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ــــــــات؟ ــــــــل االنتخاب ــــــــي« قب ــــــــق »عــــــــدو وهم ــــــــه بخل ــــــــر تتهم ــــــــع واشــــــــنطن وعوك ــــــــرة« م ــــــــر الج عــــــــون »يكس
قلــــــــق مــــــــن »تشــــــــرذم« الســــــــاحة الســــــــنية : الحريــــــــري لــــــــن يترّشــــــــح وعــــــــاد لترتيــــــــب »البيــــــــت الداخلــــــــي«
خطــــــــة التعافــــــــي غيــــــــر جاهــــــــزة وغمــــــــوض فــــــــي املوازنــــــــة... اســــــــرائيل ُمصــــــــّرة علــــــــى تبنــــــــي »الغــــــــاز«!

ابراهيم ناصرالدين

عىل وقع ارتفاع منســوب التوتر االقليمي بعد اتســاع 
حرب اليمن وامتدادها اىل االمارات العربية املتحدة، وما قد 
يســتتبعه ذلك من ارتفاع حدة »الكباش« بني طهران ودول 
الخليج، وفيام تتجه االنظار اىل اوكرانيا التي تهدد بانفجار 
غري محدود يف العالقات االمريكية الروسية، دخلت البالد 
يف مرحلة انتظار جديــدة ترتبط برتقب »غموض« ارقام 
املوازنة الجديدة التي ســتكون عىل طاولة مجلس الوزراء 
االثنني املقبل، وما ســتحمله مــن مفاعيل اقتصادية عىل 
الواقع املعييش الســيىء، فيام ال تزال خطة التعايف غري 
جاهزة للنقاش مع صندوق النقد الدويل االســبوع املقبل. 
وفيــام متر عملية اســتجرار الطاقة مــن االردن ومرص 
»بحقل الغام« الضامنــات االمريكية واالرصار االرسائييل 
عىل تبني هوية الغاز املســتورد، يبقى الرتقب سيد املوقف 
سياسيا، بعد عودة رئيس تيار املستقبل سعد الحريري اىل 
بريوت وتوجهه اىل اعالن موقفه بالعزوف عن املشــاركة 

املقبلة. النيابية  باالنتخابات 
يف هــذا الوقــت رفع رئيس الجمهورية ميشــال عون 
»سقف« املواجهة مع السفارة االمريكية يف  بريوت بعدما 
وجه انتقادات الذعة لدور ســفارتها يف بريوت واتهمها 
امام السلك الدبلومايس بدعم مجموعات من املجتمع املدين 
عشــية االنتخابات، وهو ما اعتربته مصادر دبلوماســية 
»كرسا للجرة« مع واشــنطن التي عربت سفريتها دورويث 
شــيا عن موقف شــديد اللهجة امام زوار عوكر، متهمة 
الرئيس بخلق »عدو وهمي« يســاعد تياره الســيايس يف 
االنتخابات املقبلة، بعدما سقطت كل محاوالت التسويات 

املفرتضة من وســطاء لرفــع العقوبات عن النائب جربان 
باسيل..!

{ ترقب ملوقف الحريري {

فبعد غياب »مبهم« استمر اشهرا، وكام كان متوقعا عاد 
رئيس الحكومة الســابق سعد الحريري، إىل بريوت امس، 
لرتتيب »البيت« الداخيل تحضريا الســتحقاق االنتخابات 
النيابيــة بعدما بات اعالن عزوفــه عن خوض »املعركة« 
شــخصيا مرتقبــا خالل الســاعات القليلــة املقبلة بعد 
»ورشــة« اجتامعات مع نواب وقيادات تياره السيايس، 
ووفقــا للمعلومات، مل يقــدم الحريري اجوية مقنعة يف 
دار الفتــوى او القرص الحكومي حيال »التذبذب« الحاصل 
حول قرار عزوفه، متحدثا عن الظروف العامة الصعبة يف 
البالد، فيام ملس محدثوه احباطا شــديدا لديه مام آلت اليه 
االمور، خصوصا غياب »املظلــة« االقليمية والدولية عن 

تياره السيايس يف احلك الظروف.

{ زيارة قصرية {

ووفقا ملصادر تيار املستقبل، لن تطول زيارة الحريري اىل 
بريوت، ومن املرتقب ان يعلن خالل الساعات املقبلة قراره 
»مبقاطعة« الرتكيبة املوجودة »اقرتاعا وترشــيحا«، لكن 
حتى االن وبانتظــار االجتامع املرتقب معه ينتظر اعضاء 
التيار ونوابه مقاربته لكيفية خوض تيار املســتقبل لهذا 
االستحقاق، عىل مستوى الرتشيحات وكذلك التمويل؟! لكن 
االهم هو ترتيب »البيت الداخيل« يك ال تحصل انشــقاقات 
تؤدي اىل انهيار تيار املستقبل يف ظل غياب قيادات وازنة 
قادرة عىل ادارة التيار »مركزيا« يف ظل مخاوف من ترسب 

قيادات وازنة اىل تيارات اخرى وخصوصا شــقيقه بهاء!

{ محاوالت فاشلة {

وبانتظار اعالن موقفه رســميا، وكيفية خوض تيار 

املســتقبل لالنتخابــات يف ظل التــرذم الحاصل يف 

الساحة الســنية، ومزاحمة شقيقه بهاء املقرر حضوره 

اىل بــريوت يف شــباط املقبل، تشــري املعلومات اىل ان 
رؤوســاء الحكومة الســابقني ســيبحثون معه كيفية 
ادارة املوقــف  النائب بهيــة الحريري مل تنجح يف اقناع 
ابن شــقيقها بالرتاجع عن موقفــه، وتواصلت معه قبل 

الحريري يزور رضيح والده
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»كورونـــــــــــا«: 16 حالـــــــــــة وفـــــــــــاة
جديـــــــــــدة إصابـــــــــــات  و7110 

أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 7110 
حالة جديدة ُمصابــة بالفريوس، لريتفع العدد الرتاكمي 

لإلصابات منذ 21 شباط 2020، إىل 847624.
وأوضحــت الوزارة أنه »تم تســجيل 6922 إصابة بني 
املقيمــني و188 حالة بني الوافدين«، مشــريًة إىل أنّه »تّم 
تســجيل  16 وفاة جديدة، لريتفع العدد اإلجاميل للوفّيات 

إىل 9445«.

طريق الديار 
اجتاحــت لبنــان عاصفــة قطبية تم 
تســميتها »هبة« وهي من اعنف العواصف 
التي مرت عىل البالد منذ عرات الســنوات 
، نســبًة لكثافة الثلوج ، وانخفاض الحرارة 
وموجة صقيــع وجليد، مل يشــهد لبنان 
مثيــالً لها مؤخراً. هــذا وقام رجال الدفاع 
املدين وموظفو وزارة االشــغال املسؤولون 
عن فتح الطرقات بالجرافات، كذلك شاركت 
قوى األمن الداخيل بالحفاظ عىل ســالمة 
املواطنني مع الجيش اللبناين يف منع وقوع 

اي مواطن يف الحجز داخل ســيارته جراء 
الثلــوج. والحمد اللــه مل يصب اي مواطن 
بــاذى، واألهم الرسعة التــي فتحت فيها 
الطرقات، وهو عمٌل يدل عىل انه متى حزمت 
الدولة أمرها وقام كل وزير مبسؤولياته كام 
فعل وزير الداخلية القايض بســام املولوي 
بالســهر عىل تطبيق االجراءات فان الدولة 
قادرة عىل كل يشء. وفعالً كل من شــارك 
بهذا العمل الجبار يستحق التهنئة واملكافأة 

والتقدير.
الديار  

عىل طريق الديار

»الديار«

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( )التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

ـــا ـــ ــ ــــــزو روســــــــي وشــــــــيك ألوكراني ــــــــي مــــــــن غــ تخــــــــّوف غرب
اآلمال معلقة على لقاء بلينكن ــ الفروف اليوم في جنيف

املفاوضـــــــــــــــات النوويـــــــــــــــة: تشـــــــــــــــاؤم غربـــــــــــــــي
ــل  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرب الحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــران بقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاؤل طهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــس تفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يعاكـ

بحث وزير خارجية أمريكا 

أنتــوين بلينكن، مع نظرائه 

يف بريطانيا وفرنسا وأملانيا 

الروسية،  األوكرانية  األزمة 

وقد ســبقت زيــارة بلينكن 

إىل أوروبــا زيــارة رسية 

االســتخبارات  وكالة  ملدير 

نفســه.  للغرض  األمريكية 

يف املقابــل قالت روســيا 

أمس الخميــس إن تهديدات 

املتحــدة بفرض  الواليــات 

عقوبات عليها ال تساعد عىل 

خفض التوتر، متهمة الغرب 

باستفزازها عسكريا.

والتقــى بلينكن أمس يف 

برلني نظريته األملانية أنالينا 

بربــوك والفرنيس جو إيف 

وزير  عن  فضــال  لودريان، 

الدولة الربيطاين للشــؤون 

كليفريل،  جيمس  الخارجية 

وذلك ملناقشة الجهود الدبلوماسية املشرتكة لدرء شبح الحرب 

مع روســيا، يف ظل تقديرات غربية بأن موسكو عىل وشك 

غزو الجارة أوكرانيا.

وقال هذا الوزير، يف مؤمتر صحفي مشــرتك مع نظريته 

األملانية، إن النقاشــات مع الحلفاء األوروبيني مستمرة سعيا 

لتكثيف الجهود الدبلوماسية بشأن األزمة مع روسيا، محذرا 

مــن أن الرد عىل أي غزو رويس ألرايض أوكرانيا ســيتم الرد 

عليه بشكل قوي ومنسق.

{ زيارة وشيكة {
ورصحت وزيــرة الخارجية األملانية بأن بالدها اتفقت مع 

أمريكا عىل حث روســيا عىل خفــض التصعيد يف أوكرانيا 

فورا، مضيفة أنها تخطط للقيام بزيارة إىل أوكرانيا مع وزير 

الخارجية الفرنيس عام قريب.

وقــال وزير الخارجيــة الفرنيس أمــس، يف ترصيحات 

قــال وزيــر الخارجيــة 
األمرييك أنتوين بلينكن أمس 
الخميس إن مفاوضات إحياء 
االتفــاق النــووي اإليراين 
متواضعا  تقدمــا  أحــرزت 
يف  حاسمة،  مرحلة  وبلغت 
حني اتهمت وزيرة الخارجية 
إيران  بريبوك  أنالينا  األملانية 
عن  املفاوضات  بتقويــض 
دوامة  »تشــغيلها  طريــق 

التصعيد النووي«.
وأضاف بلينكن يف مؤمتر 
صحفي مشــرتك بربلني مع 
نظريته األملانية »مثة إلحاح 
حاليا  بــات  واألمر  حقيقي 
إذا  لنحدد  أســابيع،  مسألة 
أم ال  العودة  بإمكاننــا  كان 
إىل االمتثال املشرتك لالتفاق 

النووي لعام 2015«.
الخارجية  وزيــر  أن  غري 
األمــرييك حــذر مــن أنه 
سيكون من الرضوري سلوك 

مســار مختلف مع طهــران إذا مل يُحرز تقدم، ورصح بلينكن 
بعد محادثــات مع نظرائه األوروبيني »تقييمي أن العودة إىل 

االمتثال املتبادل ال تزال ممكنة«.
مــن جانب آخر، قالــت وزيرة خارجية أملانيا إن الوقت ينفد 
أمام مفاوضات فيينا، »ألن إيران تعمل -لألسف- بالتزامن مع 

املحادثات عىل تشغيل دوامة التصعيد النووي«.
ولفتــت الوزيرة بريبوك إىل أن إيــران وصلت يف تخصيب 

اليورانيوم إىل 60%، و«هي نسبة غري مسبوقة لدولة ال متتلك 

أســلحة نووية، وليس هناك تفسري معقول لهذا، كام أن إيران 

مل تقدم أيضا تفسريا معقوال لهذا«.

وأضافــت الوزيرة األملانية أن الهدف ما زال الحفاظ عىل 

االتفاق النووي ووقــف تخصيب اليورانيوم، »واملفاوضات 

يف فيينــا مل تدخل يف مرحلة حاســمة، بل إنها دخلت يف 

دول أوروبيـــــــــــــــة تحـــــــــــــــث »إســـــــــــــــرائيل« علـــــــــــــــى وقـــــــــــــــف االســـــــــــــــتيطان 
ــي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــون الدولـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاكا للقانـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــره انتهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدس وتعتبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي القـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فـ

حث وزراء خارجية فرنســا وأملانيــا وإيطاليا 
وإسبانيا »إرسائيل« عىل وقف بناء وحدات سكنية 
جديــدة يف القدس الرقية، باعتبــاره أمرا غري 

قانوين.
ويأيت هذا بعدما وافقت الســلطات اإلرسائيلية 
هــذا الشــهر عىل خطط لبناء نحــو 3500 وحدة 
سكنية يف القدس الرقية املحتلة، نصفها تقريبا 

يف جفعات همتوس وهار حوما.
ويف بيــان، قالت الدول األوروبية األربع إن من 
شأن مئات املباين الجديدة أن »تشكل عقبة جديدة 

أمام حل الدولتني«.
كــام اعتربت أن البناء يف تلك املنطقة ســيعزز 
الفصــل بني الضفة الغربية والقدس الرقية، وأن 

تلك املستوطنات انتهاك للقانون الدويل.
وعرّبت الدول األربع أيضا عن قلقها إزاء عمليات 
الطرد والهدم يف حي الشيخ جراح بالقدس الرقية.

وكانت واشــنطن دعت »إرسائيل« والســلطة 
الفلســطينية إىل االمتناع عــن الخطوات أحادية 
الجانب التي تفاقم التوتر، مجددة دعمها لخيار حل 
الدولتني يف مسألة الرصاع الفلسطيني اإلرسائييل.

ويف كلمــة املندوبة األمريكية الدامئة لدى األمم 
املتحدة السفرية ليندا توماس غرينفيلد خالل جلسة 
مجلس األمن الدويل، قالت »يوفر هذا العام فرصة 
إلعادة التزامنا بالتوصل إىل حل ســيايس للرصاع، 

ولــذا نعيد التأكيد عىل دعمنا القوي لحل الدولتني، 

حل تعيش فيه إرسائيــل اليهودية والدميقراطية 

يف ســالم جنبــا إىل جنب مع دولة فلســطينية 

دميقراطية ذات سيادة وقابلة للحياة«.

بايــدن يســتعرض تحديــات عامــه األول فــي الرئاســة:
وأوكرانيــا اإليرانــي  والنــووي  واليمــن  كورونــا 

وصف الرئيــس األمرييك جو بايدن العام 
األول من رئاســته بأنه كان مليئا بالتحديات 
الكربى، مســتعرضا يف خطاب مبناســبة 
مرور عام عىل توليه منصبه أهم امللفات التي 

واجهتها إدارته منذ دخوله البيت األبيض.
وتنــاول بايــدن يف خطابــه األزمة يف 
أوكرانيــا والتصعيــد مع روســيا، وملف 
الحرب يف اليمــن، واملفاوضات النووية مع 
إيران، إضافة إىل االنســحاب األمرييك من 

أفغانســتان وآخر التطــورات يف ملف وباء 
كورونا.

{ األزمة مع روسيا {
األمــرييك جزءا من  الرئيس  وخصــص 
خطابه للحديث عن األزمة مع روسيا، وأعرب 
عن اعتقاده بــأن الرئيس الرويس فالدميري 

مؤمتر صحفي مشرتك لبلينكن مع نظريته األملانيةاستمرار التدريبات االوكرانية

استمرار عملية هدم املنازل متهيدا لبناء املستوطنات
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ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــة قهوجــــــــــي الب ديمقراطي
نبيه الربجي

اذا كان الكيس دو توكفيل، 
»الدميقراطيــة  صاحــب 
قــال  قــد  يف أمــريكا«، 
أوالد  مثل  »الدميقراطيــة 
نفســها  تــر  األزقــة 
أنها ليست  أي  بنفســها«، 
الطبخات(  )أو  بالوصفات 
أو  للتطبيــق،  الجاهــزة 
األطبــاق،  يف  لوضعهــا 
للدميقراطيــة يف لبنــان 
مفهوم فلســفي مختلف  

تفري االنسان من ذلك اليشء الذي يدعى ... االنسان !
هكــذا الحظنا كيــف انتظر نواب تيار املســتقبل )وأي 
مستقبل ؟؟(، عودة الرئيس سعد الحريري باعتباره الخليفة 
، الذي بيده، بيده   عمر بن عبد العزيز، أو صالح الدين األيو
فقط، قرار املشــاركة أو الالمشاركة يف االنتخابات، ومن 

يرشح ومن ال يرشح.
هكذا ايضاً يرصح نواب »القوات اللبنانية«. سمري جعجع 
الحائر بني شــخصية القديس بطرس وشخصية يوحنا فم 
مر الناهي. كل الرؤوس بني يديه. من يرميه  الذهــب. هو ا
يف سلة املهمالت، ومن يدفع به اىل ساحة النجمة. ملاذا ال 

تدعى ... ساحة النجوم ؟
اذ ال نتجرأ عىل امل يف التسميات ألننا خربنا التعذيب 
بالكهرباء، أو بالكرباج، نكتفي بالحديث عن األلواح الخشبية 
التي يتم تكديســها يف الربملان. هنا املرشحون يهبطون من 
رساويل أولياء األمر. يف أحيان كثرية، املعايري الدميقراطية 

اياها. أن يصلح صاحب السعادة ليكون قهوجي البالط.
الحريري عاد. يرتشــح أو ال يرتشــح. اسألوا ليىل عبد 
اللطيــف التي تعلم  مــا فوق األرض وما تحت األرض. عىل 
طريقة أريسطو، نستنتج أن كل الطوائف )تقريباً( معلبة. 
زعيــم الحزب هو االله، أو نصف االله، ولو كان مبواصفات 
»ابو صياح« يف مسلسل »صح النوم«. ال دليل عىل أنه، مثل 

الرعايا، يتحدر من آدم وحواء ...
يشء ما مــن دميقراطية األدغــال. كفانا ضحكاً عىل 
اللحى حني نكــون يف كانتونات )غيتــوات( غري معلنة. 
الصفقــات، وغالبــاً مبنطــق املافيــات، تعقــد يف  يف 
الدهاليز. الســلطة يف الدول املتقدمة تقوم عىل الشفافية 
 والحوكمــة البعيدتــني كلياً عــن تراثنا، وعــن ثقافتنا .

اذ ارتضينا، بكامــل وعينا، وبكامل ارادتنا، أن نكون ظالالً 
ميتــة مللوك الطوائف، لن نكــون يف الربيع املقبل، وحيث 
تتألأل أزهار اللؤلؤ، أك من كائنات من التنك أمام صناديق 
االقرتاع. أوراقنا الصفراء )نحن األوراق الصفراء( التي تذهب 

بنا، مرة أخرى، اىل الجحيم.
مثة ملهــاة وتدعى املجتمع املدين. أحدهم بشــخصية 
مكيافييل، يتحد بلغة أفالطون عن اعادة تكوين السلطة، 
كــام لو أنه بني أعمدة األكروبول عىل احدى تالل أثينا. ذلك 
خر السفســطا الذي يف عينيه، ويف يديه، بعضاً من  ا
الحجاج بن يوسف وبعضاً من نعيمة عاكف. كل يغني عىل 
ليــاله، دون أن تتبلور تلك الحالة األوركســرتالية بالرؤية 
الجليــة، وبالطريق الجيل. هنا، ال تســتطيع التفريق بني 

رصا أحدهم عىل الشاشات وثغاء املاعز !
قطعاً، ال ننفي وجود بعض الوجوه النظيفة، لكننا ندرك 
متاما من هم، بالزبائنية اياها، زبائن السفارات التي تراهن، 
وبغباء منقطع النظري، عىل انقالب دســتوري منتصف أيار 

لالنتقال بلبنان من ضفة اىل ضفة ...
التســكع عىل أبواب السفارات قاعدة ذهبية، وتاريخية، 
يف لبنــان. كم رئيس جمهورية كان يشــبه ســندويتش 
الفالفــل، وكم حكومة طبخــت مثلام تطبخ، عادة، أطباق 
الهوت دو أو اطباق املطاطيز )أكلة خليجية مشــهورة(. 
يف نهاية املطاف، كلنا، صناعة ماكدونالدز أم صناعة والت 

ديزين ؟
ســيايس صديق نقل الينا ما قاله زعيم حز عن زعيم 
حــز آخر حليف له »حني أقرا كالمــه حول التغيري عرب 
صناديــق االقرتاع، ال أدري مــا اذا كان عيّل أن أجهش يف 
الضحك أو أجهش يف البكاء. صاحبنا واثق أنه، بنوابه، وكل 
واحد منهم معجزة الهية بحد ذاته، سيغري وجه )ووجهة(

الكرة األرضية، وهو الذي بالكاد يســتطيع تغيري فرشــاة 
أسنانه«!.

الزعيم اياه اضاف »ياعمي ... اليل جايي أكرب منا بكتري«. 
العبارة تختزل وضعنا كحجارة حائط مهجور. من نحن يف 
لعبــة األمرباطوريات، وحتى يف لعبــة القبائل ؟ أك من 
وذج الضفدعة التي تريد  نصيحة دوليــة بأن نتخىل عن 

أن تصبح ثوراً. أنتم أدرى مبا حد للضفدعة...

حيــــــــــات رئيســــــــــه ــــــــــد مجلــــــــــس الــــــــــوزراء وال يتجــــــــــاوز ص نائــــــــــي الشــــــــــيعي ال يقّي ال
ـــارات ـــ ـــ ــــــول الخيـ ــــــن حــــ ــــــة وتبايــــ ــــــات صعبــــ ـــ ــــــي : نقاشـ ــــــة التعافــــ ـــ ــــــة وخطـ املوازنــــ

بلوط محمد 

يعــود مجلــس  الــوزراء اىل االجتامع 
االســبوع املقبل بعد اعالن الثنا الشيعي 
وقــف مقاطعتــه الجلســات انطالقا من 
واولوية  املواطــن  الحرص عــىل مصلحة 
مناقشــة واقرار املوازنــة وخطة التعايف 

االقتصادي.
ووفقــا للمعلومــات املتوافــرة من غري 
مصــدر وزاري فان املوازنة لن تكون جاهزة 
بكل مندرجاتها يف الجلســة املقبلة، لكنها 
ة عىل جدول االعامل يف اطار  ستكون حا
مناقشــتها بصورة عامة متهيدا لجلســات 
متتاليــة ســتخصص لبحثهــا بالتفصيل 
يف ضوء ما ســتتوصل اليــه لجنة وزارية 

املهمة. بهذه  للقيام  ستتشكل 
وسيتطرق مجلس الوزراء ايضا اىل قضايا 
ورية تتعلق خصوصا بالشــأنني  ملحة و

االقتصادي واالجتامعي، ومنها عىل ســبيل املثال املساعدة 
املالية التي كان الرئيس ميقايت قد اعلن عنها سابقا للقطاع 
العــام ومل تأخذ طريقها اىل التنفيــذ يف غياب اجتامعات 
املجلس وامتناع رئيس الجمهورية التوقيع عىل مرســومها 

. استثنا بشكل 
ووفقــا للمعلومات ايضا فان الحديث او الترسيبات حول 
احتامل حصول خالف بني رئيس الحكومة وثنا أمل وحزب 
الله حول جداول اعامل جلســات مجلس الوزراء هو يف غري 
محلّه باعتبار ان البنود املتوقع طرحها او ادراجها عىل هذه 
الجداول ســتكون تحت عنوان خطة التعايف االقتصادي او 
القضايــا امللّحة ملصلحة املواطنني والتخفيف عنهم، وهذا ما 

الثنا األخري. بيان  لحظه 
ويقول مصدر ســيايس مطلــع ان الرئيس ميقايت، الذي 
حــرص عىل عدم الدعوة اىل انعقاد مجلس الوزراء قبل قرار 
عــودة امــل وحزب الله عن املقاطعــة، ليس يف صدد خلق 
اشــكاالت او مشــاكل ال مع الثنا الشيعي وال مع القوى 
املشاركة يف الحكومة، ال بل انه حريص عىل املحافظة عىل 
اجــواء التعاون داخل حكومتــه من اجل تعزيز فرص نجاح 
عملهــا وتحقيق انجازات ملموســة يف اطار وقف االنهيار 
االقتصــادي واملايل وتخفيف االعباء عىل اللبنانيني يف هذه 

الصعبة. الظروف 

كــام ان الثنا الشــيعي اكــد يف بيانه رصاحة عىل ان 
عودتــه ملجلس الــوزراء هدفها بالدرجــة االوىل مصلحة 
املواطن ودحــض كل االتهامات التي وجهت ضده وتحميله 

البالد. التعطيل يف  مسؤولية 
أمل وحزب الله يحمل يف  لذلك يرى املصــدر ان موقف 
طياته مرونة واضحة وال يخلق أي عراقيل امام تنشيط عمل 
الحكومــة وفق االولويات التي تصب كلها يف اطار االرساع 
يف اقرار املوازنــة وخطة التعايف االقتصادي ومعالجة كل 
العنوانني امللّحة واملتعلقــة بحامية مصلحة اللبنانيني عىل 
الصعيــد امليعيش واالجتامعي، والتــي ميكن وضعها تحت 

خر. عنوان هذه الخطة بشكل او ب
مــن هنا، يرى املصــدر ان قرار الثنا الشــيعي ال يقّيد 
وطاً من شــأنها ان تعيق  الحكومــة عمليــا وال يفرض 
او تعرقل مســريتها. اما الحديث عن انه يشــكل تعديا عىل 
صالحيات رئيس الحكومة الذي يحدد جدول اعامل الجلسات 
فهــو يف غــري محله ايضا، ذلك ان موقفــه هذا هو موقف 
ســيايس، وليس القصد منه تجاوز الصالحيات الدستورية 

ال لرئيــس الحكومة وال لرئيس الجمهورية.
لذلــك يعتقد املصدر انه لن يكــون هناك صدام او خالف 
بــني الرئيس ميقايت والثنا الشــيعي حول جداول اعامل 
الجلســات، خصوصــا ان كال من الجانبــني حريص عىل 
التعامل مع االمــور بليونة ومرونة حرصا عىل تعزيز عمل 

ودميومتها. الحكومة 
وال يعني ذلك ان جلســات مجلس الوزراء 
املقبلة ستجرى يف وفاق وانسجام كاملني، 
فهنــاك قضايا عديدة شــائكة تحتاج اىل 
نقــاش معمق، ورمبــا تحصل خالفات بني 
مكونات الحكومــة حولها كام يحصل يف 
كل الحكومات ويف كل االوقات والظروف.

ووفقا لالجواء الســائدة فــان املوازنة 
ســتكون موضع نقاش دقيــق، خصوصا 
ان هناك وجهات نظر عديدة حول شــكلها 
وطبيعتهــا. واذا كان الرئيــس ميقايت قد 
ائب  حرص عىل القول انهــا لن تتضمن 
ورســوما بشــكل عام فان مــا ترسب من 
معلومات مؤخرا يشري اىل ان بعض معاونيه 
كوسيلة  مييلون اىل زيادة بعض الرضائب 
ميرسة لتخفيف العجز، وهذا التوجه يلقى 
معارضة مبدئية من الثنا الشــيعي ومن 
اطــراف اخرى خصوصــا يف ظل الطروف 

ائحهم. الصعبة جدا التي يعيشــها املواطنون بكل 
كذلك يربز ايضا موضوع آخر مل يحســم نهائيا بعد، وهو 
تحســني القدرة الرائية لريحة كبرية من اللبنانيني وهي 
العاملون يف القطاع العام مدنيني وعسكريني. وهناك افكار 
عديدة مل تحســم اطراف الحكومــة رأيها حولها باعتبار ان 
هذا املوضوع يفرتض حســمه وفق خطة اقتصادية ومالية 

التعايف االقتصادي. شاملة اي خطة 
ووفقــا للمعلومات ايضا فان الرئيس ميقايت وفريقا من 
الحكومــة ال يحبذ زيادة الرواتب واالجــور بصورة عامة، 
خوفــا من تكرار تجربة سلســلة الرتب والرواتب وانعكاس 

ذلك عىل الوضع النقدي.
ويفضــل رئيس الحكومة واطــراف اخرى يف الحكومة 
اقرار مساعدات مالية كام حصل يف االونة االخرية مع زيادة 
بــدالت النقل، كتدبري انتقــايل للمرحلة ما بعد اقرار وتنفيذ 
خطــة التعايف االقتصادي واالصالحــات املالية واالدارية 
الوصفات التي ســيتفق عليها مع صندوق النقد الدويل  و

يف النصف الثاين من هذا العام.
من هنا، يرى املصدر ان املناقشــات داخل مجلس الوزراء 
حول املوازنة وخطة التعايف ســتكون شــائكة ولن تكون 
معّبــدة، وهي بطبيعة الحال ســتحتاج اىل وقت وجهد من 

الحكومة. القوى املشاركة يف  قبل 

ــي؟ ــ ــ ــ ــ ــا ببكرك ــ ــ ــ ــ ــراب ام يختزلهم ــ ــ ــ ــ ــدا ومع ــ ــ ــ ــ ــري بعب ــ ــ ــ ــ ــزور الحري ــ ــ ــ ــ ــل ي ــ ــ ــ ــ ه
ــــــب ـــد كتــــ ـــ ـــ ــــــب قـ ـــا كتــــ ـــ ـــ ــــــعودية؟.... ومـ ــــــة ســــ ــــــروت بمباركــــ ــــــي بيــــ « فــــ ـــي ـــ ـــ »الشـ

نرص ميشال 

كــام »هبة« املصحوبة بالصقيــع والربق والرعد »ووالد 
عمــن«، التــي ترضب لبنــان لفرتة طويلة االمد بحســب 
تقديــرات املختصني بأحوال الطقــس، كذلك »هبة من الله« 
مــن بها عىل »االزرق« بعودة رئيســه لفرتة تبقى يف علم 
الغيب وظروف الشــيخ سعد االمنية والسياسية. فالجمهور 
»املــزرق من الربد« يف ظل »كوى ونار« اســعار املحروقات 
وغياب املســاعدات عىل انواعها، وصلــت فرحته لقرعته، 
فمع رجعة ســعد »رجع دوالب الحياة السياسية يربم«، كأن 
الزمن وقف يف ليلة غافل فيها الجميع ورحل، اما »الرئيس« 
»فمش مصدق انه رجع اىل بيت الوسط«، وان كان بروط 
وظروف مختلفة متاما عام كانت عليه يوم »شــمع الخيط 
وميش«، فالكأس التي ســيتجرعها يف بريوت ال تقل مرورة 
عــن »زوم الزيتــون«، هو الذي ادرك منــذ ركب طائرته ان 
»الجمهور الســايب بعلم الناس عالحرام«، متاما كام جاءت 

انتفاضة »الشــيخ احمد« داعيا الحكيم »للعب امام بيته«.
واضح ان »رجعة« الشــيخ ســعد إىل بريوت والتي ظلت 
مدار اخذ ورد، تأيت يف ظل التخبط الذي تعيشــه الســاحة 
السنية، والتحديات التي تواجهه، ومن سيمأل الفرا يف حال 
قرر املســتقبل إعادة التموضع، خصوصا ان مثة نقمة سنية 
تحت جمر تسليم رئيس الحكومة نجيب ميقايت بحدود الدور 

املرســوم له من قبل الثنا الشيعي وسط حالة سنية عامة 
من االحباط  واالحساس باالضطهاد، بشكل خاص طرابلسيا، 
وقــد يكون النائب املاروين خري من عرب عن ذلك حني قال ان 

ية سنية معروفة وسندافع عنها. األك
يف كل األحوال وبحســب مصادر متابعة ملســار الرئيس 
، فقد سبقها منذ مدة  الحريري، فان عودته ال تأيت من فرا
عودة للتواصل بني قيادات يف اململكة العربية الســعودية 
والشــيخ سعد، كرست الجليد بني الطرفني وبحثت الخطوط 
العامــة للمرحلة املقبلة، لذلك »كانــت النزلة عا بريوت« 
لرتجمــة هذا »االتفــاق«، الذي بحســب املصادر، يق 
بأخــذ الحريري اســرتاحة محارب، بعد تنظيم الســاحة 
الســنية والبيت األزرق الداخيل، واألهم ان هذا »االعتكاف« 
االنتخا لن يعني ابدا انسحاب من الحياة السياسية بقدر 
مــا هو إعادة متوضعه بهدف فرض توازنات جديدة، تصب 

يف مصلحــة »لبنان الجديد« الذي يعمل عليه.
فلقاءات الشــيخ ســعد يف بريوت ســتكون مفصلية 
واساســية يف تظهــري هذه الصورة، وتأطــري »البلوكات 
املستقبلية« يف املكان املناسب وتجيريها ملصلحة مرشحني 
ولوائح معينة، بحســب املصادر، ما يطرح التساؤالت حول 
تحالفات تحت الطاولة واين ســتصب. أوساط مطلعة عىل 
أجواء الزيارة أشارت إىل أن »مشوار« الرساي جاء ليؤكد ان 
رئيس الحكومة ليس وحيدا واضعا حدا لعملية اســتفراده، 

دون أن يعنــي ذلك اي تحالف انتخا بني الرجلني، متابعة، 
بالتأكيد ســتكون هناك زيارة للوقوف عىل خاطر اســتيذ 
عــني التينة، وكذلك لقاء مــع بيك املختارة الحليف الطبيعي 
والدائم، رغــم ان كل تلك الحركة تبقى خاضعة للرضورات 
األمنيــة، والتحذيرات التي تلقاها برضورة حرص التنقالت 

الرضوري جدا. ضمن 
وحول زيارته إىل بعبدا، او لقائه مع القيادات املسيحية، 
رأت األوســط ان املوضوع يبحث وان كان اي قرار مل يتخذ 
بعــد، واضعة اي زيــارة إىل القــرص الجمهوري يف باب 
الربوتوكول »مش اكرت«، مشــرية إىل أن ابواب بيت الوسط 
مفتوحــة أمام الجميع، مســتدركة انه بالتأكيد ســيكون 
هنــاك تواصل مع غبطــة البطريرك املــاروين والقيادات 
الروحية املسيحية، فهو حريص عىل عدم السامح بتصوير 
وجود قطيعة بينه وبني الشــارع املسيحي، رغم الخالفات 
ت »فييل  مع قياداته السياســية، داعية اىل انتظار املفاج
بيجمع من جديد امل والتيار انتخابيا مش صعب انو يجمع 
املستقبل والقوات« وان كانت االمور تبقى مرهونة بوقتها.

األســئلة املطروحة منذ فرتة، قد تجــد لها أجوبة اليوم 
بعدما عاد »وجه الســعد«، »ليعــرف الخصوم واألصدقاء 
أقدارهــم وأوزانهم االنتخابية، بعدما أدرك الجميع أن فرا 
الوسط ال ميأله إال زعيم املستقبل«.... عىل »قولة« النائبة 

الطبش... روىل 

ورســـــــــــــــوم  ضرائـــــــــــــــب  مـــــــــــــــن  مخـــــــــــــــاوف 
نائية« تطيـــــــــــــــح بفرصـــــــــــــــة اإلنقـــــــــــــــاذ »اإلســـــــــــــــت

حـــــــــــــــات عـــــــــــــــون : عازمـــــــــــــــون علـــــــــــــــى تحقيـــــــــــــــق اإلص
ســـــبيتري : املجتمـــــع الدولـــــي يصـــــّر علـــــى إجـــــراء االنتخابـــــات

عيد هيام 

قد ال يكفي هذه املرة أي اعرتاض نيا أو ســيايس أو 
ائب  حز عىل ما ســتحمله موازنة العام الحايل من 
ورســوم مضاعفة يصل بعضها إىل مســتوى العرين 
باملئة، ألن ترّددات إقــرار زيادات عىل الخدمات الحيوية 
كالكهربــاء واملــاء واإلتصاالت، عىل ســبيل املثال، غري 
محســوبة من أي فريق ســيايس مشارك يف الحكومة، 
ذلك أن املنا الســيايس الذي تبــّدل بصورة كاملة لجهة 
وضــع قطار املفاوضات مع صنــدوق النقد الدويل عىل 
الســكّة، متهيداً للدخول يف املرحلــة الجدية من نقاش 
برنامــج التمويل املطلوب، ال يأخذ يف اإلعتبار إالّ هاجس 
لجم انهيار اللرية وانعكاســاته عــىل الواقع اإلقتصادي 
العــام، بينام تحذر مصــادر نيابية مخرضمة، من أن ما 
يتّم تداوله من زيادات ورفع للرسوم سيتضّمنها مروع 

إجتامعية. بكارثة  ينبىء  املوازنة، 
لكن هذه الخشــية، وكام تســتدرك املصادر النيابية، 
ال تلغــي اإلنعــكاس امللحــوظ للمســتجدات املفاجئة 
واملتالحقة التي بدأت بتحّول يف مسار املعامالت النقدية 
والهبوط يف ســعر الدوالر يف الســوق السوداء ملصلحة 
اللرية، باإلضافة إىل عودة عمل مجلس الوزراء بعد توقف 
لنحو ثالثة أشــهر. ومن ضمن الســياق ذاته، فهي تشري 
إىل أهمية اإلفــادة من األجواء اإلقليميــة التي تُرجمت 
داخلياً، من خالل تقاطــع بني اتجاهات رئيس الحكومة 
نجيب ميقايت و »الثنا الشــيعي«، لضبط حركة ارتفاع 
الدوالر ولجم املضاربات، وبالتايل، التمهيد لخفض ســعر 
الدوالر، والحقاً اســتقراره عىل السعر املعتمد عىل منصة 
»صريفــة«، خصوصاً وأن العمليــة، ومن حيث ظروفها 
وتوقيتهــا اليوم، تأيت يف إطار مــن الجّدية والحزم من 
جهــة، ويف ظروف سياســية مؤاتيــة نتجت عن عودة 
وزراء »الثنــا الشــيعي« إىل الحكومــة، عىل أن ييل 
ذلك انطالق املفاوضات بشــكل رســمي بــني الحكومة 

وصنــدوق النقد الدويل، وإقــرار املوازنة العامة وخطة 
التعايف. وبالتايل، تشــّدد املصــادر النيابية عىل أهمية 
ة للمواطن  شــمول خطة التعايف، إجراءات دعــم مبا
كالبطاقــة التمويلية وشــبكات دعم إجتامعي وصحي، 
كــام اإلجراءات اإلصالحية، وذلك، يف إطار التخفيف من 
األعباء التي ســترتتب عليه جراء رفع الرسوم يف حني لن 

تعديالت. ألية  األجور  تخضع 
وتوازيــاً، تشــري املصــادر، إىل إشــارات مؤاتيــة لبــدء 
ــالل  ــن خ ــات م ــار يف كل القطاع ــم اإلنهي ــة لج عملي
قــرار ســيايس بــات متوافــراً عــىل صعيــد الحكومــة، 
ــىل  ــاذ وع ــىل اإلنق ــراف ع ــت كل األط ــا توافق بعدم
ــن  ــن، وم ــية للمواط ــة واملعيش ــات اإلجتامعي األولوي
دون أيــة اعتبــارات سياســية أو انتخابيــة، كــام يجــري 
الحديــث يف بعــض األوســاط، وهــو مــا يحّقــق فرصــًة 
اســتثنائية للنهــوض مــن األزمــات، خصوصــاً وأن 
ــاورات  ــتئناف املش ــية اس ــأيت عش ــات ت ــذه املعطي ه
اإلفرتاضيــة مــع صنــدوق النقــد يف األســبوع املقبــل، 
ــاء  ــد اإلنته ــمية، بع ــات الرس ــدأ املفاوض ــىل أن تب ع
مــن إعــداد مــروع قانــون املوازنــة، والــذي ســيأيت 
متناغــامً مــع التوّجهــات املتصلــة بالخطــة اإلصالحيــة، 
وتخفيــف نســبة العجــز وتحقيــق التــوازن املــايل بــني 

ــرادات. ــات واإلي النفق
بذلــك، تصبــح املهمة الرئيســية للحكومــة العائدة 
إىل العمــل، عىل حّد قول املصادر النيابية نفســها، هي 
الحفاظ عىل معادلة اإلســتقرار والتوافق السيايس من 
أجل تحقيق تقدم نوعي يتمّثل بإقرار املوازنة واســتكامل 
إعداد خطة التعايف، والعمل رسيعاً عىل استكامل عملية 
ات  ّ توزيــع الخســائر املالية، وبالتــايل، مراكمة املؤ
اإليجابيــة وتفادي أي أزمــات وتحديات جديدة قد تنجم 
جراء رفع الرســوم والرضائب عىل مستوى الشارع قريباً 
جداً، وذلك، يف ضوء ما يُرّسب عن أرقام املوازنة التي من 

املتوّقع أن تنجز يف الســاعات الـ 48 املقبلة.

شــكر رئيــس الجمهورية العامد 
ميشــال عــون يف كلمة لــه امام 
الديبلومايس ومديري  السلك  اعضاء 
املنظامت الدولية الذين زاروه قبل ظهر 
أمس يف قرص بعبدا للتهنئة باالعياد، 
»جميع الدول عىل مساعدتها يف ظل 
الظروف الصعبة التي عاشها هذا البلد 
وال يــزال«، إال انه لفت اىل ان »بعض 
الجهات تعمل عىل استثامر هذا الدعم 
املادي واإلنســاين ألهداف سياسية 
وتحت شــعارات ملتبسة، خصوصا 
وأن لبنــان عــىل أبــواب انتخابات 

نيابية«.
وشدد الرئيس عون عىل ان »لبنان 
بطبيعتــه ليس ممرا أو مقرا ملا ميكن 
أن ييسء إىل ســيادة دولكم وأمنها 

واستقرارها، وال يشكل تدخال يف شؤونها الداخلية وخصوصا 
الدول العربية الشــقيقة التي وقفت دوما إىل جانبه، ال سيام 

يف الظروف الصعبة التي مر بها وملا يزل«.
وأكــد رئيس الجمهورية عزمه، بالتعاون مع مجلس النواب 
والحكومة، ومبا تبقــى من واليته، عىل »متابعة العمل عىل 
الرغم من كل العراقيل من أجل تحقيق اإلصالحات التي التزمت 
بها والتي طاملا دعت دولكم إىل تطبيقها ال سيام اعتامد خطة 
التعايف املايل واالقتصادي التي ســتقرها الحكومة اللبنانية 
خالل االســابيع القليلــة املقبلة يف مجلس الــوزراء الذي 
ســيعود إىل االنعقاد بعد تعطيل قــرسي مل يكن له ما يربره 
مطلقا، بالتزامن مع التدقيق املحاســبي الجنا يف حسابات 
مرصف لبنان واإلدارات واملؤسسات واملجالس األخرى، لتحديد 
أســباب التدهور املايل الذي أصاب لبنان ومحاسبة املرتكبني 

واملقرصين«.
واعــرب الرئيس عون عن أمله بأن اللبنانيني »ســيكونون 
عىل مســتوى املسؤولية خالل االنتخابات النيابية يف الربيع 
املقبل، يف إيصال من ســيعمل عىل تحقيق آمالهم وتطلعاتهم 

لغد أفضل«.

{ السفري البابوي {

والقى الســفري البابوي املونســنيور جوزف سبيرتي كلمة 
باســم أعضاء السلك، قال فيها »ال حلول ميكن التوصل اليها، 
خر، كام  مــن دون حوار صادق، قائم عىل أســاس احرتام ا
ذكرتم مؤخرا، يا فخامة الرئيس. بالفعل، إن الحوار املســتمر 
عــىل األصعدة كافــة، وحده، وليس فــرض االيديولوجيات، 
يستطيع أن يساعد يف توضيح االحتياجات الحقيقية ملختلف 
مكونات املجتمع اللبناين والسامح باتخاذ القرارات الصحيحة 

وتنفيذها«.
وإذ ركز عىل »أهمية االنتخابات النيابية املزمع اجراؤها يف 

الربيع املقبل«.
وكان االحتفال بدأ بتوافد الســفراء، يتقدمهم املونســنيور 
ســبيرتي اىل القرص الجمهوري عىل وقع موســيقى الجيش 
التي عزفت الحانا خاصة باملناســبة. وبعد اكتامل الحضور، 
انتقل الســفراء اىل »قاعة 25 ايار« حيث تبادل الرئيس عون 

وأعضاء السلك الديبلومايس التهاين باالعياد.
ين  ب الرئيس عون نخب الحا ويف نهايــة االحتفال، 

ودولهم، متمنيا لهم سنة مليئة بالخري والسالم.

اال ونهرا ت الدولية      د السل الديبلوما ومديري املنظ ا مع و تم عو م
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جويل بو يونس 

يف متوز 2021 اعتذر سعد الحريري عن تشكيل الحكومة ، ويف 
الشهر نفسه سمى املستقبل من عىل منرب بعبدا، نجيب ميقايت 
لتشكيل الحكومة املوعودة، فدخل ميقايت »جنة الرساي« وطار 

الحريري نائيا بنفسه عن الساحة اللبنانية.
اشهر عديدة مرت عىل غياب زعيم التيار االزرق عن لبنان سادها 
تخبــط كبري داخل التيار االزرق والف عالمة اســتفهام طرحت 
حول مصري الحريرية السياسية وامكان خوض الحريري نفسه 
االنتخابات من عدمه، وعىل بعد اشهر من االنتخابات ، ها هو زعيم 
التيار االزرق يعود الخميس اىل بريوت وبيده وحده القرار الحاسم.

والن القرار »حاسم« ومصريي، كان ال بد من ان يستهل الحريري 
جولته من الرساي ودار الفتوى التي يلجأ اليها الحريري قبل اتخاذ 
اي قرار يعنى مبستقبله او مستقبل تياره السيايس، وال سيام ان دار 
الفتوى تعترب املرجعية الدينية االساسية للطائفة السنية. وبالفعل 
توجه الحريري فور وصوله اىل بريوت للقاء رئيس الحكومة نجيب 
ميقايت املنضوي تحت لواء نادي رؤســاء الحكومات الســابقني 
وسط موقف برز امس للرئيس متام سالم يعلن فيه العزوف عن 

الرتشح لالنتخابات النيابية.
معلومات الديار من مصادر يف املستقبل، رات ان توقيت اعالن 
ســالم قراره ال ميكن فصله عام قد يعلنه الحريري وسط حديث 
بــدأ يح يف الكواليس عن اتجــاه لدى كل من الرئيس ميقايت 
كــام الرئيس فؤاد الســنيورة التخاذ قرار مامثل بعدم الرتشــح 
شخصيا لالنتخابات ايضا، علام ان ميقايت سيشكل لوائح لخوض 

االنتخابات.
املصادر تكشف انه خالل لقاء ميقايت الحريري تم خالله ابال 
االخري لرئيس الحكومة ان قراره بعدم الرتشح شخصيا محسوم كام 

انه يبحث بعدم خوض املستقبل االنتخابات بلوائح باسم املستقبل 
وهو يفكر يف كيفية االخراج لخوض املستقبل االستحقاق ، اال ان 
ميقايت نصح الحريري بعدم مشاركة املستقبل. بعد الرساي كانت 
املحطة يف دار الفتوى حيث اجتمع الحريري باملفتي دريان للتشاور 
ووضعه ايضا بجو القرار الذي ســيتخذه ومبلغا املفتي انه يدرس 

قراره بشان خوض املستقبل االنتخابات .
وفيام ح عن لقاء سيعقد بالساعات املقبلة يف عني التينة مع 
رئيس مجلس النواب نبيه بري، كشفت معلومات الديار ان التواصل 
بني الرجلني مل ينقطع اثناء وجود الحريري يف الخارج فاك من 
اتصال سجل عىل خط عني التينة-ابو ظبي كان اخره مطلع العام 
الحايل جدد خالله رئيس الربملان لرئيس املستقبل التاكيد انه ينتظر 
. وسط معلومات مؤكدة ان  عودته للتشــاور يف قراره االنتخا
الرئيــس بري يرص عىل وجوب خوض الحريري كام املســتقبل 
االنتخابات ، وهنا ال بد من التذكري بكالم رئيس مجلس النواب منذ 
اســابيع الذي شدد خالله عىل االهمية القصوى ملشاركة رئيس 
الحكومة الســابق سعد الحريري وتيار »املستقبل« من موقعهام 
التمثييل يف هذا اإلستحقاق«، منبها اىل ان »أي انكفاء من قبلهام 
عن املشــاركة يف االنتخابات قد تكون له تداعيات عىل خريطة 

الربملان املقبل«.، بحسب بري.
ولكن اي قرار قد يتخذه الحريري؟ ما مصري التيار االزرق؟ هل 
يرتشــح نواب املســتقبل بلوائح ال تحمل اسم »لوائح املستقبل« 
وتكون مدعومة من شخصية اخرى غري الحريري من داخل البيت 
االزرق او من رؤساء الحكومات السابقني؟ او يرتشح النواب بشكل 
انفرادي يف اللوائح التي يرونها مناســبة ؟ لعل االجوبة عن هذه 
االسئلة لن تتضح اال بعد ما سيعلنه الحريري نفسه، لكن مصادر 
موثوق بها مقربة اىل الرئيس الحريري اكدت للديار ان االخري حسم 
خياراته واالتجاه هو لعدم ترشحه شخصيا ، وهو ا اىل بريوت 

لتبلي القرار ، مرجحة اال تكون 
ت عكسية متوقعة  هناك مفاج

يف هذا االطار.
لكــن مــاذا عن مشــاركة 
املستقبل من عدمها؟ ويف حال 
املشاركة فتحت قيادة من؟ فهل 
يخوض »االزرق« املعركة بلوائح 

»مستقبل« يف مختلف املناطق او تغيب لوائح املستقبل فيرتشح 
من يريد من النواب اما انفرادا او باخراج يكون عرب لوائح مدعومة 
من رؤساء الحكومات السابقني مثال؟ ردا عىل هذه االسئلة تشري 
املصــادر املطلعة عىل جو الحريري عرب الديــار اىل ان دور تيار 
املستقبل يف االنتخابات املقبلة مل يحسم بعد وهو النقطة املتبقية 
للنقاش التي ستشكل الطبق االساس عىل طاولة اجتامع مرتقب 
باليومني املقبلني لكتلة املستقبل واملكتب السيايس للكتلة يناقش 
خاللــه الحريري مع نوابه »الرتشــح« واخراجه املالئم علام ان 
معلومات الديار تؤكد ان بدء الحريري جوالته من الرساي وبعدها 
دار الفتــوى بعد غياب طويل وحال تخبط داخل التيار االزرق اثار 
امتعاضا لدى غالبية نواب البيت املســتقبيل الذين تساءلوا كيف 
ال يلتقــي بهم الحريري اوال ليضعهم بصورة قراره وال ســيام ان 
مصريهم مرتبط مبا قد يقرره هو، وقد ترددت اك من عبارة عىل 
« نحنا بدنا نعرف حالنا شو  اك من لسان نائب مستقبيل مفادها

نعمل«!
وبانتظار اجتامع كتلة املستقبل برئاسة الحريري فاملعلومات 
تفيد ايضا بان اجتامعا ســيعقد لرؤســاء الحكومات السابقني 
االسبوع املقبل يتم بعده الخروج مبوقف واحد منسق، وال سيام ان 
مصادر موثوق بها تواصلت بالساعات املاضية مع الحريري اشارت 
عــرب الديــار اىل انه من الواضح ان الحريري عاد ال بنفس خوض 

ســة عرب تيار املستقبل بل بنفس تنسيقي  معركة انتخابية 
مع رؤســاء الحكومات السابقني لبحث كيفية االخراج ملشاركة 
املســتقبل يف االنتخابات واالمر يفرس مبجرد زيارته االوىل التي 

كانت للرساي والرئيس ميقايت.
فهل يقرر الحريري عدم الرتشح شخصيا لالنتخابات كام عدم 
مشاركة املستقبل يف االستحقاق؟ انه خيار مستبعد تجزم اوساط 
موثوق بها اذ ال ميكن للحريري ان يقف بوجه رغبة املجتمع الدويل 

 ! ويعلن مقاطعة املستقبل لالستحقاق االنتخا
فهل يعزف عن الرتشــح شــخصيا عىل ان يخوض املستقبل 
االنتخابات بلوائح للمستقبل ال يرتاسها هو شخصيا بل شخصية 
اخــرى كبهية الحريري او نجلها احمد مثال؟ او يرتشــح نواب 
املستقبل بدعم من رؤساء الحكومات السابقني؟ هنا تشري االوساط 
املتابعة اىل ان ال حسم بعد باتجاه هذه النقطة ولو ان امليل هو لعدم 
تشكيل »لوائح مستقبل« وبالتايل »ال زيي ما هّيا » يف ايار 2022، 
مع ترجيح االحتامل الثالث اي تبني مرشحني للمستقبل بدعم من 

رؤساء الحكومات السابقني.
عىل اي حال وبانتظار القرار الحاسم الذي ميلكه الحريري وحده 
، فاالكيد ان غياب سعد الحريري عن املشهد السيايس سيرتك فراغا 
كبريا عىل الســاحة السنية فهل من يخلف رجل االعتدال السني 
كام يصفه كثريون اذا ما قرر عدم خوض االنتخابات ليمأل مكانه 

؟ الفرا

كامل ذبيان 

اف عىل  تُعتــرب »هيئة اال
البنود  ابــرز  من  االنتخابات« 
االصالحيــة التــي وردت يف 
قانــون االنتخابــات النيابية 
2017/44، والــذي متت عىل 
اساســه انتخابات عام 2018، 
وتم تشــكيل اول هيئة تنفيذاً 
للقانون، وترأسها القايض نديم 
عبد امللك، وقامت مبهامها وفق 

ما نص عليه القانون.
عملها  انتهى  الهيئــة  هذه 
بعد ســتة اشــهر من اجراء 

االنتخابات، وكان عىل الحكومة ان تعني هيئة بديلة، 
قبل اشــهر من انتهاء واليــة الهيئة القامئة، ولكن 
الحكومات املتعاقبة، ومن ضمنها وزراء الداخلية، مل 
يقوموا بواجباتهم ويطبقوا القانون، ومل يجر تعيني 
هيئة جديدة تخلف الحالية، حيث حاول وزير الداخلية 
الحايل القايض بســام مولوي، ان يعني الهيئة وفقا 
للقانون، لكنه مل يوفــق، وقد تقدمت الجهات التي 
تتشكل من ممثلني عنها باسامء ليتم االختيار لواحد 
من ثالثة مرشحني للمنصب، وهذا ما مل يحصل، ومل 
يعلن الوزير مولوي االســباب التي حالت دون تعيني 
الهيئة الجديدة، التي كان سيرتأسها القايض املتقاعد 
رشيد مزهر، لكنه اعتذر السباب تتعلق بالظروف التي 
ســتجري فيها االنتخابات، يف ظل انقسام سيايس 
وطائفي عامودي يف املجتمع، اضافة اىل االوضاع 
املاليــة واالقتصادية واالجتامعية الصعبة التي مير 
حها القايض مزهر يف رســالة  بهــا لبنان، وقد 

وجهها اىل وزير الداخلية.
ومع تعيني موعــد االنتخابات يف 15 ايار املقبل، 
وصدور مرســوم بدعوة الناخبني اليها، وفتح باب 
اف  الرتشــيحات يف وزارة الداخلية، فان هيئة اال
الحالية، هي التي ســتقوم باملهام، الن احدى فقرات 
املــادة 9 من الفصل الثالــث لقانون االنتخاب النافذ 
واملعدل ويحمل رقــم 8 الصادر يف 3 ترين الثاين 

2021، واملنشور يف الجريدة الرسمية، يؤكد عىل ان 
الهيئة القامئة تستمر مبتابعة مهامها لحني تعيني 

هيئة جديدة )املادة 11).
ولذلك فان الهيئة القامئة برئاســة القايض عبد 
امللك، هي حكامً من ســيرف عىل االنتخابات، وهذا 
ما اشار اليه وزير الداخلية الذي التقى برئيس الهيئة 
الحالية، واســتمع منه اىل حاجياتها االساســية 
والرضوريــة لتقوم بعملها، والتي لخصها عبد امللك 
لـ »الديار« بتأمني مقر واسع يستوعب كل العاملني 
مع الهيئة من مراقبني لالعالم والنفقات التي تتعلق 
باملرشــحني والتي نصت عليها املادة 11 من قانون 
االنتخاب، اضافة اىل املوازنة، وتأمني كل التجهيزات 
اللوجستية من االت »كومبيوتر« وتلفزيونات واجهزة 

اتصال وسيارات الخ...
وعدة العمل التي طلبهــا رئيس الهيئة، هي التي 
افــاً جيداً عىل االنتخابــات، حيث يعّول  تؤمن ا
املجتمع الدويل عــىل وجود الهيئة وعملها، لتأمني 
انتخابات دميوقراطية وحرة ونزيهة وشفافة، حيث 
يكشــف عبد امللك بان ممثــيل دول وجمعيات تعنى 
بدميوقراطية االنتخابات وحريتها ونزاهتها، زارته 
وناقشــت معه عمل الهيئة وتجربتها السابقة، وما 
ينقصهــا  من ادوات، اذ يؤكد القايض عبد امللك، بان 
وزير الداخلية كان متجاوباً مع طلبات الهيئة، التي 

اف عىل  باتت هي املعتمدة لال
االنتخابات.

عن  تفصل  التــي  فاملهلــة 
االنتخابــات وهي حواىل اربعة 
اشــهر، وميكن لوزير الداخلية 
قانونــاً ان يقرتح هيئة جديدة، 
لكــن التوجه هــو االبقاء عىل 
الهيئة القامئــة، وفق مصادر 
وزارة الداخلية، التي تقوم فيها 
ورشــة تحضــري لالنتخابات 
املصادر  تستبعد  النيابية، حيث 
حصول طعن لالنتخابات، لعدم 
اف جديدة، الن  تعيني هيئة ا
القانون نص عىل استمرار الهيئة 
القامئة مبهامها، اذا مل يتم تعيني هيئة جديدة، وان 
وزير الداخلية طلب ملء الشواغر لثالثة اعضاء، هم 
ممثلون لنقابة الصحافة واملجلس الوطني لالعالم 
وخرباء املحاســبة، وقد رفعت هذه الجهات اسامء 
مــن  تقرتحهم، وبات عىل وزيــر الداخلية ان يرفع 
االسامء اىل مجلس الوزراء الذي سيعاود اجتامعاته 
وقد يكون تعيني الهيئة احد ابرز املواضيع املطروحة 
تحضرياً لالنتخابات، التي يبدو بانها ســتجري يف 
موعدهــا، كام يؤكد اك من مســؤول، اضافة اىل 

االهتامم الدويل وحتى العر باجرائها.
وتتألف الهيئة من 11 عضواً يرتأسها قاض متقاعد، 
وهو االعىل درجة بــني القاضيني العديل واالداري، 
ومل يلح القانون طائفة او مذهب رئيس الهيئة وال 
اعضائها، لكن يف لبنان يتقدم العرف عىل القانون، اذ 

انيطت الرئاسة لقايض درزي، وسيعمل به.
ومع الدعوة التي سيوجهها رئيس الحكومة نجيب 
ميقايت لعقد مجلس الوزراء، ومناقشة املوازنة للعام 
2022، والذي تم تقييد جلســات الحكومة بها، فان 
تعيني الهيئة اذا مل مير يف احدى جلسات الحكومة، 
اف عىل  فــان الهيئة القامئة ســتقوم مبهام اال
االنتخابات، وان املهلة التي حددت تعيينها هي مهلة 
حث وليس اسقاط، وال ميكن الطعن باالنتخابات اذا 
مل تعني هيئة بديلة وفق مصادر قانونية ودستورية.

ــــــة اإلشــــــراف علــــــى االنتخابــــــات القائمــــــة ُمســــــتمّرة قانونا هي
وزير الداخلّية التقى رئيسها واطلع منه على الحاجيات لتسهيل عملها

ات  ا ا ع االنت ة ا ا مع هي تم مولوي م

فادي عيد 

تركت عودة رئيس الحكومة 
األســبق ســعد الحريري إىل 
بريوت باألمس، تساؤالت حول 
وتحديداً  السيايس،  مستقبله 
اإلنتخابــات النيابيــة املقبلة 
ومشاركة  مشــاركته  لناحية 
تيــاره أو عدمــه، بينام تبّدى 
بوضوح أن هناك رزمة قرارات 
مّتخــذة عىل صعيد املرجعيات 
معلومات  ووفق  إذ  الســّنية، 
مؤكدة، أن توقيت إعالن الرئيس 
متام سالم عزوفه عن الرتشيح 
قد يكون جاء بعد عودة الرئيس 
الخارج، ومبعنى  الحريري من 

أوضــح، أن ســالم ال ميكنه أن يكون مشــاركاً يف 
اإلنتخابات دون الحريري الذي كان قد رّشحه لرئاسة 

الحكومة خالل عهد الرئيس ميشال سليامن.
 مــن هذا املنطلق، بات عزوف الرئيس الحريري عن 
الرتّشح شخصياً مسلّامً به والقرار اتخذ قبل عودته 
إىل بريوت عىل خلفية داخلية وإقليمية لجملة ظروف 
واعتبــارات دفعته إىل اتخاذ هذا الخيار، وينقل وفق 
معلومات مواكبــة، أنه، وخالل زيارة رئيس »اللقاء 
الدميقراطــي« النائب تيمــور جنبالط إىل أبو ظبي 
منذ أك من شهر ولقائه بالحريري للتمّني عليه بأن 
يعود إىل بريوت، ويتحالف إنتخابياً مجّدداً مع الحزب 
ا استشّف يومها جنبالط أن  التقدمي اإلشرتايك، إ
رئيس »املستقبل« ال يرغب بخوض اإلنتخابات ناقالً 
لوالده رئيس الحزب التقدمي وليد جنبالط ما سمعه 

من رئيس تيار »املستقبل«.

أما ماذا عن املســتقبل السيايس، وخصوصا دور 
»التيار األزرق« وتحالفاته، هنا، ال تســتبعد املصادر 
املواكبــة، بأن تتوضح الصورة خالل اليومني املقبلني 
بعدمــا يكون الحريري، الذي لــن ميكث طويالً يف 
بريوت، قد اســتكمل لقاءاتــه واجتامعاته وكتلته 
وقيادة »املســتقبل«، بحيث هناك سلســلة قرارات 
سُتّتخذ، ورمبا أيضاً يتّوج ذلك مبؤمتر صحايف يعقده 
يف بيت الوســط ليقول كل يشء، أو من خالل بيان 
صحفــي يصدر عن مكتبه اإلعالمي، يتناول فيه كل 
يلة لعدم  ما يتعلّق بامللف اإلنتخا بصلة واألسباب ا
ترشحه، وكل املسائل التي يتم تناولها حول مستقبله 
الشخ ومســتقبل تياره، ومبعنى آخر، بات وفق 
املعطيات املتوفرة، أنه ســُيبقى عــىل التحالف مع 
جنبــالط، دون أن تتوضح الصورة عىل خط »القوات 
اللبنانية«، وحيث يبــدو أن هناك صعوبة يف إعادة 

مللمة الوضع مع رئيسها سمري جعجع.

وبنــاء عىل هــذه املعطيات 
واألجــواء، الســؤال الكبري مع 
من ســتكون تحالفات »القوات 
اللبنانية« يف املناطق الســّنية 
والبقاع وســاحل  يف عــكار 
سيكون  من  الشــوف،وكذلك، 
رئيــس الكتلة النيابيــة لتيار 
»املســتقبل«، هنا، ترى املصادر 
املواكبة، أن الحريري ســيعتمد 
نهج جنبالط وجعجع بأن يبقى 
زعيامً ســّنياً ويرتأس كتلة تيار 
»املســتقبل« وإن كان خــارج 
ا املؤكد أنه  الندوة النيابيــة، إ
لــن يعتزل السياســة كام قيل 
الصدد، وعىل  الكثري يف هــذا 
هذه الخلفية، ســيوضح كل ما 
يتم تداوله ونره يف إطاللة مرتقبة من شــأنها أن 
توضح املســار السيايس واإلنتخا وكل ما سيقدم 
عليه رئيس »املســتقبل«، وعندها يبنى عىل اليشء 
مقتضاه حيــال املرحلة املقبلة، إذ بدأ البعض، ونقالً 
عن أك من جهة عليمة ومقّربة من بيت الوســط، 
بــأن حراك ودور الرئيس فؤاد الســنيورة يُخفي يف 
طياته دوراً أساسياً قد يضطلع به بالتكافل والتضامن 
ا حول  والتنســيق املبا مع الرئيــس الحريري، إ
خوض الســنيورة اإلنتخابات النيابية يف بريوت أو 
صيدا، فهذا أيضاً ســيكون رهن ما سيعلنه الحريري 
خالل األســبوع الجاري، ورمبا يف الساعات القليلة 
املقبلة، عىل اعتبار أن زيارته قصرية، ومبعنى آخر أن 
الجميع ينتظر ويرتّقب، وال سيام املرشحني من نواب 
حاليني أو سابقني، أو ممن لديهم الطموح بأن يكونوا 

عىل لوائح »التيار األزرق« مستقبالً.

الحريري سيكشــــــف املستور وســــــيقول كلمته في السياسة واإلنتخابات

افاد املكتب اإلعالمي للرئيس سعد  الحريري، 
بان الرئيس الحريري استهل نشاطه بعد عودته 
إىل بريوت اليوم، بزيارة الرسايا الحكومية، حيث 
كان يف استقباله رئيس مجلس الوزراء نجيب 
ميقايت واألمــني العام ملجلس الوزراء القايض 

محمود مكية، عند الباحة الخارجية للرسايا.
وعىل الفور، عقد اجتامع بني الرئيسني ميقايت 
والحريري تناول آخر املســتجدات السياســية 

واألوضاع العامة من مختلف جوانبها.
بعــد ذلــك، زار الحريــري دار الفتوى حيث 
استقبله مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف 
دريان، وعقد معه لقاء تم خالله تدوال الشؤون 

العامة وآخر التطورات.
يح والده الرئيس الشهيد  ثم زار الحريري 
رفيق الحريري يف وسط بريوت، وقرأ الفاتحة 

عن روحه وأرواح رفاقه الشهداء.

ــو ــتـ ــفـ الـ ودار  ــا  ــ ــرايـ ــ ــسـ ــ الـ زار  ــري  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ الـ
ــري ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــق الـ ــ ــ ــي ــ ــ ــريـــــــح الــــشــــهــــيــــد رف وضـــــ

الجيش  قائد  اســتقبل 
عون  جــوزاف  العــامد 
يف مكتبــه يف الــريزة، 
لبنان  املاليزي يف  السفري 
 Azari BEN MATT
البحث  YAKOUB، وجرى 
بني  الثنائية  العالقات  يف 

جييش البلدين.

ــر مـــالـــيـــزيـــا ــيـ ــفـ ــل سـ ــبـ ــقـ ــتـ ــ اسـ ــ ــي ــجــ ــ قــــائــــد ال

ب السفري املاليزي ي مست د ال ا

عقدت لجنة املــال واملوازنة 
جلســة برئاسة النائب ابراهيم 
كنعان، وحضور عدد من النواب، 
مديرة الرصفيات يف وزارة املالية 
رانيا دياب، مديــر الواردات يف 
وزارة املالية لؤي الحاج شحادة 
القانونية  الشــؤون  ومسؤول 
يف مــرصف لبنان بيار كنعان، 
وناقشت إقرتاح القانون الرامي 
إىل تعديل يف رصف التعويضات 
الخدمة  ونهاية  للرصف  املالية 
وإقــرتاح القانــون املتعلــق 

وة. بالرضيبة عىل ال
اثر الجلسة، تحد كنعان، فأشار اىل انه »تم 
االتفاق عىل اعادة صياغة اقرتاح القانون الرامي 
اىل تعديل يف رصف التعويضات املالية للرصف 
ونهاية الخدمــة للمتقاعدين املقدم من الزميل 
طوين فرنجية، يك يكون االقرتاح منسجام مع 
الوضع املايل الراهن والذي سيســتجد مع اقرار 

املوازنة الجديدة«.
واعلــن كنعان ان اللجنة »وافقت مبدئيا عىل 
وة، وتم االتفاق  اقرتاح قانون الرضيبة عىل ال
عىل اعادة صياغة االقرتاح بالتنسيق مع وزارة 

املالية خالل 15 يوما«.
ويف ســياق آخر، لفت كنعان اىل ان »قانون 
استعادة االموال املحولة إىل الخارج قد عدل يف 
لجنة املال، وما اتفقت عليه اللجنة يتعلق باالموال 
املتأتية من جرائم الفساد للسياسيني واملوظفني 

العموميــني، كام يشــمل اصحــاب املصارف 
واملديرين التنفيذيني الذين حولوا امواال استنسابيا 
يف فرتة اقفال املصارف او من خالل اســتعامل 
معلومات مميزة بحكم مواقعهم«، معلنا انه »تم 
العمل عــىل هذا االقرتاح بجهد كبري«، الفتا اىل 
انه سريفع اىل رئاسة املجلس »تقريرا يتضمن 
خالصة اجتامعات لجنة املال عىل مدى االسابيع 
املاضية من اجل ان تبدأ اللجان املشرتكة النقاش 

من مكان انتهاء عمل اللجنة«.
وختم معلنا انه »تم تســجيل اقرتاح قانون 
العقوبة عىل عرقلــة التدقيق الجنا يف قلم 
، كام وعدت  االمانــة العامة يف املجلس النيا
اللجنة ســابقا. فاالقرتاح يعطي معنى وارصارا 
من قبل اللجنة بالذهاب يف التدقيق الجنا جديا 
حتى النهاية ملعرفة مصري اموال املودعني وتحديد 

املسؤوليات واجراء املحاسبة الالزمة«.

: ســـنـــتـــقـــّدم املـــــــــال«  »لـــجـــنـــة  بـــعـــد  كـــنـــعـــان 
ــق الــجــنــائــي ــي ــدق ــت ــي ال ــل ــعــرق ــة ُم ــب ــعــاق ــون ُم ــان ــق ب

نة ت الل ا يرت ا كن

أكّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جربان 
باســيل، أن »التيار« ســيخوض اإلنتخابات 
النيابيــة املقبلــة يف كّل املناطــق اللّبنانّية، 
ومروعه ال يزال نفسه، وهو مروع الّدولة، 

الّتي ال ميكن أن تقوم بظّل وجود الفساد«.
وعن تحالف التّيار يف االنتخابات مع حزب 
الله، أشار يف حديث صحايف، إىل أّن »الخالف 
واضــح وكبري مع الحزب مبــا يخّص األمور 
الّداخلّية«، وإن ُحلّت هذه األمور، فعىل أساسها 
يتحّدد موضوع الّتحالفات االنتخابّية«، ورأى 
أّن »الوطنّي الحّر يشكّل حالًة شعبّيًة يف لبنان 
وبناًء عليها هو يســتطيع خوض االنتخابات 

لوحده«.
وعــاّم إذا كانت حظوظ رئيس »تيار املردة« 
ســليامن فرنجية مرتفعة للوصول إىل سدة 
رئاسة الجمهورية، أوضح باسيل أّن »موضوع 

الرّئاسة يشمل اعتبارات عّديدة، مّنها الّتمثيل 
الّشــعبي بعد االنتخابــات املقبلة، وموضوع 
الخيارات الّسياســّية، كمعرفة الجهات الّتي 
يّة بالربملان،  ستدعمه، ومتكّنه من تشكيل أك
«، مبّيًنا أّن  باإلضافــة إىل برنامجه االنتخا
»انتخابات الرّئاســة ليست مبلورة ومن املبكر 
الحديث عنها، وليس لدي يف الوقت الحايل أّي 

مخطّط أو هدف للرّئاسة«.
ومل يُجب باسيل بالنفي أو التأكيد عاّم إذا كان 
عىل علم مسبق بقرار عودة حزب الله وحركة 
»أمل« إىل املشاركة يف جلسات مجلس الوزراء، 
مشــّدًدا عىل أّن »عودة الّثنا إىل الحكومة 
كانــت أمرًا حتميا، ألّن املقاطعة مل تكن مربرة 
وال مقنعــة. لكن العودة غــري كافية، ويجب 
اســتكاملها مبجموعة خطــوات تؤّدي إىل 

االستقرار بالبالد ومعالجة مشاكل الّشعب«.

»ليــــــس لدي في الوقــــــت الحالي أّي ُمخّط للّرئاســــــة«
ــزب الله ــح وكــبــيــر مــع حـ ف واضــ : الــخــ بــاســيــل 
ــي إطــــــار الـــدولـــة ــ حـــه ف ونــــدعــــوه لـــوضـــع ســـ

مــــــان والبحــــــث جار لتنســــــيق إخرا »ُمشــــــاركة املســــــتقبل« ميقاتــــــي والســــــنيورة ين
ــا« فـــي أيـــــار ! ــ ــّي ــ ــغــيــب ويُـــغـــيـــُب الـــــ »زيّــــــي مـــا ه ــري ي ــريـ ــحـ الـ
! أوال  نـــعـــرف  حــقــنــا  ــن  ــ م  : األزر  الـــبـــيـــت  داخــــــل  ــل  ــم ــل ــم ت



ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ
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ــار 1 أي ــراءة فــي املــشــهــد اإلنــتــخــابــي عــلــى بــعــد  أشــهــر مــن  ــ  ق
التغيير ــو  ــق ل ــيــرة  كــب ـــو  وحـــ ــقــديــمــة  ال ــفــات  ــحــال ــت ال ــد  تــجــدي

دوليل بشعالين 

مت األحزاب السياسية ومجموعات املعارضة واملجتمع 
املدين يف اختيار مرشــحيها لإلنتخابات النيابية املقبلة، عىل 
أمل تشــكيل لوائحهــا اإلنتخابية بعد دعــوة الهيئة الناخبة 
لإلقــرتاع وفتح باب الرتشــيح.. كام تبحــث يف التحالفات 
اإلنتخابية التي من شــأنها أن تؤّمن لها الحواصل اإلنتخابية 
التــي تحجز لها املقاعد يف املجلس النيا الجديد. فكيف تبدو 
هذه التحالفات حتى الساعة، وهل ستشهد اإلنتخابات املقبلة 
أخصاماً سياســيني يتحالفون يف بعــض الدوائر اإلنتخابية 

ب ما يُسّمى بالقوى التغيريية؟  بهدف 
مصادر سياسية متابعة ملسألة التحضري لإلنتخابات الجارية 
عىل الساحة الداخلية، أكّدت أّن التحالفات اإلنتخابية ستشهد 
حتامً تغيريات كثرية فيام يتعلّق بتحالفات الدورة املاضية التي 
حصلت يف العام 2018، وذلك له عالقة بانتفاضة 17 ترين 
األول التي حصلت يف العام 2019، كام بفّك التسوية الرئاسية 
التي حصلت بني العامد ميشال عون وسعد الحريري وأّدت اىل 
وصــول عون اىل قرص بعبدا والحريري اىل الرساي الحكومي. 
فضالً عن بعض الخالفات السياسية التي استجّدت ضمن كّل 
من الفريقني السياسيني أي 8 و14 آذار، وبعض التباينات التي 
ظهرت خالل السنوات األربع األخرية، ما خلط أوراق التحالفات 
اإلنتخابية، والتي وإن لن تظهر بشكل واضح قبل تركيب اللوائح 
اإلنتخابية وإعالنها، إاّل أن بوادرها بدأت تبدو عىل أرض الواقع.
وتقول بأّن الثنا الشــيعي املتمّثل بحزب الله وحركة أمل 
ن الذي ال يزال صامداً من دون زعزعة أو فّك  هو الوحيد حتى ا
تحالفه القوي. علامً بأّن عالقة كّل منهام مع األطراف األخرى 
ضمن الفريق الواحد ليســت عىل املســتوى نفسه، ولهذا فقد 
يدعم كّل منهام حلفاء من فريق 8 آذار، أو يعقد حلفاً جديداً مع 
أحد األطراف من فريق 14 آذار يف حال كانت مصلحته تقت 
ذلك. فاملفاوضات بني أخصام األمس وحلفاء اليوم تحصل عىل 
أك من صعيد، وحتى الساعة مل تتوّضح جميع التحالفات يف 
الدوائر الـ 15 التي ينّص عليها القانون اإلنتخا النافذ رقم 44 
الصادر يف العام 2017، غري أّن املشهد سيتكّشف بشكل أوضح 

مع شهر شباط عند بدء إعالن املرشحني واللوائح.
وتقــول املصادر بأّن حزب الله وحركة أمــل يبحثان حالّياً 
مع املعنيني من حلفائهام، ومن هم يف دائرتهام السياســية 
إمكانية تبادل األصوات يف بعض الدوائر لتســجيل الحواصل 
اإلنتخابية املمكنة. علامً بأّن عالقة »الحزب« و«التّيار الوطني 
الحّر«، أقوى منها بني »الحركة« و«التّيار«، فيام هي أفضل بني 
»الحركة« و«تّيار املستقبل«، منها بني »الحزب« و«املستقبل«. 
وإذا كان الثنا الشــيعي مل يتحالف مع »تّيار املستقبل« يف 
الدورة املاضية، غري أّن العالقة الجّيدة بني رئيس »حركة أمل« 
نبيه بّري، ورئيس »تّيار املستقبل« سعد الحريري تجعل إمكانية 
تبادل األصوات من تحت الطاولة ممكناً يف بعض الدوائر التي 

يحتاج فيها الشيعة اىل أصوات السّنة، والعكس صحيح. 
ولهــذا يُنتظر أن يتخذ الحريري قــراره النها يف كيفية 
مشــاركته هو وفريقه يف اإلنتخابات املقبلة، لجهة ترّشحه 
شــخصياً أو عدوله عن الرتّشــح، كام لناحية مشاركة »تّيار 
املســتقبل« يف اإلنتخابات بلوائح خاّصة وواضحة، أو ببعض 
ين يف لوائح مركّبة، أم لجهة  ين وغري املبا املرّشحني املبا
دعمــه لبعض اللوائح التي تحتاج اىل عدد معنّي من األصوات 
.. علامً بــأّن الفريق الحليف له، مل  لتأمــني الحاصل اإلنتخا
ن أي عالقة إنتخابيــة معه يف انتظار إعالن  ينســج حتى ا

قراره. 
وتجد بأّن القرار النها يتوّقف عىل موقف السعودية، فإذا 
قّررت أن يكون الحريري هو من ميّثلها، وميّثل الطائفة السنّية 
يف لبنان، فســيخوض عندها اإلنتخابات شخصياً، األمر الذي 
سيجعل جميع القوى الســنّية األخرى تنضوي تحت عباءته 
مبن فيهم شــقيقه بهاء الدين الحريري وتّياره »سوا للبنان«. 
أّما الثنا الشــيعي فسيتحالف مع حلفائه يف 8 آذار، عىل ما 
عّقبت املصادر نفســها، كام أنّه سيكون مع ما تفرضه بعض 
الخصوصيــات يف بعض املناطق، ما يعني أنّه قد يتحالف مع 

خر الذي يجمعه به اإلنسجام والوفاق. أحد أطراف الفريق ا
فالحزب سيتحالف مع »التّيار الوطني الحّر، عىل ما أشارت، 
وكذلــك مع »تّيار املردة« وبقية الحلفاء ضمن الفريق الواحد. 
ففي دائرة الشــامل الثالثة، عىل ســبيل املثال، يحتاج باسيل 

اىل بعض الدعم ل يتمكّن 
من تأمني الحاصل اإلنتخا 
، يف  والفــوز مبقعــد نيا
اإلنتخابات  خوض  قّرر  حال 
شــخصياً ومل يبّدل رأيه يف 
الربع الســاعة األخري، وأي 
تحالف معــنّي قد يؤّمنه له. 
فيام بإمكان قوى التغيري مع 
بعــض التحالفات الحصول 
عىل مقعدين نيابيني يف كّل 

من الكورة والبرتون. 
أّما يف عكّار، فيبدو »تّيار 

املســتقبل«، بحسب بعض اإلحصاءات مرتاجعاً بعض اليشء، 
وكذلــك »التّيار الوطني الحّر« الذي يحتــاج اىل التحالف مع 
مرّشــح علوي قوي أو مع مرّشح قومي لتأمني الحاصل. فيام 
مثّــة صعوبة لـ »القّوات اللبنانيــة« أن تؤّمن الحاصل، وإن 
تحالفت مع »تّيار املستقبل«. وقد تتمكّن مجموعات املعارضة 
مــن إحراز مقعدين يف طرابلس، يف حال عرفت كيف تتوّحد، 
وهذين يخرسهام »املســتقبل«، كام يُسّجل بهاء الدين موقعاً 

فيها.
ويف الشــوف وعاليه، يبدو أّن قوى التغيري موجودة بقّوة 
أيضاً، عىل ما نقلت عن بعض املعلومات، وستواجه »القّوات« 
و«اإلشــرتايك« اللذين أعلنا عن تحالفهام، كام رئيس الحزب 
اللبنــاين الدميوقراطي النائب طالل إرســالن الذي يرّجح أن 
يُحاف عىل مقعده. وســتحاف »القّوات« عىل مقاعدها يف 
الشوف، وترتاجع بعض اليشء يف عاليه. كام أّن قوى التغيري 
ستحرز بعض اإلنتصارات يف كّل من زحلة، وجّزين وبريوت.
أّما املعارضة الســنّية، فلن تتمكّن من الحصول عىل مقاعد 
نيابية إاّل من خالل بهاء الدين الحريري، ال ســيام إذا ما قّرر 
شــقيقه سعد عدم الرتّشح. فتحالف الجامعة اإلسالمية مع 
»تّيار املستقبل« سيؤّمن مقعداً لهام. يف الوقت الذي سيشهد 
فيه »التّيار الوطني الحّر« تراجعاً يف دوائر عكّار وزحلة وبريوت 
األوىل، عىل ما أضافت، مع تراجع محدود يف امل ال ســيام 

بعد خســارته ألصوات النّواب الذين استقالوا من »تكّتل لبنان 
القوي« وقّرروا اإلنضامم اىل الثورة. أّما املقاعد التي سيخرسها 
ا لصالح قوى  ّ باســيل فلن تصّب لصالح »القّوات اللبنانية« إ
التغيري أو بعض التقليديني أمثال نعمة افرام وميشال معّوض 
و«الكتائب اللبنانيــة« التي قد تحّصل عىل مقعدين أو ثالثة، 
إضافة اىل مقاعدها الســابقة. وفيام سينجح »التّيار« بشكل 
واضح يف كرسوان، سترتاجع »القّوات« أيضاً يف امل وزحلة، 
وتُحاف عىل حجمها السابق يف بريوت، ويف الشامل الثانية 

كون البرتون سُتشكّل أكرب قّوة وليس بّري. 
ن، فمســألة  ورأت املصادر عينها بأّن ال يشء مؤكّداً حتى ا
الربح والخســارة ال تزال تُدرس من قبل كّل الذين سيخوضون 
اإلنتخابــات. أّما التحالفــات من تحت الطاولة فقد تكون أهّم 
من تلك املعلنة فوقهــا. كذلك فإّن اإلقبال عىل اإلنتخابات هو 
عامل مهم، ولهذا تســعى األحزاب اىل شــّد العصب الطائفي 
لتشــجيع منارصيها عىل اإلقبال عىل صناديق اإلقرتاع. علامً 
بأّن الشــعب مل يعد مقتنعاً بأي من املرّشحني، أكانوا حزبيني 
أم مســتقلّني، بعدما افتقر وُجّوع وفقد عمله بسبب سياسات 
 » الحكومات الخاطئة. غري ان إمكانية تأثري »اإلنفاق اإلنتخا
من قبل األحزاب بشــكل كبري عىل مســار اإلنتخاب، كام عىل 
تبديل مواقف الناخبني، واردة بشكل مهم، ال سيام مع الوضع 
اإلقتصادي واملــايل املنهار الذي جعل 70% من اللبنانيني دون 

خط الفقر.

ــل ــب ــق ــســة األربــــعــــاء امُل ــلـــجـــان املــشــتــركــة الــــى جــل  دعــــا الـ
ــع حــجــار ــ ــث م ــحـ ــب وبـ ــي ــب ــو ح ــ ــري إســتــقــبــل ب ــ  بـ
ســســات الــرعــايــة ون« لــخــدمــة مــ ــتـــرا »الـــشـــ اقـ

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري يف 
مقر الرئاســة الثانية يف عــني التينة، وزير 
الشــؤون االجتامعية هكتور حجار، وعرض 
معــه االوضاع العامة الســيام االجتامعية 
منها ومروع اقرتاح وزارة الشؤون لخدمة 

مؤسسات الرعاية يف لبنان«.
بعــد اللقاء، قال حجــار »التقيت الرئيس 
بــري يك أضع بني يديــه املروع املقرتح أو 
املوازنة املقرتحة التي ســوف نضعها لخدمة 
مؤسسات الرعاية اإلجتامعية والتي تقدمنا 
بهــا اىل وزارة املالية التي نقرتح فيها العودة 
اىل ســعر الكلفة او الذهاب اىل سعر الكلفة 

حنــا لدولة الرئيس بري كافة  يف 2012. 
التفاصيل وأهمية إعتامد سعر الكلفة الجديد 
وكان داعام وطلــب متابعة املوضوع لغاية 

وصوله اىل مجلس النواب«.
واســتقبل رئيس املجلس وزير الخارجية 

واملغرتبني عبد الله بو حبيب.
عــىل صعيد آخر، دعا رئيس مجلس النواب 
لجان املال واملوازنة االدارة والعدل، واالقتصاد 
الوطنــي والتجارة والصناعة والتخطيط،اىل 
ة والنصف من  جلســه مشــرتكة يف  العا
قبــل ظهر يوم االربعاء الواقع يف 26 كانون 

الثاين الجاري.

يراته لزيارة تركيا ميقاتي عرض مع أولوسوي تح
بحــث رئيــس مجلــس 
الــوزراء نجيــب ميقايت، 
امــس يف الرسايا الكبرية، 
مع ســفري تركيــا باريش 
أولوســوي يف التحضريات 
الجاريــة للزيــارة التــي 
عىل  ميقايت  بها  ســيقوم 
رأس وفــد وزاري لرتكيــا 

املقبل. شباط  اال ونهرامطلع  ب السفري الرت                      ا مست مي

ــدة ــديـ ــّيـــة جـ ــومـ ــكـ ــعـــي« يــفــتــح صــفــحــة حـ ــيـ ــي الـــشـ ــائـ ــنـ ـ ــ  »الـ
تعيينات ــة...وال  ــال ــّع ف تقليعة«  لـ جـــّدي  اخــتــبــار  ــنــيــن  اال جلسة 

عيل ضاحي 

مفاعيل الخضة االيجابية 
لعــودة »الثنا الشــيعي« 
اىل الحكومــة ال تزال ترخي 
بثقلهــا عىل امللف الحكومي 

والسيايس.
وتؤكد اوســاط بارزة يف 
تحالــف حركــة امل وحزب 
املفاجأة  ان عنــرص  اللــه، 
يف العــودة للحكومة ومن 
دون ســابق انذار ولد ردات 
فعــل ايجابية عنــد حلفاء 
»عاب«  حــني  يف  »الحزب« 
خصومهــام عليهام العودة 
وط  مــن دون تحقيق اي 
او مكتســبات واتهامهــام 
البلد 3  بالتعطيل وتخســري 

اشهر من االنتاجية الحكومية.
كــام قام هــؤالء بحملة شــعواء للهجوم عىل 
«، وان اشــرتاطه امــور محددة لحضور  »الثنا
جلســات الحكومة، وان يقترص الجدول الحكومي 
عــىل املوازنة وامللفــات االقتصادية واملعيشــية 
الضاغطة، وهذا التحديد يلغي دور رئيس الحكومة 
نجيب ميقايت ويختزل واجبه الدستوري يف وضع 
بنــود الجلســة الحكومية  بالتوافــق مع رئيس 

الجمهورية.
وتؤكد االوساط ان العالقة بني »الثنا الشيعي« 
وميقــايت طبيعية وعادية، حيــث يلتقيه وزراء 
الثنــا خالل اجتامع اللجان الوزارية كام يلتقيه 
الــوزراء دورياً، رغــم ان ميقايت وعاد وخفف من 
مفاعيل رده عىل كالم االمني العام لحزب الله السيد 
حســن نرصالله يف إطاللة بعد املواقف التصعيدية 

من قبل حــزب الله ضد ميقايت ومقاطعة الرساي 
سياســياً واقتصار التواصل عىل العمل الحكومي 

فقط. 
وتلفت االوســاط اىل ان »الثنا الشيعي« فتح 
صفحة حكومية جديدة ويف مقدمتها اقرار املوازنة 
وبدء نقاشها يف جلسة االثنني املقبل باالضافة اىل 
وضع كل املراسيم الحكومية واملتعلقة باملساعدات 
للموظفــني يف القطــاع العــام والخاص موضع 

التنفيذ.
وتســتبعد االوساط بند التعيينات وما له وعليه 
وخصوصاً، ان هناك فريق وازن يف السلطة يعترب 
ان هذه التعيينات وباســتثناء الشــواغر يف بعض 
ورية. الوزارات وما دون الفئة االوىل اساسية و

وتكشف االوساط ان هناك اقرتاحا لتجزئتها اي 
متريرها عىل دفعات حســب الحاجة مع استثثناء 
التعيينات القضائية وخصوصاً يف محكمة التمييز، 

والتي فقدت نصابها مع تقاعد 
قاض منذ اسبوع، و«الثنا 
الشــيعي« لن يسمح بتمرير 
هذه التعيينات ليعود الكباش 
مع املحقق العديل يف قضية 
القايض طارق  املرفأ  انفجار 

البيطار اىل املربع االول. 
والتايل يســتفيد البيطار 
ملعاودة نشــاطه مع اكتامل 
بنيــة محكمة التمييز والتي 

سرتد اي طلب لكف يده. 
كام هنــاك اقرتاح بتمرير 
القضائيــة  التعيينــات 
الرئيس  توقيع  مــن  ابتداًء، 
التشكيالت  ملرســوم  عون 
تحل  وســاعتها  القضائية 
قضيــة البيطار مــن داخل 
املؤسسات القضائية، ويبدو 

ان عون ال يزال عىل موقفه من عدم توقيعها.
وتقول االوساط ان اي تعيينات كاملة ومتكاملة 
يف كل الوظائــف والفئــات مرتبطة بالتســوية 
السياســية بني »الثنا » والنائب جربان باســيل 
وبوضــع »ورقــة التفاهم الجديــدة«، بني حزب 
اللــه والتيار موضع التنفيذ والتي مل يكشــف عن 
التعديالت فيها بعد ويرتدد ان بعض النقاط ال تزال 
عالقة بني الطرفني لكن االمور باملجمل تسري بينهام 

عىل السكة الصحيحة.
لذلك تخلص االوســاط ووفق املعلومات اىل ان 
هناك فريقــاً كبرياً داخل الحكومة، ينصح بتأجيل 
البحث، والتــداول يف امللفات الخالفية وخصوصاً 
يف ملف التعيينات ومقاربة العالقة مع السعودية 
ودول الخليج. لذلك قد يكون هناك تعيينات بالقطارة 

ن وحتى االنتخابات.  وعىل دفعات من ا

إجتما موّسع في مكتب وزير العدل
اء للبحث في أوضا الق

ت ل اال

ي الخوري إجتامعا قضائيا  عقد وزير العدل القــايض ه
موســعا، يف مكتبه يف الوزارة ضــم كال من رئيس مجلس 
القضاء األعىل القايض ســهيل عبــود، املدعي العام التمييزي 
القايض غسان عويدات، رئيس مجلس شورى الدولة القايض 
فادي الياس، رئيس هيئــة التفتيش القضا القايض بركان 
ســعد، رئيس ديوان املحاسبة القايض محمد بدران، مفوض 
الحكومة لدى مجلس شورى الدولة القايض فريال دلول، اىل 

قضاة أعضاء يف هذه املجالس والهيئات.
ولفت الخوري بعد اإلجتامع اىل أنه »جرت خالله دراســة 
مســهبة لألوضاع املرتدية للعدليات يف بريوت واملحافظات، 
وســبل إيجاد حلول ناجعة لهذه املشاكل الرتاكمية، كام تناول 
البحــث األوضاع املادية للقضاة وتدين قيمة رواتبهم وبدالت 
النقــل واإلنتقال، ما يؤثر ســلبا يف حضورهم اىل مراكزهم، 
وبالتايل عرقلة وتأخري مسار عمل القضاء العديل بشكل عام، 

خصوصا ما يتعلق بجلسات املحاكامت«.
وأشــار الخــوري اىل أنه »تم التوافق بــني املجتمعني عىل 
متابعة هذه امللفات امللحة بالتنسيق مع السلطتني التريعية 

والقضائية«.

ــي« ــا اإلنـــتـــخـــابـ ــ ــق ــ ــح ــ ــت ــا االســ ــ ــجـ ــ ـــلـــى إنـ  »شـــــــــددت ع
نائّية االست اإلجــــــراءات  لــلــمــقــاومــة«:  ــاء  ــوفـ  »الـ
دي مفاعيلها ما ل تستند إلقرار خّطة التعافي لن ت

أشــارت »كتلــة الوفاء 
للمقاومــة« يف اجتامعها 
الدوري الذي عقد بعد ظهر 
امــس يف مقرها يف حارة 
النائب  برئاســة  حريــك، 
»إعالن  ان  اىل  رعد،  محمد 
»أمل«  وحركة  اللــه  حزب 
موافقتهــام عــىل العودة 
إىل حضور جلسات مجلس 
الــوزراء، حــرك الركــود 
وفتح  املحــيل  الســيايس 
أمام درس مروع  الطريق 
املوازنــة من جهة، ووضع 
اللمسات األخرية عىل خطة 

التعايف االقتصادي، من أجل إعادة االنتظام 
إىل الــدورة االقتصاديــة يف البالد«، الفتا 
اللبنانيينالذيــن يكابدون يف هذه  »اىل ان 
األيام نتائــج العاصفة الثلجية، يأكلون أن 
تتحرك الحكومة بالحــرارة املطلوبة لبعث 
الدفء لدى املواطنني عرب إقرار املســاعدات 
الحياتيــة واالجتامعيــة وغــري ذلك مام 
يرتبط بتحســني الوضــع املعييش ملوظفي 
القطاعني العام والخا ص ولألسالك املدنية 

والعسكرية«.
وأعلــن البيــان »ان الكتلــة، ســتواكب 
املناقشات الوزارية خالل جلسات الحكومة 
يف األيام واألســابيع املقبلــة، وهي ترقب 
أن تــأيت خطة التعايف متوازنة وأن تتســم 
املوازنة بالواقعيــة وأن تكون غري محبطة 
للمودعني وللمعرسين ولذوي الدخل املحدود 
من جهة، وغري خاضعة للروط التعجيزية 

للامنحني من جهة أخرى.
وبانتظار اســتئناف الحكومة لجلساتها، 
رأت الكتلة »إن االجراءات االستثنائية لخفض 
سعر رصف الدوالر وضبط معدالت التضخم 
لن تؤدي مفاعيلها املســتدامة ما مل تستند 

إىل اقرار خطــة التعايف املايل واالقتصادي 
بوصفهــا أولوية ال تحمل مزيدا من التأخري. 
وأن العقــد االســتثنا للمجلــس النيا 
والــذي بدأ منذ العا من الشــهر الجاري، 
يتيح إصدار العديد مــن القوانني التي تضع 
الحلول للمشــاكل الناجمة عن تردي الوضع 
االقتصادي والصحــي والرتبوي يف البالد، 
فضــال عن تلك التي تعالج التعرس املعطل أو 
املربك للمحاكم الناظــرة يف دعاوى أفرقاء 
العقود الناظمة لالتفاقات املتعذر تنفيذها«.

وشــددت الكتلة »عــىل وجوب توفري كل 
مســتلزمات إنجاح االســتحقاق االنتخا 
النيــا بدءا من جهوزيــة الهيئة الوطنية 
اف عىل االنتخابات وصوال إىل تأمني  لــإل
األوراق واملطبوعات والقرطاســية الالزمة 

للدوائر واملديريات واألقضية واملحافظات«.
وتابعت الكتلة »الجهود األخرية التي قامت 
بها وزارة االقتصاد، من أجل مراقبة األسواق 
ومالحقــة املحتكرين واملتالعبني بأســعار 
ورة مواصلة  املواد والســلع، وهي إذ ترى 
هذه الجهود باستمرار فإنها تدعو التجار إىل 
تحسس الوضع البائس للمواطنني والتعاون 

لتخفيف العبء عنهم«.

املدني والــدفــا  األمنّية  القو  في  الطبابة  أزمــة  عن   تحد 
املولوي: صحته خ أحمر ولن نقبل بالتهاون فيها

عقد وزير الداخلية والبلديات القايض بسام 
املولوي، مؤمتــرا صحافيا، بعد ظهر امس، يف 
وزارة الداخلية، تحد فيه عن »أزمة الطبابة يف 
املديرية العامة لقوى األمن الداخيل واألمن العام 
والدفاع املدين«، طارحا »خطة الوزارة للمعالجة 

واقرتاح الحلول«.
واســتهل املولوي مؤمتره بالقول »إن القوى 
األمنية هي حامية الدولة والسياسيني واملواطنني، 
كل املواطنــني، بــكل أطيافهــم وانتامءاتهم 
السياسية، ومن دونها ال أمن يف البلد، فهي تعطي 
من صحتها وسالمتها وبكل ما تستطيع تقدميه. 
إنها املتصدية لألخطار والجرمية والتهريب عرب 
املعابــر من املطار إىل املرفــأ فاملرافق. كام أنها 
الحاميــة ألمالك املواطنني، ومل تتوان يوما عن 
القيام بكل املهامت املوكلة إليها، فهي من نفذت 
عمليات بطولية وذكية واستباقية واستخباراتية 
كبرية جدا، فهي املتواجدة عىل مساحة الوطن«.

وتابع »أطلق رصختي ألقول إن صحة عنارص 
ورتبــاء وضباط قوى األمن الداخيل خط أحمر، 
ولــن نقبل بالتهاون فيها، فهي تتعلق بواجبات 
الدولة وهيبتها وضمريها وبحس املسؤولية الذي 
نتحىل بــه انا واملدير العام لقوى األمن الداخيل 
واملديــر العام لألمن العام تجاه أوالدنا يف قوى 
األمن، ألنهم غالون علينا. إنهم املضحون لتبقى 
الدولة وتنجح، وكام التضحية لنجاح الحكومة 

والوزير، ال ميكن أيضا نسيان هؤالء العنارص«.
وأشــار إىل أن »غنى الدولة ليس بأمالكها، 
بــل بالقوى األمنية وأجهزتها التي تبقي الدولة 
قامئة«، مؤكدا »أن صحة عنارص القوى األمنية 
هــي أقدس األقداس. ويجب أن يعي الجميع يف 

الدولــة أنه ال يجوز أن يحترض عنرص من القوى 
األمنية وهو من دون طبابة، فهو الذي يضحي يف 
حياته من أجل الدولة وأمالكها وناسها وثروتها. 
ولذا، يجب أن نحاف عىل حياته التي يضحي بها 

من أجلنا«.
وجزم بــأن »الحلول تقع عىل عاتق الدولة«، 
وقال »نعي جيدا أن يف املوازنة هناك مبدأ وحدة 
املوازنة، أي ال ميكن االحتفاظ مبداخيل أي وزارة 
عــىل حدة، بل يجب تحويل األموال املحصلة إىل 
ا إذا كنا يف حاجة إىل استشفاء  وزارة املالية، إ
مبعدل 1500 مليار ســنويا، فإين أقدم مشاريع 
تدخل 3200 مليار ســنويا أي ضعف الحاجة. 
اما املروع الثاين يســاعد يف مكافحة األرقام 
العمومية املزورة، ويلبي حاجة السوق بوجود 
عية تؤمــن فرص عمل  أرقــام صحيحة و

جديدة«.
وتابع »وهنا، ال أن متطوعي الدفاع املدين 
الســاعني إىل تثبيتهم قريبا، ونحن نحتاج إىل 
مستلزمات طبابتهم واستشفائهم مع عائالتهم، 
وهــذا  واجب عىل الدولة، ال ســيام أن عددهم 

محدود«.

حا املولوي  مؤمتره ال

ت الكتلة رعد يرت ا
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كلامت يف زمن الغربة

ــق ــحـ ـــي« الـــــــى الـ ــ ـــاعـ ــ ــسـ ــ ــ »ال
فهد الباشا

هــل من بقوا عىل قيد الحــق والرصاع من أحرار لبنان أن 
يتخيلــوا، مثال، أن يتخيلوا، فقــط، أن القضاء اللبناين كان 
قد الحــق، ذات تاريخ، خالد علوان، بســبب أنه أطلق النار 
عىل جنود العدو، وهم يرتشــفون قهوتهم، مطمئنني، يف 
وينمبي، بالحمراء يف بريوت، إبان اجتياح 1982؟ بىل، بىل، 
حني تســقط الدولة يف عجزها الفادح الفاضح عن حامية 
الشعب يف حقوقه، وعن حامية البالد، تكون املقاومة هي 
الرد الطبيعي لشــعب »ال ير أن يكون قرب التاريخ مكانا 
له تحت الشمس«. املقاومة، إذ ذاك، هي هي الحق والواجب. 
وعىل القياس عينه، تكون استعادة الودائع املحتجزة، ظلام 
وعدوانا، لدى املصارف، من أســطع وجوه الحق وموجبات 
الواجب. وبالتايل، فان اســتعادة مثل هذا الحق، ولو بالقوة، 
ال تختلف، بحال، عن مقاومة االحتالل. والسؤال الذي يتقدم 
عىل ما عداه، يف هذا املجال، هو ملاذا مل يتحرك القضاء جادا 
وفاعال ملقاضاة الذين »احتلوا« ودائع الناس يف مصارفهم، 
واســتباحوا حقوقهــم، وحولوا الحرام حــالال، وأوصلوا، 
بالفساد، البالد والعباد اىل جهنم ما نحن فيه؟ والسؤال الثاين 
الذي يخطر ملحا يف البال هو هل تشــكل ظاهرة الساعي 
اسرتداد وديعته، من أحد املصارف، منذ أيام، نقطة انطالق؟

لجبهة مقاومة وطنية جديدة تحمل للناس أمال بتحرير 
جنــى أعامرهم من احتالل، قــد يفوق بر تداعياته، هذاك 
االحتالل؟ ومن قبل ومن بعد، فان عىل املعنيني بالعدل واألمن 

أن ال يغفلوا عن قاعدة اعدلوا تأمنوا.

ون الخارجّية في البرملان الفرنسي في بيروت وفد لجنة الش
بورالن : فرنسا باقية على دعمها للبنان وشعبه

اكــد رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون لرئيس لجنة 
الشــؤون الخارجية يف الجمعية الوطنية الفرنسية جان لوي 
بورالنج  خالل استقباله له قبل ظهر امس يف قرص بعبدا مع 
أعضاء من اللجنة، يف حضور سفرية فرنسا يف لبنان آن غريو، 
انه »يتطلع اىل ان تكون االنتخابات النيابية يف الربيع املقبل، 
فرصــة حقيقية للبنانيني يك يعربوا عن خياراتهم يف التغيري 

بهدف تطوير النظام اللبناين«.
واعترب الرئيس عون ان »احداثا كثرية تراكمت واوصلت البلد 
اىل الظــروف الصعبة التي يعــاين منها حاليا، ومنها عوامل 
خارجية مثل الحرب يف ســوريا واقفــال املعابر الحدودية، 
وانتشــار جائحة كورونا، ناهيك عن الفساد الذي فتك باإلدارة 
واملؤسســات، وسياســات مالية واقتصادية خاطئة أوقعت 

البالد يف ازمة خانقة«.
وابلــ الرئيس عون الوفد الفرنيس انه »عازم، يف ما تبقى 
من واليته، عىل الروع باإلصالحات الرضورية، واســتكامل 
«، الفتا اىل ان »الحكومة  عملية التدقيق املحاســبي الجنــا
ســوف تبا األسبوع املقبل درس مروع املوازنة، ثم خطة 
التعــايف املايل واالقتصادي، بالتزامــن مع بدء التفاوض مع 

صندوق النقد الدويل«.
وردا عىل ســؤال حول عالقات لبنان مع الدول العربية، اكد 
الرئيــس عون ان« لبنان كان دامئا وال يزال، حريصا عىل افضل 
العالقــات مع الدول العربية واالجنبية، وســيعمل عىل إعادة 
العالقات طبيعية مع دول الخليج«. كام أشار اىل ان »املفاوضات 
لرتسيم الحدود البحرية الجنوبية ستستأنف مع العودة القريبة 

للوسيط األمرييك آموس هوكشتاين اىل املنطقة«.
وكان  بورالنج اكد يف مستهل اللقاء ان«لبنان حا دامئا يف 

وعقولهم،  الفرنسيني  قلوب 
وهم يبــدون رغبات صادقة 
يف مســاعدته عىل تجاوز 
االقتصاديــة  الصعوبــات 
واالجتامعية  والسياســية 
ناقالً تحيات  التي مير بها«، 
وتضامنه  الفرنيس  الرئيس 

مع لبنان وشعبه.
وأشــار اىل ان زيارة الوفد 
اىل  تهــدف  بــريوت،  اىل 
»تأكيد العالقــة املميزة بني 
لبنــان وفرنســا، والتنويه 
بالــدور الــذي يلعبه رئيس 
لبنان  لتمكني  الجمهوريــة 

من إيجاد الطريق الصحيح نحــو النهوض وتحقيق التوازن، 
فضــال عن االطالع عىل حقيقــة األوضاع اللبنانية، ومعرفة 
كيف ميكن لفرنســا وللجمعية الوطنية الفرنســية وال سيام 
الشؤون الخارجية، املساعدة عىل تحقيق ما يتمناه اللبنانيون، 
ومن اين تكون بداية املســرية الرضورية لالنقاذ، حفاظا عىل 
ما مييز لبنان وال ســيام الوحدة بني طوائفه«. وشدد عىل ان 
»اإلصالحات التي تنوي الحكومة اللبنانية اعتامدها، تشــكل 
خطوة مهمة عــىل طريق تحقيق النهوض والتعايف«. وجدد 
التأكيد انه ا مع الوفد  »للمســاعدة، والن لبنان يف ظروف 

دقيقة، وعىل فرنسا ان تكون اىل جانبه وتساعده«.
وضــم الوفد الفرنيس أعضاء مــن مختلف األحزاب والكتل 
النيابية املمثلة يف الدجمعية الوطنية، وهم النواب كريستيان 

هوتني )اشــرتايك،(برونو جونكور )الحركة الدميقراطية(، 

اميليا الكرافيوفالريي توماس )الجمهورية اىل االمام(.

{ يف عني التينة {
والتقى وفد لجنة الشــؤون الخارجية يف الجمعية الوطنية 

الفرنســية، رئيس مجلس النواب نبيه بري يف مقر الرئاســة 

الثانية يف عــني التينة، وتم البحث يف االوضاع العامة وآخر 

املستجدات والعالقات الثنائية بني لبنان وفرنسا والتعاون بني 

املجلس النيا اللبناين والجمعية الوطنية الفرنسية .

{ يف الرساي {

واجتمــع الوفد الفرنيس مع رئيــس مجلس الوزراء نجيب 

ميقايت، عرصا يف الرسايا الكبرية.

راهي سن ا ملا الفرن                   ية  ال ار نة الشؤو ال د ل ا مع و تم ري م

سويسرا سفيرة  مــع  بحث  فرنجيه 
دها لترمي قصر سرسق ة ب عمل بع

مان زار عوده واطلعه على مشاكل ع
تواجهها قو األمن وعلى إنجازاتها

سعد التقى وفد »الديموقراطي الشعبي« 

ية ب السفري السوي يه مست رن

ه ع يزور عو

بي راطي الش و الد د  ب و د مست س

اســتقبل رئيس تيــار »املرده« ســليامن فرنجيه يف دارته 
، ترافقها  ببنشعي، سفرية سويرسا يف لبنان ماريون كروبس
ماجا مكتار نائبة رئيس البعثة السويرسية التي تقوم برتميم 

وصيانة قرص رسسق املترضر جراء انفجار مرفأ بريوت.
وعقد اجتامع حرضه الوزير السابق املحامي روين عريجي، 
تخللــه البحث يف مجمل القضايا واألوضاع العامة، باإلضافة 
اىل عــرض لربامج التعاون القامئة بني لبنان وســويرسا يف 
شتى املجاالت، وعرض العامل البعثة الهادفة اىل تحويل قرص 

رسسق اىل مركز ثقايف مفتوح للجمهور.

استقبل مرتوبوليت بريوت وتوابعها للروم االرثوذكس املطران 
الياس عوده، يف دار املطرانية، املدير العام لقوى األمن الداخيل 
اللواء عامد عثامن. وكانت الزيارة لتقديم التهاين باألعياد، وأطلع 
اللــواء عثامن املرتوبوليت عوده عىل مــا تقوم به قوى األمن 

الداخيل و »املشاكل التي تواجهها واإلنجازات التي حققتها«.
وكانت مناسبة للتباحث يف الوضع العام للبالد.

اســتقبل األمني العام لـ«التنظيم الشعبي النارصي« النائب 
أسامة سعد يف مكتبه يف صيدا، وفدا من الحزب »الدميوقراطي 
الشــعبي« برئاسة امينه العام محمد حشيشو، يف حضور أبو 

جامل ومصباح الزين عن التنظيم.
وجرى خالل اللقاء البحث يف األوضاع واملســتجدات عىل 
الســاحة اللبنانية، وخصوصا االنهيارات االقتصادية واملالية 
وتأثرياتها الخطرة يف األوضاع املعيشية واالجتامعية، وعرض 
لسبل الخروج من األزمات وتأكيد أهمية التحرك من أجل التغيري 

والوصول اىل دولة الحقوق والعدالة االجتامعية.

»األحزاب العربّية« دانت العدوان
األميركي  السعودي على اليمن

دانت االمانة العامة للمؤمتر العام لالحزاب العربية »غارات 
العدوان االمرييك االمارايت الســعودي عىل العاصمة اليمنية 
خالل االيــام املاضية، والتي بلغت أك من اربعة عرة غارة 
جوية استهدفت منطقة عطان ومنطقة االكادميية يف شارع 

املطار مبديرية الثورة ومنطقة الخربة يف سعوان.
ورأى االمني العام للمؤمتر العام لالحزاب العربية قاسم صالح 
»ان هذه االعتداءات االجرامية املتكررة تحصل يف ظل صمت دويل 
مشــبوه وتواطؤ عر متامد ما يشــكل وصمة عار عىل جبني 
االنســانية وسقوط مدو للرعية الدولية وقوانينها املتهالكة«، 
مؤكدا »ثبات موقفنا الداعم لليمن املجاهد واملقاوم، ونحن عىل ثقة 

ان النرص سيكون حليف الشعب اليمني«.

ــــــي هــــــو املســــــتفيد  ــــــان الصهيون ــــــه : الكي ــــــل الل ف
مّية ــــــة واإلســــــ ــــــى الســــــاحة العربّي ــــــا يجــــــري عل مم

رأى  العالمــة عيل فضل اللــه، أّن »الكيان 
الصهيوين هو املســتفيد األكــرب من كل ما 
يجري من خالفات وتناقضات وتجاذبات عىل 
الساحة العربية واإلسالمية، وهو يف الوقت 
الذي يقدم نفســه كمتضامن مع هذا الفريق 
أو كمســاعد له، إال أنه يف الوقت عينه يسعى 

لتأجيج هذه الخالفات«.
ولفــت، خــالل درس التفســري القرآين 
األســبوعي، إىل أّن »الكيان عينه، يســتفيد 
من كل هذا االســتنزاف الذي تعيشه الساحة 
العربيــة واإلســالمية والذي تســتمر فيه 
والحــروب واألحــدا األمنية يف  الفو
بلداننــا بينام يحاول تقديم نفســه كواحة 
ســالم يف منطقــة ملتهبــة«. وأردف أّن 
»العــدو الصهيــوين اســتطاع يف ظل هذا 
الرتاكــم املســتمر للخالفــات واســتمرار 
، تارة لحســابات سياســية  الحروب والف
وأخرى لحســابات طائفيــة أو مذهبية، أو 
تلك التي قــد تحمل عناوين قومية وغريها، 
أن يدخــل إىل معظــم بلداننا وأن ميد ذراعه 
األمني ليغتال الشــخصيات العلمية املؤثرة 

والفاعلة، وتلك التي اســتطاعت أن تحد له 
أكــ من إرباك وأن تظهر عنارص ضعفه، أو 
أن يســتخدم طائراته التي تستبيح األجواء 
العربية، وتعتدي بغاراتها عىل األمن العر 
كله من دون أن تصدر مواقف إدانة لها حتى 
من  الجامعة العربية  نفسها، وهذا ما نشهده 

يف  سوريا  بشكل مستمر«.
وأوعــز فضل الله، عىل أّن »أفضل الســبل 
لقطــع الطريق عىل العــدو، وإعادة اللحمة 
تتمثل بالسعي ملراجعة حقيقية عىل مستوى 
العالقات بني  الدول العربيةواإلســالمية، مبا 
يطفــ نريان الف والحروب، ويعيد رســم 
هــذه العالقات وفق آليات واقعية تكون فيها 
األولوية ملصلحة شعوبنا وقضايا أمتنا، وعىل 
رأســها قضية فلســطني التي تكاد أن تكون 
املنيّس األكرب يف هذه الفو املتنقلة، والتي 
تجعل العدو يف اسرتخاء أمني واسرتاتيجي، 
بينــام نظل نتخبط مبشــاكلنا وأزماتنا التي 
جعلــت بلداننــا بطناً رخواً للجــوع والفقر 
وكل أنواع االنقســام الســيايس والسقوط 

االقتصادي«.

ــــــــواد ــــــــل م ــــــــتكملت تعدي ــــــــل« اس ــــــــرأة والطف ــــــــة امل »لجن
ــاء  ــ ــ ــ ــّد النس ــ ــ ــز ضــ ــ ــ ــ ــان التمّي ــ ــ ــ م ــون ال ــ ــ ــ ــــي قان ــ ــ ف

نة ت الل س ا عز الدين تر

ترأست رئيســة لجنة املرأة والطفل النيابية 
النائبة عناية عز الدين، اجتامعا للجنة خصص 
الستكامل دراســة اقرتاح القانون الهادف اىل 
وضع تعديالت عىل املواد التي متيز ضد النســاء 

يف قانون الضامن االجتامعي.
وعرضت عز الدين يف ترصيح بعد االجتامع، 
للمواد املقرتح تعديلها وهي »املادة 14 لتتمكن 
املضمونة من ضامن زوجها غري املضمون برصف 
النظر عن العمر، املادة 16 يك تسمح للمرأة الحامل 
باالستفادة من تقدميات الضامن بعد انقضاء مدة 
ال تقل عن ثالثة اشهر من انتسابها اليه، واملادة 26 
لناحية استفادة املرأة يف فرع املرض واالمومة 
وفقا للراتب كامال، واملادة 46 التي تسمح بحصول 

املرأة عىل التعويضات العائلية«.
ولفتت اىل أن »ممثل الضامن االجتامعي تحف 
عىل بعض التعديالت إال ان اللجنة تنتظر  الرأي 
النها الذي سيصدر عن مجلس ادارة الضامن«، 
مشرية اىل أن »من شأن هذه التعديالت ان تحد 

نوعا من العدالة والتوازن داخل االرسة«.
وذكرت بكلمة ألقتها يف جلسة مجلس النواب 
مخصصة لدراسة موازنة 2019، وتحدثت فيها 
ورة اصالح هذه املحاكــم نظرا اىل  عــن »
االنعكاسات الخطرية التي ترتكها قرارات املحاكم 
الروحية والرعية عىل املجتمع واالرسة واملرأة 
«واقــع القضاء يف املحاكم  واالطفال«.وقالت
الرعية والروحية يشبه وضع القضاء املدين 
لناحية وجود قضاة نزهاء ولكن هناك تجاوزات 
يرتكبها قضاة غري مؤهلني وفاسدين. املطلوب 
االصالح يف هــذه املحاكم للحد من التجاوزات 

التي تحصل«.
وطالبت بـ«تشــديد دور الرقابة والتفتيش 
ورة ايجاد النظــم الرقابية  واملحاســبة و
واملحاســبية داخل املحاكم الرعية والروحية 
لتستقيم امور االفراد واملجتمع ولعدم تكرار مأساة 
إميان الحاج وغريها من النساء اللوايت كن ضحايا 

لقرارات تعسفية وغري عادلة«.

دوالر مليـــــون   0 األميركيـــــة:  الســـــفارة 
ـــــان مســـــاعدات إنســـــانّية ألشـــــخا معرضيـــــن فـــــي لبن

أفادت سفارة  الواليات املتحدةيف  لبنان ، بأن 
 USAID(  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية «

(، قدمت 40 مليون دوالر كمساعدات إنسانية 
إضافيــة لألشــخاص املعرضــني يف لبنان 
يف الوقــت الذي يواجهون فيــه آثار األزمة 
االقتصاديــة واملاليــة املســتمرة، وجائحة 
كورونا، والنزوح املســتمر الناتج من الحرب 

األهلية السورية«.
وأضافت يف بيان »بصفتها املانح الوحيد 
األكرب للمســاعدات اإلنسانية يف لبنان، فإن 
هذا التمويل الجديد يرفع إجاميل املســاعدات 
اإلنسانية األمريكية اىل لبنان إىل أك من 440 
مليــون دوالر منذ ترين األول 2020، وبهذا 
التمويل، يتشارك مكتب املساعدات اإلنسانية 
التابــع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية مع  

برنامــج األغذية العاملي  لألمــم املتحدة يف 
تقديم مساعدات غذائية طارئة لدعم ما يقرب 
من 740 ألف شخص وملدة أربعة أشهر، مبا يف 
ذلك  الالجئني السوريني  املعرضني واللبنانيني«.

ولفتت اىل أنه »تأيت هذه املساهمة األخرية 
يف الوقت الذي فقدت فيه العملة اللبنانية 95 
يف املائة من قيمتها خالل عامني واســتمرار 
األزمــات املتداخلة يف لبنــان يف مفاقمة 
انعــدام  األمن الغــذا وتقليص قدرة الناس 
اء الرضوريات األساســية، وال تزال  عىل 
الواليات املتحدة قلقة جدا بشأن االحتياجات 
اإلنســانية املتزايدة يف لبنــان والنقص يف 
التمويل اإلنســاين الــكايف ملعالجتها. تحث 
خرين عىل زيادة  الواليــات املتحدة املانحني ا

مساهامتهم يف هذه االستجابة الدولية«.

نـــــي بتهريـــــب أجانـــــب والتســـــّبب إصـــــدار القـــــرار ال
ل نقلهـــــ بطريقـــــة غيـــــر شـــــرعّية بوفاتهـــــ خـــــ

ف  أصدر قايض التحقيق يف بعلبك حمزة 
الديــن قراره الظني يف ملف تهريب أجانب عرب 
عية يف البقاع، مام أدى اىل وفاة  معابر غري 
امرأتــني وطفلني يف منطقة عيون أرغش من 
جــراء عاصفة ثلجية أثناء نقلهم من لبنان اىل 

سوريا ومنها الحقا اىل تركيا.
وجــاء يف م القرار أنه أســند اىل املدعى 
عليهم أحمد. س.، محمد ن. د.، حســن ن. د.، 
يحيى. س.، عيل. س.، مهدي. س. وحسني. س. 
إقدامهم عــىل تأليف عصابة لتهريب األجانب 
وإدخالهم خلسة اىل لبنان واستغاللهم ونقلهم 
اىل أماكــن وعرب طرق خطرة، ما أدى اىل مقتل 
امرأتــني وطفلني وفقدان آخريــن، مع توقع 
النتيجــة والقبول باملغامــرة، وهو فعل يؤلف 
جناية القتل القصدي اإلحتاميل، كام أسند اليهم 
جنحة التدخل يف دخول البالد خلسة واإلقامة 
ار  غري الرعية، وجنايــة تأليف عصابة أ

واالتجار باألشخاص، وجنحة تبييض األموال.
وقد بينت الوقائــع أن املدعى عليهم الثاين 
والثالــث والرابع أقدموا عــىل تأليف عصابة 
لتهريب األجانب من واىل سوريا واستغاللهم، 

وأقدمــوا عىل نقلهم من بريوت اىل البقاع عرب 
منطقة عيون أرغش أثناء عاصفة ثلجية، مع 
توقعهم حصول وفيات من جراء قساوة الطقس 
والثلــوج، وقبولهم املخاطرة، مام أدى اىل وفاة 
امرأتني وطفلني بســبب الصقيع، ولدى إتصال 
أحــد ذويهم باملدعى عليهــم املذكورين أجابه 
أحدهم باســتهزاء، ومل يعد الحقا يجيب عىل 

إتصاالته.
كــام تبني أن املدعى عليــه مهدي.س إتصل 
بوالده املدعى عليه يحيى، واألخري إتصل بإبنه 
املدعى عليه عيل طالبا منه املساعدة يف إغاثة 
شقيقه، فتوجه يحيى مع إبنه حسني واملختار 

اىل عيون أرغش للنجدة.
ف الدين قرر إعتبار فعل املدعى  القــايض 
عليهم الثاين والثالــث والرابع مؤلفا لجنايات 
189 و 320 و 586 عقوبات، والظن  املواد 598
أجانب وإتباع الجنح  بهم بجنح املواد 32  و 36

بالجنايات للتالزم.
كــام قرر إحالة املدعــى عليم أمام محكمة 
الجنايــات يف البقاع، ومنع املحاكمة عن باقي 

املدعى عليهم لعدم كفاية الدليل.

ــاهــر حــول ــســور ســلــيــ الــ ــروف ــب ــل مــحــاضــرة ل
م« واإلس املسيحية  تعالي  في  اإلنسانّية  »األخوة 

ور ان من الح
بدعوة من جمعية اندية الليونز الدولية، القى 
الربوفسور سليم الضاهر العميد املؤسس لكلية 
ة بعنوان  الحقوق يف جامعة فينيسيا، محا
»األخوة اإلنسانية يف تعاليم املسيحية واالسالم 
ة  نحو ثقافة جديدة للســالم«. اقيمت املحا
برعاية حاكمة املنطقة  351 عايدة قعوار يف مركز 
الخري الليونزي سن الفيل. شارك يف الحضور إىل 
جانب الحاكمة قعوار، جمهور الليونز ومجموعة 
من اهل الفكــر واالكادمييني واملثقفني، ضمت 
اساتذة جامعيني واطباء ومحامني وضباطا كبارا 
متقاعدين ورؤساء بلديات ومهندسني وموظفني 

كبارا متقاعدين، وأساتذة، ومواطنني.
يف البدايــة، كانت كلامت لكل من الحاكمة 
ورئيسة نادي »تريبويل فكتور« رنا الحسيني، 
ورئيــس اللجنة الثقافية منصــور الخوري، 
ة، وشؤونا  تناولت جوانب من موضوع املحا

ليونزية.  
ة فتنــاول »األخوة  ثم بــدأ الضاهر املحا
يات  اإلنسانية يف تعاليم املسيحية«، مستشهدا ب
مــن اإلنجيل املقدس حول األخوة بني البر. من 
يات »أنتم جميعا إخــوة. وال تدعوا أحدا  هــذه ا
ب  ابــا لكم يف األرض، ألن لكــم ابا واحدا هو ا

الساموي«.
بالنسبة لتعاليم اإلسالم حول األخوة اإلنسانية، 
يات عدة من القرآن  استشهد الربوفسور الضاهر ب
يات »يا أيها الناس انا خلقناكم  الكريم. من هذه ا

من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 
ا  ية »ا ان اكرمكــم عند  الله اتقاكم«. وأيضا ا

املؤمنون اخوة«.
وطــرح املحا توصيات عدة حول »امكان 
اطالق ثقافة جديدة للسالم«. من هذه التوصيات 
»اهميــة العمل عىل نر مضامني الدراســة 
عن االخوة االنســانية يف املسيحية واالسالم، 
وتعميمها، عرب وسائل االعالم التقليدية، ووسائل 
التواصل االجتامعي، وكذلك بواسطة الفنون عىل 

تعددها... وغريها«.
وتطرق اىل مسريته يف نر االخوة االنسانية 
يف تعاليم املسيحية واالسالم منذ العام 1995، 
عرب تدريسها يف عدة جامعات يف لبنان، حتى 

العام  2013.
وأنهى الربوفسور الضاهر كلمته بالقول »ان 
صدور الوثيقة التاريخية حول األخوة اإلنسانية 
يف 4 شباط 2019، والتي وقعها البابا فرنسيس 
وشــيخ األزهر أحمد الطيب، أكد يل، والشكر لله 
دامئا، انني كنت عىل حق، وانني كنت اسري منذ 
العام 1995، يف الطريق الصحيح. ولقاؤنا عائلتي 
وانا، مع قداسة البابا فرنسيس يف الفاتيكان يف 
1 ايار 2019، كان يف منتهى االهمية. هذا اللقاء 
الرائــع توج جهودي املتواضعة يف نر االخوة 
االنسانية.  وانا سأتابع عميل يف نرها، حيثام 
استطعت، وبالتعاون مع اخوة يل يف االنسانية، 

اذا شاؤوا«.

ــة ــ ــّي ــ ــدل ــ كــــــــرات ع مــــطــــلــــوب بــــــعــــــّدة ُمــــــــ
ـــائـــّيـــة ـــة مــــفــــرزة بــعــلــبــك الـــقـــ فــــي قـــبـــ

ا علنت املديرية العامة لقوى االمن الداخيل 

ـ شــعبة العالقات العامة البال االيت »يف 

إطار مالحقــة املطلوبني للقضاء وتوقيفهم 

وتنفيذ املذكّرات العدلية بهم، ونتيجة لعمليات 

الرصد والتعقب، متكّنــت دورية من مفرزة 

بعلبك القضائية يف وحدة الرطة القضائية، 

بتاريخ 18-1-2022 من توقيف أحد املطلوبني 

يف بلــدة الطيبة، ويدعى ف. م. )مواليد عام 

9 مالحقات  1984، لبنــاين(، يوجد ضده 

قضائيــة بجرائم تجارة مخــدرات، ورسقة، 

واحتيال، واسلحة.

اف القضاء املختص«. التحقيق جار بإ
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نقابـــــة املمرضيـــــن زارت الحلبـــــي : لتعزيـــــز دورنـــــا فـــــي القطـــــا التربـــــوي
أعلنــت نقابة املمرضات واملمرضــني يف بيان »ان النقيبة 
رميا ساســني قازان، ناقشت مع وزير الرتبية والتعليم العايل 
عباس الحلبي املهام والتحديات الجديدة التي فرضتها الظروف 
الوبائية عىل املمرضات واملمرضني العاملني يف املدارس والتي 
ورة إصدار  أضيفت اىل مهامهم األساســية وأكــدت عىل 
ة عىل األقل يف كل من  ة واحد ة مجاز قانون يفرض ممرض
املدارس الرسمية والخاصة وذلك نسبة للدور املهم الذي يلعبه 
. هؤالء يف الرعاية والتثقيف واإلستجابة للطوارىء والحواد
وكانت مناســبة للوفد الذي تألــف من مديرة النقابة نتايل 
ريشــا وعضوي مجلس النقابة رميــا قضيب وجامل مرهج 
ورئيســة جمعية املمرضات واملمرضني العاملني يف املدارس 
مايا قزح، لعرض سلسلة من املقرتحات التي تهدف اىل تعزيز 
دور املمرضني يف القطاع الرتبوي واىل وضع األسس العلمية 
لتحســني جودة تعليم التمريض. وقد تلخصت هذه املقرتحات 

بالتايل
1- إنشــاء لجنة مشــرتكة بني »الرتبية« والنقابة لوضع 
الهيكلية واإلطار الوظيفي وبحث الســبل املتاحة لتحســني 

الرواتب.
2- التنسيق مع النقابة لتدريب العاملني يف املهنة يف املدارس 

ويف كل ما يتعلق مبوضوع كورونا وحملة تلقيح الطالب.
اك املمرضــات واملمرضــني العاملني يف املدارس يف  3- إ

وضع بروتوكوالت صحية خاصة للمدارس.
 4- تحديد برامج ومناهج تعليم التمريض الجامعي واملهني 

يف حدها األد ومراقبة تطبيقها.
5- إنشاء لجنة يف »الرتبية« تكون النقابة ممثلة فيها من 
ات جودة تعليم التمريض يف كليات ومعاهد  أجل وضع مؤ

ومدارس التمريض.

6-ضــم ممثل عن النقابة اىل املجلس األعىل للتعليم املهني 

والتقنــي وإدخال التعديالت الالزمة عىل املراســيم املتعلقة 

بتأليفه.

7-التأكيد عىل اســتفادة املمرضات واملمرضني العاملني يف 

املدارس من املســاعدات التي تعطى للهيئة التعليمية اىل حني 

إقرار زيادة عىل الرواتب واالجور.

وقد أبدى وزير الرتبية كل تفهم. وأشــاد بكل الجهود التي 

يبذلها املمرضات واملمرضني العاملني يف املدارس خاصة خالل 

مرحلة جائحة كورونا. وقد اتفق الفريقان للعمل عىل تحضري 

مروع قانون يضــع اإلطار القانوين والوظيفي للممرضات 

واملمرضني العاملني يف املؤسسات الرتبوية«.

ة املمر ا د ن الحلبي وو

ــوريا ــ ــان وسـ ــ ــام لبنـ ــ ــس أمـ ــ ــى : ليـ ــ ـ املرت
املخاطـــــر مواجهـــــة  فـــــي  التكاتـــــف  إالّ 

قطـــــــع  تســـــــلي   أعلـــــــن 
ــوريا ــ ــ ــــن سـ ــ ــــة مـ ــ ــــة ُمهّربـ ــ ريّـ أ

أكــد وزير الثقافة القايض محمد وســام 
املرتــ »ان مواجهة مــن يحاول اغتصاب 
منجزاتنا الحضارية وتراثنا الثقايف بتجلياته 
املادية والروحية يكون باملقاومة الفكرية التي 
متيش جنبا اىل جنب مع املقاومة العسكرية، 
وان ما يجمع لبنان بسوريا ليس ذلك التاريخ 
املشــرتك فحســب بل »نحنا شعب واحد يف 
دولتني مستقلتني متكاملتني، تاريخنا واحد، 
تحدياتنا واحدة وتطلعنا اىل مســتقبل أرقى 

وأفضل حضاريا وانسانيا هو تطلع واحد«.
كالم املرت جاء خالل رعايته وحضوره 
يف املتحــف الوطني ويف حضور الســفري 
السوري يف لبنان عيل عبد الكريم عيل، تقديم 

متحــف »نابو« ممثال بجواد عدره خمس قطع أثرية من اصل 
سوري - تدمري اىل الجمهورية العربية السورية التي استلمت 

ثار السوري. هذه القطع بواسطة املدير العام ل
وشــدد املرت عىل اهمية املواجهة الفكرية والعسكرية 
»لكل من يحاول ســلبنا حقوقنــا«، وقال »ال أريد العودة إىل 
األزمنة الســحيقة، إال ألذكر بأن الصهاينــة الذين اغتصبوا 
أرض فلســطني حاولوا، وما زالوا يحاولون اغتصاب منجزاتنا 
الحضارية وتراثنا الثقــايف بتجلياته املادية والروحية كافة 
وانتحالها ألنفســهم، كوســيلة لتأييد مزاعمهم بأن لهم يف 
بالدنــا حقا موهومــا. وهذا ما علينــا مواجهته، باملقاومة 
الفكرية التي متيش جنبا إىل جنب مع املقاومة العســكرية، 

وفق خطــة معرفية بدأها الكثريون مــن مفكرينا وأظهروا 
باألدلة التاريخية املســندة إىل قواعد العلوم الحديثة زيف تلك 
املزاعــم. وعلينا نحن متابعة هــذه الخطة يف بلداننا العربية 
عىل املســتويات الرسمية واألكادميية واإلعالمية والشعبية، 

حفاظا عىل أسس انتامئنا«.
وختم »نحن إذا، كدولتني وكشعب واحد ليس لنا إال التكاتف 
يف مواجهة املخاطر واالنتصار عليها وبناء السالم واالزدهار 
ملواطنينــا. فلقد أثبتــت حواد التاريــخ أن أي خطر يتهدد 
إحــدى الدولتني ينعكس حتام عىل األخرى، وأي أمن تتمتع به 
إحداهام تنتفع حتام به األخرى. وما شهده لبنان خالل الحرب 
املشؤومة، وما تعرضت له سوريا يف السنوات العر املنرصمة 

خري دليل«.

من املتح الوطني

... والجليـــــــــــــــد شـــــــــــــــّل الحركـــــــــــــــة فـــــــــــــــي مختلـــــــــــــــف املناطـــــــــــــــق  لـــــــــــــــو عزلـــــــــــــــت قـــــــــــــــر «: ال انحســـــــــــــــار »

انحــرست العاصفة الثلجيــة HIBA مخلفة وراءها 
موجــة من الصقيع بعدما بلغت  ذروتها ليل امس، حيث 
تســاقطت الثلوج عىل مســتويات متدنيــة يف مختلف 
املناطق، فالمســت الســواحل وقطعــت طرقا وعزلت 
قرى، ووصلت درجــات الحرارة اىل ما دون الصفر عىل 
املرتفعات املتوســطة. كام تشكل الجليد ابتداء من 500 
ارا باملزروعات،  مرت مام اعاق حركــة التنقل والحق ا

طة البلديات املحارصين بالثلوج.  فيام ســاعدت 
اىل ذلــك، انحرس املنخفض الجوي لكن الرياح القطبية 
تســتمر لغاية اليوم، والجليد يلــف كل املناطق الجبلية 
خصوصــاً فجرا وليالً بدءا مــن ارتفاع 400 - 700مرت 

البقاع. يف  وكذلك 
ويســتمر االستقرار لغاية السبت قبل ان ترضب لبنان 
سلســلة من املنخفضــات الجوية بدءاً ظهر االحد وذات 

امتــدادات قطبية والثلوج تحت الـ 1000مرت االثنني .

{ حال الطقس {

توقعت دائــرة التقديرات يف مصلحة األرصاد الجوية 
يف املديريــة العامــة للطريان املــدين ان يكون الطقس 
اليــوم قليل الغيوم اجامال مع ارتفاع يف درجات الحرارة 
التي تبقى دون معدالتها املوســمية، وتســتمر موجات 
الصقيــع ويتكون الجليد عىل الطــرق الجبلية التي تعلو 
عــن ال800 مرت خالل فرتة الليل ويف ســاعات الصباح 
االوىل،  ويحــذر من خطر اإلنزالق. كام يســتمر تكون 

املرتفعات. عىل  الضباب 
 -الحــال العامة تنحــرس العاصفــة الثلجية »هبة 
«عن الحوض الرقي للمتوسط وتحل موجة من    
الصقيــع ويتكون الجليــد يف املناطق الجبلية والداخلية 
حتى مســاء الســبت،  ليعود الحوض الرقي للمتوسط 
تحــت تأثــري منخفض جوي جديد بــدءا من يوم األحد 

مصحــوب بأمطار غزيرة  وثلوج و عواصف رعدية. 
 -الطقــس املتوقــع يف لبنان الســبت قليل الغيوم 
اجامال مع ارتفاع اضايف وبســيط يف درجات الحرارة، 
كام يحذر من تكون الجليد عىل الطرق الجبلية التي تعلو 
عــن 900 مرت مع بقاء ظهور الضبــاب عىل املرتفعات. 
يتحــول الطقــس مســاء اىل غائم وتهطــل امطار ليل 
صباح االحد مع بداية  وصول املنخفض الجوي. السبت

األحــد غائم مع هطول امطار متفرقة تشــتد احيانا 
وتكون غزيرة بخاصة فرتة الظهرية مع وصول املنخفض 
الجوي، ترتافق مع عواصف رعدية ورياح شديدة تقارب 
س ما يؤدي اىل ارتفاع موج البحر، كام يحذر  ال 75 كلم
مــن تطاير لوحات االعالن عىل الطرقت. يبدأ تســاقط 
الثلوج عىل ارتفاع 1000 مرت ويتد مســتوى تساقطها 
مع تدين درجات الحرارة و يستمر تكون الضباب الكثيف 

املرتفعات. عىل 

{ حال الطرقات {

أفــادت غرفــة التحكم املروري أن الطرقــات الجبلية 
املقطوعــة بســبب الثلوج هي عيناتــا  االرز  عيون 
الســيامن - حــد بعلبــك  املنيطرة - حــد بعلبك 
العاقــورة - حد بعلبك جرد مربني  الهرمل  الهرمل 
- ســري الضنية معارص الشــوف  كفريا تنورين  

اللقلوق تنورين - حد الجبة ترشــيش - زحلة.

للرتيث يف سلوك  { »االشغال« 

الطرق الجبليــة حتى إذابة الجليد {

متنت وزارة االشــغال العامــة يف بيان عىل املواطنني 
»الرتيث يف ســلوك الطرق الجبلية، حتى يتم اذابة الجليد 
عنها حفاظا عىل سالمتهم«، ولفتت إىل أنه »منذ  الصباح 
الباكر، ومع اشتداد العاصفة الثلجية تقوم الفرق التابعة 
لهــا بفتح الطرق الجبلية كافة، وبرش امللح إلذابة الجليد 

حرصا عىل الســالمة العامة واملرورية عليها«.

املناطق { {حال 

ترافقــت يف بعلبك العاصفة الثلجية يف يومها الثاين 
مــع انخفاض لدرجات الحرارة اىل 7  تحت الصفر فجرا، 
ما أدى إىل تشــكل طبقة مــن الجليد عىل الطرق وتجمد 
املياه داخل األنابيب عىل أســطح البنايــات وانقطاعها 
عن معظم املنازل والشــقق السكنية، إضافة إىل إلحاق 
ار جســيمة بالتمديدات نتيجة تشــققها بفعل متدد  أ
حجــم املياه داخل األنابيب وتحولها من الحالة الســائلة 
ار يف  إىل الجليديــة الجامدة، كام تســبب الجليد بأ

السيارات. وانزالق  الشتوية  املزروعات 
وبــادر عامل وعنارص الرطــة البلدية إىل رش امللح 

يدويا وبواســطة معدات تم تثبيتها خلف جرارات زراعية 
عــىل امتداد الطرق، خصوصا تلك التي ال تصلها أشــعة 
الشمس، مبواكبة من رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق الذي 
دعــا املواطنني إىل »توخي الحذر والتــزام البيوت حيث 
ال تدعــو الحاجة إىل التنقــل يف الصباح الباكر، وتجنب 
ســلوك الطرق التي يغمرها الجليــد، ريثام تنتهي ورش 

امللح«. رش  عملية  من  البلدية 
ومن جهة أخرى، عملت آليات وزارة األشــغال العامة 
والنقــل عىل جرف الثلــوج وفتح الطــرق يف منطقة 
عيناتــا- اليمونة- دير األحمــر، عمالً بتوجيهات الوزير 
عــيل حمية، ومبتابعة من محاف بعلبك الهرمل بشــري 
اف املديــر االقليمي لالشــغال يف البقاع  خــرض، وإ
املهنــدس أحمد الحجــار، وأصبحت ســالكة الطرقات 
التاليــة عيناتــا - املشــيتية - البليقــة - دير االحمر، 
واليمونــة - دير االحمر، ودار الواســعة - اليمونة. يف 
حــني تــوىل عنارص مركز جرف الثلــوج يف عيناتا رش 
مادة امللح الخشــن عىل الطرقات التي تخطت فيها طبقة 
الجليد الخمسة ســنتيمرتات.وتعمل البلديات عىل جرف 

الداخلية. الطرقات  عن  الثلوج 
يف األرض القــاع والهرمل، غطــت االرض طبقة من 
الثلوج ال تقل ســامكتها عن الـ 15 ســنتمرت عىل ارتفاع 
500 مــرت يف مع تدين درجات الحرارة اىل مســتوى 6 
تحت الصفر، فيام ُشــلت الحركة عىل الطرقات الفرعية 
والرئيســية، كام قطعت جميع الطرقات الجبلية وعزلت 
القــرى عن بعضها البعض التي ترتفع عن ســطح البحر 

ما يزيد عن 900 مرت.
] ويف الضنية، غطت الثلوج التي تســاقطت بكثافة 
مختلــف البلدات والقرى إبتداء من 300 مرت والمســت 
مناطق الســاحل يف املنية والبداوي وديرعامر وبحنني، 
كام تســببت بقطع طرق رئيســية وفرعيــة إبتداء من 
إرتفــاع 500 مــرت، وتدنت الحــرارة إىل 4 درجات تحت 

ليال. الصفر 
وقد بدأت الورش التابعة للدفاع املدين ووزارة األشغال 
واتحاد بلديــات الضنية والبلديات بإعــادة فتح الطرق 
املقطوعــة، فيام أغلقــت املدارس واملعاهد الرســمية 
والخاصة أبوابها لليوم الثاين عىل التوايل، بســبب رداءة 

والصقيع. الطقس 

*امــا يف عكار، فقد قطعــت العاصفة الثلجية الطرق 
ابتداء من ارتفاع 300 مرت، ووصلت ســامكة الثلوج اىل 
10 ســنتميرتات، بحيث تعذر عىل السيارات غري املجهزة 

سلوكها. من  معدنية  بسالسل 
] ويف منطقــة الجومة، شــكلت بلديــة عكار خلية 
طة اتحاد بلديات  ازمــة ملواجهة العاصفة، وســريت 
الجومــة دوريات منذ املســاء، وعملت عىل مســاعدة 
مواطنني علقت ســياراتهم بالثلوج عند كوع بلدة عيات 
وعىل طريق الشــقدوف، الــربج وعني يعقوب، يف حني 
افــاد  مركــز بزبينا يف الدفاع املــدين ان طريق بزبنيا - 
ممنع - تاشــع وطريق تاشع فنيدق مقطوعة بالكامل.

] كذلك قطعت الثلوج الطرق يف قرى وبلدات الشوفني 
االعىل واالوســط، ابتداء من بلديت ديــر القمر وبعقلني 
وصعودا نحو مناطق العرقوب والحرف والشوف االعىل، 
وتفاوتت سامكته بحســب االرتفاعات. وقد شل الجليد 
ارا  حركــة املــرور وعزل القرى عن بعضهــا والحق ا
باملزروعات ومبســارب املياه التــي تجمدت بفعل تدين 
الحــرارة دون الصفــر. وبعد االنفراجــات التي حصلت 
متكنــت ورش البلديــات مــن العمل عىل فتــح الطرق 

املنطقة. يف  الرئيسية 
] كام تشــكلت طبقات الجليد يف قرى وبلدات راشيا 
، ويف هذا السياق تجنب املواطنون التنقل  والبقاع الغر
بالسيارات او سريا عىل االقدام خوفا من االنزالق، وبدت 
الطرق خالية الســيام الرئيسية منها اال من آليات الجيش 

التي هي يف حال تأهب ملســاعدة املواطنني.
وتعتــرب بلدات ينطا حلــوى دير العشــاير كفرقوق 
عيحــا وعني عطا يف قضاء راشــيا معزولة، كذلك لبايا 
، اما طرق عميق  ومشــغرة وعني التينة يف البقاع الغر
املنصورة غزة وعميق كفريا جب جنني وصوال اىل صغبني 
وطريق غزة الال بعلول القرعون واملنارة راشــيا محفوفة 
باملخاطر للســيارات غري املجهزة. كــام عملت البلديات 
واتحــادات البلديات والهيئــات االهلية عىل فتح الطرق 
والتخفيف من ســامكة الجليد بالقدر املســتطاع وسط 

للغاية. صعبة  ظروف 
] كذلك، عملت عنارص الدفاع املدين منذ الصباح الباكر 
عىل جرف  طبقات الثلج عىل طريق عام عيون الســيامن 

فاريــا فقرا كفردبيان يف جرود كرسوان.
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ن يــكــون ــ ــاد الــنــيــابــيــة طــالــبــت بـ ــص ــت  لــجــنــة االق
ــة ــ ــوازن ــ ــرو امل ــ ــش ــ ــي م ــ ـــائـــهـــا كــلــمــة ف ــ العـ

عقدت لجنة االقتصــاد الوطني والصناعة 
والتجارة جلسة برئاسة النائب  فريد البستاين 
وحضــور نائب رئيس مجلس الوزراء ســعادة 
الشــامي والنواب عيل حسن خليل،  عيل بزي، 
ي، عيل حسن خليل، قاسم هاشم، االن  امني 
عون، روال الطبش، ادي ا  اللمع، روجيه عازار، 
سليم سعادة، شــوقي الدكاش، عيل درويش، 

. ميشال ضاهر، ادي معلوف،  وفيصل الصاي
  اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة  النائب البستاين 
»أشري، يف البداية، اىل انني اترأس اللجنة النيابية 
الفرعية  لدرس اقرتاح قانون املنافسة منذ أعوام، 
وهو يبنى عىل املبادرة الفردية واملنافســة.  وقد 
انهت اللجنة اليوم درس هذا القانون وهو مدرج 
يف جدول اعامل جلسة اللجان املشرتكة  االربعاء 
املقبــل. وهذا االقرتاح يشــكل نقلة نوعية يف 
نظامنا االقتصادي الحر، ونحن  استمعنا لفرتة اىل 
كل االطياف من الهيئات االقتصادية اىل حامية 
املســتهلك وغريها.  وأحيي لجنة املنافسة عىل 

العمل الدقيق الذي قامت به«.
  وأضاف »لجنة االقتصاد  اجتمعت مع نائب 
رئيس الحكومة ونحن موعودون باملوازنة، فهناك 
عدة امور واستحقاقات  مهمة تحب ان تواكبها 
اللجنة، فخطة التعايف التي تطرحها الحكومة 
مجزأة، ونحن عندما  ندرس املوازنة سنعطي رأيا 
وافكارا، فأعضاء اللجنة طلبوا ان تكون لهم كلمة. 
ونحن  كلجنة اقتصاد نعمل مع السلطة االجرائية 
وهي املسؤولة عن املحادثات واملوازنة.  علينا ان 
نحاف عىل االنفاق عىل القطاعات االجتامعية 
وال ســيام الصحة والرتبيــة  ومتويل البطاقة 

التمويلية واالنفاق الرأساميل«.
  وتابــع »تحدثنــا يف اللجنــة  عن القطاع 
املرصيف، وناقشنا املوضوع وهو متشعب، والحل 
الذي سيعلن لن يريض كل  الناس. املهم هو العدالة 

والعدالة للمودع الصغري واملتوســط. سنحاف 
عــىل ودائعهم،  هذا ما قلناه للوزير الشــامي. 
وتحدثنا عن حســم اليوروبوند وهو ســيكون 
80 او 90 يف  املئــة لنخفف مــن ديون الدولة. 
نحن نريد قطاعا مرصفيا سليام، ال نريد افالس 
املصارف.  علينــا اعادة التأهيل وتفعيل اللجنة 
االقتصادية. شــددنا عىل توحيد سعر الرصف  
وتحريره، واللجنة قالت إنه يجب ان نأيت بخطة 
متكاملــة.  وتحدثنا ايضا عن ميزان  املدفوعات،  
فهذه خطة متتد اىل 4 او 5 ســنوات لنصل اىل 
ميزان مدفوعات متوازن،  والربامج االجتامعية 
تكون اولوية للحكومة ويكون الدفع وفق مفعول 
رجعي، وهناك  محادثــات مع البنك الدوي. اما 
بالنسبة اىل الكهرباء فأعطانا دولة الرئيس فكرة 
عن  املحادثات مع العراق واالردن، وسيصار اىل 
زيارة ساعات التغذية، وان شاء الله نصل  اىل 10 

ساعات يف نهاية شهر نيسان«.
  وقال »اللجان املشرتكة  ستقر قانون املنافسة، 
وهو يشكل مع قانون الراء العام خطوات مهمة 

وبارزة لصندوق  النقد الدويل«.
  وختم »تطرقنا اىل النمو  االقتصادي، ويجب 
ان تكون نسبته أعىل بكثري. وتحدثنا عن هيكلية 
دين الدولة ودفعه،  صار هناك ســداد للرضائب 
يبــة الدخل والدوالر الجمريك. ويف لجنة  و
االقتصــاد لن نقبل  بأمر واقع. ســنتواصل مع 
كل الوزارات، خصوصا ذات الصلة. واثار النواب 
موضــوع اال تزيد  الرضائــب عىل املواطن يف 
السلع الغذائية. كذلك، تحدثنا عن احتكار الدواء 
فهو عصب  الحياة، وعلينا توفريه بأفضل جودة 
وافضل سعر. واناشد وزارة االقتصاد وأطلب منها  
التحرك من اجل ضبط االســعار. وأناشد ايضا 
التجار، وهذا موقف وطني، وليس الكل جشعني  

االنتباه اىل هذا املوضوع«.

مة اكــــــد االســــــتمرار بتنفيــــــ التعمي 161 ســــــ
 عــاود حاكم مرصف لبنان 
رياض ســالمة  التاكيد   عىل 
االستمرار بتنفيذ التعميم 161 
وببيع  االساســية  مبفاعيله 
الــدوالر  االمــرييك الورقي 
الورقية  اللبنانية  اللرية  مقابل 
عىل منصة صريفة للمصارف 
ومن دوم  سقف محدد كام تم 
االتفــاق عليه يف اجتامع 11 
كانون الثاين 2022 برئاســة 
رئيس الحكومة  نجيب ميقايت 

ووزير املالية يوسف خليل 
ويهم حاكم مرصف لبنان ان يؤكد للجميع ان 
حجم التداول اليومي عىل منصة  صريفة ال متثل 
عمليات تدخل من قبل مرصف لبنان يف السوق 
النقــدي للدوالر وال حجــم  تدخله الن منصة 

صريفة ال تتضمن فقط العمليات التي يقوم بها 
ا يسجل عليها كل  مرصف لبنان مع املصارف  وا
اء الدوالر التي تتم يف السوق  عمليات بيع و
بني املســجلني عىل  هذة املنصة عرب املصارف 

والرصافني وان مل يتدخل فيها مرصف لبنان  .

البترون« »مستشفى  لـ  ليرة  يين  م  60  :  كركي 
التنفي موضع  املعاكس  للتفتي  البرنام  ووضــع 

أكد  املدير العام للصندوق الوطني 
للضامن االجتامعي محمد كريك ان 
»الصندوق سيبقى  العني الساهرة 
لحامية وصــون األمنني الصحي 
واالجتامعي يف البالد، ولن يتوا 
عن  اتخاذ االجراءات التي من شأنها 
تحقيق هذه الغاية يف حق العاملني 
فيها ومعها«.  وأوعز بتحويل 605 
ماليني لرية لبنانية اىل »مستشفى 
البرتون« لدفع كامل  مســتحقات 
معامالت االستشــفاء العائدة له 
لغاية 2021/6/30، وتشمل حصة 
املستشفى  واللجنة الطبية فيه«. 
وجاء يف بيــان صدر عن مديرية 

العالقات العامة يف الصندوق 
»رغم كل  األجواء غري العادية التي متر فيها البالد 
ككل والصندوق الوطني للضامن االجتامعي  عىل 
وجه الخصوص، يبقى االلتزام بالواجب املهني 
عىل ســلم أولويات القّيمني عىل هذه  املؤسسة 

الوطنية الجامعة، إدارة ومستخدمني. 
وعليه،  يؤكد املدير العام للصندوق محمد كريك 
التزامــه هذا الواجب الوطني من خالل القرارات  
واالجراءات التــي يتخذها يف حق العاملني يف 

الصندوق واملتعاملني معه. 
عىل  الصعيــد الخارجي، يحرص املدير العام 
عــىل إصدار القــرارات التي من شــأنها تأدية  
التزامات الصندوق املالية والصحية واالجتامعية 
إزاء املتعاملــني معه من مؤسســات  وأصحاب 
عمل ومضمونني، وعىل رأس األولويات القطاع 
االستشفا الذي أعلن غري مرة أنه  مستمر وباق 
بفضل الدعم الكبري الذي يلقاه من الصندوق عرب 
السلفات املالية الشهرية  التي يرفدها الضامن 

للمستشفيات. 
ويف  هذا الســياق، وبنــاء لتعليامت املدير 
العام، تم تحويــل 605 ماليني لرية لبنانية اىل  
مستشــفى البرتون لدفع كامل مســتحقات 
معامالت االستشــفاء العائدة للمستشــفى 
لغاية  2021/6/30، وتشمل حصة املستشفى 

واللجنة الطبية فيه، وستتم معالجة  املعامالت 
التي ترد تباعا فور ورودها إىل مكاتب ومديريات 
الصنــدوق، وذلك نظرا  للعالقات التاريخية التي 
تربط الضامن بهذه املؤسســة التي استثمرها 
الضــامن لنهاية  العــام 2015، وملا يؤديه هذا 
ورية ألبناء  املستشــفى من خدمات صحية 

منطقة البرتون  واملدن والقرى املجاورة. 
ويف  ســياق آخر، وعىل الصعيد الداخيل، 
أصدر كــريك قرارا حمل الرقــم 31 بتاريخ 
2022/1/20  قــ مبوجبه وضع موضع 
التنفيذ الربنامج الســنوي للتفتيش املعاكس 
للعــام 2022 وذلك من  أجــل تفعيل املراقبة 
الداخلية عىل أعامل املفتشني الذين سبق لهم 
أن أنجزوا تقارير  تفتيش عىل املؤسســات، 
وذلــك بعد اختيار البعض منها »عشــوائيا« 
إلجــراء  الرقابة املعاكســة للتأكد من صحة 
نتائجهــا، ومنع ارتكاب أي مظلومية يف حق 
أي مؤسسة  أو تغاض عن مخالفات ارتكبتها 

هذه األخرية. 
من  هنــا، يؤكد املدير العام للصندوق أن هذه 
املؤسسة ستبقى العني الساهرة لحامية وصون  
األمنني الصحي واالجتامعي يف البالد، وأنه لن 
يتوا عن اتخاذ االجراءات التي من  شأنها تحقيق 

هذه الغاية يف حق العاملني فيها ومعها«.

كر

العيراني سامي  برئاسة  التوافقية  ئحة  ال  فوز 
الفتو كــســروان  تــجــار  جمعية  انــتــخــابــات  ــي  ف

أجرت جمعيــة تجار جونيــه وكرسوان 
- الفتــوح انتخاباتهــا يف غرفــة التجارة  
والصناعــة والزراعــة، وفــازت الالئحــة 
التوافقية التي يرأســها سامي اميل العرياين  
يت ســامي  بالتزكية، وتوزعت املناصب كا
اميل العرياين رئيسا، انطوان أيوب سيف  نائبا 
بل  للرئيس، اييل أنطوان نخله امينا للرس، 
نوفل زوين امينــا للصندوق، جوزف  جرجي 
الدكاش عالقات عامة واعالم، جيمس روبري 
شــهاب مفوضا لدى الحكومة، واييل أسعد  
خليل وجــريار لويس زوين وفؤاد رفيق بالن 

وفادي ميالد بارود وعصــام ابراهيم عوكر  
وزياد يوسف شهوان وصنني طانيوس بعينو 
وجوزف ميشــال عبريه، أعضاء، ونســيب 

فيكتور  الجميل عميدا للجمعية.
  وقبيــل انتهاء الجلســة، القى   العرياين 
كلمة هنأ فيها االعضاء الفائزين وشــدد عىل 
»التعاضد والتامسك  بني األعضاء ألن املرحلة 
تتطلب الكثري من العمل يف ســبيل معالجة 
املشــاكل التي تعرتض  عمــل التجار يف ظل 
ار فادحة  االزمات املتالحقة التي تسببت بأ

للقطاع التجاري يف  املنطقة«.

ــة إلصـــــــ الـــــشـــــراء : ــيـ ــنـ ــوطـ ــة الـ ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ ــى إطـــــــ االسـ ــ ــ  مـــيـــقـــاتـــي رع
ــمـــل الـــدولـــة ـــام عـ ــاون ضــــــــرورة واملــــــوازنــــــة مــحــطــة اســـاســـيـــة النـــتـــ ــ ــع ــ ــت ــ ال

أعلــن  رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقايت أن 
»حكومتنا تعاود جلساتها االسبوع  املقبل لدرس 
واقرار املوازنة العامة التي تشكل محطة اساسية 
تحتاجها البالد النتظام  عمل الدولة، ونشدد عىل 
ورة تعاون الجميع لتكون هذه املوازنة خطوة 
اساسية عىل  طريق االصالح املنشود. وال نن 
أّن أمامنا اســتحقاقات أخرى أبرزها االنتخابات  
النيابّية التي سنعمل أيضاً عىل تأمني األطر الالزمة 

اف عليها وإدارتها  بفعالّية وشفافّية«. لإل
كالم  ميقايت جاء خالل رعايته حفل »إطالق 
االسرتاتيجية الوطنية إلصالح الراء  العام« يف 
الرساي الحكومــي قبل الظهر، يف حضور وزير 
املال يوســف خليل، وزير  الســياحة وليد نصار، 

ي خوري، وزيــرة التنمية االدارية  وزيــر العدل ه
نجال ريايش،  والنواب ياسني جابر، آالن عون، عناية 
عزالدين، مدير الرق األوسط يف البنك الدويل  ساروج 
كومار جاه، سفري اإلتحاد األورو رالف طراف، نائبة 
املنسق الخاص لالمم املتحدة  يف لبنان نجاة رشدي، 
ممثل السفرية الفرنســية فرنسوا دي ريكولفيس، 
رئيسة معهد باسل  فليحان االقتصادي واالجتامعي 

ملياء مبيض البساط، وشخصيات. 
وقــال  ميقايت يف كلمته »مناســبة اليوم تأيت 
منسجمة مع تطلّعات حكومتنا االصالحية  التي نّص 
عليها بيانها الوزاري، هذه التطلّعات التي انبثقت أوالً 
من ارادتنا  الذاتية ورغبة املجتمع اللبناين باإلصالح، 
وتناغمــت ثانيا مع توصيــات األرسة الدولية  التي 
تتابع عن كثب هذا املوضوع وتعتربه ثالثا يف ســلّم 
اإلصالحات بعد إصالح  الكهرباء وإصالح القضاء«. 

وأضــاف  »إصالح منظومة الراء العام يف لبنان 
جزء ال يتجزأ من رزمة اإلصالحات  املالّية األساسّية 
الرضوريّة لتحقيق االنضباط املايل والحوكمة املالية 
ومكافحة  الفســاد وتعزيز التنافســّية. وهو من 
اإلصالحــات املطلوبة من قبل صندوق النقد الدويل  
وتكرر ذكره يف معظم املحطات والوثائق األساسّية 
مثل توصيات مجموعة الدعم الدولية  للبنان، واملبادرة 
الفرنســية التــي نثّمن، وتوصيــات إطار اإلصالح 

والتعايف وإعادة  االعامر وطبعاً مؤمتر »سيدر«. 
ولفت  إىل أن »املسار الذي سلكه إصالح الراء العام 
يُثبــت أّن اإلصالحات ممكنة، وهي  ملصلحة املواطن 
ا تحتاج إىل اإلرادة السياســّية، وإىل  ّ واالقتصاد، إ
اقرتان هذه  اإلرادة بالعلم والتخصص وااللتزام باملعايري 
الدولّية واالنفتاح عىل دروس التجارب  العاملّية، واألهّم 
إىل الراكة والتفاعل اإليجا مع مكّونات الحوكمة 
من مجتمع  مدين وقطاع خاص ومؤسسات حكومّية 

جديّة وُمحرتفة«. 
وأوضح  ميقايت أن »من جهتنا، ســنعمل رسيعا 
عىل استكامل الخطوات الرضوريّة إلصدار  املراسيم 
التنفيذيّــة التي من شــأنها تفعيــل عمل الهيئتني 
الجديدتني اللتني استحدثهام  هذا القانون، وهام هيئة 
الراء العام وهيئة االعرتاضات ومندرجات القانون 
من منّصة  الكرتونّية مركزيّة وتدريب للكادر البري 
وذجّية تشكّل أدوات  حقيقّية لنقلة  وط  ودفاتر 
نوعّية يف إدارة املال العام، ويف تحقيق الشــفافّية 
واملســاءلة  املطلوبة. كام نتطلّع اىل إبعاد تنفيذ هذا 
اإلصالح عن التجاذبات السياسية، أياً  كانت، لتحقيق 
النتائــج املرجــّوة منه، فأي تأخــري يف تنفيذ هذه 
الخطوات ووضع هذا  القانون موضع التنفيذ سُيقرأ 

عىل أنّه مؤ سلبي وخطري لصدقية  الحكومة«. 

{ البساط {

شددت مليا  البساط عىل دور إصالح الراء العام يف  
»تحسني الحوكمة املالية وجودة الخدمات العامة«، 
الفتًة إىل أنه  »ميّثل 20 يف املئة من النفقات العامة 
عىل املســتوى املركزي من دون احتساب  املؤسسات 
العامة والبلديات«، وبأن »الحكومات هي الشــاري  

األكرب«. وابرزت أن كفاءة الراء العام »عامل أسايس 
يف تعزيز  مشاركة املؤسسات الصغرية واملتوسطة«. 

{  كومار جاه {

من جهته، اعترب املدير اإلقليمي لدائرة  املرق يف البنك 
الدويل ساروج كومار يف كلمة مسجلة بالفيديو ان هذه 
االسرتاتيجية  »خطوة مهمة جداً نحو تنفيذ قانون الراء 
العام الذي أقره مجلس النواب«.  والح أن »حجم االنفاق 
الحكومي املركزي عىل الراء العام يف لبنان  »ضخم« 
وكذلك حجم اإلهدار فيه بسبب عدم فاعلية املنظومة«. 

ورأى  أن تحســني منظومة الــراء العام يكفل 
»تحرير نحو 340 مليون دوالر« بفضل ما  سيحققه 
من وفورات، مشدداً عىل إمكان »استخدام هذا املبل 
ملعالجة  الصعوبات املالية واالقتصادية واالجتامعية 
التي يواجهها لبنان«. وذكّر بأن  »دعوات الشعب اللبناين 
وهيئات املجتمع املدين واملجتمع الدويل إلصالح نظام  
الراء العام تصاعدت مع الوقت«، وبأن »هذا اإلصالح 
أصبــح أك إلحاحاً  بعد انفجار مرفأ بريوت واألزمة 

املالية املستمرة يف االقتصاد  اللبناين«. 
وأكد  كومار جاه اســتعداد البنك الدويل »ملواصلة 
دعم لبنان يف الخطوات املقبلة يف  هذا املجال بالتعاون 
مع كل الركاء الدوليني واملؤسسات اللبنانية«، مؤكّدا  
عىل »الحاجة إىل استمرار تنسيق جهود كل الجهات 
املانحة ومتويل األولويات يف  تنفيذ االســرتاتيجية 

الجديدة إلصالح الراء العام«. 
وتعهد  »استمرار البنك يف دعم تنفيذ هذا اإلصالح 
الذي يشكل عنرصاً اساسياً يف إرساء  حوكمة شفافة 
وقابلة للمحاسبة، خصوصاً لجهة استحدا هيئة 
الراء العــام الناظمة  وهيئة االعرتاضات، ومتويل 

إصالجات الراء العام اإللكرتوين«. 
أما رشــدي  فنوهت بإعداد هذه اإلسرتاتيجية، 
معرّبًة باسم االمم املتحدة عن اعتزازها بهذا  اإلنجاز 
املهــم بعد طول انتظــار. ورأت ان »الخطوة األك 
أهمية تكمن يف حشــد  الزخــم املطلوب لضامن 
االرادة السياسية لوضع هذه االسرتاتيجية موضع 

التنفيذ  وايالئها االهمية القصوى«. 
وشدد السفري طراف يف كلمته عىل »أهمية  الراء 
العام لتعزيز الشفافية واملساءلة ومكافحة الفساد 
واســتعادة ثقة املواطنني  واملجتمع الدويل«، مرّحباً 
بـاطالق هذه االسرتاتيجية مثنيا عىل جهود الجهات  
املعنية التي ســاهمت يف الوصول إىل هذه املحطة 
ومنهم النائب ياسني جابر  والسيدة مليا مبيض. ومتنى 

تطبيق هذه االسرتاتيجية. 
واشار  إىل أن »االتحاد األورو مستعد لدعم هذا 
املســار من خالل املساعدة التقنية  واملالية لتطبيق 
هذه االســرتاتيجية«، الفتاً اىل »البيانني اللذين صدرا  
امــس من املجموعة الدولية لدعم لبنان ومن االتحاد 
األورو عن الوضع يف لبنان  والتشــديد عىل إعادة 
القــدرة اىل الحكومة التخاذ القرارات، والوصول إىل 

االنتخابات  يف الوقت املحدد«. 

{ دي ريكولفيس {

كذلك، رأى دي ريكولفيس  ان »هذا االصالح خطوة 

مهمة ننتظرها منذ فرتة طويلة وهو ما نص عليه 
مؤمتر سيدر  واطار التعايف واالعامر«، معترباً ان 
وري للبنان ولسكانه يف إطار  جهود  »االصالح 
مكافحة الفساد وهو اداة ملساءلة السلطات العامة 
ويعيد الثقة للشــعب اللبناين  واملجتمع املدين«، 
معلناً ان »فرنسا ساهمت يف هذه االسرتاتيجية 

من خالل  خرباء«. 
وقــال   النائب جابــر يف كلمته ا يدل عىل 
اهتاممــك  بإصالح الــراء العام يف لبنان«. 
ومتّنى »كرئيس للجنة النيابية املولجة  متابعة 
اً  تنفيذ القوانني أن تكون هذه املناســبة مؤ
اىل بدايــة انطالقة طال  انتظارها للعمل عىل 
تطبيــق القوانني النافذة ولكــن غري املنفذة، 
ويفوق عددها الـــ 75  قانونا، ومعظمها قوانني 
اصالحية لبنان بأمس الحاجة اليها ولكن لالسف 
بقيت لســنوات  اسرية خزائن الحكومات املتعاقبة 
وجواريــر الوزراء. ان اك مــا يؤملنا كمرعني 
نبــذل  جهوداً كبرية الجل اصدار القوانني، ان نرى 
ان جهودنا تذهب ســدى بسبب متنع الحكومات  
والوزراء عن تطبيق القوانني علامً ان ذلك يشــكل 
مخالفة دســتورية فاضحة، فبحســب املواد  65 
و66 مــن الدســتور اللبناين مهمــة الحكومات 
والــوزراء تطبيق القوانني، إضافــة اىل انه  من 
الثابت ان املدخل اىل االصالح الحقيقي هو االلتزام 
بتطبيقهــا، وهذا هو الطريــق  الصحيح الجل ان 

يصبح لبنان دولة قانون ومؤسسات ». 

{ الوزير  خليل {

من جانبــه، ألقى وزير املال يوســف الخليل  
كلمــة، جــاء فيها »يف  إصالح الــراء العام 
 ، ُفــرٌص جّديّــة للتطبيق الفعيل لهــذه املباد
وضــع مداميكها  القانــون الجديد، ولكن أيضا 
واألهــّم بالنســبة ألوضاعنا املالّيــة اليوم هو 
تحقيق  انتظام مايّل أكرب من خالل مبدأ اإلدماج 

باملوازنات.
هذا  املبــدأ يتطلّب تخطيطاً ُمســبقاً لإلنفاق، 
ورؤيــة متوســطة األجل ُمدمجــة يف مروع  
موازنــات كّل جهة شــارية يف الدولة، بحيث ال 
مُيكــن رصف األمــوال من خارج هذا  الســياق، 
ويُصبح بالتايل لــوزارة املال ُقدرة فعلّية ولو بعد 
حني، عىل اســتراف  حاجات التمويل، كام وعىل 
دفع مســتحّقات املوردين عند اســتحقاقها ومن 

دون تأخري.
من عىل هذا املنرب، أدعو كل الركاء إىل  توفري 
الدعم املُنّسق لتنفيذ ما حّددته اسرتاتيجّية إصالح 

الراء من خطوات  تنفيذيّة، وأبرزها 
أوالً  إقرار املراســيم املكملــة للقانون واقرتاح 

التعديالت عىل القوانني األخرى املرتبطة به. 
ثانيــاً  إصــدار االرشــادات ودفاتر الروط 

النموذجّية ووضعها يف متناول املعنيني. 
ثالثــاً  تعزيز القدرات الوطنّية من خالل تدريب 
كافــة العاملــني يف الدولة ومؤسســاتها ويف  
البلديّات واتحاداتهــا وجميع الهيئات والركات 

التي تُنفق ماالً عاّماً. 
رابعاً  تشغيل املنّصة االلكرتونّية املركزية التي 

تشكل العامود الفقري للنظام الجديد. 
خامســاً  تعزيز الهيئة الناظمة هيئة الراء 

العام. 
سادساً  انشــاء ودعم هيئة االعرتاضات وهي 
الهيئة الضامنة لحقوق املعرتضني وفق األســس 

الجديدة  العرصيّة للشكوى واالعرتاض. 
إضافًة  بالطبع إىل املحاور األخرى التي حّددتها 
االســرتاتيجّية والتي ستساهم فعلياً يف  تحقيق 
الوفر، وتحفيز املؤسســات الصغرية واملتوسطة، 

أسوة بالبلدان التي  سبقتنا.  

ا مي

ــا مــــن الــــــ »كـــابـــيـــتـــال كـــونـــتـــرول« ــاءهـ ــنـ ـ ــ ــتـ ــر اسـ ــ ــت ــن ــن ت ــيـ مـ ــ ــتـ  شــــركــــات الـ
مــنــيــن املــ ــدد  عــ تـــراجـــع  ــى  ــ ال اد  دوالر«  ــرا  ــ ــف ــ »ال ــى  عــل ــا  ــادن ــم ــت اع  : ــاس  ــســن ن

كات التأمــني يف لبنــان كســائر   تعــاين 
القطاعات،  من تداعيات األزمة االقتصادية وانهيار 
العملة الوطنية وتعّدد أسعار الرصف. وقد  تفاقمت 
التحديات مع انتشــار جائحــة »كورونا«، وعقب 

انفجار مرفأ بريوت.
كات الّضامن إييل نسناس قال  رئيس جمعّية 
نعــاين  من األزمة االقتصادية كام كل القطاعات، 
وأبرز املشــاكل والتحديات التي نواجهها هي  عدم 
إمكانية تحويل األموال، فنحن مجربون عىل تحويل 
أقساط إعادة التأمني التي ال  ميكننا العمل من دونها، 

فنضطّر إىل التوّجه للسوق السوداء لتحويلها.
وأضاف طالبنا أن يُســتثنى قطاع إعادة التأمني 
مــن  »الكابيتال كونــرتول«، واجتمعنا مع اللجان 
ن مل نصل  ا حّتى  ا ّ النيابيــة والوزراء املعنّيــني إ

إىل نتيجة.

وتطــرق إىل موضوع االستشــفاء، حيث قال 
نســتلم  الفاتورة االستشــفائية بعــد رفع الدعم 
بالدوالر »الفريش«، فاضطررنا إىل تحويل  االقساط 
اىل الدوالر يك تتالءم مع قيمة الفواتري، هذا االمر 
أّدى إىل انخفــاض عدد  الزبائن بســبب انخفاض 
قدرتهم الرائية بشــكل كبري يف ظل هذه األزمة 

االقتصادية  الخانقة.
كــام لفت إىل »اعتامد بوالص جديدة بكلفة أقّل،  

وتغطية أقّل، وعدد مستشفيات أقّل«.
أّما بالنســبة إىل التأمني عىل السّيارات، فرح  
نسناس أّن »األقساط أصبحت بالدوالر وذلك يف ظّل 
التضخم الحاصل، حيث زادت الكلفة  خصوًصا عىل 
قطع غيار الســيارات«، مشرياً إىل أّن »االلتزامات 
كات  التأمني ملدة سنة فيجب أّن نأخذ  تؤخذ عىل 
احتياطاتنا ملواجهة التضخم، ولذلك يجب ان تكون  

األقساط بالدوالر الـ »فريش«.
ار الناجمة عن  ويف مــا يتعلّق بتغطيــة األ
انفجــار  املرفــأ، لفــت إىل أّن »غالبّية الركات 
بدأت بالدفع للمؤمنني«، مشــرياً اىل  »الصعوبات 
مع ُمعيدي التأمــني الذين كانوا مرتّددين يف دفع 
حّصتهــم، ألّن نتيجة  التحقيق الرســمي املتعلّقة 
باالنفجار مل تصدر بعــد، وغالبّيتهم بدأوا بالدفع 
والبعض  منهم رفضوا ذلك ماّم تسّبب مبشاكل مع 

املؤّمنني«.
وأخــريًا، رأى نســناس أّن »التحدي الكبري الذي  
يواجه القطاع، هو االســتمرارية يف ظل الضائقة 
االقتصادية التي يشهدها لبنان«،  متمّنًيا أن يتعا 
هــذا البلد ويعود مجلس الــوزراء إىل االنعقاد وأن 
يكــون هناك خطة  نهوض تنقذ وطننا الذي ينزف 

منذ عامني، وينقذ الشعب الذي يعاين.

مـــــيـــــن املــــــــــــازوت تـــــ
حزيران حتى  »أوجيرو«  لـ 

أعلن  وزير االتصاالت جوين القرم عن اجتامع عقد 
يف أوجريو، خلُص إىل تأمني كمية مازوت  تكفي حتى 

حزيران املقبل.
وإذ  لفت يف حديث إذاعي إىل أنه »حتى الســاعة 
ا  تُعقد اجتامعات  ّ مل يرســل أرقام موازنة الوزارة، إ
مكثفة هذا األســبوع لالنتهاء من موضوع التعرفة«، 
أكــد أن  »هذا األمر يحتاج اىل جهــد كبري ألننا نأخذ 
باالعتبار ذوي الدخل  املحدود«، متوّقعاً »تقديم موازنة 

الوزارة مطلع األسبوع املقبل«. 
وعن  أســعار بطاقات التريج املســبقة الدفع 
للهواتــف الخلوية، أوضح القرم أنه ســبق أن طرح  
فكرة وال تزال قامئة »تســتند إىل عدم تغيري تسعرية 
هذه البطاقات، بل تخفيض  مّدة الداتا مع اإلبقاء عىل 
مّدة الصالحية نفسها«، كاشفاً أن »البحث  حالياً يف 
الحفاظ عىل عدد الدقائــق عىل حالها بالتوازي مع 
تخفيــض الداتا، وهذا  املخرج مناســب لذوي الدخل 

املحدود«. 
أّمــا  عن الهيئة الناظمة لقطــاع االتصاالت، فأكد 
السعي إىل تعيينها، »لكّن ذلك  يتطلّب اجتامع مجلس 
الــوزراء«، آمالً »عدم خضوعهــا للمحاصصة ألنّها 

مصلحة  وطنية بامتياز«. 

ــس ــاري ــي ب ــة فـ ــق ــ ــه املــك ــات ــاع ــم ــت ــع اج ــاب ــت حــمــيــة ي
عقد وزير األشــغال العامة والنقل 
الدكتــور عيل حميه، يف الســفارة  
اللبنانية يف باريس اجتامعا امس  مع 
املدير  االقليمــي لركة Veolia التي 
تعنــى بالطاقة والنفايــات  ومياه 
الرصف الصحي. وتناول اللقاء كيفية 
االســتفادة من املساحات الخالية يف 
املطار  ومرفأ بريوت واملراف األخرى 
لتوليد الطاقة الكهربائية وانتاج الغاز 
من مياه الرصف  الصحي التي مترر يف 

قنوات اسفلهام.
  وأكد الوزير حميه »أن هدفه  عىل 
الــدوام زيادة الخدمات وتحســينها 
بغية زيــادة ايرادات الخزينة العامة 
من خالل  االســتثامر االمثل لكل ما 

.» يتعلق مبرافق الدولة كاملطار واملراف
  ويف هذا االطار، أشــار حميه اىل  انه »ميكن 
االســتفادة من املساحات الخالية سواء يف املطار 
أو حتى يف املراف  كافة يف انتاج طاقة كهربائية 
إضافية باستغالل الطاقة الشمسية والتي تخفف 
من  النفقات املالية التي تدفعها هذه املرافق النتاج 

الكهرباء عرب الوقود«.
  وأشــار حميه اىل أنه »تم  االتفاق مع الركة 

عىل إرسال فريق تقني إلعداد دراسة للمطار للنظر 
يف كيفية  االستثامر االمثل للطاقة الشمسية مع 
الحفــاظ عىل جودة الخدمــات فيه، وكذلك االمر 
تم  االتفاق معها أيضا عىل دراســة ثانية لكيفية 
االســتفادة من املياه املبتذلة والتي  مترر اىل البحر 
أســفل أو مبحاذاة هذه املرافــق إلنتاج الغاز منها 
واستفادتها منه، مع  امكانية بيعه ايضا، وكل ذلك 
يف سبيل زيادة االيرادات التي عربها نستطيع خلق 

خدمات  إضافية جديدة يف هذه املرافق«.

اري مية  
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انـــــــتـــــــفـــــــاضـــــــة الـــــــنـــــــقـــــــب الــــــــــــــــــــــدالالت واألبــــــــــعــــــــــاد
محمد مصطفى شاهني

 اســتمراراً لإلرهاب الصهيوين الذي ميارسه  االحتالل منذ 
النكبة عام  1948 تســتمر محاربة الهوية الفلســطينية عىل 
أرض النقب ُهدم ما يزيد عن تسعة آالف  وحدة سكنية من القرى 
وضيق الخناق عىل ســكانها  الذين  وقفوا يف وجه  مخططات 
االحتالل للســيطرة عىل أرضهم واستطاع  أهايل النقب العرب 
الفلســطينيني  بوحدتهم تحطيم مخططات ســابقة لتهويد 
النقب كان أبرزها مخطط )برافر- بيغن( الذي أقره الكنيســت 
الصهيــوين عام 2013 لنقل 22 قرية يف النقب ومصادرة 700 
الف دونم،  يف محاولة تهويد النقب من خالل حرص املواطنني 
العــرب هناك يف واحد يف املئة من أرايض  املنطقة وما يحاول 
الصنــدوق القومي اليهودي تنفيذه االن هو امتداد لهذا املخطط  

التهويدي .
ويف هــذا االطار املعقد للرصاع مــع االحتالل لجأ االحتالل 
ائب وعدم اعطاء  اىل  تبنــي خيارات بديلــة من اعتقاالت و 
تراخيص للقرى والتضييــق  االقتصادي عليهم ولكن رغم ذلك 
تجــدر أهــل النقب بأرضهم ، و أمام صمود ســكان النقب يف  
قرية مســعودة واألطــرش و تل الســبع والعراقيب وغريها، 
ويف ظــل تأثري العامل الدميغرايف  بوجود ربع مليون نســمة 
من البدو يف النقب وخشــية االحتالل من الزيادة الدميغرافية  
للعرب شكل ذلك عامل ضغط عىل مكونات السيادة الصهيونية 
والتي ال تزال تســعى حتى  اليوم ملصــادرة 500 الف دونم يف 
النقــب بالتعاون مع ســلطة األرايض الصهيونية و  الصندوق 

القومي اليهودي )كاكال( . سعى اليمني الصهيوين وحزب ميينا 
الصهيوين الذي  ينتمي له نفتايل بينت رئيس الوزراء الصهيوين 
ومبشاركة عضو الكنيست بن جبري وأعضاء  من الليكود  ومن 
خالل الصندوق القومي اليهودي بذريعة تشجري النقب لتهويد  
أرايض  النقب  للســيطرة عــىل أرايض النقب بطريقة ملتوية 
فكانــت هذه الجرمية  صاعــق االنفجار يف مدن وقرى النقب 
التي خرجت يف ثورة شــعبية رافضة لهذا العدوان و  دفاعا عن 

حقها األصيل الثابت يف أرضها.
والحظنــا متدد هبة النقــب اىل الداخل املحتل  يف الرملة ام 
الفحم  و نيلها دعم الســكان العــرب يف املدن والقرى  املحتلة  
عام 1948 يف تأكيد واضح ال يحتمل التأويل ، وأن النقب ليست 
وحدهــا يف مواجهة حمالت  اإلرهــاب والتهويد الصهيونية 
وعىل مختلف املســتويات السياســية واالجتامعية واألمنية 
داخل  املجتمع الصهيوين هناك خوف شــديد من توسع أعامل 
الرفــض واملقاومة لهذه االنتهاكات  والجرائم ودخول البالد يف 
موجة عمليات تهويد ما تبقى من هيبة جيش االحتالل وتحطم  
بقايــا صورتــه املهتزة  يف الداخل ، وهو ما  عرب عنه الصحفي 
العســكري  الصهيوين أمري بوخبوط الذي قال« إن جهاز األمن 
العام الصهيوين ) الشــاباك(  يوسع من عمليات التحقيق بعد 
ارتفــاع عدد الحواد يف النقب ضد جنــود االحتالل واحراق  
طة يف تل الســبع ومهاجمة  القطار وحرق سيارات«  مركز 
مام يدلل عىل  تصاعد الهبة الشــعبية ضد االرهاب  الصهيوين 

ومحاوالت تهويد النقب.
مثة اعتقاد ســائد يف دوائر صنع القــرار لدى االحتالل  أن 

متدد هبة النقب يشكل تهديد 
حقيقي وكاريث عىل الجبهة 
الداخلية وان املؤسسة  االمنية 
ســتكون عاجزة عن معالجة 
ومواجهة تحــدي أمني بهذا 
الحجم فأعداد الســكان  من  
بدو النقب الفلسطينيني كبرية  
و هناك سلســلة من املخاطر 
الجديــة التي  ال تتام  مع 
املتغــريات الراهنة يف النقب 
الذي بــات يحتــاج واقعية   
وبراغامتيــة يف التعامل مع 

التطورات.
 ويف الوقت نفســه ال تزال هنالك العديد  من جوانب التوتر 
يف املنطقة كام نعلم فان الوضع الجيوســرتاتيجي الجديد يف 
املنطقة  بفعل التهديدات الصهيونية  األمريكية بشــن هجوم 
ضــد الجمهورية االســالمية  االيرانية خوفاً من برنامج إيران 
الدفاعي، وتصاعد احتاملية نشــوب رصاع مع جبهة  الشامل 
املتمثلــة بحزب الله، وســخونة الجبهــة الجنوبية مع قطاع 
ورة  إنهاء أي إنتفاضة أو هبة شــعبية يف  غزة مام يجعل 
ورة ملحــة وعاجلة  لألمــن الداخيل  الصهيوين ،  النقــب 
مــام يجعل هبة النقب تحمل من القــوة والتأثري الكثري وبات 
مطلوباً املزيد  من الحراك الشــبا والشعبي يف الجليل واملثلث 
والداخل املحتل إلفشال مخططات  االحتالل الخبيثة ضد األرض 

واإلنسان والهوية يف النقب ، املطلوب من كل اعالمي  ومثقف 
ووطنــي أن يقف مع هــذه الهبة وقد انطلــق يف هذا اإلطار 
حمــالت إلكرتونية داعمة  لتعريف العامل بجرائم االحتالل يف 
النقب حملة الحملة عنوان أنقذوا النقب لفضح  االحتالل أمام 
املؤسســات الدولية والحقوقية  لتعمل عىل لجم االحتالل الذي  
يرتكب مجزرة قانونية يف النقــب وتجاوز لألعراف واملواثيق 

الدولية واإلنسانية .
رغــم  الوضع املعقد والهجمة الرســة ومحاوالت التهويد 
والتهجري  إال أن سكان النقب  شكلوا أسطورة نضالية بحفاظهم 
عىل هويتهم العربية الفلسطينية رغم مرور سنوات صعبة  من 
مالحقــة االحتالل ومحاولة ســلخهم عن هويتهم  إال أنهم ال 
يزالون ثابتني يف  وجه هذا املحتل العابر وســتبقى النقب أرض 

وهوية عربية فلسطينية.

وصل وزير الدفاع اليوناين نيكوالس باناجيوتوبولوس،إىل 
إرسائيــل للقاء نظــريه بيني غانتس، حيــث ناقش الجانبان 

التعاون الدفاعي املشرتك.
وقــال غانتــس يف تغريدة عرب »تويــرت« »التزام إرسائيل 
بالتعاون األمني   مع اليونان، يقوم عىل أساس املصالح والقيم 

املشرتكة«.
وأضاف »هناك إمكانات كبرية لتوســيع تعاون إرسائيل مع 
أصدقائهــا القدامى والجــدد يف املنطقة يف مجاالت الطاقة 
واالبتــكار وكذلك األمن. ســنواصل العمل بهذه الروح وتعزيز 

اإلطار الثاليث بني إرسائيل واليونان وقربص«.
وخالل اللقاء، قال غانتس »يف الوقت الذي يجري فيه ضباط 
إيرانيــون كبار مفاوضات ببدالت مع فيينا، فإن مبعوثيهم يف 
الرق األوســط يزيدون من عدوانيتهم   يف املنطقة، كام رأينا 
األســبوع املايض بالهجوم اإلرها عــىل اإلمارات العربية 

املتحدة«.

وأضاف »يجب أن تكــون لعبة إيران املزدوجة عىل طاولة 
املفاوضــات يف فيينا وكل جهد دويل للتوصل إىل اتفاق، يجب 

أن يأخذ يف االعتبار عدوانية إيران يف املنطقة«.

قال التحالف الســعودي اإلمارايت إنه ينفذ عملية عسكرية 
واسعة لشل قدرات الحوثيني يف عدد من محافظات اليمن، يف 
حني اعترب الرئيــس األمرييك جو بايدن أن إنهاء الحرب هناك 
»ســيكون صعبا جدا«. وتواصلت غارات التحالف عىل مواقع 
عدة يف العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة غرب البالد استهدفت 

مواقع مختلفة حسب مصادر محلية.
من جهتها، نقلت وكالة األنباء السعودية عن التحالف قوله 
إنه استهدف أسلحة مخزنة مبعسكر القوات البحرية بالحديدة، 
تــم نقلها تحت غطاء تجاري. وكان املتحد باســم الحوثيني 
يحيــى رسيع أكد أن قوات الجامعة شــنت قصفا بصاروخني 

باليستيني عىل مناطق يف شبوة .
ميدانيــا أيضا، قالت مصادر مينيــة إن قوات مدعومة من 
اإلمارات دخلت معسكر »مرة« غر مدينة عتق املركز اإلداري 

ملحافظة شبوة.
وأضافت املصادر أن محاف شــبوة الجديد عوض العولقي 
أصدر أوامر لقوات الجيش املتمركزة يف معسكر »مرة« لتسليمه 
ملا تسمى »قوات دفاع شبوة«، وهو االسم الجديد للقوات التي 
كانت تُسمى النخبة الشبوانية التي شكّلتها وتدعمها اإلمارات.

وكانت قوات الجيش اســتعادت السيطرة عىل معسكر مرة 
ب 2019 أثناء محاولة القوات  من قوات »النخبة الشبوانية« في

املدعومة إماراتيا السيطرة عىل محافظة شبوة.
ترصيحــات بايدنفي غضون ذلك، قال الرئيس األمرييك جو 
بايدن إن إنهاء الحرب يف اليمن يتطلب مشاركة طريف الرصاع 

هناك، وإن األمر سيكون صعبا للغاية.
ويف مؤمتر صحفي مبناسبة مرور عام عىل توليه منصبه، 
قــال بايدن إن طلب اإلمارات إعــادة إدراج جامعة أنصار الله 

الحوثيني يف قامئة اإلرهاب قيد الدراسة.
مــن جهتها، أعلنت وزارة الخارجيــة األمريكية أن املبعو 

األمــرييك تيمــويث ليندركين بدأ جولة تشــمل دول الخليج 
وبريطانيــا إلحياء العملية السياســية يف اليمن، وأنه يعتزم 
الضغط عــىل األطراف املعنيــة لوقف التصعيد العســكري 

واملشاركة يف عملية سالم شاملة.
جهود الســالموذكر بيان للخارجيــة أن جولة ليندركين 
تهدف لتنشيط جهود السالم بالتنسيق مع األمم املتحدة وكبار 

املسؤولني يف دول الخليج والركاء الدوليني.
وأضــاف البيان أن ليندركين ينــوي الضغط عىل األطراف 
لوقف التصعيد العســكري واملشاركة يف عملية سالم شاملة، 
كام ســريكز عىل الرضورة امللحة إلنهاء األزمتني اإلنســانية 

واالقتصادية اللتني يعاين منهام اليمنيون.
يف السياق ذاته، أكد ستيفان دوجاريك املتحد باسم األمني 
العام لألمم املتحدة مواصلة جهود خفض التصعيد يف اليمن.
وأضاف أن املبعــو الخاص لليمن هانس غروندنبري حث 
األطراف اليمنية عىل التعاطي بشكل بناء مع جهوده لتخفيف 

فوري للتصعيد.

يــــــره اليوناني التعاون الدفاعي املشــــــتر غانتس يعرض مع ن ـــــف غـــــــاراتـــــــه ــف الــــــــعــــــــربــــــــي« يـــــكـــــ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــتـ ــ ــ »الـ
طـــرفـــيـــهـــا ولــــيــــة  مــــســــ الــــــحــــــرب  إنــــــهــــــاء   : بــــــايــــــدن 

أبرمت حكومة االحتالل اإلرسائييل، صفقة بقيمة 3 مليارات 
3 مليار دوالر( لراء 3 غواصات متطورة من أملانيا.  يورو )4

وقالت حكومة االحتــالل إّن الغواصات التي تعمل بالديزل 
والكهرباء من فئة »داكار« ستنتجها مجموعة »تيسني كروب« 
األملانية، ومن املتوقع أن يتم تســليمها يف غضون 9 سنوات، 
مؤكّــدًة أّن »الحكومة األملانية ســوف تغطي جزءاً من تكلفة 

الغواصات«.
ووّقع املسؤولون اإلرسائيليون واألملان عىل الصفقة قبل أيام 
من تصويت الحكومة اإلرسائيلية عىل تشكيل لجنة حكومية 
للتحقيق يف االســتحواذ عىل غواصات وسفن حربية أخرى 
من »تيســني كروب« بني عامي 2009 و2016، يف عهد رئيس 

الوزراء آنذاك بنيامني نتنياهو.
وال ترتبط الغواصات الجديدة بهذه الفضيحة، املعروفة باسم 

»القضية 3000«.
ويشــتبه يف ضلوع العديد من رجال األعامل اإلرسائيليني، 
بينهم أشخاص مقربون من نتنياهو وقائد سابق يف البحرية، 
يف فضيحة فســاد تتعلق براء أســلحة بحرية من »تيسني 

كروب«.
ومل يتم إدراج اســم نتنياهو كمشتبه به يف تلك الفضيحة، 

لكنه يخضع حالياً للمحاكمة يف ثال قضايا فساد أخرى.
وتعليقــاً عىل االتفاقية، قــال وزير األمن اإلرسائييل، بيني 
اء هــذه الغواصات من شــأنه أن »يعمل عىل  غانتــس، إّن 
تحسني قدرات البحرية اإلرسائيلية، وسوف تسهم يف التفوق 

األمني إلرسائيل يف املنطقة«.

وأضاف أّن »املؤسســة األمنية والعسكرية تتعاظم وتتجهز 
بالوسائل القتالية«، مشرياً إىل رفع جهوزيتها العمالنية »إزاء 

التحديات يف كل الجبهات«.
ومن الجدير ذكره أّن سالح البحرية يف جيش االحتالل يعاين 
من نقاط ضعف مزمنة، فبحســب التقرير السنوي لـ«غلوبال 
فري بور«، فإّن »ترتيب قوة سالح البحرية اإلرسائييل عاملياً بناًء 
ات هو 44، بينام تحتل دول أخرى يف  عىل عدد كبري من املؤ
املنطقة مراكز أك تقدماً مثل مرص 12، وتركيا 18 وإيران 22«، 

حسب منهجية الرتتيب للموقع نفسه.
كــام أّن الصفقة تتزامن مع تعاظــم القلق اإلرسائييل من 
تطور قدرات البحرية اإليرانية التي تحدت األســطول الخامس 

األمرييك أواخر العام املايض. 

دعت قوى سياسية وناشطون سودانيون إىل التظاهر ، يف 
جولة احتجاجات جديدة تحت شــعار »الوفاء للشهداء«، غداة 
مقتــل متظاهر بأم درمان أمس، بالتزامن مع وصول مبعوثني 

أمريكيني وإجرائهام محادثات يف الخرطوم.
ق« )تجمع  وقالت »تنســيقيات لجان مقاومة الخرطوم 
لناشطني يف االحتجاجات( يف بيان إن »استمرار العمل الثوري 
الســلمي الجامهريي يشكل ضامنا حقيقيا إلسقاط االنقالب 

وحلفائه«.
وأضــاف البيــان »بناء عىل ذلك نعلن عــن مليونية الوفاء 

للشهداء يف شارع الستني بالخرطوم«.
وتابــع »ندعــو كل الثوار للمشــاركة الفاعلة وفاء ألرواح 
الشــهداء، وال نعرف وفاء للشهداء إال باستكامل طريق الثورة 

وإقامة السلطة املدنية الكاملة«.
وهــذه أول دعــوة للمظاهرات عقب أخــرى وقعت االثنني 
املايض، وأسفرت عن ســقوط 7 قتىل و167 إصابة بينها 52 
بالرصاص الحي، وفق لجنة أطباء الســودان )غري حكومية(، 
ما دفع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح الربهان  إلصدار قرار 

. بتشكيل لجنة تق حقائق يف تلك األحدا
جمعة الشــهيدودعت »الحريــة والتغيري« إىل إحياء ذكرى 
الشهداء عرب يوم »جمعة الشهيد« يف 21 كانون الثاين الجاري 

)غدا الجمعة(، »ليكون يوما لتخليد ذكراهم عرب مواكب تسري 
من املساجد عقب صالة الجمعة، وأن تتوجه املواكب إىل منازل 

الشهداء«.
مــن جانبها، وجهت 3 منظامت طبية غري حكومية - وهي 
»لجنة أطباء الســودان« و«نقابة أطباء الســودان الرعية« 
و«لجنة االستشــاريني واالختصاصيــني«- نداء ألحرار العامل 
»للتضامن مع الشعب السوداين، ومخاطبة الحكومات للضغط 

وعزل السلطة االنقالبية بالسودان سياسيا واقتصاديا«.
وقال بيان مشرتك أصدرته املنظامت الثال »ندعوكم )أحرار 
العامل( ملخاطبة حكوماتكم وممثليكم برضورة استخدام كافة 
وســائل الضغــط والتأثري التي متتلكها دولكم ضد الســلطة 
االنقالبية ومحارصتها سياسيا واقتصاديا )..( وكذلك الضغط 

عىل حلفائها وداعميها من دول العامل واإلقليم«.
وتأيت هذه الدعوات يف وقت تشــهد فيــه الخرطوم لليوم 
الثاين عىل التوايل عصيانا مدنيا، دعت له قوى إعالن الحرية 
والتغيري وتجمع املهنيني السودانيني ولجان املقاومة، وكيانات 

أخرى.
وأغلــق محتجون بالحواجز واملتاريس شــوارع عديدة يف 
الخرطوم، كام أحرقوا اإلطارات رفضا ملقتل متظاهرين االثنني 

املايض، وللمطالبة بالحكم املدين الكامل.

»إســــــرائيل« تبــــــرم اتفاقيــــــة لشــــــراء غواصــــــات مــــــن أملانيا

ب« الــعــســكــر حــتــجــا ضـــد »انــــقــــ الــــســــودان : دعــــــوات لــ

أعلنت خلية اإلعالم األمني الحكومية يف العراق، لقبض عىل 
عنــرص من تنظيم »داعش« كان ينقل عنارص لتنفيذ عملياتهم 

يف العاصمة بغداد.
وذكرت الخلية يف بيان صحفي، أن »اإلرها ينتمي إىل ما 
يسمى والية شامل بغداد، واعرتف بنقل اإلرهابيني االنتحاريني 
وزرع العبوات الناســفة يف بغداد واشــرتاكه يف العديد من 
العمليات اإلرهابية التي اســتخدمت فيها األســلحة الكامتة 

للصوت«.
« كــام اعرتف اإلرها بنقل عدد من االنتحاريني  وأضافت
اإلرهابيني عام 2016 الذين استهدفوا مدينة الكاظمية املقدسة 
ومنطقة الحرية يف بغــداد، كام اعرتف بنقل ثالثة إرهابيني 

استهدفوا معمل غاز التاجي يف نفس العام«.
وتابعت »اعرتف اإلرها أيضا مبسؤوليته عن زرع عبوات 
منني يف مدينتي الشعلة وسوق  ناســفة استهدفت األبرياء ا
األربعة آالف يف منطقة الشــعب عام 2019، كام اشــرتك يف 

عملية إرهابية اســتخدمت فيها أســلحة كامتة للصوت يف 
منطقة شــاط التاجي يف  العام نفســه، واستهدفت عجلة 

تابعة ملديرية مكافحة املتفجرات«.

طالبــت حركة النهضة يف تونس بتحقيق قضا جدي يف 
وفاة رضوان بوزيان، وحملت ما وصفتها بســلطة االنقالب 
مســؤولية العنف، وسط انتقادات أحزاب سياسية ومنظامت 

حقوقية ملا تصفه بانتهاك الحقوق والحريات يف البالد.
وقــال القيادي يف »النهضة« عامد الخمريي إن املتظاهرين 
يوم 14 كانون الثاين الجاري تعرضوا لقمع غري مسبوق، وشدد 
عىل رفض حركته تســييس املؤسســة األمنية وتوريطها يف 

أعامل خارج القانون حسب قوله.
وقالت »النهضة« إن الرئيس قيس سعّيد منح نفسه سلطة 
منع التعقيب عىل أي مراســيم يصدرها، مؤكدة أنها ستتسلح 
بكامل الوسائل القانونية ملحاسبة املتسببني يف جرمية وفاة 
بوزيان. وأضافت بــأن العنف يف مظاهرات 14 كانون الثاين 
كان غري مربر، موضحة أن هناك انقالبا عىل الدستور وانحرافا 

بالسلطة منذ 25 متوز املايض.
وقالت »النهضة« إن هناك محاوالت يائسة إلعادة الدكتاتورية 

يف البالد، ولن تجد صداها لدى الشعب.
وكان نشطاء أكدوا أن رجال تويف باملستشفى نتيجة تعرضه 
للعنــف من قبل الرطة خالل احتجاج يــوم الجمعة. وقال 
ائتــالف »مواطنون ضد االنقــالب« إن »املرحوم رضا بوزيان 
)تويف( ُمتأثّرا بجروحه جّراء تعنيفه وسحله من قبل البوليس 

خالل مظاهرة االحتفال بعيد الثورة ومواجهة االنقالب«.
وعاد حزب النهضة ليوضح -يف بيان- أن بوزيان، وهو أحد 
أعضاء الحزب، تعرض لعنف شديد نجم عنه نزف حاد يف الدما 
بعد إقامته 5 أيام يف قســم اإلنعاش باملستشــفى، مضيفا أن 

السلطات تعمدت إخفاء حالته الصحية عىل أهله.
وكشــف سمري بن عمر، املحامي عن املوقوفني باحتجاجات 
الجمعة املاضية، أن بوزيان تويف جراء تعرضه للعنف من قبل 

الرطة. كام أكد املحامي سمري ديلو بأن بوزيان كان من بني 
موقويف احتجاجات الجمعة.

وقــد ذكــرت محكمة تونس يف بيان نقلتــه وكالة تونس 
أفريقيــا لألنباء »من خالل املعاينــة املجراة من ممثل النيابة 
ّ مل يكن يحمل أية آثار عنف ظاهرة..  العمومية، تبنّي أّن املتو
وتّم فتح بحث يف الغرض وأذن بعرض جثة الهالك عىل قســم 

الطب الرعي«.
ومــن جانبها أعربت جامعات حقوقية عن قلقها بشــأن 
الحريات يف تونس منذ أن استحوذ سعّيد عىل سلطات واسعة 
يف متــوز، يف خطوات يصفها منتقدوه بأنها انقالب، كام أنه 
يحكم مبراسيم خالل فرتة انتقالية لحني صياغة دستور جديد 

يف وقت الحق من هذا العام.
ويكرر الرئيس باســتمرار القول إنــه يدعم جميع الحقوق 

والحريات.

» ــ ــر »داعـــــ ــاصـ ــنـ ــل« عـ ــ ــاقـ ــ ــى »نـ ــلـ ــ عـ ــبـ ــقـ ــرا : الـ ــ ــعـ ــ الـ

الــــدكــــتــــاتــــوريــــة عـــــــــودة  مــــــن  يـــــرات  تـــــحـــــ  : تـــــونـــــس 

أفادت وســائل إعالم بأن إدارة 
الرئيــس األمرييك جــو بايدن قد 
توافق عىل إمــداد تركيا بعرات 
املقاتــالت من طــراز »إف-16« 
بغية تعزيز مواقع حلف الناتو يف 

حوض البحر األسود.
ونقلــت قناة »يس إن إن تورك«  
نقال عن مصادر أمريكية خاصة بها 
الطرفني عقدا سلسلة  أن  تأكيدها 
اجتامعات يف أنقرة وواشــنطن، 
مضيفة أن هناك معلومات مفادها 
أن الواليات املتحدة قد تصادق عىل 
بيع 40 مقاتلة من طراز »إف-16 
بلوك 70« و80 قطعة لتحديثها إىل 

تركيا.
ووفقا ملصادر القناة، سيأيت هذا القرار املحتمل بسبب سعي 
الواليات املتحــدة إىل إمداد حلفائها ضمن الناتو يف مواجهة 

»الخطر املتزايد يف البحر األسود«.
وســبق أن أكد الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان أن نظريه 

األمــرييك جو بايــدن تعهد ببذل كل ما بوســعه بغية إقناع 
الكونغرس باملصادقة عىل بيع »إف-16« إىل أنقرة.

ويــأيت ذلك بعد إقصاء الواليــات املتحدة لرتكيا من برنامج 
إنتاج مقاتالت »إف-35« الحديثة بسبب اقتناء أنقرة منظومات 

»إس-400« الدفاعية الروسية.

ـــ »أف 16« ــداد تــركــيــا ب ــ ــق عــلــى إم ــواف ــد ت الـــواليـــات املــتــحــدة ق
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ــانـــي ــنـ ــبـ ــلـ ــب الــــوطــــنــــي الـ ــ ــي ــصــ ــ ــان ــ ــي ــ ال
جرى مساء امس سحب اليانصيب الوطني االصدار العادي 

الثاين وجاءت النتيجة عىل الشكل االيت
 جوائز الغالفات

ـ يربح 100000 ل.ل. كل غالف ينتهي بالرقم 723ـ  767
 الجوائز العادية

ـ تربح 10000 ل.ل. كل ورقة تنتهي بالرقم 4
ـ تربح 20000 ل.ل. كل ورقة تنتهي بالرقم 06

ـ تربح 30000 ل.ل. كل ورقة تنتهي بالرقم 599
75ل.ل كل ورقة تنتهي بالرقم 0904 ـ تربح 000

ـ تربح 100000 ل.ل. كل ورقة تنتهي بالرقم 9881
ـ تربح 200000 ل.ل. الورقة التي تحمل الرقم 3334
ـ تربح 500000 ل.ل. الورقة التي تحمل الرقم 4341

1 ل.ل. الورقة التي تحمل الرقم 50623  000 ـ تربح 000
ـ 47601 ـ 35203 ـ 53808 ـ 13573ـ 48471

2 ل.ل. الورقة التي تحمل الرقم 65426 000 ـ تربح 000
5 ل.ل. الورقة التي تحمل الرقم 08654 000 ـ تربح 000
220  ل. ل. الورقــة التي تحمل الرقم  000 ـ تربــح 000

46851

ـــ الـــــــلـــــــوتـــــــو الــــلــــبــــنــــانــــي ــ ـــائـ ــ ــتـ ــ ــ ن
جرى مساء امس سحب اللوتو اللبناين لالصدار رقم 1972 

وجاءت النتيجة عىل الشكل االيت
االرقام الرابحة 1ـ  22ـ  27ـ  28ـ  29ـ  42 الرقم االضايف 

16
 املرتبة االوىل ستة ارقام مطابقة

عدد الشبكات الرابحة ال يشء
 املرتبة الثانية خمسة ارقام مع الرقم االضايف

عدد شبكات الرابحة ال يشء
 املرتبة الثالثة خمسة ارقام مطابقة

ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة 93329415ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة 20 شبكة

ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة 4666471ل.ل.
 املرتبة الرابعة اربعة ارقام مطابقة

ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة 93329415ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة 1160شبكة

ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة 80456ل.ل.
 املرتبة الخامسة ثالثة ارقام مطابقة

ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة 222600000ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة 18550شبكة

ـ الجائزة لكل شبكة 12000 ل.ل.
 املبال املرتاكمة للمرتبة االوىل واملرتاكمة اىل الســحب 

املقبل 2321990001ل.ل.

{ نتائج زيد {
جرى مســاء امس سحب زيد رقم 1972 وجاءت النتيجة 

يت كا
الرقم الرابح 79286

 الجائزة االوىل 75000000 ل.ل.
ـ ال اوراق رابحة

 االوراق التي تنتهي بالرقم 9286
الجائزة االفرادية 900000 ل.ل.

 االوراق التي تنتهي بالرقم 286
الجائزة االفرادية 90000 ل.ل.

 االوراق التي تنتهي بالرقم 86
الجائزة االفرادية 8000 ل.ل.

الرتاكم للسحب املقبل 75000000ل.ل

نــــــــــــــتــــــــــــــائــــــــــــــ يــــــــــومــــــــــيــــــــــة
جرى مســاء امس ســحب »يومية« رقم 1194 وجاءت 

يت النتيجة كا
 يومية ثالثة 693

 يومية اربعة 1006
 يومية خمسة 57280

ــــات ــ ــ ــ ــ ــ وفيـ
بيــار موصليل يتقــدم باحر 
التعازي اىل روز لبيب ابيض لوفاة 

اخوها

جوزيف لبيب ابيض 

يف اســرتاليا، وايضــا يعزي 

سمري غاوي وابنه جاد غاوي

نقابة خرباء املحاسبة املجازين 
يف لبنــان تنعى مبزيد من األ 

الخبري الزميل

االستاذ

زهري ابراهيم الشعار

سائلة الله عز وجل ان يتغمده 
بواســع رحمته وتتقدم من أهل 

الفقيد بأحر التعازي.

يوماً  أربعني  مبناســبة مرور 
عىل وفاة 

الدكتورة

نهاد أ مراد

زوجة الدكتور نايف معلوف
لراحة  وجنــاز  قــداس  يقام 
نفســها الســاعة الثانية عرة 
نهار الســبت 22 كانون الثاين يف 
كنيسة مار مرت للروم األرثوذكس، 
فية. ترجو عائلة الفقيدة كل  األ

من عرفها أن يذكرها يف صالته.

ــعـــة األولـــــى ــان تـــتـــســـّلـــ الـــدفـ ــ ــون ــ ــي ــ ال
ــة ــســي ــرن ــف ت »رافــــــــــال« ال ــ ــاتـ ــقـ ــن مـ ــ م

تســلّمت اليونان، أول دفعة مكونة من 6 مقاتالت »رافال« 
ائها مبوجب اتفاق دفاعي  فرنســية، والتي تم التعاقد عىل 

مع فرنسا، األمر الذي أّدى إىل زيادة التوترات مع تركيا.
اء 24 مقاتلة »رافال«،  وتعاقدت اليونان مع فرنســا عىل 
3 مليارات  يف صفقة تزيــد تكلفتها عىل 3 مليارات يورو )4
دوالر(، يف إطار ســعيها لتحديث قواتها املسلحة، وسط نزاع 
طويل األمد مع تركيا، تجّدد بسبب موارد الطاقة املكتشفة يف 

قي البحر املتوسط.
وبحســب وكالة »رويرتز«، قال رئيس الــوزراء اليوناين، 
كريياكوس ميتســوتاكيس، إن »طائــرات رافال الجديدة التي 
هبطت اليوم، جاهزٌة لإلقالع من أجل مســتقبل أفضل وأك 

سالماً للمنطقة بأرسها«.
كام أذاع التلفزيون اليوناين بّثاً حّياً للطائرات الــ 6 األوىل 
وهي تقرتب من قاعدة »تاناغرا« الجوية، بالقرب من العاصمة 

أثينا.
وكان الربملــان اليوناين قد صادق عــىل اتفاقية دفاع مع 
فرنسا، يف ترين األول املايض، تنص عىل مساعدة كل منهام 

خر يف حالة وجود تهديد خارجي. ا
يُذكــر أن هذا ليس التعاون العســكري الوحيد بني البلدين، 
إذ أعلنت وزارة القوات املســلحة الفرنســية، الشهر املايض، 

عن توقيع اتفاق بيع 3 فرقاطات فرنسية لليونان.

زمة »مت حــاالت  مع   : ــه«  إي ي  »ســي 
ــســت بــســب قــــوة أجــنــبــيــة ــي ــا« ل ــانـ ــافـ هـ

قالــت صحيفة »نيويــورك تاميز« األمريكيــة إن وكالة 
االســتخبارات املركزيــة األمريكية وجــدت أن معظم حاالت 
األمــراض الغامضة املعروفة باســم »متالزمة هافانا« من 
غري املرجح أن تكون ســببها روسيا أو خصم أجنبي آخر، وهو 

استنتاج أثار غضب الضحايا.
وأضافت أن مسؤويل الوكالة قالوا إنه بحسب نتائج مؤقتة 
لدراســة شاملة، ميكن تفســري غالبية الحاالت البال عددها 
ألف حالة التي تم اإلبال عنها إىل الحكومة بأســباب بيئية أو 
حاالت طبية مل يتم تشخيصها أو اإلجهاد، بدالً من حملة عاملية 

مستدامة من قبل قوة أجنبية. 
وتواصل وكالة االستخبارات املركزية تحقيقاتها يف عرين 

حالة ال تزال غري مربرة. 
وقال مســؤول أمرييك أطلع عىل النتائج، إن هذه الحاالت 
توفــر أكرب فرصة لتقديم أدلة عىل مــا إذا كانت قوة أجنبية 
مســؤولة عن بعض الحواد الصحية غري املربرة التي ابتليت 
بالدبلوماســيني األمريكيني وموظفي وكالة االســتخبارات 

املركزية يف هافانا وفيينا، من بني مدن أخرى.
وقال املسؤول األمرييك إنه باإلضافة إىل هذه الحاالت األربع 

والعرين، ال يزال عدد كبري من الحاالت األخرى غري مربرة.
وقال املســؤول األمرييك إنه مل يتم دعم فكرة أن روسيا أو 
الصني أو كوبا كانت مسؤولة عن مهاجمة مئات الدبلوماسيني 
يف جميع أنحاء العامل بأي دليل ميكن أن تكتشفه إدارة الرئيس 
جو بايدن. لكن املســؤول قال إن مكتب التحقيقات الفيدرايل 
والبنتاغــون وآخرين يواصلون التحقيــق فيام إذا كانت قوة 

 . أجنبية متورطة يف عدد أقل من الحواد

قدمت عددا من الدول مســاعدات عســكرية تشكل أسلحة 
فتاكة إىل الحكومــة األوكرانية عىل خلفية التصعيد الحايل 

بني روسيا وحلف الناتو حول هذا البلد.
وأكد نائب وزير الدفاع الربيطاين، جيمس هيبي،  أن اململكة 
املتحدة صدرت إىل الحكومة األوكرانية آالف الصواريخ الخفيفة 

املضادة للدبابات.
بدوره، أوضح وزير الدفــاع الربيطاين بن واالس لصحيفة 
»دييل ميل« أن لندن ســلمت إىل كييف خالل األسبوع الجاري 
ألفي صارو مضاد للدروع، معربا عن استعداد اململكة املتحدة 

لتقديم املزيد من األسلحة إىل أوكرانيا.
وتشمل املساعدات الربيطانية التي وصلت عىل م عدد من 
الطائــرات إىل أوكرانيا يف األيام األخرية منظومات صاروخية 

أمريكية الصنع من طراز »إف جي أم-148 جافلن«.
ووفقا لتقييامت املتحدثة باســم الخارجية الروسية ماريا 
زاخاروفا، أرسلت بريطانيا إىل أوكرانيا يف األيام األخرية ست 
طائرات نقل عســكرية محملة باألســلحة قد تصل شحنتها 

اإلجاملية 460 طنا.
يف غضون ذلك، أكد مسؤولون أمريكيون لوسائل إعالم أن 
إدارة الرئيــس جو بايدن صادقت عىل تخصيص »مســاعدات 
عسكرية دفاعية« إضافية بقيمة 200 مليون دوالر إىل حكومة 

أوكرانيا.

ووفقا ملوقــع »بوليتيكو«، يدور الحديث عن آلية أمر بايدن 
بإنشــائه لتمكني الحكومة األمريكية من تقديم مســاعدات 
عســكرية عاجلة إىل دولة أخرى من مخازن البنتاغون، وذلك 
سيتيح لواشنطن إمداد كييف برادارات ومعدات خاصة بالسفن.

بــدوره، رصح وزير الخارجية األمريــ أنتوين بلينكن، 
خالل زيارته إىل كييف أمس بأن واشــنطن ستقدم مساعدات 
أمنية إضافية إىل أوكرانيا خالل األسابيع القادمة، مذكرا بأن 
امليزانية الدفاعية األمريكية لعام 2022 املايل تق بتشخيص 

مساعدات عسكرية بقيمة 300 مليون دوالر إىل كييف.
وعالوة عــىل ذلك، أكد مســؤول يف الخارجية األمريكية 
ملمثلني عن وســائل اإلعالم خالل زيارة بلينكن إىل برلني اليوم 
أن الواليات املتحدة ترسع ترخيص نقل األسلحة األمريكية من 
حلفائهــا األوروبيــني إىل أوكرانيــا، قائال »ميلــك الحلفاء 
األوروبيون ما يحتاجون إليه للم قدما يف تقديم مساعدات 

أمنية إضافية إىل أوكرانيا يف األيام واألسابيع القادمة«.
ووفقــا لتقارير صحفية، أعطت الواليــات املتحدة الضوء 
األخرض لتصديــر دول البلطيق )إســتونيا والتفيا وليتوانيا( 
أســلحة أمريكية فتاكة إىل كييــف، منها منظومات مضادة 

للدروع وصواريخ من نوع »أرض-جو«.
يف الوقت نفسه، أفادت تقارير إعالمية غري مؤكدة بإرسال 

كندا عنارص من القوات الخاصة إىل أوكرانيا.

قال الرئيس اإليراين إبراهيم رئييس إن فرض العقوبات 
االقتصادية يعترب شكال جديدا من أشكال الهيمنة، وذلك 
عىل هامش زيارة إىل روسيا تستمر يومني بدأها بدعوة 

من نظريه الرويس فالدميري بوتني.
ويف كلمــة ألقاها أمام الربملــان الرويس )الدوما(، 
أضاف رئييس أن التعاون بني روســيا وإيران ســيعزز 

األمن يف املنطقة.
واعترب أن سياسات واشنطن تهدف إىل إضعاف الدول 

املستقلة من الداخل عرب زعزعة استقرارها.
وأشــار رئييس إىل أن بالده تنفــذ جميع التزاماتها 
باالتفــاق النووي، متهام واشــنطن وأوروبا باإلخالل 

بالتزاماتهام.
وكان رئيــيس عقد أمس لقاء مــع الرئيس الرويس 

فالدميري بوتــني بحثا خالله ملفات إقليميــة ودولية بينها 
مفاوضات فيينا.

تعاون إســرتاتيجيويبحث رئييس أيضا يف موسكو اتفاق 
التعاون اإلســرتاتيجي الطويل املدى بني البلدين، كام يشــهد 

توقيع عدد من اتفاقيات التعاون املشرتك.
وهذه هــي الزيارة الثالثة لرئييس خــارج البالد منذ توىل 

منصبه يف آب املايض، لكنها األبرز من حيث األهمية، ويرافقه 
فيها وزراء الخارجية واالقتصاد والنفط.

وتأيت الزيارة بينام تجري إيران وقوى كربى -منها روسيا- 
مباحثات إلحياء االتفاق بشأن برنامج طهران النووي.

وتعد هذه املرة األوىل منذ 2017 التي يزور فيها رئيس إيراين 
روســيا التي تربطها بطهران عالقات سياســية واقتصادية 

وعسكرية.

الــــــدول التــــــي تصــــــّدر أســــــلحة الــــــى حكومــــــة أوكرانيــــــا ــي : ــ ــ ــروس ــ ــ ــة أمــــــــام الــــبــــرملــــان ال ــمـ ــلـ  رئـــيـــســـي فـــــي كـ
ــة ــن ــم ــهــي ــل ــد ل ــ ــديـ ــ ــل جـ ــ ــك ــة شــ ــ ــاديـ ــ ــصـ ــ ــتـ ــ الــــعــــقــــوبــــات االقـ

أكــدت وزارة الخارجية األرمينيــة، التوصل إىل اتفاق مع 
أذربيجان بوساطة رئيس املجلس األورو يف بروكسل، بشأن 

انسحاب القوات من منطقة الحدود األرمينية األذربيجانية.
ونفى املتحد باســم وزارة الخارجيــة األرمينية، فاهان 
هونانيــان، يف تعليــق إىل وكالة »أرمنربيــس الحكومية«، 
الــروط املســبقة التي قدمتها أرمينيا لبدء عملية ترســيم 
الحدود، بالقول إّن هناك بعض »سوء الفهم« حول هذه املسألة، 
وط مســبقة من جانب يريفان بشــأن مسألة  و«ال توجد 

ترسيم الحدود«.
وأضــاف »نحن نتحد عن اتفاق ثاليث األطراف اعتمد يف 
سوتيش يوم 26 ترين الثاين، من قبل رئيس الوزراء األرميني 
والرئيس الــرويس والرئيس األذربيجــاين، واتفق الطرفان، 
برعاية روسية، عىل اتخاذ خطوات لزيادة مستوى االستقرار 
واألمن عىل الحدود األذربيجانية األرمينية والعمل عىل إنشاء 

لجنة ثنائية لرتسيم وتعيني الحدود«.
وأشــار إىل أنّه، وخالل االتفاق، تّم التأكيد عىل بدء عملية 
ســحب القوات من خالل اجتامع ثــاليث ألرمينيا وأذربيجان 
يف بروكســل، يوم 14 كانون األول، بوســاطة رئيس املجلس 

. األورو
وأكــد هونانيان أّن »مقرتحات الجانــب األرميني ال تتعلق 
ا تتعلق بتنفيذ االتفاقات التي تم التوصل  ّ بروط مسبقة، وإ
إليهــا«، الفتاً إىل أّن »أرمينيا تعتقد أنّه من الرضوري البدء يف 
عملية ترســيم الحدود يف أقرب وقت ممكن وفقاً لالتفاقيات 

املذكورة«.

يدان ترســــــي الحدود دون أي شــــــر أذربيجــــــان وأرمينيــــــا ت
من جهته، أعلن وزير الخارجية األذري جيهون برياموف أّن 
»ترسيم الحدود بني أذربيجان وأرمينيا عنرص مهم يف تطبيع 
العالقات بني البلديــن«، مضيفاً أّن بالده تؤيد »إطالق عملية 

وط«. ترسيم الحدود مع أرمينيا دون أي 
يذكر أّن أرميــنيا وأذربيــجان توصلتا، بوساطة روسية، 
يف 9 تشــــرين األول 2020، إىل اتفاق لوقف إطالق النار يف 
. ودخل االتفاق حيز التــنفيذ، يوم  إقليــــم ناغورنو كارابا
10 تشـــــرين الثاين 2020، بعد معارك اســتمرت نحو شهر 
ونصف، وأسفرت عن سيطرة أذربيجان عىل أجزاء واسعة من 

اإلقليم.
وينــــص إعالن وقــف إطالق النار عــىل توقف القوات 
األرمينية واألذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات 

الروســــية  السالم  حف 
عــىل امتداد خــط التامس 
، وكذلــك املمر  يف كارابــا
الواصل بني أرايض أرمــينيا 

. وكارابا
كــام يتضمن االتفاق رفع 
النقل  حركــة  عن  القيــود 
والعبــور، وتبــادل األرسى 
بــني طريف النــزاع، وعودة 
النازحني إىل اإلقليم، برعاية 
املفــوض األممي لشــؤون 

الالجئني.

أعلن املتحد باسم مناورات »الحزام األمني البحري 2022«، 
األدمريال مصطفى تاج الدين، أّن املناورات املشرتكة بني روسيا 
والصني يف شــامل املحيط الهندي ستنطلق، مبشاركة السفن 
الحربيــة والطائرات التابعة للقــوات البحرية لكل من الدول 

. الثال
وأوضــح األدمــريال تاج الدين أّن الهدف مــن املناورات هو 
»تعزيز األمن يف املنطقة، والتعبري عن حســن النوايا وقدرات 
إيران وروسيا والصني يف الدعم املشرتك للسالم العاملي واألمن 

البحري، وإيجاد مجتمع بحري ذي مستقبل مشرتك«.
وأشار إىل أّن املناورات تجري للعام الثالث بني إيران وروسيا 

والصني وستتواصل خالل األعوام املقبلة، موضحاً أّن مناورات 
هذا العام ســتجري تحت شعار »معاً من أجل األمن والسالم«، 

وعىل مساحة 17 ألف كيلومرت مربع.
كام لفت إىل أّن هناك متارين تكتيكية متنوعة سوف تجري 
يف املناورات، ومن بينها إنقاذ الســفن التي تتعرض للحرائق، 
وتحرير السفن املختطفة، ومهاجمة أهداف معينة، والرمايات 

الليلية عىل أهداف جوية، وغري ذلك من التامرين التكتيكية.
وأضاف »وبالتايل ستســاهم هذه املناورات يف تعزيز أمن 
التجــارة العاملية عرب البحار، ومواجهــة القرصنة واإلرهاب 

البحري، وتبادل املعلومات يف مجاالت اإلنقاذ«.

انــــــــطــــــــ مــــــــــنــــــــــاورات »الــــــــــحــــــــــزام الـــــبـــــحـــــري«

نر موقع »غلوبال فري بور« تقريره السنوي حول الجيوش 
اً يتضمن عدد  الحديثــة يف العــامل، معتمداً عىل 50 مــؤ
األسلحة وأنواعها، واملوارد الطبيعية، والصناعات املتوفرة يف 
البالد، واالستقرار املايل، والقدرات اللوجستية، من أجل تحديد 

مرتبة القدرات العسكرية للجيوش عاملياً.
بجيش قوامه مليونا عســكري، تربّع الجيش الصيني عىل 
رأس قامئة القدرات البرية العسكرية، فيام حلّت الهند ثانياً 
1 مليون عســكري، والواليات املتحدة ثالثاً  بجيش تعداده 45
1 مليون عســكري. لكن الطاقات البرية  بجيش مؤلف من 4
ال تعد املعيار الحاسم يف تحديد قوة الجيش. وبحسب التقرير، 

0. وكلام اقرتبت الجيوش من هذا  فإّن الدرجة املثالية هي 000
الرقم، صار تقييمها العسكري أعىل.

 أما يف الرق األوسط، فحّل الجيش املرصي يف املركز األول 
(12 عامليــاً(، والجيش الرتيك يف املركــز الثاين )13 عاملياً(، 

والجيش اإليراين يف املركز الثالث )14 عاملياً(.
وبخالف التوقعات الســائدة، حّل »الجيش« اإلرسائييل يف 
املركــز الرابع )18 عاملياً(، يليه الجيش الســعودي، فالجيش 
العراقي، والجيش اإلمارايت. أما الجيش الســوري، فُصّنف يف 
املركز الثامن، وجاء الجيش الكويتي يف املركز التاســع، وُرتّب 

. الجيش األردين يف املركز العا

ــ ــال ــع ــو ال ــيـ ــكــشــف عـــن أقـــــو جـ ــال فــيــر بـــــور« ي ــوبـ ــلـ »غـ



ينطلق غداً الســبت الدور 
الثاين لبطولة  لبنان يف كرة 
السلة ملا دون 18 سنة للذكور 
واالنا التي ينظمها االتحاد 
اللبناين  لكرة السلة وبرعاية 

. »سبورتس مانيا« - د
 16 تأهل  الذكــور،  فلدى 
فريق وهم يشوع  - فيطرون 
- املطيلب - جرس الباشــا - 
أطلس - الكهرباء - الســالم 
صليــام - انرتانيك  انطلياس 
- أحياء الرياضة - الريايض 
- تشــامبس - عندقــت - 
األنطونيــة - الشــانفيل - 

هوبس  امل و انيبال. 
ويتأهل الفريــق الفائز يف كل مباراة  اىل 

. الدور ربع النها
ولــدى االنا تأهلت ســتة فرق اىل الدور  

الثاين وقسّمت اىل مجموعتني 
- املجموعة األوىل هوبس - تشــامبس - 

املطيلب.
- املجموعة الثانية انرتانيك ســن  الفيل - 

الريايض - بيبلوس.
 ويتأهــل اول  فريقني من كل مجموعة اىل 

. الدور نصف النها
ويف ما ييل مباريات الســبت واالحد عىل  

ملعبي الكهرباء و«كالتش«
انــا يواجه هوبس فريق تشــامبس 

وانرتانيك يواجه الريايض
ذكور

- هوبس امل - جرس الباشا 
- الكهرباء -السالم صليام

 - الريايض- تشامبس
- عندقت - األنطونية

- يشوع - فيطرون
- انرتانيك - احياء الرياضة

عىل صعيد آخــر، أعلن االتحاد اللبناين  لكرة 
الســلة انه قرر السامح بحضور 30 شخص من 
ط أن يكونوا تلقوا  كل فريق  ملشاهدة املباريات 
جرعتي اللقاح  ضد »كورونا« مع االلتزام بكافة 
االجراءات الوقائية. كام يســمح ملدر  الفئات 
العمرية من الفرق االخرى بحضور مباريات الفرق 

املنافسة لهم ودامئاً بحسب  االرشادات الطبية.

10
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة يا ر
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ــــو ــ ــ ــ ــ ــ ــــاب القـ ــ ــ ــ ــ ــ « ألعـ ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ايقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــعادة »ضابـ ــ ــ ــ ــ ــ  روالن سـ
والشـــــــــــــــعار: ال شـــــــــــــــيء يعلـــــــــــــــو فـــــــــــــــو مصلحـــــــــــــــة اللعبـــــــــــــــة

جالل بعينو

يســود الهدوء التام »جبهة«  االتحاد اللبناين 
أللعاب القوى الذي يستعد لعقد جمعيته العمومية 
العادية السنوية  السبت 22 كانون الثاين الجاري 
يف فنــدق »لورويال« )ضبية(. ويجمع  املراقبون 
عىل ان اتحاد العاب القوى من االتحادات الهادئة 
والنشيطة بعكس العديد من  االتحادات الكسولة 
وامللتهبة التــي تعيش خالفات كثرية خاصة بني 

اعضاء اللجنة  االدارية لالتحاد.
ومع تقاعد الرئيس السابق التحاد العاب  القوى 
املــري عبدالله شــهاب بعد عقود طويلة   شــغل 
خاللهــا منصب »رأس هرم« االتحــاد منذ بداية 
سبعينيات القرن  الفائت حتى خريف العام 2012 
وســلّم سدة املسؤولية منذ نحو عر سنوات اىل 
روالن  ســعادة الذي سيدخل عامه العا رئيساً 
لالتحاد يف الخريف املقبل، يســري االتحاد  بثبات 
مــع تضامن الفت ضمن اللجنة االدارية وخاصة 
العالقة الوطيدة بني الرئيس روالن سعادة  واألمني 
العام وسيم الحويل. وشهدت واليات روالن سعاده 
)مــن بلدة العاليل البرتونية(  3 أمناء رس أصيلني 
وهم نعمة الله بجاين )من بلدة الكحالة( )2012-

2016( واييل ســعادة  )من احدى بلدات كرسوان 
الوســطى( )2016-2019( ووسيم الحويل )من 
املنية يف الشــامل  لكنــه يعيش يف البرتون منذ 
اظافره( )2020-..........( فرتات قصرية  نعومة 
من الهّبات  الســاخنة والهّبات الباردة لكن الهدوء 

التام يسود واليته الثالثة.
فالهّبات الســاخنة شــهدها االتحاد يف  العام 
2016 بني الرئيس روالن سعادة واألمني العام آنذاك 
»الخبري« نعمة  الله بجاين واشــتّدت قبيل اشهر 
عىل االنتخابات فرتشح بجاين ضد الئحة سعادة 

التي  فازت بالكامل.
اما الهّبة الســاخنة الثانية فكانت بني  االتحاد 
وبــني االمني العام اييل ســعادة الذي رسعان ما 
انكفأ الحقاً وابتعد عن  األجواء الرياضية وشغلت 

العداءة البطلة كاتيا راشــد )مــن مدينة جبيل( 
منصــب االمينة  العام بالوكالــة حتى انتخابات 
خريف العام 2020 بني الئحتني لتفوز الئحة روالن 
ســعادة  بالكامل والذي انتخب لوالية  ثالثة عىل  

التوايل.
ويظهــر الفارق كبري بني روالن ســعادة  عام 
2012 وروالن ســعادة »ابو ساره« عام 2022 اذ 
كانت الســنوات العر  الرئاسية كفيلة باكتساب 
هذا الشــاب خربة ادارية هائلة وحنكة انتخابية 
وسعة استيعاب وهو  الذي كان رصيحاً يف العام 
2012 عندمــا جاهر علناً انــه يفتقد اىل الخربة 
االدارية  الرياضية لكنه يعشق العاب القوى التي 
ميارســهايومياً كعداء مــع اصدقائه يف البقاع  

حيث يسكن منذ عقود عدة.
فروالن ســعادة بعد متّرسه يف الرئاسة  بات 
نضجــاً عىل الصعيــد االداري فمــن يراقبه يف 
انتخابات 2012 ثم 2016 فـ 2020  يخرج بانطباع 
ال لبس فيه ان هذا الشــاب نجح يف مهامه ويف 
تطوير شــخصيته  من الناحية االدارية مام عّبد 
الطريــق امامه ل  ينتخب عضــواً يف املكتب 
ســيوي أللعاب القوى منذ  التنفيــذي لالتحاد ا

عدة سنوات.
فروالن ســعادة شــبك عالقات مــع العائلة  
الرياضيــة عامة وعائلة العــاب القوى خاصة 
محلياً وخارجياً منــذ دخوله اىل العامل  االداري 
أللعــاب القــوى فعالقته وطيدة مــع الجميع. 
والجميــع يذكر الحفل التكرميــي الذي  اقامه 
ف رئيس االتحاد الدويل اللعاب  ســعادة عىل 
القوى سيباســتيان كــو يف ترين  الثاين من 
فية ثم عالقته  العام 2016 يف احد مطاعم األ
ســيوي اللواء  الوطيــدة مع رئيــس االتحاد  ا
حمــد الدحالن وأرسيت العاب القــوى العربية 
سيوية اىل جانب عالقته  الوطيدة مع عائلة  وا

العاب القوى اللبنانية.
ومــام ال شــك فيــه ان روالن ســعادة يقود  
بنجاح اتحاد ألعاب القوى مع زمالئه. فالتنســيق 

الدائــم قائم بني األعضاء وبصورة شــبه  يومية 
واالجتامعات دورية وال يعلو صوت فوق مصلحة 
العاب القوى وهو شــعار رفعه الرئيس  واألعضاء 
منذ العام 2020 من دون ان نن وجود 3 وجوه 
أنثوية كفوءة ضمن اللجنة  االدارية لالتحاد نائب 
الرئيس ناديــا نعمه وهي عداءة معروفة وامينة 
الصندوق ماريا كيفوركيان  البطلة الســابقة يف 
رمــي القرص والرمح وعضــوة االتحاد وزعيمة 

سباقات  »االلرتاماراتون« البطلة كاتيا راشد.
ويف وقت جرى نوع من عملية »شــد  حبال« 
بني روالن ســعادة وامينه العام نعمة الله بجاين 
يف والية سعادة األوىل  ألسباب ال مجال للغوص 
فيها حالياً والحقاً بني روالن سعاده واألمني العام 
اييل  سعادة يف والية الرئيس سعادة الثانية فان 
»الزواج املاروين« قائم بني  روالن ســعادة وامينه 
عام »الجنتلامن« وسيم الحويل يف الوالية الثالثة  
لســعادة اذ تجمع املعلومات الــواردة ان التعاون 
وثيــق واىل اق الحدود بــني الرجلني  حتى ان 
البعض يجزم أن الحويل ال »يوجع راس« ســعادة 
ابــداً ويــردف هذا البعض  ضاحــكاً »رمبا ألن ال 
طموحاً رئاسياً للحويل« لهذا الشاب الذي يصقل 
ونة  نفسه  وما حصوله عىل شهادة جامعية يف ا
االخرية يف امليــدان الريايض من احدى جامعات  

فرنسا سوى دليل عىل ذلك.
تبدو عائلة العــاب القوى اللبنانية  متضامنة 
من اللجنة االدارية اىل األندية واالداريني واملدربني 
والالعبني والالعبات  فاألمور تســري عىل ما يرام 
والروزنامة تقام بحذافريها والنشــاطات مكثفة 
فال مشاكل  تحصل فهدف الجميع العمل من اجل 

تطوير اللعبة التي يعشقها الجميع.
اخرياً أود ان اشــري اىل صفة الوفاء  التي تالزم 
روالن ســعادة اذ وفور تقديم رئيس اتحاد املبارزة 
جهاد سالمة اســتقالته  بعد فوزه يف انتخابات 
اللجنة التنفيذيــة للجنة األوملبية التي جرت يف 
شباط الفائت،  حذا سعاده حذوه عىل الفور ومن 

دون تردد.                                                        

تحا ارية الحالية ل نة اال اء الل ي واع ر ات االتحا  ا وت  انت ا ي روال س

 الـــــــــــــــدوري األميركـــــــــــــــي للمحترفيـــــــــــــــن فـــــــــــــــي كـــــــــــــــرة الســـــــــــــــلة :
ــــــــــــة ـــ ــــــــــــن 7 دقيق ـــ ــــــــــــل م ـــ ــــــــــــي أق ـــ ـــــــــد ف ـــ ـــ ــــــــــــل إمبي ـــ ــــــــــــة لجوي ـــ 0 نقط

تعملــق العب االرتكاز الكامريوين جويل  
إمبيــد بتســجيله 50 نقطة يف أقل من 27 
26 دقيقــة بالتحديــد(،  دقيقــة )يف 05
ليقود فريقه  فيالدلفيا ســفنتي سيكرسز 
الفوز عــىل ضيفه أورالنــدو ماجيك  إىل 
123-110 األربعاء يف  دوري كرة الســلة 

للمحرتفني. األمرييك 

ومل يكتــف إمبيد مبعادلة رقمه القيايس 
الشــخ  من حيث عدد النقاط، بل حقق 
أيضاً 12 متابعة و3 صدات دفاعية )بلوك( 
يف لقــاء نجح  خالله يف 17 من محاوالته 
الـ 23 ويف 15 رمية حرة من أصل 17 رغم 
أنــه مل يخض ســوى 58  ثانية يف الربع 

األخري. الرابع 
كــام أصبح الكامريوين أول العب منذ  1955 
يسجل 50 نقطة أو أك مع 10 متابعات أو أك 

يف هــذا العدد من الدقائق يف  أرضية امللعب.
وبعدما وجد نفسه عرضة لصافرات استهجان  
جمهــوره خالل توجهه اىل غرف املالبس نتيجة 
إنهائــه الشــوط األول متخلفــاً 47-57، عاد  
سيســكرز اىل أرضيــة امللعب بعزميــة هائلة 
وســجل 17 نقطة مقابل 6 فقط لضيفه يف أول 
5  دقائــق من الربع الثالــث، بينها ثالثيتان  05

ماكيس. من 
واســتلم إمبيد املبادرة بعد ذلك يف ربع  تسّيده 
فريقه متاماً وأنهاه لصالحه 47-23، ليدخل اىل 
الربــع األخري متقدماً إثر  ثالثية من الكامريوين 

25 ثانية. يف آخر 
وعرف فريــق املدرب دوك ريفرز كيف يحاف  
عــىل أفضليته حتى نهاية اللقــاء رغم جلوس 
إمبيــد عــىل مقاعد البدالء طيلــة الربع األخري  

باســتثناء مشــاركته لـ 58 ثانية فقط، ليخرج 
يف النهاية بفوزه الســادس والعرين للموسم  
يف 44 مباراة بفضل مســاهمة كل من توبياس 

هاريس )21 نقطة( وماكيس )14(.
ويف املقابــل، مني ماجيــك بهزميته  الثامنة 
والثالثني يف 46 مباراة رغم جهود مو بامبا )32 
نقطة( وشــوما أوكي )18(  وجايلن ساغس 

)14 مع 9 متابعات و5 متريرات حاســمة(.
ومل يكــن إمبيد الالعب الوحيــد الذي خطف  
األضواء األربعــاء، بل تألق أيضاً الرص نيكوال 
يوكيتش بتســجيله 49 نقطة مــع 14  متابعة 
و10 متريرات حاســمة، ليقود دنفر ناغتس إىل 
الفــوز عىل لوس أنجليس كليربز  130-128 بعد 

التمديد.
يوكيتش   منح  ة،  العا الحاســمة  وبتمريره 
زميلــه آرون غوردون فرصــة وضع فريقه يف 
1 ثانية من الشــوط   املقدمة بثالثية يف آخر 9
اإلضــايف، ليحقق الرص بذلك الـ«تريبل دابل« 

الثالث توالياً والعا  للموســم.
وقاد كايري إيرفين فريقه بروكلني نتس  
للفوز عىل مضيفه واشنطن ويزاردز 119-

118، بتســجيله 30 نقطة يف أفضل مباراة 
له منذ  أن قرر الفريق إعادته إىل التشكيلة 
يف املباريــات املقامة خــارج الديار بعدما 
اســتبعد  يف بداية املوســم بسبب رفضه 

تلقــي اللقاح املضاد لفريوس كورونا.
ومع غياب كيفن دورانت بســبب اصابه 
يف  الركبة تعرض لها الســبت املايض، برز 
الماركــوس ألدريدج بتســجيله 27 نقطة، 
فيام ســجل  جيمس هــاردن 18 نقطة مع 

متريرات حاسمة.  و9  متابعات   8
بو )33   وقــاد اليوناين يانيس أنتيتوكو
نقطة مــع 15 متابعة و7 متريرات حاســمة( 
وكريــس ميدليتون )27 نقطة( ميلوويك باكس 
حامــل  اللقب للفوز عىل ممفيس غريزليز 126-
114 رغــم تألق جا مورانــت )33 نقطة مع 14 
متريرة  حاسمة( وجارين جاكسون )29 نقطة( 

الضيوف. صفوف  يف 
وحقق كاريس ليفــريت إنجازاً هو األول  من 
نوعه يف تاريخ إنديانا بايرسز، وذلك بتســجيله 
22 من نقاطه الـ30 يف الربع األخري  من املباراة 
التي فــاز بها فريقه عىل مضيفه لوس أنجليس 

.104-111 ليكرز 
فيــام كان ليــربون جيمــس )30 نقطة مع 
12  متابعة و5 متريرات حاســمة( األفضل يف 

صفــوف ليكرز من دون أن يجنبه الهزمية.
وخرس يوتا جاز أمام هيوس روكتس  111-
116 فيام قاد السلوفيني لوكا دونتشيتش فريقه 
داالس مافريكس للفوز عىل حســاب  تورونتو 

.98-102 رابتورز 

ورالندو لفيا و ي من مبارا 

روبليـــــف يواصـــــل طريقـــــه بنجـــــا فـــــي بطولـــــة أســـــتراليا
مل يجد آندريه روبليف املصنف السادس  عاملياً 
صعوبة يف حجــز بطاقته إىل الدور الثالث من 
بطولة أســرتاليا املفتوحــة للتنس  بفوزه عىل 
الليتــواين ريــكارداس بريانكيس 6 - 4 و 6 - 2 

و 6 - صفر.
ويلتقــي روبليف يف الــدور الثالث  الكروايت 
املخرضم مارين سيليتش الفائز عىل السلوفايك 
نوربرت غومبوس 6-2 و6-3 و3-6  و 6-7 )8-

.)6
وانتهى مشوار األرجنتيني دييغو  شفارتسامن 
عنــد الدور الثاين بخســارته أمام األســرتايل 
كريســتوفر أوكونيل 6-7 )6-8(  و 4-6 و 6-4، 
فيام فاز اإلســباين روبرتو باوتيستا أغوت عىل 
األملاين فيليب كولرايرب  6-1  و 6-صفر و 3-6.

واحتاج تسيتســيباس إىل ثال ساعات و22  
دقيقة يك يحجــز بطاقته إىل الدور الثالث بعد 

الفوز عىل األرجنتيني سيباســتيان بايس  6-7 
)7-1( و6-7 )5-7( و6-3 و4-6.

وأقر تسيتســيباس بصعوبة املباراة  »مل تكن 
سة وأنا سعيد لتمكني  ســهلة. كانت معركة 

العقبة«. هذه  تجاوز  من 
وبعــد املجموعتني األوليــني اللتني  وصلتا إىل 
شوط فاصل، اســتلم تسيتسيباس زمام املبادرة 
...  لقد لعبت من قلبي«. و«حاولت املخاطرة أك

واصل الرويس دانييل مدفيديف املصنف  ثانياً 
مشواره نحو اللقب ببلوغه ذات الدور عقب فوزه 
عىل »املشاغب« نيك  كرييوس 7-6 )7-1( و4-6 

و4-6 و2-6.
وقال وصيف بطــل العام املايض الذي  يلتقي 
يف الدور املقبل الهولندي بوتيك فان زاندشــولب 
الفائز عىل الفرنيس ريشــار  غاسكيه 4-6 و6-
صفر و4-صفر ثم باالنسحاب، إنه »جئت للفوز 

بهذه املباراة وأنا  ســعيد لتمكني من فعل ذلك«.
ومل يكــن الرويس راضياً عن طريقة تشــجيع  
الجمهور للنجم املحيل كرييوس بحســب رده عىل 
ســؤال من النجم األمرييك الســابق جيم  كوريري 
حول كيفية محافظته عىل هدوئه، قائالً »ال ميكن 
فعل أي يشء آخر عندما تسمع  الجمهور يوجه لك 

صافرات االستهجان بني إرسالك األول والثاين«.
وحاول كوريري أن يرح للرويس بأنها  ليست 
صافرات استهجان بل تشجيع لكرييوس، فأجابه 
مدفيديف »املشــكلة أنهم كانوا  يفعلون ذلك بني 
اإلرسالني األول والثاين«، مطالباً الجامهري التي 
كانت تصدر  األًصــوات خالل املقابلة »باحرتام 

كوريري«. أقله 
وغادر الربيطاين آنــدي موراي البطولة  من 
الدور الثاين بخسارته أمام الياباين املغمور تارو 

دانييل 4-6 و4-6 و6-4.

ــــــــلة ــــــــرة الس ــــــــي ك 1 ف ــــــــت الـــــــــ  تح ــــــــان  ــــــــة لبن  بطول
ــد ــ ــ ــ ــبت واالح ــ ــ ــ ــي الس ــ ــ ــ ان ــدور ال ــ ــ ــ ــات ال ــ ــ ــ مباري

كور د مباريات ال ة من ا ل

د املباريات د ا ز ا العبة  ا

0 س العالـــــــــــــــ  اكـــــــــــــــر ك  أســـــــــــــــعار ت
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر العالـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــب جماهيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــعل غ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تشـ

تسببت أســعار تذاكر كأس العامل 2022 
التي ســتقام نهاية العــام الحايل يف  قطر 
يف غضب شــديد من الروابط الجامهريية 

حول العامل.
وتنطلق منافســات كأس العامل 2022 يف 
قطر يف 21 ترين الثاين املقبل، وتســتمر 
حتى 18 كانون األول، وهي  املرة األوىل التي 

تُقام فيها البطولة خالل فصل الشتاء.
وأعلنــت اللجنة املنظمــة لبطولة كأس  
العامل عــن بداية املرحلة األوىل من مبيعات 
التذاكر عند الواحــدة ظهر األربعاء  املايض 
بتوقيت مكة املكرمة، وتستمر حتى 8 شباط 

املقبل.
صحيفــة »دييل ميــل«  الربيطانية قالت 
إن أســعار تذاكر مونديال 2022 أغىل بنسبة 
هائلة عن القيمة التي  بيعت بها تذاكر كأس 
العامل 2018 التي أقيمت يف روســيا قبل 4 

سنوات.
ويبل سعر تذكرة املباراة النهائية  ملونديال 
قطــر  نحو 1179 جنيها إســرتلينيا، بزيادة 
46% عن سعر تذكرة نها كأس  العامل 2018 

يف روسيا.
وبل ســعر تذكرة نها مونديال روسيا  
807 جنيهات إســرتليني يف املبــاراة التي 
توجت خاللها فرنســا بــكأس العامل للمرة  
الثانيــة بتاريخها بفــوز عريض 4-2 عىل 

كرواتيا.

{ أغىل كأس عامل يف التاريخ {
مجموعة مشــجعي كرة القدم األوروبية،  
إحدى الروابط الجامهريية الكربى يف القارة 
العجوز، والتي تعد املظلة للرئيسية  ملشجعي 
كــرة القدم األوروبية حول العامل علقت عىل 

األمــر قائلــة »كأس العامل  2022 هو أغىل 
كأس عــامل يف تاريــخ البطولــة، التذاكر 

مقبولة الســعر تم تقليلها بشكل  كبري«.
وحســب الصحيفة الربيطانية فإن تذاكر  
مونديال قطر مقســمة إىل 4 فئات، الرابعة، 
وهي األقل سعراً متاحة للقطريني واملقيمني  
فقط، بواقع 8 جنيهات إســرتلينية، وهو ما 
يســاوي األجر اليومي للعامل املهاجر الذي  
ســاعد يف بناء املالعب والبنية التحتية يف 
قطر ضمن ملف استضافة كأس العامل املثري  

للجدل.
وعادة مــا تقوم مجموعــات الجامهري 
بــراء  تذاكر املباريات التــي قد يخوضها 
منتخــب بالدها مــن دور املجموعات حتى 

املباراة  النهائية، بإجاميل 7 مباريات.
وســتكون مجموعة املباريات أغىل أيضا 
من  نظريتها يف مونديال روســيا، بإجاميل 
1470 إســرتلينيا للفئة الثالثة مقابل 1345  

مبونديال روسيا.
الثانية ســيكون عىل   للفئة  وبالنســبة 
املشــجع دفع 2651 إسرتلينيا مقابل 2125 
يف مونديال روســيا، وأخريا ستكون قيمة 
الفئــة  األوىل 3924 مقابــل 3090 جنيها 

إسرتلينيا يف روسيا.
مــات ويليس، مدير مــروع الجامهري  
الدوليــة يف املجموعــة األوروبية، أكد يف 
تحليله لألمر يف ترصيحات لصحيفة »دييل  
ميل« أن أســعار التذاكر قد تتسبب يف رفض 
الجامهري للسفر ألول كأس عامل يف  التاريخ 

يقام بالرق األوسط.
وختــم »هناك زيــادة كبرية وملفتة  يف 
أســعار التذاكر ستثني الجامهري عن السفر 

املباريات«. ملتابعة 

ـــــــــــــــة ليفربـــــــــــــــول  امليركاتـــــــــــــــو الصيفـــــــــــــــي... خطي
ـــــــــ ـــ ـــ ـــــــــد ص ـــ ـــ ـــــــــل محم ـــ ـــ ــــــ بدي ـــ ـــ ـــ ـــــــــل ض ـــ ـــ ر بفش ـــــــــ ـــ ـــ تن

يخطــط نادي ليفربــول اإلنكليزي إلبرام  
صفقة برتغالية جديدة خالل فرتة االنتقاالت 
الصيفيــة القادمة، لكن هذه املرة من دوري  

الدرجة األوىل.
وبحســب صحيفة »ذا صن«  الربيطانية، 
فإن ليفربول يســعى للحصول عىل خدمات 
العــب الوســط الربتغايل الصاعــد،  فابيو 
كارفاليــو، املحرتف بصفوف فولهام، والذي 
سينتهي عقده مع ناديه الحايل يف حزيران  

املقبل.
وكشــفت الصحيفة عن عزم إدارة الريدز  
التحــرك خالل فــرتة االنتقاالت الشــتوية 
الجاريــة للتعاقد مــع كارفاليو )19 عاما( 

مقابل  5 ماليني يورو.
ويــأيت هــذا التحرك يف ظــل التكهنات  
املحيطة مبســتقبل املــرصي محمد صالح، 
فضــال عن تواجده مبعســكر منتخب مرص 
يف الكامريون،  للمشــاركة يف كأس األمم 

األفريقية.
ويبدو أن املدرب األملاين يورغن كلوب  يريد 
جلب كارفاليو بشــكل فوري، لســد الثغرة 
التي خلفها غياب صالح وزميله الســنغايل  

ســاديو ماين، املتواجــد أيضا يف األرايض 
الكامريونية.

لكن يف الوقــت ذاته، ذكرت الصحيفة أن  
العالقات الســيئة بــني الناديني عىل خلفية 
تعاقــد ليفربول مع العب فولهام الســابق،  

هاريف إليوت، قد تعقد الصفقة.
وكان ليفربول تعاقد مع إليوت عام 2019  
دون موافقــة فولهام بعدمــا عرض عليه 
750 ألف جنيه إســرتليني مقابل التخيل عن 
الالعب،  فيــام طلب األخري الحصول عىل 8 

ماليني.
وقامــت لجنــة تعويضات كــرة القدم  
للمحرتفني بإجبــار ليفربول عىل دفع مبل 
ال يقل عن 4 ماليني جنيه إسرتليني لفولهام  
نظري التعاقد مع الالعب الذي كان يبل حينها 

16 عاما.
وأضاف املصدر أن هنــاك أندية إنكليزية  
أخرى تطمح للتعاقد مع كارفاليو، مثل وست 

هام يونايتد.
جديــر بالذكــر أن كارفاليو اســتهل هذا  
املوســم مشواره االحرتايف بصفوف فولهام 

بعد تصعيده للفريق األول للنادي.
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 عموديا 

 عموديا

من ستة حروف    االبراج 

موسيقي فرنيس

 افقيا  

 افقيا 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

معروف الرصايف      الحل السابق 

اخترب معلوماتك

1ـ من الطيور. 
2ـ ســالمت وعاملــت 

بلطف. 
. 3ـ تعب، طائر ما

4ـ أمكنة لدرس القمح.
5ـ صاحب فكرة حصان 

طروادة.

1ـ بلدة يف الجنوب.

2ـ من وسائل االعالم. 

3ـ ُحّب، عائلة. 

الحق  عــن  أتجاوز  4ـ 

وأظلم. 

5ـ نتلطّخ بالطيب. 

أديبة وشــاعرة سورية راحلة ولدت 1927 يف مدينة 

الالذقية. عرُفت بإســم شاعرة سورية، ولقبت بشاعرة 

األمومة. 

إسمها مؤلف من مثانية حروف. إذا جمعت

5+1+3+8 - بلدة يف الشامل. 

2+7+6+5 - ممثلة مرصية معتزلة. 

7+4+2 - ضعف.

2+7+6 - فنانة لبنانية. 

6+3+8 - غزل. 

2+4+3 - ثدي. 

1+6 - سّنور. 

1ـ مــن هو العب الكرة اللبناين الذي لقب بأمري الكرة 

اللبنانية، وتويف بالحمى عام 1933؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما اسم املدينة العربية التي لقبت بـ أم القرى؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ ما اسم الدولة التي تقع يف أمريكا الجنوبية، وفازت 

ببطولة كأس العامل سنة 1970؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما اســم املدينة االيطالية التي طُبع فيها أول كتاب 

باللغة العربية؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ من هو أقدم وأشــهر سجني يف العامل، وتويف عام 

2013؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ ما اســم الرياضية االمريكيــة التي أحرزت بطولة 

العامل يف االنزالق املتعرج الكبري لعام 1985؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ مــن هو املغني العــر القديم الذي لّقب بـ املغني 

األشقر؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما اسم أعىل جبل جزيري يف العامل، علام بأنه يقع 

يف الجزء الغر من جزيرة غينيا الجديدة؟

؟ من هو
من هي؟

الثور

(21 نيسان - 21 أيار(

الرسطان

(22 حزيران - 23 متوز(

العذراء

(24 آب - 23 أيلول(

العقرب

(23 ت1-21ت2)

الجدي

(22ك1 - 20 ك2)

الحوت

(20 شباط - 20 آذار(

كن عىل حذر يف عقد الصفقات املترسعة. 

أنت إنســان عاطفي جدا لذلــك فانك بحاجة 

دامئة لوجود شخص آخر بقربك. 

فكر جيدا قبل أن تعطي وعدا لصديق وادرس 

املعطيات بكل هدوء. لقاء عائيل يعيد لألجواء 

االنسجام التاّم واالتفاق. 

عليك التقدم يف امليدان املهني فالح حليفك 

يف كل أعاملــك. ابتعد عن الخالفات الصغرية 

ألنها تسبب لك التوتر والقلق.

ال تخــف وال تقلــق فوضعك يف تحســن 

مســتمر. تترصف بكثري من الحكمة واملنطق 

وهذا ما يجعل أسهمك ترتفع وتزدهر. 

ستتمكن هذه الفرتة من احراز بعض التقدم 

يف واجباتك عىل اختالفها، وسوف تتمكن من 

تحقيق املكاسب وجني األرباح. 

ال تدع حامســتك الزائدة تورطك يف توقيع 

عقد عمل جديد غري مدروس جيدا، فحظك يف 

ونة ضعيف. ال تبتعد عن الحبيب.  هذه ا

تعيش هذه الفرتة أفضل وأحســن األوقات، 

إســتمر يف هذا الوضــع الجيد. الح حليفك 

وخاصة يف مجال املال. 

تشــعر بارتياح كبري هــذه الفرتة. رغباتك 

وأحالمك ســتوزع عىل من تحبهم من األهل 

واألقرباء، وهذا يجلب لك الرسور والسعادة. 

الشــأن املادي يقفز اىل واجهة اهتامماتك 

اليوم بعدما كان يف آخر سلم هذه االهتاممات. 

األمور العاطفية تسري عىل ما يرام. 

ستشــعر ان مــن الواجب عليــك أن تكثف 

جهودك للحفاظ عىل املستوى الذي وصلت اليه 

  . لغاية اليوم. تقّدم بهدوء وحذر بال

ثابــر عىل االعامل بجدية وروية فتصل اىل 

شاط األمان وتحصد النجاح. أموال جيدة غري 

منتظرة قد تكون يف طريقها اليك. 

تشــعر انك بحاجة ماســة اىل العاطفة 

الصادقة والحنان. نجاح يف العمل وإذا كانت 

لديك فكرة يف رأسك لن يستطيع أحد ازالتها. 

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(

أبو ظبي
أوروبا

افريقيا
امة
ارز

آسيا
انديانا

الرياض
الجاح
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الحل السابق

الحل السابق

سانتياغو

اعداد  فيليب شامس

طريقة الحل 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

ط عــدم تكرار الرقم 

اكــ 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

1ـ  اللغة الرومانشية.

2ـ فرقة املعرض. 

3ـ الديدجريدو. 

4ـ الدوق الذهبي. 

5ـ الفيلسوف أفالطون. 

لة النار.  6ـ 

7ـ العصفور الطنان.

8ـ يف اندونيسيا.

1ـ إركان. 

2ـ الفوا. 

3ـ درس. 

4ـ فيينا. 

5ـ أنازل.

1ـ الدفأ.

2ـ راسني. 

3ـ كفريا. 

4ـ أو، نز.

5ـ ناتال.

الجمعة 21 كانون الثاين 2022

1ـ محمود مريس، عانا

2ـ يسحنون، يواصالن

3ـ رنم، رعب، دبا، تف

4ـ فيوميتشينو، قار

5ـ تُود، ســهري املرشدي، 

بت

6ـ أساند، رس، واصا، أسلو

7ـ مفلسان، مر، ال، األول

8ـ مريم داود، نال، لدي

9ـ نجلد، يينمية، مللم

10ـ ري، تركها، يلّم، وّهاب

11ـ نيجرييا، ناريتا، أيك

12ـ هايدن، رشيد الصلح، 

دّر

13ـ دل، جارتنا، فكروين

1ـ مريفت أمني، نهد
2ـ حسن يوسف، جريال

3ـ محمود املليجي
4ـ ون، نرسد، يدّج

5ـ دوريس داي، ترنأ
ريي 6ـ منعته، 
7ـ بشري، ديكارت

8ـ يس، يرسامنه، شن
9ـ يودنا، رومانيا

10ـ أبولو، دي، اد
11ـ عصا، مال، تريان

12ـ آل، قرصان، ليل
13ـ ناتاشا، املّتصف

14ـ انفرد، أمل، ألّك
15ـ يال، لو، حر

16ـ ساملها
17ـ بلود، إيدن

18ـ تولني بكري

1ـ شاعر عراقي راحل.
2ـ رحالــة أمرييك، ال يُباح 

به.
3ـ أرّص، ألف كيلو، عاصمة 

أوكرانيا. 
4ـ شــجر عريق، ملســت، 

وجهة نظر يف األمر.
5ـ من أعضاء الجســم، من 

أنهر العامل الكربى.
إيرانية، االســم  6ـ مدينة 
لبناين ســابق،  لوزير  الثاين 

قطع.
7ـ االســم الثــاين لرئيس 
وزراء بريطــاين راحل، أظلم 

الليل، أكل الطعام.
8ـ وبّخــه، الرّس املســتور 

املخفي.

9ـ مغن عر ذاع صيته يف 
القرن الثامن.

10ـ مدينــة أمريكية عىل 
. ميسوري، فّوض، غري مطبو
11ـ قادم، تأيت بعد، قّدمنا 

خدمة أو نصيحة. 
12ـ كثريا، متّهل.

13ـ فيلم ملحمد عبد الوهاب، 
ماركة غذاء لألطفال.

14ـ بحر، أغنية لفريوز.
منخره  نفخ  جــواب،  15ـ 

غيظا.
16ـ وبّــخ بالكالم، قضاء 

لبناين.
17ـ إنصب عىل، نرب.

18ـ مطربة وفنانة لبنانية 
راحلة صاحبة الصورة

1ـ عاصمة دولة أمريكية، 
عاصمة أوروبية.

2ـ مغنيــة عاملية راحلة، 
أنني، ُحّب.

3ـ مشت مشــية املقّيد، 
نّسقنا ونظمنا، أعرب.

من  برتولية،  كــة  4ـ 
الطيــور، ممثلــة مرصية 

معتزلة.
5ـ أفهــم وأدرك األمــر، 
مقياس أريض، وميض، كرس 

اليشء. 
6ـ مدينة فرنسية، االسم 
الثاين ملمثــل مرصي راحل، 
للتنظيــف، من  مســحوق 

الفواكه.
أرسع،  متشــابهان،  7ـ 

يخّصــك، نجاحها وتفّوقها 
يف.

8ـ هزمية، مغنية خليجية، 
بسط يده، من أقسام البيضة.

9ـ عطفتم وثنيتم، واضح، 
أسد، لالستدراك.

10ـ دعي، شــاعر وأديب 
مدينة  عبــايس،  ولغــوي 

سعودية.
11ـ عزلــت ومّيزت الجيد 
عن رديئه، حرف جر، مغنية 

لبنانية، مادة مخدرة. 
12ـ أصل البناء، مطار يف 
نطالب  عىل،  نصّمم  فرنسا، 

وننادي.
أوروبية،  عاصمــة  13ـ 

شجر صلب، يواصل.

 عموديا

 عموديا

 افقيا الحل السابق 

 افقيا 
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عـــــون »يكســـــر الجـــــرة« مـــــع واشـــــنطن وعوكـــــر تتهمـــــه بخلـــــق »عـــــدو وهمـــــي« قبـــــل االنتخابـــــات؟

تخـــــّوف غربـــــي مـــــن غـــــزو روســـــي وشـــــيك ألوكرانيـــــا ... اآلمـــــال معلقـــــة علـــــى لقـــــاء بلينكـــــن ـــــــ الفـــــروف اليـــــوم فـــــي جنيـــــف

املفاوضــــــــــــات النوويــــــــــــة: تشــــــــــــاؤم غربــــــــــــي يعاكــــــــــــس تفــــــــــــاؤل طهــــــــــــران بقــــــــــــرب الحــــــــــــل 

بايـــــدن يســـــتعرض تحديـــــات عامـــــه األول فـــــي الرئاســـــة: كورونـــــا واليمـــــن والنـــــووي اإليرانـــــي وأوكرانيـــــا

عودته اىل بريوت،وعربت عن خشيتها عىل »انهيار« تيار 
املســتقبل وضياع ار الشــهيد رفيق الحريري، وهي من 
دفعتــه اىل التعجيل يف عودته لتنظيم االمور اقله يك ال 
تعم الفو داخل »التيار« يف ظل اســئلة عمن سيمأل 
.  وكان الحريري قد اســتهل نشاطه بزيارة رئيس  الفرا
مجلس الوزراء نجيب ميقايت، الذي اســتقبله يف الباحة 
الخارجيــة للرساي الحكومي، بعدها زار دار الفتوى حيث 
اســتقبله مفتي الجمهورية الشــيخ عبد اللطيف دريان، 
وعقــد معه لقاء تم خالله تدوال الشــؤون العامة وآخر 
التطــورات، وعلــم يف هذا االطار، انه طلــب منه اتخاذ 
اجــراءات »لتلطيف« قراره بحيث ال يرتك تاثريا كبريا عىل 
الســاحة السنية التي ستشــهد فراغا غري مسبوق. ويف 
ســياق متصل اعلن النائب متام سالم عزوفه عن الرتشح 
لالنتخابات النيابية، ما يطرح السؤال امللح حول مستقبل 

الســاحة السنية وخصوصا الدائرة الثانية يف بريوت؟

} عون يتهم االدارة االمريكية {

يف هــذا الوقت، وجه رئيس الجمهورية ميشــال عون 
ة إىل جهات دولّية مل يســمها بالتنســيق  اتهامات مبا
مع جمعيات والعمل عىل استثامر الدعم املادي واإلنساين 
ألهداف سياســية عىل أبواب االنتخابــات النيابية، وهو 
موقف متقدم بحسب اوساط سياسية مطلعة يعد »كرسا 
للجــرة« مع الواليــات املتحدة االمريكية التي مل يســمها 
الرئيس، ولكنه املح اىل تورطها اك من مرة يف االنغامس 
املبا يف التاثري بالعملية االنتخابية املرتقبة، وخصوصا 
عىل الســاحة املســيحية حيث يتم استغالل انفجار املرفأ 
لتاليب املســيحيني عىل التيار الوطني الحر الذي تم وضع 
رئيســه جربان باســيل عىل الئحة العقوبات يف خطوة 
سياسية ال عالقة لها بالفساد. لكن الجديد باالمس ان هذه 
االتهامات وجهت امام السلك الدبلومايس يف بعبدا، وهي 
خطوة غري مســبوقة عىل املستوى الدبلومايس حيث اراد 
الرئيس وضع »النقاط عىل الحروف« امام املجتمع الدويل، 
وهو ما تعتربه واشنطن تجاوزا لكل ما سبق من اتهامات، 

بحسب زوار السفارة االمريكية يف عوكر.

} انزعاج امرييك! {

ووفقا لهؤالء، كان واضحا حجم االســتياء لدى السفرية 
دورويث شــيا التــي ابــدت انزعاجها مــن كالم رئيس 
الجمهورية، رافضــة االتهامات بحق بالدها، وزعمت ان 
تصعيد الرئيس له خلفيات سياســية ترتبط بفشــل اك 
من »وســاطة« لرفع اسم رئيس تكتل لبنان القوي جربان 
باســيل عن الئحة العقوبات، وادعت ان بالدها تقدم عونا 
»انســانيا« ال سياسيا لبعض املجموعات املددنية بعيدا عن 
اجهزة الدولة التي ينخرها الفســاد.! ويف سياق الرد غري 
املبا عىل عون تقصدت الســفارة االمريكية امس اصدار 

بيان اكدت فيه ان بالدها قدمت  40 مليون دوالر عرب وكالة 
»التنمية« بالتعاون مع برنامج االغذية العاملي ملســاعدة 
740 الف شــخص لبناين وســوري ، وقالــت ان بالدها 
»قلقة« من االحتياجات االنســانية يف لبنان! وكان عون 
ويف اتهام غري مبا للســفرية األمريكية، دورويث شيا، 
ومــن خلفها الواليات املتحــدة، وقال ان »جهات تجاوزت 
ة  واجب التنســيق مع مؤسســات الدولة وتعاطت مبا
مع جمعيات ومجموعات بعضها نبت كالفطر بعد انفجار 
املرفأ، وتعمل عىل استثامر الّدعم املادي واإلنساين ألهداف 
سياســية وتحت شعارات ملتبسة، خصوصاً أّن لبنان عىل 

أبواب انتخابات نيابّية«.

{ »رسالة« اىل دول الخليج {

ويف »رسالة« اىل دول الخليج، مل تلق الصدى املطلوب 
بحسب اوســاط دبلوماســية، تحدثت عن انشغال هذه 
الــدول بالتطورات التي تلت اســتهداف االمارات، وعدم 
وجــود اجواء مهيــأة الي مراجعة حاليــة للعالقة مع 
لبنان يف ظل ارتفاع منســوب التوتر، قال عون ان لبنان 
بطبيعته ليس ممّراً أو مقّراً ملا ميكن أن ييسء إىل ســيادة 
دولكم وأمنها واســتقرارها وال يشكّل تدّخالً يف شؤونها 
الداخليــة وخصوصاً الّدول العربية الشــقيقة، آمالً أن 
تكــون مواقف بعض الدول مامثلة ملواقف لبنان، بحيث ال 
تستعمل ســاحته ميداناً لتصفية خالفاتها أو رصاعاتها 
اإلقليمية، وال تدعم فئات أو مجموعات منه عىل حســاب 
فئــات أخرى، بل تتعاطى مع جميــع اللبنانّيني من دون 
متييز أو تفرقة. وقد جاءت الرتجمة الســعودية العملية 
الســتمرار التصعيد يف  زعم نائب مندوب اململكة   الدائم 
لدى األمم املتحدة املستشــار محمد بن عبدالعزيز العتيق 
يف كلمــة أمام مجلس األمن الدويل بان حزب الله يهيمن 
عــىل مفاصل  الدولــة اللبنانية، واصفــا مجددا الحزب 

!.» االرها »بالتنظيم 

{ خطة التعايف »غري جاهزة«؟ {

وفيام يســود الرتقب املوازنة، يف ظل غموض ســعر 
الــدوالر الذي ســيعتمد فيها، وتاثري ذلــك عىل الوضع 
االقتصــادي واالجتامعي، ال تــزال الحكومة غري جاهزة 
بعد ملناقشــة خطة التعايف مع صندوق النقد االســبوع 
املقبــل، ووفقــا ملصادر وزارية ال اتفــاق حتى االن عىل 
كيفية توزيع الخسائر بني املودعني، واملصارف، والدولة، 
ومرصف لبنان، واذا كانت مسالة حامية صغار املودعني، 
متفق عليها، اال ان كيفية احتســاب الخسائر وتوزيعها ال 
تزال عالقة، لكن الوفد الحكومي لن يطلب تاجيال لجلسة 
التفاوض »االفرتايض« لكنه ســيطلب من وفد الصندوق 
كيفية مقاربته لهذه املعضلة ليتم مناقشتها يف الجلسات 
املقبلــة. وتجدر االشــارة اىل ان مصادر مرصفية اكدت 
ان املصــارف ال تزال خارج هذه املفاوضات ومل تتشــاور 
الحكومــة معها يف االجــراءات املفرتضة، وقد تم ابال 

املســؤولني ان معظمها قد يكون مضطرا باالنسحاب من 
الســوق اذا ما تم اجبارهــا عىل اتخذ اجراءات غري قادرة 

تلبيتها.  عىل 

{ غموض املوازنة »مقلق« {

يف غضون ذلــك ال تزال ارقام املوازنة غامضة يف ظل 
»التكتم« حول ســعر الرصف الذي  ســيعتمد يف تحديد 
ارقامها او يف خطة التعايف، وهو مارفض االفصاح عنه 
نائب رئيس الحكومة ســعادة الشامي يف مجلس النواب 
باالمس، لكنه وبحســب مصادر مطلعة ابل من قبل كتل 
نيابيــة وازنة رفضها اي قرار يف خطــة التعايف يتعلق 
بتحويل الودائع من الدوالر اىل اللرية، وقيل له رصاحة ان 
هذا االمر لن مير خصوصا قبل االنتخابات النيابية. وفيام 
اشار رئيس الحكومة نجيب ميقايت من الرساي الحكومي 
ان الحكومة تعاود جلساتها االسبوع املقبل لدرس واقرار 
املوازنة العامة التي تشكل محطة اساسية تحتاجها البالد 
النتظام عمل الدولة، داعيــا الجميع لتكون هذه املوازنة 
خطوة اساسية عىل طريق االصالح املنشود. تزداد بواعث 
القلق، وســط معلومات عن رفع قيمة الدوالر الجمريك، 
حيث يرتقب ان ترتفع أســعار الســلع يف السوق،ووفقا 
ائب جديدة يف موازنة العام 2022  ملصــادر وزارية ال 
لكن احتامل زيادات الرســوم املالية يف الدولة وارد جدا، 
ولفتت اىل ان آليــة زيادة الدوالر الجمريك لن تكون يف 
املوازنة، بل ســيتخذ القرار الحقا يف مجلس الوزراء، عىل 
ان يكون سعر رصف الدوالر الجمريك بني 6 و8 آالف لرية 
لكنه لن يشمل املواد الغذائية وغريها، ومثة اقرتاحات بان 
يكون ســعر منصة صريفة لتحديد الدوالر الجمريك عىل 
الكامليات املســتوردة.اما اإلنفاق فسيكون مقترصاً عىل 
رواتــب موظفي القطاع العام واملصاريف اللوجيســتية، 
يف ظل اســتبعاد أي إنفاق استثامري يف املوازنة يف ظل 
هذه الظروف، فيام ســيواصل مــرصف لبنان دعم أدوية 
األمراض املســتعصية والطحني، اما االيرادات فلن تشمل 
زيادة يف الرضائب، ولكن االهم ان ارقام العجز ســتكون 

النقد..! وفق رغبات صندوق 

{ تعرفة االتصاالت »غامضة« ايضا {

ويف سياق متصل، الغموض مستمر يف تعرفة الكهرباء 
املفرتضة وكذلك االتصاالت، ويف هذا الســياق، أعلن وزير 
االتصاالت جوين القرم انه مل يرســل بعــد أرقام موازنة 
الــوزارة، وتحد عــن اجتامعات مكثفة هذا األســبوع 
لالنتهــاء من موضوع التعرفة، وأكد أن »هذا األمر يحتاج 
اىل جهد كبري ألننا نأخــذ باالعتبار ذوي الدخل املحدود«، 
متوّقعــاً »تقديم موازنة الوزارة مطلع األســبوع املقبل«. 
أّمــا عن الهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت، فأكد الســعي 
إىل تعيينهــا، »لكّن ذلــك يتطلّب اجتامع مجلس الوزراء«، 
آمالً »عدم خضوعهــا للمحاصصة ألنّها مصلحة وطنية 

بامتياز!

{ الكهرباء تنتظر الضامنات االمريكية {

ويف ملف الكهرباء، اكدت اوســاط مطلعة ان رســالة 
الضامنــات االمريكية لالردن ال تزال غري كافية لتســهيل 
توريــد الكهرباء اىل  لبنان، ومثــة انتظار لردود امريكية 
مل تصــل بعد، فيــام موافقة البنك الــدويل عىل التمويل 
الكامل الستجرار الطاقة من مرص واالردن ليست نهائية، 
بانتظــار اصالحات جدية يف قطاع الكهرباء، وخصوصا 

زيادة التعرفة.

{ »تشويش« ارسائييل {

ويف هــذا الوقت، دخلــت ارسائيل مجــددا عىل خط 
»التشــويش« عىل هذه الخطوة، وبعــد النفي االمرييك 
واللبناين ، عادت محافل رفيعة املستوى يف وزارة الطاقة 
االرسائيليــة التاكيد، بأن مرصيني يســتوردون الغاز من 
إرسائيل، ثم سيصل إىل لبنان  تحت عنوان انه غاز مرصي، 
لكن الحقيقة انه صفقة دائرية ال يريد احد االقرار بها علنا!

} الغاز ليس »مرصيا«!  {

وبحســب زعم صحيفة »يديعوت احرنوت«االرسائيلية 
فان قســامً كبرياً من الكهرباء يف األردن ينتجه غاز يصل 
مــن إرسائيل. ومرص، رغم أنها هي نفســها منتجة غاز، 
تحتــاج إىل إضافات كبرية مــن الغاز اإلرسائييل. ولبنان، 
 ، الذي ال يريد أن يشــرتي الغاز اإلرسائييل بشــكل مبا

ن لرائه عرب مرص!. يضطر ا

} تهدئة قضائية- مالية؟ {

وبانتظار وفد قضا فرنيس سيصل اىل بريوت ملناقشة 
ملــف حاكم مــرصف لبنان رياض ســالمة مع القضاة 
اللبنانيني، وبعد قراري منعه من السفر، ووضع إشارة منع 
ترصف عىل عقاراته وســّياراته، اللّذين أصدرتهام النائبة 
العامة االســتئنافّية، القاضية غادة عون، أرجأت قاضية 
التحقيق يف جبل لبنان، أرليت تابت، جلســة اســتجواب 
ســالمة، التي كانــت مقّررة امس إىل الثالث من شــهر 
آذار املقبــل، من دون اتّخاذ قــرار بحقه عىل الرغم غيابه 
ومحاميه عن الجلســة. ووفقا ملصــادر مطلعة اعرتض 
محاومو »متحدون« الذين اعرتضوا عىل التاجيل النه غري 
مــربر، ورفعوا قضية ضد القاضيــة تابت امام التفتيش 
. ويبدو ان  التاجيل »التســوية« حصل يف ظل  القضــا
اجــواء التهدئة يف البالد التــي واكبتها اجراءات من قبل 
»املركزي« ساهمت بتخفيض سعر الدوالر االمرييك مقابل 
اللرية، فيام يحتاج اقرار املوازنة ودرس خطة التعايف اىل 
منا مؤات يساعد يف متريرهام، واي اجراء عمالين ضد 
ســالمة كان كفيال بادخال البالد باجواء متشــنجة تعيد 
االمور اىل »نقطة الصفر«. ويف سياق متصل، اعلن حاكم 
مرصف لبنان التأكيد عىل االســتمرار بتنفيذ التعميم 161 
مبفاعيلــه وببيع الدوالر األمــرييك الورقي مقابل اللرية 

اللبنانية الورقية ومن دون ســقف محدد.  

صحافيــة، إن 100 ألف جندي رويس عىل الحدود األوكرانية 
ا عىل التوتر وتهديدا حقيقيا«. يعد »مؤ

ويــأيت اجتامع وزراء الخارجية األربعة بعد يوم من زيارة 
بلينكــن للعاصمــة األوكرانية كييف حيــث التقى الرئيس 
، وقبل يوم من اجتامع بلينكن مع نظريه  فولودميري زيلينس
الرويس سريغي الفروف اليوم يف مدينة جنيف السويرسية.

وقــد تعهد بلينكن، يف كييف أمــس األول، بأن تتبع بالده 
املســار الدبلومايس قدر اســتطاعتها تجاه األزمة بني الغرب 

وروسيا.
ن  كام أعطى الرئيس األمرييك جو بايدن أقوى إشارة حتى ا
عــىل اعتقاده بأن الهجوم الرويس عىل أوكرانيا بات مرجحا. 
وقال مشريا إىل نظريه الرويس فالدميري بوتني »تخميني أنه 

سيتحرك.. يتعني عليه القيام بيشء ما«.
وقال رئيس الوزراء الربيطاين بوريس جونســون أمس إن 

أي توغل رويس يف أوكرانيا ســيكون كارثيا للبلدين )روسيا 
وأوكرانيــا( والعامل بأرسه، مضيفا يف ترصيحات صحفية أن 

»اململكة املتحدة تدعم سيادة ووحدة أرايض أوكرانيا«.

{ زيارة رسية {
 Wall Street( »هذا وقالت صحيفة »وول ســرتيت جورنال
Journal( األمريكيــة إن مدير وكالة االســتخبارات املركزية 
»يس آي إيــه« )CIA( بيــل برينز زار رسا العاصمتني األملانية 

واألوكرانية، قبل أسبوع من رحلة بلينكن لها.
وكان الغــرض من زيارة برينز إقنــاع الحلفاء األوروبيني 

بالتوحد خلف رد قوي تجاه روســيا، وكذلك دعم أوكرانيا.
ويف تطور الفت، نقلت وكالة األنباء الفرنسية عن مسؤولني 
أمريكيني قولهم إن واشنطن أقرت مطالب لدول البلطيق بشحن 

صواريخ أمريكية وأسلحة أخرى لديها إىل أوكرانيا.
ويقصــد بدول البلطيق كل من التفيا وأســتونيا وليتوانيا 
املجاورة لروسيا، والتي انضمت لحلف شامل األطليس )ناتو( 

عام 2014.

ومبوجــب قيــود الصادرات، يتعــني أن تحصل الدول عىل 
موافقة الخارجية األمريكية قبل نقل أي أسلحة حصلت عليها 
من واشنطن إىل طرف ثالث. ونقلت رويرتز عن مصدر مطلع 
أن اتفاقات النقل لطرف ثالث ستسمح إلستونيا بنقل صواريخ 
جافلــني املضــادة للدبابات إىل أوكرانيا، يف حني سُيســمح 

لليتوانيا بإرسال صواريخ ستينغر.
ويف ســياق متصل، قالت رئيســة املفوضيــة األوروبية 
أورســوال فون دير الين أمس إن االتحاد األورو سريد عىل 
روسيا بعقوبات اقتصادية ومالية »هائلة« إذا قامت بهجامت 
أخرى عىل أوكرانيا. وأضافت »ال نقبل محاوالت روسيا لتقسيم 
أوروبا إىل مناطق نفوذ« وذلك يف رد عىل مطالب روسيا بأال 
يضم حلف الناتو دوال كانت يف الســابق ضمن نفوذ االتحاد 

السوفيايت.

{ االتهامات الروسية {
باملقابل، دعت املتحدثة باســم الخارجية الروســية ماريا 
زاخاروفــا الــدول الغربيــة إىل التوقف عن املســاهمة يف 

»عســكرة« أوكرانيا، واعتربت الترصيحات األمريكية بشــأن 
ورية لخلق خلفيات من  الغزو الرويس املزعوم لهذا البلد »

أجل استفزاز روسيا عسكريا عىل نطاق أوسع«.
وذكرت أيضا أن اللقاء املرتقب بني وزير الخارجية مع نظريه 
األمرييك، غدا بجنيف، سيبحث الخطوات املستقبلية املحتملة 
بشــأن الضامنات األمنيــة التي طرحتها روســيا، ونتائج 

مشــاورات جنيف وبروكسل التي جرت قبل أيام مع الغرب.
وقالت الرئاسة الروسية إن التهديد األمرييك بالعقوبات ال 
يســاعد يف خفض التوتر بأوروبا، وميكن أن يؤدي لزعزعة 
االستقرار، وأضاف الكرملني أنه ال يستبعد اتصاال بني الرئيسني 
بوتني وبايدن يف املستقبل القريب، ويرحب مبثل هذه املحادثة، 
مؤكدا أن موسكو تنتظر ردا خطيا من واشنطن عىل املقرتحات 

األمنية األسبوع املقبل.
ولفت الكرملني إىل أن ترصيحات واشنطن، بشأن عدم قبول 
أوكرانيا يف الناتو عىل املدى القصري، ال تعني أن هذا لن يحد 

عىل املدى املتوسط.

الحاسمة«. املرحلة 

ورأى وزير الخارجية الفرنيس جان إيف لودريان أمس أنه ال 

ميكن للمفاوضات املنعقدة يف جنيف بني القوى الكربى وإيران 

أن »مت بهذا البطء« الذي ســيجعل من إعادة إحياء االتفاق 

النووي أمرا مستحيال.

ووصف الوزير لودريان، يف ترصيحات صحفية، التقدم الذي 

أحــرز يف املفاوضات النووي بأنه »جز وخجول وبطيء«، 

يف حــني لفت إىل وجود »حاجة ملّحة إىل تغيري الوترية، وإال 

فستكون نهاية خطة العمل الشاملة املشرتكة حتمية«.

و«خطة العمل الشــاملة املشــرتكة« هو االســم الرسمي 

لالتفاق النووي اإليراين.

يف الجهــة املقابلــة، قالت إيران قبل أيام إن جزءا كبريا من 

نقــاط الخالف قد تم حلــه يف مفاوضات فيينا النووية، وإن 

االجتامعات ستســتأنف يوم االثنني، مــع الرتكيز عىل إلغاء 

العقوبات عن طهران.

وقال املتحد باســم الخارجية اإليرانية سعيد خطيب زاده 

إن جزءا كبريا من نقاط الخالف تم حله يف الجولة الحالية من 

املفاوضات، معتــربا أن »املوضوعات العالقة مهمة، ويتطلب 

حلها قرارا سياسيا من جانب واشنطن«.

وأضــاف أن هنــاك مامطلــة من الغــرب يف رفع الحظر 

والعقوبــات، كــام حّمل الحكومــة األمريكية مســؤولية 

سياســاتها، وتبعات تنصلها من التزاماتها يف االتفاق النووي 

وإلحاق الرضر بإيران، حسب تعبريه.

تجدر اإلشــارة إىل أن االتفاق النــووي مربم بني إيران و6 

قوى كربى هي الواليات املتحدة، فرنســا، بريطانيا، روسيا، 

الصني، أملانيا، وُوصف باالتفاق التاريخي بعد سنوات من التوتر 

واملفاوضات الشاقة والعقوبات عىل طهران.

وأتاح االتفاق رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة 

عىل إيــران، يف مقابل الحد من أنشــطتها النووية وضامن 

سلمية برنامجها.

بوتني ســُيقدم عىل غزو أوكرانيا، لكنه حذر من أن موســكو 

ستتكبد خســائر برية فادحة، وســتدفع مثنا اقتصاديا 

باهظا.

وقال بايدن إن األمر ســيكون كارثيا إذا توغلت روسيا يف 

األرايض األوكرانية، مشريا إىل أن رد الواليات املتحدة والغرب 

ميكن أن يتحدد بناء عىل ما تفعله روســيا، ومعتربا أن عقد 

قمة مع بوتني ال يزال أمرا »محتمال«.

وم يقول إن »روسيا ستحاسب إذا قامت بالغزو، وهذا 

يعتمد عىل ما ســتفعله. سيكون األمر مختلفا لو كان توغال 

محــدودا، وتابع »لكن لو فعلوا حقــا ما مبقدورهم فعله 

ســيكون األمر كارثة لروسيا إذا غزت أوكرانيا ثانية«.

ويُعد الرئيــس األمرييك وفريقه مجموعة واســعة من 
العقوبات والتبعات االقتصادية األخرى لفرضها عىل موسكو 

يف حالة غزوها جارتها.
الف من الجنــود عىل حدود  وتحشــد روســيا عرات ا
 )NATO( »أوكرانيا، وطالبت حلف شــامل األطلــيس »ناتو

بتقديم ضامنات بأنه ســيوقف توسعه نحو الرق.

{ حرب اليمن وامللف النووي {
ويف حديثه عن الحرب يف اليمن، قال بايدن إن إنهاء الحرب 
يف هذا البلد يتطلب مشاركة جميع أطراف الرصاع، لكنه عاد 

ووصف األمر بأنه »سيكون صعبا للغاية«.
وأشــار الرئيس األمرييك إىل أن طلب اإلمارات إعادة إدراج 
جامعة أنصار الله الحوثيني يف قامئة اإلرهاب قيد الدراسة، 
وذلــك ردا عىل الهجامت التي شــنتها الجامعة مؤخرا عىل 

ت حيوية يف العمق اإلمارايت. منش
ويف امللــف النــووي اإليراين، قال بايــدن إن هناك تقدما 
يتحقق يف املحادثات مع إيران، مشددا عىل أن هذا ليس وقت 

االستسالم فيام يتعلق بالحل الدبلومايس.
وأضاف أن هناك توافقا بني مجموعة الدول التي تتفاوض 
إىل جانب الواليات املتحدة مع طهران، وقال إنها جميعا »تقرأ 
يف نفــس الصفحة، لكن ال أحد يعلم ما الذي ســتف إليه 

األمور«.

{ االنسحاب من أفغانستان {
ودافــع الرئيس األمرييك عن انســحاب قــوات بالده من 
أفغانستان، وقال إنها كانت »مقربة اإلمرباطوريات، وليست 
قابلــة للوحدة، وال أحد يســتطيع توحيدهــا تحت حكومة 

واحدة«.

واعتــرب بايدن أنه »ال ميكن التوصل إىل حل ســلمي« يف 
أفغانستان، مستشــهدا باإلنفاق األسبوعي الذي كان يقرب 

مــن مليار دوالر للحفاظ عىل القوات األمريكية هناك.
وتســاءل عن جدوى االستمرار يف هذا اإلنفاق، مع »العلم 
أن فكــرة أن تكون قادرا عىل النجاح غري عادية إىل حد كبري، 

ناهيك عن إرســال املزيد من أكياس الجثث إىل الوطن«.
وقال إنه مل يكن هناك ســبيل للخروج من أفغانستان بعد 

20 عاما بســهولة، وإنه لن يعتذر عام فعل.
وبخصــوص جائحة كورونا، قــال الرئيس األمرييك إنها 
تســببت يف الكثري من التداعيات السلبية عىل االقتصاد مبا 
يف ذلك ارتفاع األســعار، موضحا أنه قّدم خطة من أجل دعم 
االقتصاد يف البالد ويســعى إىل تقليص العجز يف االقتصاد 

األمرييك.
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شارل ايوب رئيس التحرير العام
نـائـــب رئــيس التحرير : حــنـا ايــــوب
نائــبة رئــيـــس التحرير : نــور نعمة

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح
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