــــــقـــــــوات ال
قــــــــــــــيــــــــــــــة فـــــــــــــــــي طـــــــــــــــــرطـــــــــــــــــو والــــــــــــــ

يد خطو  ليبيا  من  للمرتزقة  زئي  ال االنسحاب   : املتحد مم  ا

ـــبا الرئاســـــة ـــــدام يرفـــــ االنســـــحاب مـــــن ســ قاضـــــي محاكمـــــة 

كشــف الرئيس الرتيك رجب طيــب إردوغان أّن الرئيس 
تركيا. يزور  قد  هرتسوغ  إسحاق  اإلرسائييل 

وقال إردوغان خالل مؤمتر صحايف مع نظريه الرصيب 
إّن »هناك  أنقرة  الرتكية  العاصمة  ألكسندر فوتشيتش، يف 
محادثــات مع الرئيس اإلرسائييل، ومن املمكن أن تكون له 

تركيا«. إىل  زيارة 
البحر  رشقي  »إرسائيــل«  مع  التعــاون  احتامل  وحول 
املتوســط، أوضح إردوغان »أنهم يهدفون إىل إحراز تقدم 

إيجابية«. مقاربات  عرب 
وأكد الرئيس الرتيك أّن »أنقرة ســتبذل ما بوســعها إذا 

املتبادل«. الربح  األمر قامئاً عىل أساس  كان هذا 
وســبق أن كشــف إردوغان، يف شــهر ترشين الثاين 
املــايض، عزمه زيارة اإلمارات يف شــهر شــباط املقبل، 
مشــرياً إىل أن تركيا ســُتقدم عىل »خطوات مشابهة مع 
ســائر البلدان«، وبينها مــرص و »إرسائيل«، عىل غرار ما 

اإلمارات. قامت به مع 
وكان موقع »املونيتور« قد نرش يف أوائل شــهر كانون 
األول 2021، تقريراً عــن وجود  قناة محادثات رسية بني 

بينهام. العالقات  تحسني  وتركيا لهدف  »إرسائيل« 
كام، أكدت ثالثــة مصادر لـ »املونيتور«، »رشيطة عدم 
أّن »اجتامعات ُعقدت يف األسابيع األخرية  ذكر األسامء«، 
مــع هاكان فيدان الــذي ميثل تركيا يف واحــد منها عىل 

مكانها«.  عن  اإلفصاح  رفضوا  لكنهم  األقل، 
املرور بني تركيا وإرسائيل  إّن »حركة   وقال أحد املصادر 

التفاصيل. يف  يخض  مل  لكنه  مستمرة«، 
الرئيس  هــذا وعلّق االعــالم اإلرسائيــيل عــىل كالم 
الرتيك اليوم، وتســاءلت«القناة 12« هل أّن العالقات بني 

التسخني؟ إعادة  نحو  الطريق  يف  وتركيا  »إرسائيل« 
وأشــارت إىل أّن إردوغان كشف يف ترصيح عن اجتامع 

هرتسوغ. الرئيس  وبني  بينه  متوقع 
وقال عراد نري، مراســل الشــؤون الخارجية يف القناة 
نفســها، إّن »إردوغان مل يحدد موعد لزيارة كهذه، بالرغم 
الرئيســني تحدثا ثالث مرات منذ تويل هرتســوغ  أن  من 

منصبه«.

ورأى املراســل اإلرسائيــيل أنه »يجــب النظر اىل كالم 
األوســع، وهو الغاز، حيث يحاول  إردوغان يف ســياقه 
الرئيس الرتيك اســتغالل األزمــة – التوتر - بني الواليات 
الغاز من  الدفع قدماً نقل  املتحدة، روسيا والناتو، من أجل 

أوروبا عرب تركيا«. إرسائيل إىل 
واســتطرد أّن »األمر الذي طرح بالســابق لكن إرسائيل 
عملت عىل البديل مع اليونــان وقربص، وبهذا الخصوص 
قالــوا يف إرسائيــل إّن أي وضع لن يدفــع إرسائيل إىل 

الخصوص«. بهذا  االسرتاتيجيني  رشكائها  استبدال 
يُذكر أنّه بعد خالف استمر ســتة أعوام، بسبب الهجوم 
اإلرسائييل عىل »أســطول الحرية« الرتيك يف أيار 2010، 
 .201 حزيــران  يف  عالقاتهام  تطبيــع  الطرفــان  أعاد 
وتخللت الســنوات الست اتهامات متبادلة وقاسية، انتهت 
بتوقيــع االتفاق الذي أعــاد الطرفــني إىل تهدئة مل تدم 

. طويالً
الرتكية - اإلرسائيلية،  الحديث عن العالقات  أنه، عند  إال 
ال ميكــن إغفال كل مــن الجانب االقتصــادي والتجاري 
العالقات،  تلــك  تعزيز  والســياحي، ودور كل منهــا  
والســيام عندما يــدور الحديث عــن املشــاريع العاملية 
الكــربى، واملرتبطة مبجال الطاقــة. وباإلضافة إىل ذلك، 
التعــاون، يف املجالني األمني والعســكري، مبثابة  يُعترب 

الطرفني. بني  العالقات  يف  أساسية  ركيزة 

أعلن قائد قاطع عمليات دياىل للحشــد الشــعبي طالب 
املوســوي، انطالق عملية أمنية لتطهري حوض نهر العظيم 

الرشقي.
وانطلقت عملية أمنية مبشاركة )اللواء 23 ولواء نداء دياىل 
يف الحشد الشــعبي ( انطالقاً من سد العظيم إىل مصب نهر 
العظيم يف نهر دجلــة يف قرية صفيط، حيث قامت األلوية 
املشاركة مبسك خط جنوب معرب النعامن باتجاه مصب النهر 

يف دجلة مبسافة 10 كم.
املتفجرات وبقية  العسكرية ومكافحة  الهندسة  وشاركت 

الصنوف الساندة يف هيئة الحشد الشعبي. 
وتهدف العملية إىل منع تسلل داعش وإحكام الطوق عليه، 
فضالً عن املداهمة والتفتيش بحثا عن املضافات التابعة لداعش 

و ستستمر العملية ليومني حتى تحقيق أهدافها املرسومة.
ومنــذ أيام، أعلنت مديرية الحشــد الشــعبي يف العراق، 
بدء عملية دهم وتفتيش لعدة مناطــق يف مدينة الطارمية 

شاميل بغداد.

وأوضح مراسل امليادين أّن العملية انطلقت لتأمني األرياف 

ومناطق القضاء من عنارص »داعش« الذين قد يتمركزون يف 

املناطق البعيدة عن مراكز املدن، وال سيام أّن قضاء الطارمية 

يتمّيز بكونه الرابط بني أربــع محافظات هي األنبار ودياىل 

وصالح الدين وبغداد.

أعلن األدمريال أوليغ جورافليوف، نائب رئيس املركز الرويس 
للمصالحة يف ســوريا، أن »اإلرهابيني يف سوريا يخططون 
لهجامت إرهابية يف مينايئ طرطوس والالذقية«، وفق قوله.
وقال جورافليوف يف مؤمتر صحفــي، إنه »وفقاً ألجهزة 
األمن الســورية، فإن الجامعات التخريبيــة واإلرهابية من 
العصابــات املتطرفة املوجــودة يف منطقة خفض التصعيد 
يف إدلب تخطــط لهجامت إرهابيــة يف مينايئ طرطوس 

والالذقية«.
ووفقــاً لألدمريال الــرويس، فقد »نظمت قيــادة قاعدة 
حميميم الجوية الروسية دوريات حراسة عىل مدار الساعة 
للميناء البحــري واألرايض املجــاورة يف الالذقية من قبل 
وحدات الرشطة العسكرية، باستخدام سيارات رباعية الدفع 

ومدرعات«.

وقال جورافليوف إن »حركة الدوريات العســكرية تراقبها 

من الجو طائرات مسرية تابعة للقوات الجوية الروسية«.

اعتربت املستشارة الخاصة لألمني العام لألمم املتحدة يف 
ليبيا ستيفاين ويليامز انسحاب جزء من املرتزقة األجانب من 
ليبيا خالل يناير، خطوة أوىل جيدة يف جالء القوات األجنبية 

عن ليبيا.
وقالت »هذا االنسحاب هو بطبيعة الحال من عمل اللجنة 
العسكرية املشــرتكة )5 + 5( التي اقرتحت خطة لذلك، ويف 
وقت ســابق من الشهر الجاري، كان ســحب بعض املرتزقة 

خطوة أوىل جيدة«.
وأضافت »يجب أن يتم تنســيق العملية بعناية شديدة من 

قبل الدول التي عمل مواطنوها مرتزقة يف ليبيا«.
وتابعــت »الوضع يف ليبيا يف الوقت الحايل هاد ولكنه 
هش، وعىل املجتمع الدويل مساعدتها عىل طريق املصالحة 

الداخلية«.
وقالت »عىل املجتمع الدويل مساعدة الليبيني وتشجيعهم 

عىل املصالحة والعدالة«.

أكد املرشح إىل منصب رئاسة العراق القايض رزكار محمد 
أمني أنه لن يسحب ترشيحه إىل منصب رئاسة الجمهورية، 

رغم معرفته بحظوظه الضعيفة بالفوز باملنصب.
وأقر أمــني يف ترصيحات صحفية بصعوبة فوزه يف حال 
عــدم دعمه من قبل األحزاب الكردية، ألن املناصب يف العراق 
من حصة األحزاب السياســية، وهي تتقاســمها فيام بينها 

بحسب االتفاق.
وأكد أنه ليس مرشحا عن أي حزب، بل قّدم أوراقه بوصفه 
مرشحا مستقال، مشــريا إىل أن التمسك برتشيحه للرئاسة 
يأيت من أجل املشــاركة يف دعم العمليــة الدميقراطية يف 

العراق، ومن املهم العمل عىل ذلك.
وأمني )5 عاما( من القومية الكردية، وكان كبري القضاة 
الســابع يف محاكمة الرئيس الراحل صدام حسني التي جرت 
تحت إرشاف املحكمة الجنائية العليا يف العراق، وكان القايض 
الوحيد الذي كُشــف عن اســمه يف افتتاح املحاكمة يوم 19 
ترشين األول 2005، ومل يُسمح بإظهار أسامء القضاة األربعة 
اآلخرين وجميع وجوه زمالئه باســتثناء اثنني خالل املقاطع 
املتلفزة من املحاكمة، إال أنه تنحى من رئاســة املحاكمة بعد 

ترؤسه 7 جلسات علنية وواحدة رسية.
ومتكّن أمــني من لفت األنظار خــالل محاكمة صدام من 
خــالل حياديته يف إدارة الجلســات، وقوة حضــوره. وأكد 
أمني يف ترصيحات ســابقة أنه استقال من املحاكمة بسبب 
»الضغوط واألجواء املشــحونة يف املحاكمة بســبب أطراف 

سياسية وحاكمة«.
ووفق العرف الســيايس املتبع يف العراق منذ أول انتخابات 
برملانيــة عقدت يف البــالد عام 2005، فــإن منصب رئيس 
الجمهوريــة من حصة املكــون الكردي، ورئاســة الربملان 
من حصة الســّنة، ورئاســة الحكومة من حصة الشيعة. 
وغالبا ما تكون رئاســة الجمهورية من حصة حزب االتحاد 
الوطني الكردستاين، إذ ترأس الراحل جالل الطالباين رئاسة 
الجمهوريــة عىل مدى دورتني، ثم فــؤاد معصوم، فالرئيس 

الحايل برهم صالح.

2 مرشحا  {
ومنذ أن أعلن رئيس الربملان العراقي الجديد محمد الحلبويس 

فتح باب الرتشــح ملنصب رئاسة الجمهورية يف التاسع من 
2 عراقيا أوراق ترشحهم ملنصب  كانون الثاين الجاري، قدم 

الرئيس.
وأفاد مصدر برملاين فضل عدم الكشــف عن هويته، بأن 
أغلب املرشــحني حتى اآلن من األكراد، ومن أبرزهم مرشح 
حزب االتحــاد الوطني الكردســتاين رئيــس الجمهورية 
املنتهية واليته برهم صالح، ومرشــح الحزب الدميقراطي 
الكردستاين هوشــيار زيباري، الذي سبق أن شغل حقيبتي 
الخارجية واملالية ســنوات عديدة، إضافة إىل ترشح امرأة 
انسحابها  التي عادت وأعلنت  املفتي  للمنصب، وهي شيالن 
من الرتشح للمنصب بعد تلقيها تهديدات من جهات حزبية 

متنفذة.
وينتخب الربملان رئيســا جديدا للعــراق خالل 30 يوما من 
انعقاد الجلســة األوىل بأغلبية ثلثي األصــوات، أي مبوعد 

أقصاه نهاية يوم الثامن من شباط القادم.
ويف حال انتخاب رئيس للبالد، فإن األخري سيكلف مرشح 
الكتلة النيابية األكرب عددا بتشــكيل مجلس الوزراء خالل 15 

يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
وتصــدرت »الكتلة الصدريــة« بزعامة مقتــدى الصدر 
االنتخابــات بـ 73 مقعدا من أصل 329، تالها تحالف »تقدم« 
بقيادة محمد الحلبويس بـ37 مقعدا، وائتالف »دولة القانون« 
بزعامة نوري املاليك بـ 33 مقعدا، ثــم الحزب الدميقراطي 

الكردستاين بزعامة مسعود البارزاين بـ31 مقعدا.

قتل أربعة أشــخاص عــىل األقل وأصيب تســعة آخرون 
عندما فجر انتحاري نفســه يف مقهى قرب موقع عسكري 
يف العاصمة الصومالية، وفق ما أفاد مســؤولون بالرشطة 

وشهود.
املقهى  »املهاجــم دخل  إن  الرشطة  وقال ضابــط يف 
يف مقديشــو وفّجر حزاماً ناســفاً يرتديه، وتأكدنا من 
ســقوط أربعة قتىل وإصابة تســعة آخريــن نُقلوا إىل 

. » ملستشفى ا
وأعلنــت حركة الشــباب الصومالية مســؤوليتها، قائلة 
إنها »اســتهدفت عســكريني صوماليني يتلقون تدريبات يف 

أكادميية عسكرية تديرها تركيا يف مكان قريب«.
وأفاد شــهود بأن »املقهــى يرتاده كثري من العســكريني 
املتمركزين يف الجوار«، وبــأن »االنفجار دمر املقهى وخلف 

فوىض يف املنطقة كلها«.
املتحدث  من إصابة  فقــط  يومني  بعــد  الهجوم  وجاء 

باسم الحكومة الصومالية يف تفجري يف مقديشو تبنته حركة 
الشباب أيضاً.

كام قتل عدة أشخاص يف انفجار انتحاري بسيارة مفخخة 
يف هجوم منفصل استهدف منطقة مزدحمة من العاصمة يف 

12 كانون الثاين.
ويشــهد الصومال، منذ ســنوات، رصاعاً دامياً بني القوات 
الحكومية، ومسلحي حركة »الشباب« املرتبطة بتنظيم القاعدة، 
التي تسعى إىل السيطرة عىل الدولة الواقعة يف منطقة القرن 

األفريقي.
وتــأيت موجة الهجــامت يف وقت يشــهد الصومال أزمة 
سياسية بني الرئيس ورئيس الوزراء ناجمة عن خالفات قدمية 

بشأن االنتخابات املؤجلة.
وحدد اتفاق أبرم مؤخراً 25 شــباط موعداً نهائياً الستكامل 
االنتخابات الربملانية، وهي الخطوة األخرية قبل إجراء التصويت 

الختيار رئيس جديد.

أفــادت وكالــة »األناضول«، بــأن خفر 

3 مهاجرا غري نظامي  السواحل الرتيك، أنقذ 

قبالة ســواحل والية باليكسري شامل غريب 

البالد.

وقالت قيادة خفر السواحل، يف بيان، إنها 

القوات  أن أجربتهم  بعــد  املهاجرين،  أنقذت 

اليونانية عــىل العودة إىل امليــاه اإلقليمية 

الرتكية.

وأوضحت أن »فرقــا تابعة لها توجهت 

تلقيها  إثر  أيفاليك،  منطقة  ســواحل  إىل 

عىل  مهاجرين  مجموعة  وجود  عن  بالغا 

م قــارب مطاطي«، الفتــة إىل أنه تم 

نقــل املهاجريــن إىل مركــز القيادة يف 

. ملنطقة ا

ــف يــضــلــل الــحــقــائــق ــحــال ــت ــاء: ال ــع ــن
ــي الـــلـــيـــبـــي ــ ــحـ ــ ــة الـ ــ ــم ــ ــري ــ فـــــي 

قال وكيل وزارة اإلعالم يف حكومة صنعاء نرص الدين عامر 
إن »العدوان السعودي يقول إنه استهدف منصة صواريخ وأنتم 
تشــاهدون اآلن مكان الجرمية«، متحدثاً من أمام املنزل الذي 

استهدفته غارات التحالف السعودي يف الحي الليبي بصنعاء.
واستهدفت طائرات التحالف السعودي بغارات جوية الحي 

الليبي يف صنعاء، حيث بلغت الحصيلة 29 شهيداً وجريحاً.
وأضاف وكيــل وزارة اإلعالم أنه »مثلام قال العدوان إن يف 
ميناء الحديدة صواريخ، ها هو يضلل  يف جرمية الحي الليبي 

وميكنكم توثيق املكان والجرمية«.
منظــامت حقوقيةوتحدثــت منظــامت حقوقية مينية 
ووزارات معنية يف مؤمتر صحايف من أمام مكان الجرمية، 
مطالبــًة »األمم املتحــدة بإيقاف هذا الحــرب العبثية التي 

متارسها أمريكا والعمل عىل حامية املدنيني«. 
كام دعت »األمم املتحدة إىل رضورة تشــكيل لجنة دولية 
مســتقلة للتحقيق يف الجرائم ضد اإلنســانية التي يرتكبها 

العدوان بحق اليمنيني خالل 7 سنوات«. 
كذلك، طالبت وزارة حقوق اإلنســان يف حكومة صنعاء، 
»اللجنــة الدولية للصليب األحمر بإلزام الدول املشــاركة يف 
العدوان بإيقافه وفك الحصار والزامهم بالقوانني الدولية التي 

تحرم استهداف املدنيني واألعيان املدنية«. 
الغارات الســعودية عىل صنعاء وال سيام مطار  وتتواىل 
املدينة، ومدن مينية أخرى بشكل مكثف، بعد إعالن التحالف 
»بدء رضبات جوية متفرّقة عىل صنعاء اســتجابة للتهديد 

ورة العسكرية«، وفق تعبريه. وال
الســعودّي شنت  التحالف  بأن طائرات  املعلومات  وأفادت 
12 غارة، واســتهدفت مطار صنعاء الدويل وقاعدة الديلمي 
الجوية وشــارع الكلية الحربية شــامل العاصمة اليمنية، 
ومناطق أخرى جنوبها ورشقها. كام اســتهدفت األكادميية 

العسكرية العليا يف خط املطار شامل صنعاء.
وشــنت أيضاً طائرات التحالف الســعودي 20 غارة عىل 
مديريتي عني وحريب بني محافظتي مأرب وشبوة و18 غارة 
مديريتي الجوبة والوادي جنوب ورشق مأرب و3غارات جوية 
للتحالف الســعودي منطقة اليتمة مبديرية خب والشــعف 
الحدودية مبحافظة الجوف وغارة رابعة عىل مديرية كتاف 

رشق محافظة صعدة املجاورة شامل اليمن. 
واسُتشــهد 5 مدنيــني، بينهم طفل، يف إثــر غارة جوية 
للتحالف السعودي عىل مديرية حريب بيحان، جنويب رشقي 

محافظة مأرب، شاميل رشقي اليمن.

ــر الـــســـيـــاســـي« ــ ــحـ ــ بــســبــب »الـ
ــدم اســتــقــالــتــه ــ ــق ــ ـــويـــتـــي ي  وزيـــــــر الـــتـــربـــيـــة الـــ

ذكــرت معلومات صحافيــةأن وزير 

الرتبية والتعليم العــايل والبحث العلمي 

عــيل املضف، قدم اســتقالته إىل رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وذلك 

بعد أقل من شهر عىل استالمه حقيبته.

قدم  الوزير  إن  الصحيفــة  وقالــت 

للحرج  »استشــعارا  وذلك  اســتقالته  

الســيايس الــذي أوقعه فيــه موقف 

املضف  وعبدالله  املضف  مهلهل  النائبني 

مــن طلب طــرح الثقة بنائــب رئيس 

الوزراء وزير الدفاع الشــيخ حمد جابر 

العيل«.
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ــا ــبـ ــعـ ـــقـــتـــهـــا بـ ـــــدد  مـــــركـــــزيـــــة حـــــركـــــة فــــتــــ تـــــ

ــــر تســــتدعي مســــاعدين لترامــــب ون نــــة التحقيــــق باقتحــــام ال ل

ومتها بح عـــتـــرا  لـــ مـــيـــة  ســـ ا الـــــدو  تــدعــو  طـــالـــبـــان 

ــة بـــايـــدن ــ ــاسـ ــ ــن رئـ ــ مـــيـــركـــيـــيـــن ُمـــحـــبـــطـــون مـ نـــصـــف ا

ــل ــ ــي ــ ــق ــ ــت أســ لــــــــن  بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا:  وزراء  ــس  ــ ــ ــيـ ــ ــ رئـ
ـــــــر نــــــــتــــــــائــــــــ الــــــتــــــحــــــقــــــيــــــقــــــات ولـــــــنـــــــنـــــــتـــــــ

ــب ــ ــرام ــ ــة ت ــمـ ـ ــ ــنـ ــى احــــتــــيــــا مـ ــ ــل ــ ــة« ع ــ ــم ــ ــه ــ »أدلــــــــــة م

عقدت اللجنة املركزية لحركــة فتح، اجتامعاً لها يف مقر 
الرئاســة يف مدينة رام الله، اختارت فيه مرشــحيها للجنة 
التنفيذيــة ملنظمة التحرير، ولرئاســة املجلس الوطني، كام 

جددت ثقتها بالرئيس محمود عباس.

املركزية لحركة فتح وباإلجامع حســني  اللجنة  وانتخبت 
الشيخ مرشحاً لحركة فتح يف اللجنة التنفيذية.

كام انتخبت حركة فتح روحي فتوح وباإلجامع مرشــحاً 
لحركة فتح لرئاسة املجلس الوطني الفلسطيني.

عضو اللجنة املركزيــة لحركة فتح عــزام األحمد والذي 
رشحته الحركة ممثالً لها يف اللجنة التنفيذية قال إن سليم 
الزعنون قدم استقالته من رئاســة املجلس الوطني ألسباب 

خاصة.
وأضاف أنه بناء عليه جرى ترشــيح روحي فتوح لخالفة 
الزعنــون بإجامع اللجنــة املركزية وأكّــد رضورة موافقة 

الفصائل عىل هذا الرتشيح.
هــذا وأكّد أمني رس حركة فتــح – االنتفاضة زياد الصغري 
باملقاومة كنهج يف مواجهة االحتالل اإلرسائييل  التمســك 
ويف ترصيح خالل حفل استقبال يف ذكرى انطالقة الحركة 

أشاد بدعم إيران وسوريا وحزب الله للمقاومة الفلسطينية.
بدوره، أكّد طالل ناجي األمني العام للجبهة الشعبية لتحرير 
فلســطني – القيادة العامة أهمية اجتامع الجزائر املقبل لرأب 

االنقسام بني الفلسطينيني.
الزعنون هذا وأعلن رئيس املجلس الوطني الفلسطيني سليم 
الزعنون، دعمه ترشيح اللجنة املركزية لحركة »فتح«، فتوح 
رئيســاً جديداً للمجلس الوطني، حيث مــن املقرر أن ينتخب 
املجلس املركزي- بالصالحيات التي خولها إياه املجلس الوطني 

يف دورته االخرية 2018، رئاسة جديدة للمجلس بداية الشهر 
املقبل يف مدينة رام الله.

وأوضح الزعنون أن اســتقالته من موقعه كرئيس للمجلس 
الوطني ستصبح نافذة فور انتخاب رئيس جديد للمجلس الوطني.
وأعلن الزعنون عــن دعمه لقرار اللجنة املركزية باإلجامع، 
تجديد ثقتها بالرئيس محمود عباس، رئيس حركة فتح، رئيساً 
لدولة  الفلسطينية، ورئيساً  التحرير  التنفيذية ملنظمة  للجنة 

فلسطني.
وأعرب عن دعمه لقرار حركة فتح تجديد ثقتها باألخ عزام 
األحمد ممثالً للحركة يف اللجنــة التنفيذية ملنظمة التحرير 
الفلسطينية، وانتخاب حسني الشيخ مرشحاً لحركة فتح يف 

اللجنة التنفيذية.
وأكّد الزعنون أن املجلس الوطني سيبارش باتخاذ اإلجراءات 
التنظيمية والرتتيبات الالزمة وتحديد موعد جديد لعقد دورة 
املجلس املركزي بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 

الفلسطينية.

أصدرت لجنة الكونغرس التي تحقق يف واقعة االعتداء عىل 
الكابيتول، مذكرات استدعاء شــملت رودي جولياين -وهو 
شخصية محورية يف محاولة الرئيس السابق دونالد ترامب 
إلغاء نتيجة انتخابات عام 2020- و3 آخرين من مســاعدي 

ترامب.
وهذه االســتدعاءات هي األحدث يف سلسلة من الطلبات 
التي أرســلتها لجنة مجلس النواب إىل أشخاص من الدائرة 
دالء بشــهاداتهم، بعد أن حولت اللجنة  املقربة من ترامب ل
تركيزها إىل مسؤولني يف قلب حملة ترامب للتمسك بالسلطة 

بوسائل غري دميقراطية.
وقــاد جولياين الجهــود لنرش ما اعتــربه خصوم ترامب 
»نظريات مؤامرة مضللة« بشأن تزوير االنتخابات الرئاسية، 

يف محاولة للطعن بنتائجها بعد أن أظهرت فوز جو بايدن.
وســاعدت جولياين يف »حملة التضليــل« التي زعمت أن 
الدميقراطيــني زوروا االنتخابات، املحاميــة جينا إليس التي 
اسُتدعيت بدورها، كام استدعت اللجنة سيدين باول وبوريس 

إبشتاين وهام من املقربني من ترامب.
وقال رئيس اللجنة بيني طومسون يف بيان »إن األشخاص 
األربعة الذين جرى استدعاؤهم اليوم قدموا نظريات بال أدلة 
حول تزويــر االنتخابات، أو بذلوا جهــودا إللغاء نتائجها، أو 
كانوا عىل اتصال مبارش مع الرئيس الســابق بشأن محاوالت 

وقف فرز األصوات«.
وأضاف »نتوقع أن ينضم هؤالء األشــخاص إىل نحو 400 
شــاهد مثلوا أمام اللجنة التي تعمــل للحصول عىل إجابات 
للشــعب األمرييك بشــأن الهجوم العنيف الذي اســتهدف 

دميقراطيتنا«.
وثائقويحقق الكونغرس يف الهجــوم قبل عام عىل مبنى 
الكابيتول من قبــل أنصار الرئيس ترامــب، ملنع إعالن فوز 

الرئيس جو بايدن.
وتبحث اللجنة املختارة للتحقيق يف كيفية حصول الهجوم 
الذي أدى إىل إغــالق مبنى الكابيتول، ومــا إذا كان لرتامب 

ودائرته املقربة أي دور يف التشجيع عليه.
وكانت اللجنة قد اســتدعت العديد من الشخصيات القريبة 
من ترامب، مثل مستشار األمن القومي السابق ستيف بانون 

وكبري موظفي البيت األبيض السابق مارك ميدوز.
وســبق أن التمس الرئيس األمرييك الســابق من املحكمة 
العليا منع نقل وثائق إىل لجنة برملانية مكلفة بإلقاء الضوء 

عىل دوره يف هجوم شّنه أنصار له عىل مبنى الكابيتول.
ويريد ترامب الحفاظ عىل رسية تلك الوثائق التي تشــمل 

قوائم الذين زاروه واتصلوا به يوم الهجوم.
وطلب محامو املليارديــر الجمهوري من أعىل محكمة يف 
الواليات املتحدة إلغاء قرار اتخذته محكمة اســتئناف فدرالية 
كانون األول الجــاري، رفضت فيه دعوات  مطلع ديســمرب

الحفاظ عىل رسية سجالت البيت األبيض.

دعا رئيس الــوزراء األفغاين بالوكالة املال محمد حســن 
آخوند الدول اإلســالمية إىل أن تكون السباقة يف االعرتاف 
رسميا بالحكومة األفغانية، يف حني أكدت واشنطن التزامها 
البحث عن حلول للتخفيف من التحديات اإلنســانية مع منع 
تدفق األموال إىل األنشطة غري املرشوعة.وقال آخوند »أدعو 
الدول اإلسالمية ألخذ زمام املبادرة واالعرتاف بنا رسميا، ومن 

ثم آمل أن نتمكن من التطور رسيعا«.
ه مســؤولون  جاء ذلك يف مؤمتر اقتصادي يف كابل ح
من األمم املتحــدة، وناقش تخفيف القيــود املفروضة عىل 

تحويل األموال إىل أفغانستان.
ومل تعرتف أي دولة بعد بالحكومــة املؤقتة لطالبان التي 
سيطرت عىل السلطة يف آب املايض، لكن الغرب يواجه مهمة 
حساسة تتمّثل يف محاولة إيصال املساعدات اإلنسانية، علام 
أن العديد من أعضاء الحكومــة األفغانية املؤقتة عىل قامئة 

العقوبات الدولية.

 حل جذري 
وقال آخونــد يف معرض حديثه عن االعرتاف بحكومته »ال 
نريد املساعدة من أي طرف كان، ال نريد ذلك من أجل املسؤولني، 
بل من أجل العامة«، مضيفــا أن طالبان نّفذت كل التزاماتها 

األساسية عرب إعادة السلم واألمن.
وقد جّمدت دول غربيــة بقيادة الواليــات املتحدة أصوال 
متويل  وأوقفت  الــدوالرات،  أفغانيــة مبليــارات  مرصفية 
التنمية الذي كان يشكل يف وقت ما العمود الفقري القتصاد 

أفغانستان.
ورأى آخوند أن »املســاعدات القصرية األجل ليســت الحل، 

يجب أن نحاول إيجاد طريقة لحل املشاكل بشكل جذري«.
بدوره، قــال القائم بأعامل وزير الخارجية أمري خان متقي 
إن حكومــة طالبان تســعى إلقامة روابــط اقتصادية مع 
املجتمع الدويل، مضيفا أن »املســاعدات اإلنسانية حل قصري 
األمد للمشكالت االقتصادية، لكن املطلوب لحل املشكالت يف 

األجل الطويل تنفيذ مرشوعات للبنية التحتية«.

 التزام أمرييك 

من جهتهــا، قالت مبعوثــة األمني العام لألمــم املتحدة 
ألفغانستان ديبورا ليونز إن األزمة االقتصادية األفغانية متثل 
مشكلة خطرية يتعني عىل جميع الدول العمل عىل معالجتها.

وأضافــت ليونز أن »األمــم املتحدة تعمــل عىل إنعاش 
بشكل  االقتصادية  املشكالت  ومعالجة  أفغانستان،  اقتصاد 

أسايس«.
بــدوره، أفاد بيان لوزارة الخزانة بــأن نائب وزيرة الخزانة 
األمريكية وايل أدييمو التقى الليلة املاضية مديرين تنفيذيني 
لعــدد من املنظامت غري الحكومية العاملة يف أفغانســتان، 
وناقش معهم التحديات امللّحة التي تواجه القطاع اإلنســاين 

والعمل عىل استقرار االقتصاد األفغاين.
وأكد البيان أنه ال توجد عقوبات شــاملة عىل أفغانستان 
أو حظر تصدير للســلع أو تحويل األموال إليها، مشــريا إىل 
أن واشنطن تعمل مع املؤسســات املالية الدولية واملنظامت 
غري الحكومية إلدخال الســيولة إىل أفغانســتان لألغراض 

اإلنسانية.

أظهر اســتطالع جديد للرأي أن نصف مواطني الواليات 
املتحدة يشــعرون باإلحباط من أداء الرئيس األمرييك جو 

التضخم. ارتفاع  عىل  يركز  أن  ويريدونه  بايدن 
أن  تاميز« األمريكيــة  صحيفة »واشــنطن  وبحســب 
اســتطالًعا أجرته قنــاة »يس يب أس نيــوز« مع معهد 
يوغــوف     أظهــر أن 50 يف املائة 
من األمريكيني محبطون من رئاســة بايدن، و49 يف املائة 
محبطــون. وقال 40 يف املائة إنهــم متوترون، وقال 25 
يف املائة إنهم شــعروا بالهدوء، وقــال 25 يف املائة إنهم 

راضون.
إنهم  املشــاركني يف االستطالع  املائة من  5 يف  وقال 
التضخم. وقال  ارتفاع  أكرث عىل  بايدن يركز  يريدون رؤية 

األولوية لالقتصاد. أن يعطي  إنه يجب  املائة  58 يف 

وقال 3 يف املائــة إن رأيهم يف بايدن سيتحســن إذا 

التضخم. تراجع 

كشــفت مصادر من حزب املحافظني الحاكم يف بريطانيا 
عن أن نحو 20 من نواب الحزب يعتزمون إرســال رسائل إىل 
لجنة مختصة تطالب بعقد تصويــت لنزع الثقة عن رئيس 
الوزراء بوريس جونســون، عىل خلفية أزمة الحفالت يف 

مقره وشبهات تضليله الربملان.
وأوضحت املصــادر ذاتها أنه يف حال قــدم 54 نائبا من 
الحزب هذا الطلب فإن تصويتا عىل نزع الثقة عن جونسون 

سينظم فورا.
وأضافت أن مجموعة من نواب الحزب -الذين انُتخبوا عام 

2019- التقوا ألول مرة ملناقشة هذه املسألة.
وكشف مراسل الجزيرة عن أن النائب عن حزب املحافظني 
الربيطاين كريســتيان ويكفورد انشــق عن الحزب، مطالبا 

باالستقالة. جونسون 
وأكــد رئيــس الــوزراء 
يستقيل،  لن  أنه  الربيطاين 
انتظار  إىل وجوب  مشــريا 
يف  التحقيــق  نتائــج 
مقر  حفــالت  مالبســات 

الحكومة.
ومييل بعــض النواب إىل 
تقديــم طلبات نــزع الثقة 
تق  تقرير  صــدور  بعد 
الحقائــق الذي ترشف عليه 
املدنية سو  الخدمة  موظفة 
غراي، لكن مصادر قالت إن 
نزع  يريدون  آخريــن  نوابا 
الثقــة عن جونســون يف 

أقرب وقت ممكن.
»تاميز«  صحيفة  وذكرت 
غراي  سو  أن   )  )
»أصيبت بصدمة شــديدة«، 
بالقلق  تشــعر  إنها  وقالت 
الحكومة  موظفــي  أن  من 

يحجبون عنها املعلومات.
وكشــفت وســائل إعالم مؤخرا عن أن عددا من موظفي 
حكومة جونســون أقامــوا حفلتني صاخبتــني منفصلتني 
تضمنتا موســيقى ورقصــا ورشبا للكحــول يف داونينغ 
سرتيت، وذلك يف الليلة السابقة لتشييع جنازة األمري فيليب 

يف منتصف نيسان 2021.
الثانية،  إليزابيث  للملكــة  الربيطانية  الحكومة  واعتذرت 
حيث أرسلت إدارة جونسون رســالة اعتذار إىل امللكة )95 
عاما( عرب القنوات الرسمية، ومل يرسلها جونسون شخصيا.

ومل يح جونســون أيا من الحفلتني، حيث كان يخضع 
للحجر الصحي بســبب اتصاله مع فرد مــن العائلة مصاب 

بكوفيد-19، يف مقر إقامته الرسمي يف تشيكرز آنذاك. قدمت املدعية العامة يف نيويورك أمس طلًبا إلجبار الرئيس 
األمرييك الســابق دونالد ترامب ونجله األكرب وابنته الكربى 
عىل املثول أمام شهادة محلفة يف التحقيق املدين ملكتبها يف 

املعامالت املالية ملنظمة ترامب.
وكشفت املدعية العامة ليتيتيا جيمس عن تفاصيل جديدة 
يف ملف املحكمة وبيان حول تحقيق مكتبها يف املامرســات 
التجاريــة ملنظمة ترامب، مبا يف ذلــك النتيجة األولية التي 
تزعم أن الرشكة اســتخدمت »تقييــامت احتيالية ومضللة 

لألصول للحصول عىل فوائد اقتصادية«.
وقال موقع »أكســيوس«  األمرييك إن هــذا التصعيد يعد 
األخري يف تحقيق املدعية جيمس، بعــد أن أصدرت مذكريت 
اســتدعاء لدونالد ترامب جونيور وإيفانكا ترامب، اللذين ورد 
اســامهام يف ملف الثالثاء، وطلبت إفــادة والدهام الرئيس 

السابق الشهر املايض.
جــاء كالم جيمس رًدا عىل جهود الرئيس الســابق ترامب 
لعرقلة تحقيقها برفع دعوى قضائية والســعي إلزالتها من 
التحقيق. واتهــم ترامب املدعية العامة الدميقراطية بشــن 

»هجوم سيايس« عليه.

وقــال بيان صادر عن مكتب النائــب العام إنه يف حني أن 
جيمــس »مل تتوصل بعد إىل قرار نهايئ بشــأن ما إذا كانت 
هذه األدلة تســتحق اتخاذ إجراء قانوين، فإن أسباب متابعة 

التحقيق بديهية«.
ومل يرد ممثلو منظمة ترامب والرئيس الســابق عىل الفور 

عىل طلب موقع »أكسيوس« للتعليق.



ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة يا ر
الخميس 20 كانون الثاين 2022

السب ــو  ــق ال ــاب  ــع أل ــاد  ــح الت عــمــومــيــة  معية 
دعا اإلتحاد اللبناين أللعاب 
اىل  املنضّمة  األندية  القوى 
الجمعّية  حضور  اىل  عائلته 
العاديّة  السنوية  العمومّية 
الرابعة  الســاعة  عند  وذلك 
من بعد ظهر الســبت املقبل 
الواقع فيه 22 كانون الثاين 
رويال«  »لو  فندق  الجاريفي 
وإقرار  ملناقشــة  ضبية،   -
واملــايل  اإلداري  البيانــني 
وقطع الحســاب وروزنامة 

االتحاد للعام 2022.   
منــدوب  يف  يشــرتط 

الجمعّية للجلسة ما ييل
أن يكــون عضواً يف   -   
ومــزّوداً  اإلدارية  الهيئــة 
عىل  منها  رسمي  بتفويض 
التفويض  هــذا  يكــون  أن 
مختومــاً بخاتــم الجمعية 

وموقعاً من رئيســها وأمــني رسّها ومرفقاً 
مح  وتاريخ  رقــم  بوضوح  تحّدد  بعبارة 
التي إتخّذت فيهــا الجمعية قرار  الجلســة 

التفويض. 
  - أن يكــون مزّوداً بنســخة صالحة عن 
الشــباب  اإلداريّة مصّدقة من وزارة  اإلفادة 

والرياضة.
  ويتضّمن جلسة الجمعية العمومية

  - التثبّت من قانونيــة األعضاء مندويّب 
األندية تالوة  جدول األعامل.

  - تــالوة مح جلســة الهيئة العامة 
السابقة وتصديقه.

  - تالوة التقرير اإلداري السنوي ومناقشته 
وتصديقــه واملتضمن تقرير عن نشــاطات 

وبرنامج نشــاطات  اإلتحاد ملوســم 2021 
موســم 2022 املنوي تنفيذهــا )الروزنامة 

السنوية ملوسم  2022).
  - قراءة ومناقشة التقرير املايل السنوي 
ومرشوع قطع الحساب عن السنة املنرصمة 
ومرشوع املوازنة للســنة املقبلة واملصادقة 

عليها.
العمومّية  الجمعيــة  جلســة  تُعتــرب    
هــا األكرثيــة املطلقة  قانونّيــة إذا ح
أعضاء  مجمــوع  من  النصف(  مــن  )أكرث 
الهيئــة العامة الذين يحق لهــم التصويت 
يف الجلســة األوىل وإال فرُيجــأ اإلجتامع 
واملكان  والزمان  اليوم  ثانية يف  إىل جلسة 
عينه من األســبوع التايل، ويعترب النصاب 

. مكتمالً مبن ح

ل القو ب  د ال  اال

وملبياد الشتوي  ل اطلع من سفير الصين على تحضيرات ا
وملبية اللبنانية وتسّلم ن اتفاقية تعاون مقترحة مع ا

يــحــلــل  تــــشــــافــــي  ــة  ــ ــ ــم ــ ــ ــاس ــ ــ ح رســــــائــــــل    
ــة ــ ــونـ ــ ــلـ ــ ـ ــر ــ ــي مـــــــــع بـ ــ ــ ــل ــ ــ ــب ــ ــ ــم ــ ــ مــــــــوقــــــــف دي

واللوجســتية  اإلداريــة  التحضــريات 
الشتوية  األلعاب األوملبية  إلستضافة الصني 
اللبنانية يف هذا  )بكني – 2022( واملشاركة 
الحدث األوملبي كانت عنوان اللقاء بني سفري 
الصني يف لبنان كيان منجيان ورئيس اللجنة 
العام  واألمني  جلــخ  بيار  اللبنانية  األوملبية 
للجنة العميد املتقاعد حسان رستم وبحضور 
املستشاراإلعالمي حسان محيي الدين والذي 
كان عقــد قبل ظهر أمــس يف مقر اللجنة 
األوملبيــة مبنطقة بعبدا.  وقــد رّحب جلخ 
بالســفري الصيني وشكر له زيارته إىل مقر 
اللجنة األوملبية موجهاً لــه التحية من قبل 
أعضاء اللجنة التنفيذية منوهاّ بالجهود التي 
تقوم بها بالده لتقديــم دورة ألعاب أوملبية 
ناجحة رغم التحديات الصحية والسياســية 
وإســتناداً لدورات وإســتحقاقات رياضية 

سابقة قامت الصني بإستضافتها.
  وأعرب رئيس اللجنة األوملبية عن سعادته 
مبشــاركة لبنان يف األوملبياد الشتوي عىل 
الرغم من الظــروف واألوضاع الصعبة التي 
يعيشها لبنان يف هذه الفرتة إقتصادياً ومالياً 
كام شكر للشعب الصيني الجهود التي يقوم 
بها لنجاح األلعاب مبدياً أمله يف قيام أفضل 
عالقات التعاون مع اللجنة األوملبية الصينية.

  من جانبه شكر السفري منجيان لحفاوة 
اإلســتقبال وكان عرض من جانبه عن آخر 
األوملبية  األلعــاب  لدورة  بــالده  تحضريات 
الشتوية موضحاً بأن إجراءات إتخذت لتأمني 
أعىل معايري السالمة من وباء كورونا وتوفري 
الراحة والتسهيالت للبعثات املشاركة متمنياً 
التوفيق للبعثة اللبنانية ومؤكداً عىل حســن 

الصديقني  والشــعبني  البلدين  بني  العالقات 
وخصوصاً يف املجال الريايض حيث قّدم ن 
اللبنانية  األوملبية  اللجنة  مع  تعاون  إتقاقية 
وهو مقرتح من قبل اللجنة األوملبية الصينية 
الجّيدة وأعلن  املبادرة  وقد شــكر جلخ لهذه 
بأن هذه اإلتفاقية ستكون عىل جدول أعامل 
طالع  أول جلسة تعقدها اللجنة التنفيذية ل

عليها وإتخاذ اإلجراءات املطلوبة.
  ويف ختام اللقاء قدم السفري الصيني إىل 
جلخ هدية تذكارية حول األلعاب الشــتوية 
ورد رئيس اللجنة األوملبية بتقديم درع اللجنة 
الصور  وأخذت  لضيفــه  التقديرية  األوملبية 

التذكارية.

رفض تشــايف هرينانديز مدرب برشلونة 
اإلســباين الرد عــىل ترصيحــات مو 
عثامن  الفرنيس  أعــامل  وكيل  سيســوكو 

دميبيل نجم الفريق الكاتالوين.  
ترصيحات  يف  اتهــم،  سيســوكو  وكان 
لصحيفة »ماركا« اإلســبانية، إدارة رشلونة 
بتهديــد العبه بتجميده لنهاية املوســم، أي 
حتى نهاية عقده، حال رفض التجديد للنادي.

  ورد هرينانديــز، يف ترصيحــات خالل 
املؤمتــر الصحفــي للقاء أتلتيــك بلباو يف 
كأس ملك إســبانيا، نقلتها صحيفة »موندو 
ديبورتيفو« اإلســبانية، عىل ســؤال بشأن 
سؤال  »هذا  قائال  دميبيل،  وكيل  ترصيحات 
يوجه إليــه، ال أريد إبداء عــدم احرتام ألي 
، لكن الرسالة واضحة، إما التجديد أو  شخ

إيجاد طريقة للخروج«.
  وأقر مدرب برشــلونة بــأن مفاوضات 
التجديد لدميبيل أخــذت وقتا أكرث من الالزم 
بكثري، قائــال »إما أن يجــدد أو يبحث عن 
مخرج، ال توجد حلول أخرى، لقد كنت واضحاً 
معه، وهــو يريد التجديد لكنه مل يتخذ القرار 
بعد، ويجب علينا كناد أن نتخذ قراراً.. إنه أمر 
مؤســف، لقد لعب كل الدقائق املمكنة ولديه 

اليد العليا«.
  وأكمل »الوضع معقد للغاية مع عثامن، 
النادي قرر حال عدم التجديد إيجاد حل بديل، 
الريايض لربشــلونة(  )املدير  أليامين  ماتيو 
يف مفاوضات مع وكيله منذ 5 أشهر، املوقف 
معقد سواء جدد أو مل يجدد، كنت صادقاً معه 
من أول لحظة، املوقف ليس جيداً ألي طرف، 
يجب أن ننظر ملصلحة النادي وما هو األفضل 

للكيان«.

 األفضل يف مركزه 

  من ناحية أخرى، دافع مدرب برشــلونة 
م سريجيو بوسكيتس العب وسط  عن املخ
الفريق بسبب االنتقادات الحادة التي يتعرض 
لها يف الفرتة األخرية، واصفاً إياه بأنه أفضل 

العبي العامل يف مركزه.
  وقال تشايف عن زميله القديم يف إسبانيا 

بطلة العامل 2010 وبرشــلونة »هناك ظلم 
كبري، نحن يف برشــلونة وهنــاك نقد هذا 
طبيعي ونحن نقبله، إنها مسألة أداء، وضغط 
يجب أن تتعامل معه يومياً، بالنســبة يل هو 
العب أســايس، لقد ارتكب خطأ وهو يعرف 

ذلك، لكنه العب ال جدال عليه«.
  وأسهب »هو قطعة من قطع البارسا، لو 
الفريق كله متحد فإن بوسكيتس هو األفضل 

يف العامل يف مركزه«.
م،    أما داين ألفيس، ظهري برشلونة املخ
فقد تعرض النتقادات حادة بســبب ســوء 
املســتوى خالل الخســارة 2-3 ضــد ريال 
مدريد يف الكالسيكو، بنصف نهايئ السوبر 
يتحدث عن  البعــض  اإلســباين، مام جعل 

إمكانية استغناء النادي عنه.
  ورد تشايف عىل ذلك قائالً »األمر مسألة 
أداء، هو يؤدي بشــكل جيد للغاية، لكن بعد 
ء وكأنه أســود،  لقاء ريال مدريد بدا كل 
لكن داين العب مهم، وســيبقى معنا لنهاية 

املوسم وبعدها نقرر«.
  ويف الختــام، نفى مدرب برشــلونة أي 
تفكري من قبل العبي فريقه يف الوقت الحايل 
يف بطولــة كأس العامل التي تنطلق يف قطر 
خالل شهر ترشين الثاين املقبل، بعد 9 أشهر، 
مشــدداً عىل أنه »ال تزال هناك قرابة سنة 
عىل انطالق البطولة، وليست لدي أي شكوى 

تجاه أي العب«.

ــا مــدريــد ــ ـــــازارد عــن ري ــل  «  أســبــاب تــعــطــل رحــي ــر ــ ــي ــ خ ــة ا ــر ــف  »ال
ــي بــصــفــقــة مبابي ــ ــق املــل ــري ــف ــضــرب ال « ي ــات الـــخـــاســـر ــانـ ـ ــر ـــاحـــب »الـ و

ــة : ــ ــلـ ــ ــسـ ــ مــــــيــــــركــــــي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــيـــن فـــــــي كـــــــــر الـ  الـــــــــــــــدوري ا
( - 2 ديـــــتـــــرويـــــ  ــى  ــ ــل ــ ع ــ  ــ ــاي ــ ــت ــ س ــــولــــدن  لــــ كـــبـــيـــر  فـــــــوز 

ثير ــل كــلــفــه ال ــدي ــب ــب ال ــط ــاح كــــورونــــا؟ ال ــق ــ ل ــ ديــوكــوفــيــت ــرف ا ي ملــــا

يبــدو أن البلجييك إيدين 
هازارد سيحصل عىل فرصة 
جديــدة قد تكــون األخرية 
اإلسباين  فريقه  مع  للبقاء 

ريال مدريد لفرتة إضافية.  
وكانت تقارير صحفية قد 
أشارت إىل رغبة هازارد يف 
الرحيل عن ريال مدريد خالل 
الشــتوية  االنتقاالت  فرتة 
ابتعاده  ظــل  يف  الجارية، 
الفرتة  عن املشــاركة خالل 

األخرية.
»مــاركا«  صحيفــة    

اإلســبانية نفت ذلــك، وأكدت أن هــازارد ال يريد 
الرحيل عن مدريد خالل املريكاتو الشتوي الحايل، 

ولكنه منفتح عىل املبدأ بشكل عام.
  وأشــارت الصحيفة اإلسبانية إىل أن هناك 3 
أسباب ســتجعل من الصعب مبكان رحيل هازارد 
عن ريال مدريد خالل فرتة االنتقاالت الشــتوية 

الحالية.

 االستقرار العائيل 
  وقالت الصحيفة اإلسبانية إن أول األسباب التي 
تصعب رحيل هازارد عن ريــال مدريد خالل فرتة 

االنتقاالت الشتوية الحالية االستقرار العائيل.
  وبحسب التقرير، فإن الرحيل يف الوقت الحايل 
سيمثل نكســة لعائلة هازارد لصعوبة فكرة نقل 

حياته خارج إسبانيا.

 عدم اهتامم تشيليس 
  من جانبها، مل يبد نادي تشــيليس اإلنكليزي، 
فريق الالعب السابق، اهتاممه بإعادة ضم هازارد، 

بعد 4 سنوات من رحيله عن صفوفه.
  هازارد من جانبه رفض عرضاً من نيوكاســل 
يونايتد، كونه يريد االنتقال ألحد األندية الكربى يف 

الدوري اإلنكليزي املمتاز عىل غرار تشيليس.

 هاالند ومبايب 
  يف اإلطــار نفســه، فإن ريــال مدريد يفضل 
التخل من الالعب يف الصيف املقبل، خاصة حال 
التعاقد مع النجمني كيليان مبايب من باريس سان 

جريمان وإيرلينغ هاالند من بروسيا دورمتوند.
الكبرييــن وما يرتتب  النجمني  التعاقد مــع    
عليه من منحهام راتبني كبريين، سيتطلب وقتها 
االستغناء عن أحد أعىل الالعبني أجراً يف الفريق.

  يُذكر أن هــازارد منذ قدومه إىل ريال مدريد يف 
صيف 2019 كأغىل صفقة يف تاريخ النادي بـ100 
مليون يورو، عاىن من كم كبري من اإلصابات قلصت 
إجاميل مشــاركاته إىل 59 مباراة يف موســمني 

ونصف، سجل فيهم 5 أهداف وصنع 10.

»صاحب الرهانات الخارسة«
  عــىل صعيد آخر، وعد أشــهر إعالمي ريايض 
إسباين باالســتقالة من منصبه حال فشل انتقال 
كيليان مبايب، نجم باريس سان جريمان الفرنيس، 

إىل ريال مدريد اإلسباين.
  ويرتبط اســم مبايب باالنتقال إىل ريال  مدريد 
املقبلة يف صفقة  خالل فرتة االنتقاالت الصيفية 
انتقال حــر، بعد انتهاء تعاقده مع باريس ســان 

جريمان بنهاية املوسم الحايل.

  وثارت الشــكوك خالل الساعات األخرية حول 
انتقال مبايب إىل ريال مدريد، بعدما أكدت تقارير 
صحفية أن نادي باريس ســان جريمان بات قريبا 

من تجديد تعاقده لفرتة إضافية.
برنامــج  مقــدم  بيدريــرول،  جوســيب    
»الشــريينجيتو« اإلسباين الشــهري، أكد أن ريال 
مدريد سيتعاقد مع مبايب بشكل نهايئ خالل فرتة 

االنتقاالت الصيفية املقبلة.
  وقــال بيدريــرول الذي يعترب أشــهر إعالمي 
إســباين عىل املستوى الريايض إنه سيستقيل من 

منصبه، حال فشل انتقال مبايب إىل ريال مدريد.
  وأثار وعد بيدريرول سخرية زمالئه يف القناة 
اإلسبانية، ال ســيام وأنها مل تكن املرة األوىل التي 

يقدم فيها عىل هذا التحدي.
  وكان بيدريرول قد وعد باالستقالة من منصبه، 
حــال رحيل كل مــن األرجنتينــي ليونيل مييس 
واإلسباين ســريجيو راموس عن برشلونة وريال 

مدريد يف الصيف املايض.
  ويف النهاية، رحل راموس ومييس عن ريال مدريد 
وبرشلونة إىل باريس ســان جريمان يف صفقتي 
انتقــال حر، بعــد نهاية عقديهام مــع العمالقني 
اإلســبانيني.  ومل يرتك بيديــرول منصبه يف القناة 
اإلســبانية رغم رحيل مييس ورامــوس عن الليغا، 

الصيف املايض، عىل عكس وعده لجامهري برنامجه.

افتتــح غولدن ســتايت 
املباريات  مشــوار  ووريرز 
الســبع املتتالية عىل أرضه 
 8 -102 كبــري  بفــوز 
بيســتونز،  ديرتويت  عىل 
ســجلها  نقطة   21 بفضل 
و18  تومســون  كالي 
كوري،  لســتيفن  نقطــة 
معــززاً مركــزه الثاين يف 
ضمن  الغربيــة  املنطقــة 
األمرييك  الدوري  منافسات 

السلة.    بكرة  للمحرتفني 
أفضل  تومســون  وقّدم 
املوســم  هــذا  لــه  أداء 
خمس  قبــل  عودته  بعــد 
تعافيه  خضم  يف  مباريات 
مــن إصابتــني يف الرباط 

أخيل. ووتر  الصليبي 
  ولعــب تومســون 22 

دقيقة سجل خاللها ثالث رميات ثالثية.
  أما كوري الــذي عاد بعد غياب ملباراة واحدة، 
فأحرز من بني نقاطــه أربع رميات ثالثية وكان 

له مثانية متريرات حاسمة.
  وكان ووريــرز تأثــر بغيــاب نجمه كوري 
إلصابة طفيفــة يف يده اليمنى تعرض لها خالل 

الجمعة. الفوز عىل شيكاغو  مباراة 
  وسجل أندرو ويغنز 19 نقطة لصالح ووريرز 
أيضاً، فيام كان البديــل رودين ماكغرودر أفضل 
املســجلني لبيستونز برصيد 19 نقطة، وهو أعىل 

معدل تهديفي له هذا املوسم.
  ويف مباراة ثانية، ســجل أنتوين إدواردز 21 
نقطــة وكارل أنتوين تاونــز 20 نقطة، ليقودا 

مينيســوتا متربوولفــز للتغلب عــىل نيويورك 

.110-112 نيكس 

12 نقطة،    وفرط متربوولفز بتقــدم بفارق 

لكنه بقــي يف املباراة رغم تســجيل نيكس 40 

نقطــة يف مقابل 25 يف الربــع الثالث، لينهيها 

الرابع لصالحه. الربع  يف 

  وأضاف دانجيلو راســل 17 نقطة بينام سجل 

الذي فاز  14 نقطة لصالح »وولفز«  جايلن نويل 

يف ست من آخر مثاين مباريات له منذ خسارته 

أمام لوس أنجليس ليكــرز يف الثاين من كانون 

الحايل. الثاين 

  وكان الفرنــيس إيفان فورنييه أفضل هدايف 

املبــاراة برصيد 27 نقطة، فيــام أنهى جوليوس 

نقطة   21 مع  املباراة  راندل 
حاسمة  متريرات  وتســع 
لصالح  متابعــات  وتســع 
نيكس الــذي تراجع معدله 
الحــادي  املركــز  يف   0 5
املنطقة  ترتيــب  يف  عرش 
يف  فــوزه  مع  الرشقيــة، 
مثاين مباريات من آخر 13 

مواجهة.
  مــن جهته، ســجل آر 
لكنه  17 نقطة،  باريت  جي 
كرات  ســبع  أيضــاً  خرس 
ضائعة  كــرة   18 أصل  من 

. لنيكس
توم  نيكس  وقال مدرب    
تيبودو »لقــد كانت مباراة 
بشــكل  ننهيها  ومل  صعبة 

جيد«.
متربوولفــز  تقــدم    
-51 مع نهاية الشوط األول، و73-78  بنتيجة 1
مع بقاء أقل من خمــس دقائق يف الربع الثالث، 
لكن نيكس أنهاه مسجال 18 نقطة مقابل مثاين 
.8 للخصم ليدخل اىل الربع األخري متقدًما 91-

  وبدأ مينيســوتا بالعودة باملباراة بدفاع قوي 
أنتوين تاونز قبل  من راســل، ورمية ثالثية من 

29 ثانية من نهاية املباراة.
  وساهم أيضاً كل من نويل وماليك بيزيل بقلب 
وتســجيل  البدالء  مقاعد  من  بدخولهام  النتيجة 

14 نقطة وعرش نقاط توالياً.
  وســيخوض مينيســوتا مباراته املقبلة أمام 
أتالنتا هوكــس الذي يحتل املركز الثاين عرش يف 

الرشقية. املنطقة  ترتيب 

قبل 10 ســنوات مــن ظهور فريوس 
حدثت   ،2010 عام  يف  وتحديدا  كورونا، 
واقعــة كانت ســببا يف رفض الرصيب 
نوفاك ديوكوفيتش للحصول عىل اللقاح 

املضاد له.  
ديوكوفيتش يعد أكرث العب يف تاريخ 
الغراند  بطوالت  بألقــاب  تتويجاً  التنس 
سالم الـ 4 الكربى، بـ20 لقبا، بالتساوي 
مع السويرسي روجيه فيدرر واإلسباين 
رافائيل نادال، لكنه لن يشارك يف بطولة 
ترحيله  بعد  للتنس،  املفتوحة  أســرتاليا 
من أسرتاليا بسبب رفضه الحصول عىل 

اللقاح الخاص بفريوس كورونا.
  يعتقــد الكثــريون أن ديوكوفيتش 

يرفض الحصــول عىل اللقاح الخــاص بفريوس 
كورونا ألنــه ال يقتنع به، لكن األمر أوســع من 
ذلك، فالالعب الرصيب الذي تم ترحيله من بطولة 
أســرتاليا املفتوحة للتنس ال يؤمن بوسائل الطب 

التقليدي من األساس.

 ملاذا يرفض ديوكوفيتش
لقاح كورونا؟ 

  يف نيســان 2020، أعلن ديوكوفيتش رصاحة 
أنه معارض للحصول عىل اللقاح الخاص بفريوس 
الحصول عليه  إجباره عــىل  كورونا، وأنه يرفض 

للمشاركة يف البطوالت.
  وبعد عام و8 أشــهر من ذلك الترصيح، عاىن 
الالعــب الرصيب من ويالته، حيث تم اســتبعاده 
للتنس، بعدما رفض  املفتوحة  من بطولة أسرتاليا 
الحصول عىل اللقاح، حيث تم إلغاء تأشــريته بعد 

أيام من وصوله إىل سيدين.
  صحيفة »إندبندنــت« الربيطانية أعدت تقريرا 
شامال، استعرضت فيه أسباب رفض ديوكوفيتش 
للحصول عىل لقاح فريوس كورونا، حيث أرجعت 
األمر إىل معتقدات الالعب القدمية، والتي نشــأت 

حتى قبل أن يصبح أحد أبرز نجوم اللعبة.

 قصة عمرها 12 عاما 
  ووفقــا للصحيفة، فإن القصــة بدأت قبل 12 
عاما، وتحديدا يف عــام 2010، عندما فاز الالعب 

الرصيب بأول ألقابه يف البطوالت الـ4 الكربى.
  وعىل الرغــم من فوزه، إال أن ديوكوفيتش كان 
يشــعر بضيق يف التنفس، وهو األمر الذي اختفى 
يف السنوات الالحقة، بعدما أصبح الالعب الرصيب 

مميزا للغاية عىل املستوى البدين.
  وتشري الصحيفة إىل أن ديوكوفيتش عالج تلك 
املشكلة من خالل طبيب رصيب، يصف نفسه بأنه 
متخص يف الطــب الحيوي، حيث قابله الالعب 
الــرصيب من خــالل صديق مشــرتك بينهام يف 

كرواتيا.
  وطالــب الطبيــب ديوكوفيتش بفــرد ذراعه 
عندما كان يضغط عــىل بطنه بقطعة من الخبز، 
ليشعر الالعب الرصيب بالضعف، قبل أن يستجيب 

لعالجات الطبيب الروحاين.

 الطب البديل 
أكرب  ديوكوفيتــش من  القصــة جعلت  تلك    

املؤيدين لفكــرة الطب البديل، وتحديدا 
ما  عىل  يعتمد  والذي  الروحاين،  الطب 
للمريض  شافية  طاقة  بتوجيه  يسمى 
أتباع  ويلجأ  إيجابيــة،  نتائج  تســبب 
الطاقة  هــذه  وصف  إىل  الفــرع  هذا 

. لخفية با
  الصحيفة الربيطانية أرجعت ذلك إىل 
خلفيات الالعب الدينية والثقافية، حيث 
نشــأ يف رصبيا التي دمرتها الحرب منذ 
تلك  فعلمته  املايض،  القرن  ســبعينيات 
االعتامد  الذايت، وعدم  االكتفاء  الظروف 
إليه  يلجأ  الــذي  العضــوي  الطب  عىل 

الناس.
  ويؤمن البطل الرصيب أنه قادر عىل 
إيجاد طرق أساسية للبقاء يف حالة صحية جيدة 
من خالل جسده، دون الحاجة للتدخالت الجراحية 

أو الطبية بشكل أو بآخر.

 رفض إجراء جراحة 
  ويتضح األمر بشــدة يف واقعــة عمرها نحو 
5 ســنوات، وتحديدا يف عام 2017، عندما رفض 
ديوكوفيتش إجــراء جراحة رغم معاناته من أمل ال 

يطاق يف كوعه.
  وفشل ديوكوفيتش يف تلك السنة يف الوصول 
لنهايئ أي بطولة من بطوالت الجراند سالم الكربى 
ألول مرة منذ 10 سنوات، وسبب ذلك رفضه للطب 

العضوي.
  وكان ديوكوفيتش يؤمن أنه ميكنه إيجاد البديل 
يف الطب الروحاين أو البديل، ولكنه اضطر إلجراء 
الجراحة يف عام 2008، ليفوز بـ8 بطوالت كربى 

بعد ذلك.
  وعــىل الرغم من ذلك، قــال ديوكوفيتش إنه 
ب 3 أيام بعد إجراء العملية ألنه خان معتقده، 
قائالً »كل مرة أفكر فيام فعلت، أشعر أين خذلت 

نفيس«.

مب د ا

و ت ود ن  ول ا  م مب

يت و و نو د



1ـ اليابان، تريانا
2ـ داين بسرتس، أنال

3ـ ريق، مانديال
4ـ أوراس، جم، ديباج

5ـ صن، ظاهــر، بر، ون، 
أسمو

ـ تم، بد، كايب لطيف، لف
7ـ صري بنــي ياس، يس، 

أنّبها

8ـ ون، ري، نرتب، سوريا

9ـ هو، دح، رنا، اد، ربط

10ـ يونــس االبن، ناص، 

أيار

11ـ ادلب، زياد مولوي، دب

12ـ األيام، دكوا، تأموري

13ـ ردم، نسري، قرأ، دنوته
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ــر ــي ــ ــص ـــة ال الـــشـــبـــ
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 عموديا 

 عموديا

من مثانية حروف    االبراج 

عاصمة امريكية

 افقيا  

 افقيا 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  جورج صيدح 

اخترب معلوماتك

1ـ مطار يف قربص. 

2ـ مضغوا والكوا. 

3ـ طعن. 

دولــة  عاصمــة  4ـ 

أوروبية. 

5ـ أقابل وأصارع. 

ونطلبه  نحتاجه  ما  1ـ 

يف هذا اليوم البارد.

2ـ شاعر فرنيس راحل. 

3ـ بلدة يف البقاع. 

4ـ حرف عطف، رشح. 

5ـ مدينة برازيلية. 

 أديب وشاعر عراقي. يعترب من أشهر الشعراء والكتاب 

العرب الذين شاركوا يف ترسيخ قواعد الفكر الحضاري 

الحديث. تويف عام 1945، حيث ترك وراءه إرثا متنّوعا.

إسمه مؤلف من 12 حرفا. إذا جمعت 

- عاصمة دولة أوروبية.  +12+11+4+9

+3- أحد الشهور.  +12+10

1+12+7- من املقاييس. 

8+12+1- من أسامء الغزال. 

5+2+7- عمل.

9+4+3- قضاء لبناين.  

9+5- سطر من.

1ـ مــا إســم اللغة التي إعرتف بها لغة رســمية يف 

سويرسا، وذلك يف العام 1937؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ راديو الرشق، إســم قديم الذاعة لبنان. فام إســم 

الفرقة التي  قدمت فيها أول متثيلية عىل الهواء؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ ما إســم آلة النفخ املوسيقية التي تعتمدها إحدى 

القبائل الغربية، وهي تراثية محرّم النفخ عليها النساء؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما إســم املهرجان السيناميئ الذي يقام يف مدينة 

وميناء أوديس عىل شواط البحر األسود؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ ما إسم الفيلسوف االغريقي الذي أنشأ أول أكادميية 

يف التاريخ، وذلك حواىل العام 400 قبل امليالد؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ما إسم النملة التي ال تؤثر فيها املياه الساخنة، وال 

املبيدات، وال قاذفات اللهب. لقبوها بالنملة التي ال تُقهر. 

وتتكاثر يف أمريكا الشاملية؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ ما إسم العصفور الذي يستطيع أن يطري إىل الخلف، 

دون أن يدير رأسه أو جسمه؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ يف أية دولة آســيوية تتوجد أعىل فوهة بركان يف 

العامل؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ أدراص، صوري، آر
2ـ الفونتني، والد

3ـ ينري، مر، هندام
4ـ إيقاظ، بروس يل

5ـ ب ب، سابني، ابان
ـ اسم، هدي، دل، مس

7ـ نتاجر، ينحاز
8ـ رنم، كار، بيدر

9ـ تسّد، باسرتناك

10ـ يدّرب، بن، دوق
11ـ رايل، يس، امنار

12ـ أنابوليس، أو
13ـ نا، أنّط، واصلت
14ـ الفّج، يارد، واد

15ـ افني، أمين
1ـ باري، وو

17ـ ملّه، بادرت
18ـ وفاء طربيه

؟ و من 
ي؟ من 

1ـ ممثلة مرصية، ثدي
2ـ ممثل مرصي، خمر.
3ـ ممثل مرصي راحل.

4ـ ضعف، نقــرأ برسعة، 
يرخي السرت. 

5ـ مغنية وممثلة أمريكية 
راحلة، تصغي إىل الحديث.

ـ حرّمته عن، االسم الثاين 
لرئيس سوداين راحل.

فيلسوف  شهايب،  أمري  7ـ 
فرنيس. 

موســيقية،  نوتــة  8ـ 
يصّورانه، هجم.

9ـ يحّبنا، دولة أوروبية. 
مركبــات  سلســلة  10ـ 
الثاين ملمثلة  فضائية، االسم 

أمريكية راحلة، أمر فظيع. 

11ـ شد الجرح، انحاز اىل، 
جزيرة غري مأهولة يف البحر 

األحمر.
12ـ عائلة، لــ البحار، 

مدينة فرنسية. 
13ـ مغنية وممثلة لبنانية، 
املنعوت واملعروف بصفات ما.
14ـ خال بنفســه، وجع، 

أخلط وأضغط.
مفاتيــح،  ماركــة  15ـ 

للتمني، طليق.
1ـ صالحها ووادعها.

17ـ دم باألجنبية، االســم 
الثاين لرئيس وزراء بريطاين 

راحل.
18ـ ممثلة سورية صاحبة 

الصورة.

ـ ممثل مرصي تويف إثناء  1
تصوير مسلسل وهج الصيف، 

بلدة يف البقاع الغريب.
ـ يكــرسون ويدّقــون،  2

يتابعان.
ـ طــرب صوتــه، خوف  3
وسخ  خليجية  مدينة  وفزع، 

الظفر.
ـ أكرب مطــارات إيطاليا  4
ويُعرف ايضا باسم آخر، قطران.
ـ االسم الثاين ملمثل ومنتج  5
أمرييك راحل، ممثلة مرصية، 

فصل يف األمر. 
ـ أســاعد وأعاضد، بقية 
الحّب وأثــره، أحد املترصفني، 

. أن
ـ مل يبق معهام مال، طعم  7

الحنظل، نوتة موسيقية، من 

يكون يف الطليعة.

ـ مغنيــة اشــتهرت يف  8

الثامنينيات، حصل، عندي.

ب بالسوط، خوذة،  ـ ن 9

جيش كثري مجتمع.

ـ ســقي، انرصف عنها  10

وفارقها، يلتقط ويجمع، االسم 

الثاين لوزير لبناين سابق.

ـ دولة افريقية، مطار يف  11

اليابان، شجر كثري ملتّف.

ـ موســيقي منساوي،  12

رئيــس حكومة لبناين راحل، 

نفس. 

ـ أرشد، التي تقطن قرب  13

منزلنا، أغنية ألم كلثوم.  

الثور

(21 نيسان - 21 أيار(

الرسطان

(22 حزيران - 23 متوز(

العذراء

(24 آب - 23 أيلول(

العقرب

(23 ت1-21ت2)

الجدي

(22ك1 - 20 ك2)

الحوت

(20 شباط - 20 آذار(

تالقــي بعض الصعوبات وتحاول تذليلها 
وال توفــر جهدا لذلك. ال متنح ثقتك الكاملة 
لشخ مل متض فرتة طويلة عىل معرفتك 

به. 

قراراتك واضحة ودقيقة. األشــياء التي 
ســتطرأ عــىل حياتك ســتكون ذات قيمة 
البالغ عىل شــخصيتك  التأثري  كبرية، ولها 

 . مستقبلك و

وعــود معســولة من صديــق قديم. ال 
تتجاوز ميزانيتك املرســومة. اذا كنت ناويا 
أن تضع حــدا ملغامرة عاطفيــة فهذا هو 

املالئم.  الوقت 

ح جيــد يف الحب والعمل أيضا. أنت 
شــخصيتك.  لتثبيت  ممتازة  مواقــف  يف 
لقــاءات مع أشــخاص يفتحــون أمامك 

جديدة.  آفاقا 

شــخ وقور سيساعدك يف حل مسألة 
تشــغل بالك منذ فرتة. اذا كنت رصيحا مع 
الشــخ اآلخر سيكون بدوره صادقا معك 

أق حد. إىل 

قم بالخطــوات الالزمة لزيادة أرباحك. 
تعديــالت جذرية عىل  أن تدخــل  يجــب 
طريقــة تعاملك مع اآلخريــن. أنت بكامل 

للعمل. مالمئة  والفرتة  قواك 

عندك مجال واســع هذا اليــوم للتحرك 
والتقّدم. أســباب القلق ســتزول وسيسري 
ء عىل ما يرام حســب ما تشــتهي  كل 

وترغب. 

املرونة  وضعــك يتطلــب منك بعــض 
فــال تكــن متصلبا يف آرائــك. املواقف 
الحرجــة مثرية ولكن بفطنتك تســتطيع 

 . زها و تجا

مــال وربح يف طريقهــام اليك. ال تبتعد 
كثــريا عن الجو الذي أنــت فيه لئال تصبح 
وحيدا. األهل بحاجة اىل رعايتك واهتاممك 

الزائد.

كالعصفــور تنتقل من مغامرة اىل أخرى 
يف هذه اآلونــة. تتمتع بطاقــة عاطفية 
كبرية ومذهلة، وهذا األمر يســعد ويفرح 

اآلخر. الطرف 

ال تغامــر حاليا يف أعامل غري مضمونة 
النتائــج. قلبك مشــغول بحب كبري يعذبك. 
حافــ عىل خصوصياتك وال تفش أرسارك 

ألحد. 

تعيــش اليــوم فرتة محــرية فأنت تقف 
أمــام خيارات عدة وال تدري ما هو األفضل 
واألنســب لك. ال تترسع فالوقت يسري اىل 

 . نبك جا

الحمل

(21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

(22 أيار - 21 حزيران(

االسد

(24 متوز - 23 آب(

امليزان

(24 أيلول - 22 ت1)

القوس

(22ت2 - 21 ك1)

الدلو

(21 ك2 - 19 شباط(

األرز
اللقلوق
املكسيك

أوتاوا
الدوحة 

السعودية
انرتانيك
السويد

التضامن
برنامج
بنزرت
تيمور
جورج
جبيل

حرصم
خصب

خرنوب
دجاجة

دبس
ذريعة

سامهر
شخ

صمود
صف

صنيع
صنوبر
طقس
عسل

عجامن
عز

فاغرن
فوتبول

كولونيا
لندن

مهرجانات
موليري
نيوتن

نرباس
نعيمة

وجه
يراع

ياسمني

يارد

يورك.

الحل السابق

الحل السابق

تولوز

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. 

S U D O K U

 عموديا

 عموديا

 افقيا الحل السابق 

 افقيا 

1ـ أو. هرني. 

2ـ رشيد أيوب.

3ـ يف األوروغواي. 

4ـ طاغور.

5ـ حواىل 200 كلم.

ـ أمين بن خريم. 

7ـ تشييل. 

8ـ مدينة جّدة.

1ـ فرويد. 

 . 2ـ ريا

3ـ نرباس. 

4ـ ساسوا. 

5ـ الورّي.

1ـ فرنسا.

2ـ ريبال. 

3ـ وارسو. 

4ـ يشاور.

5ـ ديساي.
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ــــــدات ــ ــــازوت واملول ــ ــ ار امل ــــ ــ ــ ــــــع احت ــ ــــــن م ــ ــــا اللبنانيي ــ ــ ــــ معان ــ ــ ــــو وفاقم ــ ــ ــــا بالثل ــ ــ ب ــــ ال ــ ــ ــــــة« كلل ــ ب «

ومة؟ بو الدوالر تسعة اال لير وعود امل وحزب الله للعمل داخل الح ب لبنان في  املرحلة القادمة بعد  الى اين ي

ية استراتي إلى  ستتطور  روسيا  مع  قات  الع و:  موس في  بوتين  يلتقي  سيل رئيسي  ب وإتــهــامــي  سيتعافى  لــبــنــان  ن  بـــ أعــتــقــد  مــة:  ســ
بــة ــر كــا ــاري ــق ــــى ت ــــى أدلــــة بـــل ال مــــــوا ال يــســتــنــد ال ا

ـــــــــــراح  االحتـــــــــــ يهـــــــــــدم منـــــــــــزال فـــــــــــي حـــــــــــي الشـــــــــــي 
ـــــــــــطين ـــــــــــى نا ـــــــــــدي عل 2 فلســـــــــــطينيا ويعت بالقـــــــــــد ويعتقـــــــــــل 

ن غداً ار لقاء الفرو – بلين زمة االوكرانية: تهديد عالي السقف بانت ا

2
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات
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)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

مــن آل مكرزل، اما يف الشــوف فان النائب جورج عدوان ثابت 
مارونيا عىل الئحة القوات، اما جنبالط فحسم درزيا يف الشوف 
ملصلحــة نجله تيمور ومروان حــامدة وحبوبة عون مارونيا 
وبالل عبدالله ســنيا وينتظر نعمة طعمة ليحدد موقفه، وهذا 
ما يؤكد ان املحامي ناجي البستاين لن يكون عىل الئحة جنبالط 
واالرجح انه ســيكون عىل الالئحة املقابلة كام تردد، اما درزيا 
فان جنبالط ما زال حتى االن يراعي الخصوصية االرســالنية 
يف عاليه وهمه االول اجراء املصالحات الدرزية الدرزية الناتجة 
من احداث الشــويفات وقربشمون وكلف الوزير السابق غازي 
العري متابعة امللف مع وئام وهاب، وقد عقدت لجنة املحامني 
من الطرفني اجتامعها االول لحل املشاكل القانونية وهذا ال ينفي 

وجود عقبات جدية حتى االن. 

} 8  اذار والعالقات املعقدة 
بني بري وباسيل وفرنجية 

اما عىل صعيد قوى 8 اذار، فان »رحلة االلف ميل« التي بداها 
حزب الله »الحداث تقارب بني بري وباسيل وفرنجية«، نجحت بـ 
»امليل االول« يف تخفيف الحمالت االعالمية املبارشة بني االطراف 
الثالثة، ويحتاج حزب الله ليك ينتقل اىل »االميال االخرى« اىل 
جهــود اضافية ومضنية وصعبة بــني الحلفاء الثالثة نتيجة 
الثقة املفقودة بينهم، وال ميكن لحزب الله النجاح اذا مل تساعده 
االطــراف الثالثة، وهذا ال يعني توقــف اتصاالت حزب الله مع 

حلفائــه وعقد اجتامعات بعيدة عن االضواء، يتوالها الخليالن 
والحاج وفيق صفا مع بري وفرنجية وبلســيل.  هذا مع التاكيد 
ان الخالفات ال تســقط احتامالت التحالف عىل »القطعة« بني 
االطراف الثالثة كون املصلحة االنتخابية تق ذلك يف بعض 
الدوائر، وحزب الله قطع اشواطا بعيدة مع طالل ارسالن ووئام 
وهاب والقومي والبعث وكل 8 اذار يف الجبل لرتكيب الئحة مع 
التيار الوطني الحر مدعومة من الثنايئ الشــيعي يف ظل رفض 
بــري اعطاء صوت واحد من حركة امل الي الئحة تضم القوات 
اللبنانية، وهذا ما ابلغه اىل ممثيل جنبالط، وهذا التحالف بني 8 
اذار والتيار العوين سيرسي يف مناطق مختلفة باستثناء جزين 
والبقاع الغريب مع ارصار بري عىل ترشيح قبالن قبالن شيعيا 

واييل الفرزيل ارثوذكسيا وحسن مراد سنيا. 

 دعم دويل للبنان 
لكن باملقابل، فان التعرث عىل جبهة بري باســيل فرنجية ال 
ميكن تعميمه عىل الجبهة الحكومية بني عون وبري وميقايت 
وباسيل وحزب الله، ونتج منه عودة اجتامعات الحكومة التي 
ال تخرج عــن اجواء االتصاالت االيجابية التي قادها حزب الله 
ونجح يف مســاعيه، واوىل بوادرهــا االنتقادات التي وجهها 
جربان باســيل للمحقق العديل طارق البيطــار للمرة االوىل 
واتهامه بالتباطؤ يف تحقيقات انفجار املرفأ والتاخري يف اصدار 
القرار الظني، مام يؤرش اىل »طبخة« جرى تحضريها عىل نار 
خفيفة سبقتها عودة الثنايئ الشيعي الجتامعات الحكومة مع 
التمسك الحاسم باقالة املحقق العديل طارق البيطار باالضافة 
اىل موقــف الرئيس بري باقالــة رئيس مجلس القضاء االعىل 

القايض ســهيل عبود، لذلك تؤكد مصادر عليمة ان »الطبخة« 
وضعت فيها »مقبالت من عون وبري وميقايت وباسيل وحزب 
اللــه، ويف املعلومات ايضا، ان جلســة مجلس الوزراء االثنني 
ســيتم فيها قراءة املوازنة عىل ان تناقش يف جلسات متتالية 
يف الرساي الحكومي، ويتم تحويلها اواخر االسبوع القادم اىل 
مجلس النواب، كام ســتتاقش الجلسة خطة التعايف قبل ايام 
من بدء املفاوضات مع صندوق النقد الدويل وســتقر املراسيم 
االجتامعية للموظفني بعد مناقشــتها يف حضور ومشاركة 
الوزراء الشــيعة، وحســب املصادر العليمة، فان تسهيل عمل 
الحكومــة والتوافق الداخيل حول ذلك، يتالقى مع اجواء دعم 
عربيــة واوروبية وامريكية، ترجمت برتاجع امرييك، حتى ان 
مســؤولني امريكيني كبارا يف وزارة الخارجية اجروا اتصاالت 
مباارشة االســبوع املايض مع الحكومتني املرصية واالردنية 
لالرساع يف دعم الحكومة، يك ال يســقط البلد تحت ســيطرة 
حــزب اللــه، وظهر حجم التدخل االمــرييك عرب اعالن وزير 
الطاقة االردين ان بالده ســتوقع اتفاقية مد لبنان ىالكهرباء 
االربعاء مع سوريا ولبنان، وسيتم االعالن االربعاء من بريوت، 
وسيقوم البنك الدويل بتمويل املرشوع التي تبلغ تكاليفه 00 
مليون دوالر، وقد رحب مســؤولون يف البنك الدويل باالتفاق 
ألهميتــه للبنان رشط ان يقرتن باالصالحات، كام ان اجراءات 
املــرصف املركزي تحظى بدعــم امرييك واضح ومبارش لجهة 
خفض ســعر الدوالر وتثبيته عىل سقف محدد قبل االنتخابات 
النيابيــة، ووصل عرص امــس اىل 23 الف لرية، رغم معارضة 
صندوق النقد الدويل، هذا باالضافة اىل اجراءات تشــمل رفع 

التغذية بالكهرباء اىل 12 ســاعة يوميــا وتامني املحروقات 
واالدوية وتخفيض اســعار املواد الغذائيــة، وهذه االجراءات 

ستعطي دعام مليقايت وهدنة قبل االنتخابات النيابية. 

 غضب امرييك من معلومات

 صفي الدين والرد باجراءات 
لكن الحدث البارز امس، والذي تقدم عىل كل املشهد الداخيل 
وتابعــه اللبنانيون والســفارات بكل اهتــامم وحرصوا عىل 
الحصــول عىل الن الحريف ملا قاله وكشــفه رئيس املجلس 
التنفيذي يف حزب الله الســيد هاشــم صفي الدين عن تلقي 
الحزب رســائل امريكية بواســطة احد االشخاص تدعوه اىل 
حوار مبارش حول كل امللفات اللبنانية، مع دعوات لتشــجيعه 
عىل االســتثامر بالداخل بعــد انتصاراته يف حرب متوز ، وقد 
حظيت هــذه املعلومة باهتامم الســفارات العربية والدولية 
ونزلت كالصاعقة عىل رؤســاء القوى السياســية اللبنانية 
وتحديدا حلفاء واشــنطن، فاملعلومة صدرت عن شــخصية 
بــارزة وقيادية من الصــف االول يف الحزب، وهذا ما اعطاها 
الصدقيــة واملتابعــة، الن خصوم الحــزب يعرفون جيدا دقة 
معلومات وترسيبات الحزب يف قضايا مهمة ويف كل امللفات، 
وهذا النهج مارسه الحزب طوال مسريته، وقد اربكت معلومة 
صفي الدين كبار املسؤولني يف وزارة الخارجية االمريكية، كام 
انهالت عىل الســفارة يف بريوت مئات االتصاالت لالستفسار 
عن االمر ورضورة توضيحه، واكتفى املســؤولون االمريكيون 

بالدعوة لتجاهل املعلومة وعدم التعليق عليها.

قد ال تسمح بفرض رسوم او رضائب يف هذا الوقت الصعب عىل 
املواطن اللبناين اللغاء العجز كليا يف املوازنة.

هــذا وينتظر صندوق النقد اســتالم املوازنة املالية اللبنانية 
حيث ســيقدم عىل الغاء العجــز يف املوازنة. واضافت مصادر 
رئاســة الحكومة انها ستسعى اىل تأمني توازن بني التحصيل 
املــايل والعجز يف املوازنة، لكن من غري املعقول فرض رســوم 
فورية عىل املواطنني، امنا لن يتم ترك مثال قطاع الكهرباء يحمل 
املوازنة عجزا كبريا بل سيتم تخفيفه تدريجيا، ويشمل ذلك بقية 

العجز املوجود يف املوازنة. كام سيتم التوافق عىل كيفية تخفيف 
العجز بالتنسيق واملفاوضات بني الوفد اللبناين وصندوق النقد 
الدويل واالجواء ايجابية كون صندوق النقد متعاطف مع لبنان 
وثانيا هنالك لويب من داخله يدعم لبنان ومنهم الوزير الســابق 
أزعور وموظفون من اصل لبناين، اضافة اىل موظفني متفهمني 

للوضع اللبناين. 
وتضيــف املصادر، الرئيــس نجيب ميقــايت يتابع الوضع 
مــع الوزراء ويتابع يومياً مــع وزير املال وحاكم مرصف لبنان 
للتحضــري العالن خطة التعــايف االقتصادي وتفاصيل خطة 
الحكومة التي ســتعد مشــاريع قوانني بعد استالمها املوازنة 

بالتــوازي مع املفاوضات القامئة مع صندوق النقد الدويل لتتم 
احالة هذه القوانني اىل املجلس النيايب كونه املرجع النهايئ يف 
اقرار القوانني ،   اضافة اىل موقف رئيس الجمهورية العامد عون 
الذي يرغب جديا يف رؤية خطة التعايف تنجح ويقدم للشــعب 
اللبناين يف الســنة االخرية من عهده هدية الخروج من االزمة، 
طبعا بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية ومجلس النواب والوزراء 

املقربني منه، وسط جو من التوافق بني عون وميقايت.
وتختم مصادر رئاسة الحكومة بالتفاؤل مبستقبل لبنان عرب 
ارتكازها عىل خطة التعايف االقتصادي والنقدي واملايل، وتشري 
اىل رضورة تعاون الجميع ليك تنجح هذه الخطة التي تم انجاز 

قسم كبري من خطوطها العريضة.

 ملف ترسيم الحدود البحرية 
أما يف ملف الرتسيم بني لبنان والعدو االرسائييل، كشفت 
املصادر أن املوفد األمرييك هوكشــتاين لني يح اىل بريوت 
نتيجة القرارات االمريكية الصارمة بشأن السفر يف ظل انتشار 
وباء كورونا، ويف املعلومات ايضاً، أن واشــنطن تفضل تأخري 
املفاوضــات بني لبنان و«ارسائيل« لحني انطالق عمل الحكومة 
اللبنانية بعد اشــهر من عدم االنتاجية ما قد يســهل عىل لبنان 
الرسمي تكوين تصور واضح للمسألة خاصة أن امللف ينضوي 

عىل مسائل خالفية كبرية وحساسة. 

وأكد الرئيس اإليراين أنه »يف ظل سياسة الواليات والغرب يجب أن 
تكون عالقاتنا أقوى«، مضيفاً »نحن نتصدى للواليات املتحدة برفقة 

روسيا منذ 40 عاماً«.
ولفت رئييس إىل أن بالده »تبذل جهوداً لرفع العقوبات عنها«، آمالً 

أن »تسفر هذه الجهود عن رفع الحظر«.
وأعلن الرئيس اإليراين أنه »قدمنا ألصدقائنا الروس مسودًة لرؤيتنا 
حول االتفاقية االســرتاتيجية بني بلدينا«، موضحاً أنه »لدينا وثائق 
حول التعاون االسرتاتيجي، ميكنها تحديد أفق هذا التعاون عىل مدى 

20 عاماً«.
وبنّي رئييس أن »العالقات التجارية واالقتصادية يف الوقت الراهن 
غري مرضية«، متابعاً أنه »نبذل جهوداً ليك يكون تعاوننا يف مختلف 
املجــاالت أكرب بأضعاف عاّم هــو عليه«. وعرّب عن أمله يف »توقيع 
عدة اتفاقيات خالل زيارتنا، والتي تســاعد عىل تطوير تعاوننا الذي 
نشدد عليه«، مشدداً عىل أن »إيران تسعى لعالقات مستقرة وشاملة 
مع روسيا، وتسعى لرفع مستوى التعاون الدبلومايس مع جرياننا«.

وفيام أشــاد الرئيســان بالتعاون الثنايئ يف سوريا، دعا رئييس 
إىل تعميمــه عىل ملفات أخرى، حيث قــال إنه »لدينا تجربة جيدة 
يف التعاون مع روسيا يف سوريا ملكافحة اإلرهاب، ميكن أن تكون 

أساساً للعالقات«.
ونقل رئييس لبوتني تحيات املرشــد األعىل للثورة اإليرانية السيد 

عــيل خامنئي، قائالً »يخصكم بأطيب تحيــة، ويحث عىل تعزيز 
العالقات مع روسيا«.

من جهته، شكر الرئيس الرويس، فالدميري بوتني، لنظريه اإليراين 
إبراهيــم رئييس، قبوله زيارة موســكو رغم ظروف الجائحة، نظراً 
ألهمية املرحلة الراهنة يف العالقات الدولية. وطلب بوتني من رئييس 

نقل أطيب تحية للمرشد السيد عيل خامنئي.
وقال بوتني »أنا عىل تواصل دائم معكم للتشــاور حول القضايا 

الدولية«.
وأشــار بوتني إىل أن »دعم موسكو وطهران أصبح عامالً حاسامً 
ساعد ســوريا يف تجاوز التهديدات اإلرهابية يف أراضيها«، قائالً 
»ســاعدت جهودنا بدرجــة كبرية الحكومة الســورية يف تجاوز 

التهديدات املرتبطة باإلرهاب الدويل«.
وأعرب الرئيس الرويس عن رغبته يف االطالع عىل مواقف نظريه 
اإليراين بشــأن مستجدات الوضع يف أفغانستان، وحول مفاوضات 
االتفاق النووي يف فيينا. وأوضح بوتني أن »الوضع يف أفغانســتان 
مثري للقلق«، مشــرياً إىل »رغبته يف بحث هذه املســألة مع الرئيس 

اإليراين ومعرفة موقف طهران تجاه هذه املشكلة«.
ويف ما يتعلق بالربنامج النووي اإليراين، قال بوتني »بالطبع من 
املهم جداً بالنســبة يل أن أعرف موقفكم من خطة العمل الشــاملة 

املشرتكة«.
وأوضح أن »التجارة بني البلدين زادت بأكرث من 38 العام املايض، 

عىل الرغم من انتشار فريوس كورونا«.

ســعيد باالمتثال،  بل ودعا اآلخرين إىل الخضوع للعملية 
نفسها، فـ »كنت أشاهد هجوًما إعالمًيا تقول انني مشتبه 
يفّ باختالس أو غســل أموال وغري ذلك، ووجدت أنها مل 
تكن مبنية عىل أدلة، لكنها استندت إىل تقارير كاذبة«.

وأوضح ســالمة أنه يجب عــىل املوظفني العموميني 
رشح أوضاعهم املالية عند وضعهم موضع الشــك، مبديا 
ء  اعتقاده أن »كل شــخ مســؤول يجب أن يفعل ال
نفســه الذي قمت به وأن يتعاقد مع مدقق حســابات، 
واعتقدت أنه من واجبي التواصل مع الجميع، ووســائل 
اإلعــالم والرأي العام، وأن يكون لــدي رأي خارجي يف 

ماليايت الشخصية«.
وكشــف أنه تــم التدقيق يف االســتثامرات التي تتم 
بأموال من حســابه الشخ داخل البنك املركزي والتي 
قــال إنها قانونية، موضحــا أن تقرير التدقيق الذي قدم 
إليه مدفوعاته وتاريخه االستثامري برأه من هذه التهم، 
وأضــاف »تم تحديد مصدر األموال أيًضا من خالل تقرير 
املراجعة هذا عىل أنها من أموايل الشخصية، وعىل أولئك 
الذيــن يريدون خلق شــكوك تجاهــي ويف نزاهتي ألي 
سبب من األسباب، تقديم أدلة حقيقية وليس فقط مادة 

وصفية«.
ورشح ســالمة نشأة األزمة االقتصادية الحالية التي 
تؤثر بلبنان وأوضح أن عدة »أحداث ســلبية حصلت عىل 
الســاحة اللبنانية، وهذه األزمة لها جذورها يف الوضع 
الخاص يف بلدنا. وهــذا الوضع تراكم منذ اندالع الحرب 
السورية عام 2011 وتبعه عام 2017 برؤية العجز املزدوج 
يف البالد، ففي عام 2019 ، شــهدنا سلسلة من األحداث 
الســلبية. بدأت بإدراج أحد البنــوك يف قامئة عقوبات 
الواليات املتحدة ملكتب مراقبة األصول األجنبية، ثم تلتها 
ثورة يف شوارع لبنان أدت إىل إغالق البنوك واثار االقتصاد 

النقــدي يف البــالد، تبعتها الحكومــة يف آذار      2020   
بإعالن التخلف عن ســداد مدفوعات سندات اليورو. كان 
لـ COVID-19 دوره أيًضا، ثم حدث انفجار يف امليناء يف 
آب وشغور يف الحكومة ملدة 13 شهًرا، بينام كنا بحاجة 
ان يكون لدينا حكومة من اجل اخراج البالد من االزمة«.

  ، وأعرب سالمة عن أمله واعتقاده بأن لبنان سيتعا
وقال »إذا ذهبنا أكرث إىل املايض، فقد دمرت بريوت عدة 
مــرات، وكان هناك هجرة كبرية. ومع ذلك، عاد لبنان يف 
كل مــرة. أنا متفائل بطبيعتي وأحــب بلدي، واللبنانيون 

سيعيدون بناء لبنان واقتصاده«.
ولدى ســؤاله عن سبب تســليمه مراجعة حساباته 
الشــخصية إىل رئيس الوزراء، قال سالمة إن االتهامات 
املوجهة إليه بغسل األموال »ال تستند إىل أدلة« وإمنا اىل 
»تقارير كاذبة«، وأضاف أنه شعر أنه من »واجبه« التأكد 
من أن موارده املالية الشخصية تخضع لـ  »رأي خارجي«.

ويف حديثه عن انفجار مرفأ بريوت، أوضح أن »مأساة 
تفجــري املرفأ أصابت كل لبنــاين، وكلنا حريصون عىل 
معرفة الحقيقة ومعرفة املسؤول عن هذا الحادث املأسوي 
، والتحقيق يف القضية ال يســري بسالسة بسبب التدخل 

السيايس، لكني اعتقد ان اللبنانيني لن يستسلموا«.
وحول ما إذا كان االقتصاد اللبناين قد وصل إىل نقطة 
الالعودة، أكد ســالمة أن انتعاشه يعتمد عىل سياساته، 
فبمجرد أن تتوافر البيئة السياســية املناســبة، سوف 
ينتعــش لبنان، حيث زادت قيمة الدوالر ألف مرة، وخالل 
فــرتة معينة من تلك الحــرب دمرت بريوت ومل يكن للبلد 
اقتصــاد، وإجاميل الودائع يف البالد كانت بال معنى، وال 
حتى 9 مليارات دوالر، ومع ذلك، مبجرد أن اكتسبت الثقة 
واكتسبت بعض االستقرار السيايس، انتعشت البالد، وزاد 
الناتج املحيل اإلجاميل من 9 مليارات دوالر إىل 55 مليار 
دوالر، واستقرت العملة واستعادت بريوت مكانتها كمركز 
للبنوك وحتى لالقتصاد الرقمي، وأنا متفائل باملســتقبل 
وأحب بلدي. آمل أن يعيد اللبنانيون بناء لبنان واقتصاده«.

هدمــت قوات االحتالل اإلرسائييل أمس األربعاء منزال 
يف حي الشيخ جراح، واعتقلت 25 شخصا بينهم أصحاب 

املنزل وناشطون كانوا موجودين للتضامن معهم.
وقالت رشطة االحتالل اإلرسائييل إن هدم منزل محمود 
صالحية يــأيت تنفيذا ألمر بإخالء مــا وصفتها مببان 
غــري قانونية أقيمت عــىل أرض مخصصة لبناء وحدات 
دراسية لألطفال من ذوي االحتياجات الخاصة من القدس 

الرشقية.
وجــرى الهدم بعيد فجر أمس األربعاء بعد اعتقال أفراد 
أرسة صالحيــة، وبعد أن وصلت املفاوضات بني أصحاب 

املنزل وبلدية االحتالل يف القدس إىل طريق مسدودة.
وحاولت قوة إرسائيلية يوم االثنني املايض تنفيذ الهدم، 
ولكن تلويح صالحية وعدد من أفراد أرسته بتفجري عبوات 

غاز اضطر القوة للرتاجع ومغادرة املنطقة.
وكان محمــود صالحية قال الثالثاء إن املفاوضات مع 
البلدية اإلرسائيلية يف القدس املحتلة مل تصل إىل نتيجة، 
وإن محاميه قدم التامســا إىل املحكمة العليا إللغاء قرار 

اإلخالء.
ويف وقت سابق، قال محمود صالحية لوكالة األناضول 
لألنبــاء إن عائلته توجد يف هذا املنزل منذ عام 1948 بعد 

تهجريها من قرية عني كارم غريب القدس.
ويقــع املنزل الذي جرى هدمه عىل مســافة كيلومرت 
واحد شــامل أســوار البلدة القدمية بالقــدس املحتلة، 

ويواجه مئات الفلسطينيني يف حي الشيخ جراح وأحياء 
فلســطينية أخرى يف القدس املحتلــة تهديدات بإخالء 

منازلهم.

 اعتقاالت واعتداءات 
ويف بيــان مشــرتك مــع بلدية االحتــالل بالقدس، 
قالــت الرشطة اإلرسائيلية إنها اعتقلت عدة أشــخاص 
الســتجوابهم بشــأن ما وصفته بانتهــاك أمر قضايئ، 
واإلخــالل بالنظام العام، والتحصــن العنيف.وبينام أكد 
متحدث باسم الرشطة لوكالة الصحافة الفرنسية اعتقال 
18 شــخصا من أفراد األرسة واملتضامنــني معهم، أفاد 
شــهود باعتقال 25 فلسطينيا، بينهم 5 من أفراد األرسة، 
خالل الهدم. وباإلضافــة إىل أفراد األرسة، اعتدت قوات 
االحتــالل اإلرسائييل عىل متضامنــني معهم، وكان بني 

هؤالء ناشطون من اليسار اإلرسائييل.
ووثق مقطع فيديو اعتداء القوات عىل الناشــط محمد 
، وطرده من عقار عائلة صالحية، ومنعه من  أبو الحم

التضامن معهم.
وبات هناك وجود أكرب للمســتوطنني يف حي الشيخ 
جراح بالتوازي مع الحملة التي تشــنها سلطات االحتالل 
عىل سكان الحي، وكانت تلك االعتداءات أحد األسباب التي 
أدت إىل املواجهة بني االحتالل واملقاومة الفلسطينية يف 

أيار املايض.

هــدد وزير الخارجية األمرييك أنتوين بلينكن روســيا بعواقب 
خطرية إذا غزت أوكرانيا، يف حني قالت موسكو إنها ال تنوي تغيري 
وضع قواتها قرب الحدود مع أوكرانيا، داعية واشــنطن للتخيل عن 

خطط إرسال األسلحة لكييف.
ويف مؤمتر صحفي عقده الوزير األمرييك مع نظريه األوكراين 
دميرتو كوليبا، اتهم بلينكن روسيا بالسعي لتقويض الدميقراطية 
يف أوكرانيا، وشدد عىل أن واشنطن ستواصل جهودها الدبلوماسية 

ملنع أي عدوان رويس ضد أوكرانيا.
وأشار إىل أن الواليات املتحدة أمّدت أوكرانيا مبساعدات عسكرية 
دفاعية خالل األســابيع املاضية، مؤكدا أن واشــنطن لن تقدم ردا 

خطيا عىل مطالب الروس خالل املفاوضات بني الطرفني.
وأكــد دعم أوكرانيــا ووحدة أراضيها والســعي لتعزيز قدراتها 
الدفاعية، مشريا إىل أن استخدام روسيا قوتها من دون عقاب ميكن 

أن يشجع أي دولة يف العامل عىل انتهاك القوانني الدولية.
وبدأ بلينكن جولة أوروبية -تشمل أوكرانيا وأملانيا- لبحث الجهود 
الدبلوماســية لتهدئة التوتر الناجم عن الحشد العسكري الرويس 

عىل حدود أوكرانيا.
والتقــى بلينكــن يف كييف كال من نظــريه األوكراين والرئيس 
فولودميري زيلينســيك. وقال بلينكن إن زيارته يف إطار التنسيق 

مع كييف قبيل لقائه نظريه الرويس يف جنيف بعد يومني.
ونفــى وزير الخارجية األوكراين أن تكون بالده تخطط لشــن 
عمليات هجومية ضد روســيا، وقال كوليبا إن الرصاع يف أوكرانيا 

له حل واحد هو الدبلوماسية.
وأضــاف كوليبــا أن كل جهودنا اليوم تهدف إىل ضامن أن يبقى 
الوضع يف البالد مســتقرا، مشــريا إىل أن عالقة بالده مميزة مع 

أمريكا، ونتعاون يف املجال العسكري وهذا يعزز دفاعاتنا.
وســينتقل بلينكن بعد كييف إىل برلني لالجتامع مع املجموعة 
الرباعيــة التي تضم الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنســا وأملانيا. 
وستناقش املجموعة الجهود املشرتكة لردع أي عدوان رويس عىل 

أوكرانيا، مبا يف ذلك فرض عقوبات قاسية عىل روسيا.
كام قال مســؤول يف وزارة الخارجية إن بلينكن سيلتقي نظريه 

الرويس سريغي الفروف يف جنيف غداً الجمعة.

 مطالب روسية 
وذكرت الخارجية الروســية أن الفــروف أكد لنظريه األمرييك 

رضورة تقديم الواليات املتحدة ردا مكتوبا بشــأن مقرتحات روسيا 
األمنية يف أقرب وقت ممكن.

ووفقا للخارجية الروســية، فقد حث الفروف بلينكن عىل إجبار 
كييف عىل االمتثال التفاقيات مينسك.

وجــاء يف بيان صادر عن الخارجية الروســية أن الفروف أبلغ 
بلينكن أن موســكو بحاجة إىل ردود »محددة لكل مادة عىل حدة« 
من مقرتحاتها »يف أرسع وقت ممكن«، داعيا نظريه األمرييك إىل 

»التوقف عن إصدار تكهنات حول قرب عدوان رويس مزعوم«.
وقال الفروف يف وقت سابق الثالثاء إنه لن تكون هناك مفاوضات 
أخرى حتى يقدم الغرب إجابات مناســبة. ووصف املتحدث باســم 
الكرملني دميرتي بيسكوف الوضع يف أوكرانيا بأنه متوتر للغاية.

وقال بيســكوف إن هناك إمدادا متواصال ألوكرانيا باألســلحة 
بالتزامن مع مناورات عســكرية مختلفة، وهو ما يقود نحو املزيد 
من التوتر، حسب تعبريه. وعّد بيسكوف اللقاء املرتقب يوم الجمعة 
بني الفروف وبلينكن يف فيينا مهام جدا، موضحا أن أجندة املباحثات 

بني الوزيرين واضحة بالنسبة ملوسكو.

 روسيا ترحب بدور تريك 
وبخصوص مقرتح الوســاطة الرتكية بني موسكو وكييف، قال 
بيســكوف إن روسيا ترحب بجهود أي بلد لحل األزمة يف أوكرانيا، 
مشــريا إىل أن الخالف األسايس بني روســيا وأوكرانيا يتمثل يف 
تعطيل كييف تنفيذ اتفاقيات مينسك. وقال سريغي ريابكوف نائب 
وزير الخارجية الرويس إنه ال نية لدى روسيا إلجراء تغيريات عىل 

نرش قواتها قرب الحدود مع أوكرانيا.
واتهم ريابكوف الواليات املتحدة وحلف شــامل األطليس بتقديم 
مزاعم ضد روســيا ال أســاس لها. وكشف ريابكوف عن أن روسيا 
تفضل االتفاق بشــأن الضامنات األمنية يف املقام األول، مشــريا 
إىل أن واشــنطن تحاول ربط ملف الحد من الصواريخ متوســطة 
وقصرية املدى بامللف األوكراين. وشــددت واشنطن لهجتها الثالثاء 
ضد موسكو، وقال البيت األبيض إن روسيا مستعدة لهجوم محتمل 
عــىل أوكرانيــا ميكن أن يحدث يف »أي وقــت«، محذرا من أن الرد 

األمرييك سيشمل كل الخيارات.
ويف سياق الدعم األمرييك ألوكرانيا، كشف مسؤول أمرييك رفيع 
عن أن إدارة الرئيس األمرييك جو بايدن ســمحت بتخصي 200 

مليون دوالر كمساعدات دفاعية أمنية إضافية ألوكرانيا.
وكانت الواليات املتحدة ســلمت أوكرانيا مســاعدات عسكرية 
بقيمة 450 مليون دوالر قبل تحركات القوات الروسية نحو الحدود 

األوكرانية أواخر العام املايض.
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