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لبنان يبدأ االثنين رسميا التفاوض مع صندوق النقد :الضرائب والرسوم تدريجية حفاظا على الفقراء
الحريـــري ينكفـــئ وصـــراع خفـــي بيـــن بهيـــة الحريـــري والســـنيورة علـــى زعامـــة املســـتقبل

نور نعمة
انخفــض الدوالر من  33000ل .ل .اىل  23000ل .ل.
اال ان النــاس مل تلمس اي ايجابية يف تراجع اســعار
السلع اوانخفاض يف االقســاط املدرسية والجامعية
او يف كلفــة صفيحة البنزين بل بقيت االمور كام هي
عليــه .املواطن اللبناين يعاين من غياب الكهرباء ومن
غالء املعيشــة ومن انعدام التدفئة يف املناطق الجبلية،
اال انه فقد امله يف ان تقوم الدولة باي خطوة للتخفيف
مــن هذا العذاب .ذلك ان وزارة االقتصاد مل تقم بواجبها
تجاه املواطن مبا ان مســؤولية مراقبة االســعار تقع
عــىل عاتقها ،اضافة اىل ان وحدة حامية املســتهلك
تقاعســت عن امتام دورها تجاه املواطن اللبناين .يف
غضــون ذلك ،كشــفت مصادر حكومية لـــ «الديار»
ان املوازنة التي ســتناقش االثنني املقبل تشــكل رؤية
للبالد للســنوات الثــالث املقبلة ولوضــع لبنان عىل
ســكة التعايف االقتصادي واملايل خالفا للنهج السابق
الــذي كان يعتمد عىل االنفاق واالســتدانة .واوضحت
ان املوازنة التي اعدت ،ارتكزت عىل ارســاء توازن بني
النفقات وااليرادات مشــرية اىل ان هدف املوازنة ليس
جلد املواطن او تحميله املزيد من الضغوطات .واضافت
املصــادر الحكومية ان لبنــان مل يعد ميلك ترف الوقت
لالنفــاق دون ايرادات ودون اصالحــات ،قائلة« :البلد

باالرض» .ويف التفاصيــل ،تحدثت املصادر الحكومية
عن ان يوم االثنني ســتكون الجلســة االوىل يف بعبدا
لــدرس جدول اعامل .والحقا بعد الظهر االثنني وتوازيا
مع درس املوازنة ،ســيبدأ رسميا عرب «زوم» التفاوض
مــع صندوق النقد الــدويل بانتظار ان تخفف الواليات
املتحــدة االجراءات املتخذة يف مطاراتها حتى يايت وفد
الصنــدوق اىل لبنان ويصبح التفاوض مبارشة.
ولفتت اىل ان جلسات ماراتونية ستعقد من الثالثاء اىل
الخميس ملناقشة املوازنة يف الرساي الحكومي.
اما عن االنتقادات التي تناولت املوازنة ،فاعتربت املصادر
الحكومية ان هذه الشــعبوية واملزايدات هي اســتهداف
سيايس الهداف انتخابية واضحة .وتساءلت أن مرشوع
املوازنة توزع امس صباحا لدراسته قبل يومني فكيف بدأ
املنظرون بالهجوم عليهــا؟ وتابعت ان الرضائب مل تكن
يوما شــعبية ،ولكن الدولة بحاجة اليرادات وســتكون
تدريجية مع تحسن الوضع املايل مشددة عىل ان املوازنة
ليست منفصلة عن االصالحات.
ودعت كل االطراف يف الحكومة اىل درسها علميا عىل
طاولة مجلس الوزراء ،مشــرية اىل ان مناقشة املوازنة ال
تكــون عرب االعالم .كام متنت ان يكون الكالم الذي يقال
داخل الحكومة ال يصبح كالما مغايرا خارج الحكومة.

(تتمة املانشيت ص(12

الجيش اللبناين انقذ شخصني عالقني يف الثلوج يف عيون السيامن

األزمـــــة األوكرانيـــــة :فشـــــل اجتمـــــاع جنيـــــف بالتوصـــــل الـــــى حـــــل
وروســيا بانتظــار الــرد األميركــي «الخطــي» علــى مخاوفهــا األســبوع املقبــل
قــال وزيــر الخارجيــة
الرويس سريغي الفروف إنه
اتفق مع نظــريه األمرييك
أنتوين بلينكن عىل أن تقدم
واشــنطن األســبوع املقبل
إجابــات حول كل مقرتحات
موسكو ،بينام أكد بلينكن أن
بالده ملتزمة بحل الخالفات
دبلوماســيا ،ولكنها سرتد
عىل أي عمل عدايئ لروسيا
ضد أوكرانيا.
واســتبعد الطرفــان بعد
لقائهام أمــس الجمعة يف
مدينة جنيف الســويرسية
تحقيق تقدّ م يف محادثاتهام
بشأن أوكرانيا.
هــذا وانتهى لقــاء وزير
الخارجيــة األمرييك أنتوين الفروف وبلينكن
بلينكــن ونظــريه الرويس
ســريغي الفروف قبل موعده املحــدد ،حيث كان
يفرتض أن ميتد لنحو ساعتني.
وعقب انتهاء اللقاء ،قال وزير الخارجية الرويس
سريغي الفروف إنهام اتفقنا عىل أن تقدم واشنطن
األسبوع املقبل إجابات مكتوبة بشأن كل مقرتحات
موسكو.
وأضــاف الفروف أن مقاربة موســكو مرتبطة
برضورة وضع حد لتوســع حلف شامل األطليس،
مشــريا إىل أن بالده أكدت مرارا أنها ليست لديها أي
نية لالعتداء عىل أوكرانيا.
وأكد أن روســيا تنتظر ردا أمريكيا عىل مطالبها
األسبوع املقبل ،قائال إنه مل يستمع إال إىل مخاوف
واشنطن.
وشــدد عىل أنه يجب عدم ربط األمن األورويب
مبسألة أوكرانيا فقط ،مضيفا أن لديه مخاوف من
تسليح الغرب لكييف.

وكان الفروف قد قال يف مســتهل اللقاء إن بالده
تنتظر إجابات ملموســة من واشــنطن ملطالبها
األمنية ،مشــددا عىل أنــه ال يتوقع تحقيق اخرتاق
يف املحادثات مع نظريه األمرييك.

} تحذير أمرييك }

من جانبه ،قال وزير الخارجية األمرييك أنتوين
بلينكن إن بالده ملتزمة بحل الخالفات دبلوماسيا،
ولكنها ملتزمة برد حاســم وصارم يف حال الفشل
يف هذا املســار ،مشريا إىل أنه ال يتوقع حل أي من
الخالفات اليوم.
وأكد بلينكــن أن املحادثات مــع الفروف كانت
رصيحة وجوهرية ،الفتا إىل أن بالده ســرتد خطيا
عىل موسكو بشأن مطالبها األسبوع املقبل.
ومىض قائال «عىل روســيا أن تختار بني املسار
الدبلومايس أو املســار العدايئ الذي سترتتب عليه
عواقب» ،مضيفا أن واشــنطن مســتعدة للرد عىل

مخاوف روســيا برشط أن
تستجيب روسيا ملخاوفنا.
وكان الرئيــس األمرييك
جو بايدن اســتبق املحادثات
بالقول إن موســكو ستدفع
مثنــا باهظــا إذا تجاوزت
القــوات الروســية الحدود
األوكرانية.
وقلل كبار الدبلوماســيني
يف الواليات املتحدة وروسيا
حــل الخالفات
ّ
من احتامل
بني البلدين بشــأن أوكرانيا
يف املحادثــات بينهام أمس
الجمعة ،لكن واشنطن تأمل
يف خفــض التوتــر املتعلق
بحشد القوات الروسية الذي
عزز مخاوف من رصاع جديد.
وحشــدت روسيا عرشات
اآلالف مــن قواتهــا عــىل
حدودها مع أوكرانيا ،وأرســلت قوات إىل روســيا
البيضاء للمشــاركة يف تدريبات عسكرية ،وتريد
من حلف شامل األطليس التعهد بعدم قبول أوكرانيا
مطلقا يف عضويته.
وتخىش الدول الغربية من أن موســكو تخطط
لشــن هجوم جديد عىل دولة غزتها يف  2014لضم
شبه جزيرة القرم.
وتنفي روســيا أنها تخطط لشن أي هجوم ،لكن
تقول إنها قد تقدم عىل عمل عسكري غري محدد إذا
مل تتم تلبية قامئة مطالبها األمنية.

} غضب رومانيا }

ويف ســياق متصل ،اعتربت رومانيا أن «من غري
املقبول» أن تطلب روســيا سحب قوات حلف شامل

شــــعــــبــــيــــة بـــــــايـــــــدن تــــهــــبــــط إلــــــــــى ..%43
األدنـــــــــــــــــــــى خــــــــــــــال فـــــــــتـــــــــرة رئــــــاســــــتــــــه
أظهر أحدث اســتطالع للرأي أجرته رويرتز/إبسوس ،أنّ
شــعبية الرئيس األمرييك ،جو بايدن ،هبطت هذا األسبوع
إىل أدىن مســتوى خالل فرتة رئاســته ،مع تأثر معنويات
األمريكيــني بجائحــة كورونا ومــا ترتب عليهــا من آثار
اقتصادية.
وأظهر اســتطالع الرأي الذي أُجري عىل مســتوى البالد
يومي  19و 20كانون الثاين أنّ  %43من األمريكيني يؤيدون
أســلوب بايــدن ،بينام يرفضه  ،%52فيــام مل يكن الباقون
متأكدين من موقفهم.
وكان االستطالع الذي أُجري يف األسبوع السابق قد أظهر
أن نســبة املوافقة عىل أداء بايــدن بلغت  ،%45بينام بلغت
نسبة املعارضة ألدائه .%50
وبعد أن ظلت شــعبية بايدن أعىل من  %50يف الشــهور
الخمســة األوىل من رئاسته ،بدأت يف الهبوط يف منتصف
آب ،وذلك عقــب ارتفاع أعداد الوفيات الناجمة عن اإلصابة
بكوفيد  19-يف أنحاء البالد ،وســقوط الحكومة األفغانية
التي تدعمها الواليات املتحدة.
ويدق هبـــوط شعبية بايدن ناقــوس خطر يف حزبــه،
إذ يخــىش الدميوقراطيون أن يؤدي االســــتياء من أدائه
إلــــى فقــــدهم األغلبــية يف مجلســـي الكونغــرس
خــــالل االنتخابات املقررة يف الثامــن من ترشين الثاين
املقبل.
وأظهر اســتطالع الرأي األسبوعي أن االقتصاد والصحة
العامة يتصدران القضايا التي تشــغل األمريكيني.

بايدن

(التتمة ص(12

مجلــس األمن يديــن الهجوم علــى أبو ظبي

خالل بيان مجلس االمن
ندد مجلس األمن الدويل «بأشــد العبارات
باالعتداءات اإلرهابية الشائنة التي شنها يف
أبــو ظبي» الحوثيون يوم االثنني ،بينام أكدت
اإلمارات حقها القانوين واألخالقي يف الدفاع
عن أراضيها.
وشــدد املجلــس  -يف بيان صــدر أمس
الجمعة باإلجامع وفق دبلوماســيني  -عىل

«رضورة تحميل املنفذين واملدبرين واملمولني
واملخططني مسؤولية هذه األعامل اإلرهابية،
وإحالتهم عىل القضاء».
ودعت اإلمارات األربعاء الواليات املتحدة
إىل دعــم إعادة تصنيــف جامعة الحوثيني

(التتمة ص(12

عىل طريق الديار
هنــاك من يقــول ان تعامل صندوق
النقد الدويل مع لبنان ســيكون سلبياً
وهذا غري صحيح ،فقد رصح مسؤولون
يف صنــدوق النقد انهم يتفاوضون مع
لبنان يك يســاعدوه عىل تخطي ازمته
املاليــة النقدية للوصــول اىل التعايف
االقتصادي.
ايهــا اللبنانيــون يجــب ان تكونوا

متفائلني وليس متشــامئني ،وال يجب
ربــط ذلك بفشــل مفاوضــات فيينا،
فاالتفــاق النووي الغي يف العام 2018
ومل يتأثــر لبنان وبقي صامدا .فالدوالر
هبــط  10االف لرية يف اســبوعني الن
الحكومة تعمل ،ويوم االثنني ســيكون
االجتامع االول فأبرشوا خريا.

«الديار»

«قــــســــد» تــقــتــل وت ــع ــت ــق ــل الــــعــــشــــرات مــــن تــنــظــيــم
ً
«داعــــــــــش» بـــعـــد م ــه ــاج ــم ــت ــه ســـجـــنـــا بــالــحــســكــة
قالــت قــوات ســوريا
الدميوقراطية إنها قتلت 23
من عنارص تنظيــم الدولة
اإلســالمية يف اشتباكات
بعد أن هاجم التنظيم سجن
«غويران» يف الحسكة شامل
رشق سوريا الخميس ،وجاء
الهجوم ســعيا من التنظيم
إلخــراج عدد مــن عنارصه
املعتقلني.
وذكر مصدر عسكري يف
قوات سوريا الدميوقراطية،
املدعومــة أمريكيــا ،أمس
الجمعــة أن  7من عنارصها
ومن قوة أمنية متحالفة معها
تسمى «األسايش» قتلوا يف
الهجوم الذي شــنه التنظيم ،معتقلني من داعش
يف حني قال املرصد السوري
لحقوق اإلنسان إن االشتباكات بني الطرفني خلفت  18قتيال من
قوات ســوريا الدميوقراطية (األسايش وحراس السجن) ،و16
من تنظيم الدولة.
وقالت قوات ســوريا الدميوقراطية ،التي تشــكل وحدات
حامية الشــعب الكردية عمودها الفقري ،إنها اعتقلت  89من
تنظيم الدولة خالل االشتباكات املستمرة داخل وخارج السجن

الذي تديره.
وذكــرت قوات ســوريا الدميوقراطية أمــس الجمعة أنها
«أحبطت محاولة فــرار جامعية نفذها مرتزقة» التنظيم يف
ســجن غويران ،بعد هجوم أول نفذه عنارص التنظيم مســاء
الخميس ،وفجروا ســيارتني ملغمتــني ،وأدى الهجوم  -غري
االعتيادي  -إىل فرار عدد من السجناء.
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ال ـــــــــــــــاز دون «اســــرائـــــيـــــل»

نبيه الربجي

أثارنــا ســؤال لخبري
الطاقــة يف تكســاس
جيفــري هارولــدز حول
انتقــال الثقــل املــايل،
والثقل االســرتاتيجي ،من
ضفاف الخليج اىل ضفاف
املتوســط  :هــل يكــون
الثال املتوســطي لبنان،
وســورياً ،و«ا ائيــل»،
الفــردوس الذهبــي يف
غضون السنوات املقبلة ؟
لنتصور صدقية التقاريــر التي تقول ان البلدان الثالثة
تطفو فوق أوقيانوس من الغاز الذي يحل ،بطبيعة الحال،
محــل النفط  .كيف ميكن للخليجيني أن يزحفوا للعمل يف
بالدنا ؟ السعودية مثاالً  .السوريون واللبنانيون ،ومن كل
الفئات عملوا هناك ،من رتبة مستشار يف البالط اىل رتبة
عامل باطون .ماذا ميكن للســعوديني أن يعملوا؟ تتويج
ملك سعودي عىل الجمهورية اللبنانية...
الطريق شــاق ،و ُمعقد ،اىل تلــك اللحظة .فريديريك
هوف كاد يقول ال غاز للبنان من دون «ا ائيل» .نظريته
أن التداخل الجيولوجي بــني لبنان و»ا ائيل» يف ال وة
الغازية يستتبع تلقائياً ،ومنطقياً ،التداخل االسرتاتيجي.
آموس هولشــتاين الذي ،مثل الديبلومايس األمرييك
اآلخر اليوت ابرامز ،خــدم يف «الجيش اال ائي » ،يف
الطريق الينا .ســبقه كالم ملعلقــني أمريكيني معروفيني
بعالقتهــم الوثيقة مــع الليكود ،واملشــتقات اليمينية
األخرى .هؤالء أشــاروا اىل حساسية التعاون ،يف مجال
الغاز بني «ا ائيــل» والدول املتاخمة  ،تحديداً م التي
عقــدت اتفاقاً بقيمــة  15مليار دوالر لتســويق «الغاز
اال ائي » .كذلك األردن ،وحيث الحكومة أص ّمت أذنيها
عن االعرتاضات الشــعبية حول تشــغيل أنبوب الغاز من
حقل ليفياثان اىل داخل اململكة.
هذه هي النظــرة األمريكية ،واألوروبية ،للمســألة،
وبعيداً عن االشــكاليات التــي تتعلق برتســيم الحدود
البحرية :منطق األشــياء أن يتشكل ذلك الثال  ،ألن بقاء
اللبنانيني والســوريني عند مواقفهم يعني أنهم ،حتى ولو
استخرجوا الغاز ،لن يســتطيعوا تسسويقه ،وايصاله،
دون التغطبة األمريكية ،ودون وجود شكل ما من التنسيق
مع «ا ائيل».
ال مجــال للمقارنة بني «التأثــري اال ائي » والتأثري
اللبناين يف أسواق العامل .هذا ال ينفي كون «اال ائيليني»
بحاجــة اىل ديناميكية دولية ،واىل ممــول ،لتنفيذ أي
مرشوع ملد شــبكة أنابيب يف اتجاه أوروبا أو يف اتجاه
أفريقيا .وحني فكرت حكومة بنيامني نتنياهو يف االتصال
بالصينيني ،جاء التعقيب األمرييك صاعقاً و ...صادماً
اللحظة الدراماتيكية ،يف هذا الســياق ،أن رجب طيب
اروغان كشف عن اتصاالت مع «ا ائيل» حول مد شبكة
أنابيب من رشق املتوســط اىل أوروبــا عرب تركيا ،ليقول
أن ادارة جو بايدن انسحبت من املرشوع لكلفته الباهظة،
أيضاً للقضاء عىل أي فكرة الحياء السلطنة العثامنية.
هو خليفة املســلمني الذي يراهن عىل زيارة وشــيكة
لرئيس الدولة يف «ا ائيل» اســحق هرتســو ألنقرة،
وحيث ســيدعو اىل قيام اللويب اليهــودي بالضغط عىل
البيت األبيض للعودة عن قرار االنسحاب.
خليفــة املســلمني أم حصــان طــروادة (حصــان
اورشــليم) ؟ أثتاء انعقاد مؤمتر مدريد للسالم بني العرب
و»اال ائيليــني» (خريــف  ،) 1991التقيــت بكولونيل
اســباين من عهد الج ال فرانكو ،أخربين أنه يتحدر من
أصل عريب ،اســم عائلته «ميدين»أي «محيي الدين» .قال
لوال امللكة ايزابيال التي ق ّوضت الحكم العريب يف األندلس،
لبويع يهودي خليفة عىل املسلمني
كيــف؟ اليهود اخرتقوا البالط بالشــقراوات الفاتنات
وبخــوايب النبيذ .حتى أن مو بــن ميمون كان يزمع،
بطريقــة أو بأخرى ،تهويد الدين االســالمي .ماذا يفعل
اردوغان حني يســعى مع نفتايل بينيــت لكوندومينيوم
الغاز يف املتوسط؟
لطاملا أفضنا يف الحديث عن ديبلوماســية الثعبان ،أو
عن اســرتاتيجية الثعبان ،التــي ينتهجها الرئيس الرتيك
 .ذروة الزبائنيــة ،وذروة املكيافيليــة ،تزامناً مع ذروة
ال جسية ببعديها التاريخي وااليديولوجي.
هذا ال بد أن يستدعي سؤالنا اىل متى يراق فالدميري
بوتني رجب طيب اردوغان ،وهو عىل املكشــوف ،يسعى
لطعن موســكو يف الظهر مبد أنبوب للغــاز يحل محل
األنابيب الروسية البالغة األهمية السرتاتيجية الكرملني؟
البداية يقت أن تكون من سوريا  .أيها القي ملاذا ال
تقتلعه من هناك ،وهو الذي يلعب ضدك يف آسيا الوسطى
ويف القوقاز ؟ أما من حدود لصرب الدببة القطبية؟؟

ا لع من بشير على أو اع بعلب

الهرمل

ســلــيــم عـــرض م ــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة
األو ــــــاع األم ــن ــي ــة وحـــاجـــات الــجــيــش

عون مستقبال لي

داال

ون را

زار وزير الدفاع الوطني موريس سليم ،رئيس الجمهورية
العامد ميشــال عون يف ق بعبــدا ،وعرض معه االوضاع
االمنية يف البالد بشــكل عام ووضع املؤسســة العسكرية
بشكل خاص وحاجاتها.
من جهة ثانية ،استقبل وزير الدفاع محاف بعلبك -الهرمل
بشــري خرض الذي وضعه يف صورة االوضاع يف املحافظة
عىل الصعيد االمني والتحديات الكثرية التي تواجه املواطنني
واإلدارات الرســمية والعســكريني عىل حد ســواء ،مقدرا
تضحيات وجهود الجيش اللبناين يف املنطقة ،والذي «يؤدي
مهامه عىل أكمل وجه ال ســيام يف ظــل الظروف املناخية
الصعبة».
ولفت املحاف خرض اىل «الثقة الكبرية يف قدرات الجيش
اللبناين والجهود التــي يبذلها والتي تتعدى مهامه املعهودة،
يف املســاهمة يف ضبط االمــن الداخ وتأمــني العدالة
االجتامعيــة .وتطــرق اىل ظاهرة التعديات عىل الشــبكة
الكهربائيــة والتعويل عىل الجيش لقمــع املخالفات تأمينا
للتوزيع العادل للتيار الكهربايئ لجميع ابناء بعلبك والهرمل».

م ــح ــاول ــة فــرنــســيــة اخـــيـــرة مـــع الــســعــوديــة لــــ «إنــــقــــا » رئ ــي ــس «املــســتــقــبــل»
الـــحـــريـــري يــمــهــل الــــريــــاض  48ســـاع ــة قــبــل «بــــ الــبــحــ ــة» واملــــ ــــادرة
ع ضاحي
الزخم الذي جاء به رئيس كتلة و «تيار
املســتقبل» الرئيس ســعد الحريري منذ
يومني ليالً ،وتجىل خــالل لقاءاته امس
االول ،خفت امس ليكتفي الحريري بلقاء
كتلتــه ليضعهم يف صورة قراره وما يعزم
االعالن عنه.
ووفق الوساط ســنية رفيعة املستوى
ومق ّربــة مــن الحريــري ودار الفتوى،
فــ ن جولــة الحريــري والتي شــملت
رئيــس الحكومة نجيــب ميقايت ومفتي
الجمهورية الشــي عبــد اللطيف دريان
اقت ت عىل «الكالم والســالم» .واكتفى
الحريري بالقول « :الجامعة ما ردوا خرب
بعــد» .ويقصد الحريــري املعنيني بامللف
اللبناين يف السعودية.
وتكشــف االوســاط ان املحيطــني
مهم له» ،ولكنه
بالحريــري يف «جو قرار
ّ
ينتظر آخر وســاطة فرنســية مع الرياض لحل املشكلة،
واقــرتح الحريري مهلة  48ســاعة منــذ وصوله وعىل
االرجح تنتهــي اليوم .وهــذه املهلة ترتكــز عىل اعطاء
جواب رصيح وواضح  :إمــا ان توافق الرياض عىل تزويد
الحريري بالغطاء الســيايس والسني واملال الالزم لخوض
االنتخابات ،وإال انه «ســيبق البحصــة» ويقول ما عنده،
وهو العزوف عن الرتشح وترك الخيار لقيادات «املستقبل»
والنواب الحاليني والسابقني بالرتشــح بطريقة افرادية،

وان يخوض كل مرشــح معركته عــىل نفقته ،وان يختار
تحالفاته مبا يناسبه.
وتســأل االوســاط عن املحيطني بالحريري مــا البديل
عن الحريري يف بريوت وغري بــريوت مع عزوف كل من
الرئيس فؤاد الســنيورة والنائب متام ســالم والحريري؟
فهل تريد الســعودية ان تُع ّوم حلفاء ســوريا وحزب الله،
وهذا امر مستغرب؟ وهل تريد السعودية تعويم خصومها
يف الشامل من «االخوان» و»االحبا » وغريهم؟
وتقول االوساط ان هناك مشــكلة حقيقية داخل البيئة

الســنية  ،خصوصاً اذا حصل املحظور مع
عزوف الحريري بالكامل هو و»املستقبل»،
جه «نــادي االربعة» اىل مقاطعة
ومع تو ّ
االنتخابات ترشــيحاً باســتثناء ميقايت،
والذي قد يلجأ اىل عدم الرتشــح شخصياً
كام يتوقــع البعض منه ،لضــامن توليه
الحكومــة الجديــدة بعــد االنتخابات،
وساعتها يرشــح ميقايت لوائح عدة يف
الشــامل وعكار ،بينام قــد يكون مليقايت
حلفاء ولوائح يف بريوت ايضا ،ولكن هذا
االمر غري مؤكد وفق االوساط نفسها.
يف املقابــل ،يراقب تحالــف «الثنايئ
الشــيعي» و  8آذار نتائج تحرك الحريري،
ويتابع نتائــج اتصاالتــه ،خصوصاً انه
ســيكون للحريري لقــاء طويل ومبارش
وفيــه الكثري من املكاشــفة مــع رئيس
مجلس النواب نبيه بري خالل ســاعات،
وقبــل عزم الحريري مجــدداً عىل الرحيل
اىل االمارات ،وســط ترجيحات ان يعود
مجدد اً خالل آذار املقبل وقبل االنتخابات النيابية.
وتكشف االوساط ان التحضريات عىل مستوى الساحة
الســنية باتت جاهزة ،وان االمور تسري عىل قدم وساق ،
وستكون هناك خالل اســبوع مجموعة لقاءات ملسؤويل
املاكينــات االنتخابيــة يف  8آذار يف مختلــف املناطــق
اللبنانية للوقوف عىل آخر التطورات واســامء املرشــحني
املحتملــني ،وامكانيــة تحالف  8آذار مــع قوى أخرى ال
سيام مع «التيار الوطني الحر».

حر ال احيات مســــــتمرة ...كيف حسبتها الحارة
ً
«الجنرال»  :ندافع عن حقوق الســــــنة تماما م ل املوارنة

ميشال ن

يومــا بعد يوم تتضــح مالمح وتداعيــات الخطوة التي
أخذهــا الثنايئ الشــيعي بقــرار فــك ا طاولة مجلس
الوزراء ،بعدما «قطــع عمر» طاولة الحــوار قبل ان تولد
لحسابات «يف نفس الحارة» .بالنسبة للرساي «األمور عال
والوضع بالف خري» ،اما بالنســبة لبعبدا وخلفها البياضة
فاالمور مختلفة متاما واملشــهد ليس بالزهرية التي يروج
لها كثريون من دعاة التفــاؤل املامنع واملقاوم ،حيث ترى
رئاســة الجمهورية وفريقها مضطرة مرة جديدة لخوض
معركة «الكتاب» بهدف عدم ارســاء قواعد واعراف جديدة
ترضب أسس الحكم وادارته.
هو «التكافل والتضامن « بني «الشقيق والشقيقة» الذي
تختلف اسبابه هذه املرة عن كل املرات  ،اذ يذهب ابعد بكثري
من مســالة الخوف من «الفتنة واالنقســام» داخل البيت
الشيعي ،رغم ما يح عن متايزات بدأت تطفو اىل السطح
عىل شــاكلة ما حدث االربعاء والخميس املاضيني ،لتالمس
حدود مستقبل «الطايفة كلها ومكتسباتها» ،وهو بطبيعة
الحال ما اظهرته االطاللة االخرية المني عام حزب الله التي
جــاءت لتتكامل مع املؤمتر الصحايف للمعاون الســيايس
لرئيس مجلس النواب ،ليفهــم معها الربتقاليون اللعبة من
اساســها  ،ويقرروا التعامل مع املعطيات املســتجدة ،عىل
ما ترى اوســاط متابعة ،هم الذين طاملا راهنوا قبل وصول
«ج الهم» اىل بعبدا عىل دعم «مثالثة السيد» العادة بعض
من صالحيات الرئاسة االوىل من السنة.
هكذا ميكن فهم طرح بند الالمركزيــة االدارية واملالية
املوســعة الذي خرج به ج ال بعبدا  ،كمرشوع ســيايس
مســتقب  ،ردا عىل «مثالثة مكتومة القيد»  ،لتندلع حرب
«عالســكت» ،بني حارة حريك ومرينا الشــالوحي ،رغم كل
األحاديث عن تقاســم أدوار من هنا وصالحيات من هناك،
مع عدم بلع التيار الوطني الحــر كل محاوالت إعادته إىل
بيت الطاعــة ،وفرض التوازنات القامئة حاليا عليه كقضاء
وقدر.
فرغــم الهدنة القامئة عىل مواقــع التواصل االجتامعي
بني الطرفني ،ترى مصادر مقربة من الربتقايل ،أن الســقف
العايل لخطاب «الصهر» ما زال هو هو ،وان باتت رســائله
بني األسطر بعد أن كان عىل «عينك يا تاجر» ،رمبا إفساحا
يف املجــال أمام املفاوضات التي بــدأت وان كانت الخطوة
األخرية ،قد فرملة بعض من اندفاعــة التيار ،خصوصا ان
الطبخة اعــدت تفاصيلها بني الثنايئ والرئيس ميقايت فيام
أبل بها التيار قبل ســاعات من إعالنها ،بحسب مصادره.
من هنــا املوقف الربتقــايل الواضح بعــدم وجود صفقة
ميثل أحد الرشكاء فيها ،وثانيــا تلميحه إىل أنه غري معني
ببنودها ،إذ يحتكم إىل الدســتور ،وهو ما أشار اليه رئيسه
بعــد اجتامع تكتل لبنــان القوي رصاحــة ،واضعا االمور
يف نصابها ،صالحية وضع جــدول اعامل مجلس الوزراء
منوطة بالرئاســتني االوىل والثالثة ،وهو ما قاد «الشــي
ســعد» اىل الرساي للتذكري بان «االمور مش سايبة» ،متاما
كام تحديد مواضيع بحث العقد االســتثنايئ ملجلس النواب،
وبالتايل اي محاوالت لتخطي ذلك لن متر.
كل ما تقدم «يعني باملشربح» ان مثة من يحاول الرد عىل
خطوة بعبدا السابقة  ،والتي راى فيها انتقاصا لصالحيات
شيعية ،بااللتفاف عرب «تواطؤ ما» يحرم رئيس الجمهورية
من حق املشــاركة يف وضع جدول اعامل الحكومة ،الذي
بات مفروضا من الثنــايئ ،مبوافقة و»رشعنة» من رئيس
الحكومــة .اذن هي «وحدة بوحدة» يف حــرب االلف ميل
من معــارك الحفا عىل الصالحيات «ومد االيد عىل صحن
الغري» .فهل تســكت بعبدا وتســلم باالمــر الواقع يف بلد
تتحول فيه «االستثناءات اىل قواعد» قبل ان تصبح دساتري
وقوانني؟ وهل «صار الوقت» ملثالثة يف وضع جدول اعامل
الحكومة؟
الحكومي راض عىل ما يبــدو ،و»مش مصدق
القــا
رجعــة الحكومة لو كيف ما كان»،يف وقت قد تكون «اجت
فيه الفرصة لبعبدا عىل طبق من فضة» «لتصليح طابقها»
مع الشي سعد والسنة وترجمة أقوال النائب البرتوين إىل
أفعال ،يوم فتح شــباكا لعالقة جديــدة ميكن احيائها مع
«األك ية الســنية» ،بعدما تيقــن ان التحالف مع ميقايت،
الذي حسم خياره بركب موجة عني التينة-حارة حريك« ،ما
بيزبط ومش جايب همه».
فعا حساب مني ومني لعب مبني لصالح مني؟ وهل مثة من
يعتقد ان الثنايئ يخطو هكذا دعسة ناقصة؟ وإذا افرتضنا
ان مثة مــن يضحك يف عبــه معتربا انه حقــق انتصارا،
فاالكيد انه «يضحــك كثريا من يضحك اخــريا ،ألن العربة
تبقى دومــا يف الخواتيم .واألهم مــن كل ذلك هل الحزب
جمعية خرييــة تقدم هدايا ببال ؟ ومــاذا لو قرر رئيس

الجمهورية طرح بند ما من
خارج جــدول األعامل ،هو
غري معني اصال مبا حصل
من تســوية ،مل يطلعه أحد
عليها ؟
كلها أسئلة قابلة للتحليل
فالالعبــون
والتمحيــ
ك واملستفيدون اك كام
الخا يــن ،امــا القطب
املخفيــة» فعا مــد عينك
والنظــر» ،فيا خــرب اليوم
مبصــاري وبكــرا ببال ،
ويــ ما مرق مبــارح لح
ميرق بكرا بكلفة وخسارة
اكرب ،ليبقى املستفيد األول...
راقبوا جيــدا حركة الشــارع و»خذعبالتــه» وكيفية

التعاطي معهــا من مختلف األطراف ،حينئذ ستكتشــفون
وحدكم الطبخــة  -الخلطة الجديــدة ومكوناتها يف عني
التينة وما بعد بعد بعدها ...اكيد ملني حابب يقشع ويفهم...
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الــشــعــب ســيــنــتــف ـ فـــي الــ ــن ــاديــ مـــع اح ــت ــس ــا الـــــــدوالر  2ألـــفـــا مـــن دون ت ـ ــحــي ـ الـــرواتـــب
دول بشعالين
تتجــه األنظار يف الداخــل والخارج اىل جلســة مجلس
الوزراء يــوم اإلثنني املقبل يف  24كانــون الثاين الجاري ،ال
سيام بعد «تعطيل» الجلســات الحكومية التي استم ّرت منذ
أحــداث الط ّيونة يف  14ترشيــن األول املا .وعىل جدول
أعامل الجلســة األوىل للمجلس  56بنداً عىل رأسها مرشوع
قانــون املوازنة العا ّمــة لعامــي  2021و ،2022فضالً عن
مشــاريع قوانني وظيفية وإدارية تتعلّق بالواردات والنفقات
وببدالت النقل للموظفني والتعويضات الشهرية للعسكريني،
ومبنح التعليم وســاعات التدريس للمعلّمني وســواها ،عىل
تتم خالل الجلســات الحكومية الالحقة مناقشــة خطّة
أن ّ
التعايف اإلقتصادي التي من شأنها معالجة بعض القطاعات
األساسية ،ال ســيام منها قطاع الكهرباء ،بهدف إنقاذ البالد
من اإلنهيار املســتمر حتى مع انخفاض سعر رصف الدوالر
األمرييك يف السوق السوداء من نحو  33ألف لرية لبنانية اىل
 23الف ل.ل.
غري أنّ هــذه املوازنة التي تفرض املزيــد من الرضائب عىل
اللبنانيني ،خصوصاً فيام يتعلّق بالزيادات الرضيبية عىل فواتري
الكهرباء واملاء والهاتف ،لن تُر املواطنني الذين باتوا يرزحون
تحت خط الفقر بنســبة  ،% 70عىل ما تقول مصادر سياسية
مطّلعة ،وإن كان رئيس الحكومة نجيب ميقايت تحدّث عن أنّها
يهم املواطن
موازنة غري مسبوقة كونها خالية من الديون .فام ّ
اليوم هــو أن تق ّر الحكومة مرشوع املوازنة الذي من شــأنه
تســهيل عقد اإلتفاق مع صندوق النقد الــدويل ،بهدف إيجاد
الحلول ملشاكله اليومية والحياتية املتفاقمة والتي مل يعد قادراً
عىل تح ّملها ،ال أن يايت هذا اإلتفاق عىل حسابه.
ولكن ،عىل ما يبــدو ،ف نّ مرشوع املوازنة ،عىل ما أضافت
كل ما يُثقل كاهل املواطنني ،بل
املصادر ،ال يأيت للتخفيف من ّ
عىل العكس يفرض الرضائــب عىل األمور الحياتية واليومية
ميكن اإلســتغناء عنها ،مثل املاء والكهرباء والهاتف
التي ال ُ
ميكــن توفري الواردات مليزانية الدولة
وما اىل ذلك .علامً بأنّه ُ
من أموال األغنياء ،ال ســيام من أولئك الذيــن نهبوا األموال
العا ّمــة ،كام من فــرض الرضائب عىل الكامليــات بدالً من

أخذها من جيوب املواطنني
التــي باتت فارغة أساســاً
بفعل السياسات الحكومية
املتعاقبة .كذلك ف نّه مقابل
زيادة الرضائب ليس من أي
مرشوع لتصحيــح الرواتب
واألجــور لــ يتمكّــن
املواطنــون من دفــع هذه
الزيادات.
وبرأي املصادر نفسها ،أنّه
رغم ذلك ،ف نّ املوازنة العا ّمة
ســتم ّر يف مجلس الوزراء
خالل جلســات عــدّ ة ،كام
طرحها ميقايت ،وســتذهب
بعد ذلــك اىل مجلس الن ّواب
حيث سنشــهد عــىل مدى
يومني أو ثالثة إســتعراضاً
مــن قبــل بعــض القوى
السياســية تُدافع خالله عن مســألة تحميل املواطنني أعباء
إضافية من خالل زيادة الرســوم الرضائبية ،ال ســيام وأنّنا
سيتغري،
ء
عىل عتبة اإلنتخابات النيابية املقبلةّ .إال أنّ ال
ّ
وستم ّر املوازنة كذلك يف املجلس النيايب.
وأشــارت املصــادر اىل أنّ املهم يف إقــرار املوازنة العا ّمة
هو التمهيد لتوقيع اإلتفاق مع صندوق النقد الدويل ،ســيام
وأنّ هذا األخري من شــأنه تشــجيع بعض الدول املراقبة عىل
امليرسة للبنان للقيام باملشــاريع اإلصالحية،
تقديم القروض
ّ
كذلك ف نّ تثبيت ســعر رصف الدوالر األمرييك ،يف الســوق
املنصات القامئة ،إذا نجحت الحكومة
السوداء كام عىل سائر
ّ
يف تنفيذه من دون أي تفلّت مــن أي جهة ،وهو أحد رشوط
صندوق النقد ،س ُيساهم أيضاً يف استعادة ثقة املجتمع الدويل
بالحكومة الحالية .وهذه الثقة ال بدّ وأن تُضاعف من انفتاح
دول الخارج عىل لبنان من جديد ،ومن جلب املزيد من املشاريع
اإلستثامرية ،غري أنّ احتساب الدوالر عىل سعر  20ألف ل.ل،
عىل ما تلحظه املوازنة ،لن يُريح املواطنني ،بل سيح ّملهم أعباء

إضافية ألنّ هذا السعر ليس متدن ّياً ،عىل ما يعتقد املسؤولون،
ال سيام وأنّ اللبنانيني ما زالوا يقبضون رواتبهم عىل سعر الـ
 1500ل.ل.
ومن هنا ،تجد املصادر أنّ الشعب اللبناين سينتفض بعد
إقرار هذه املوازنة ،وإذا كانت الشــوارع لن تكون ســاحة
انتفاضته هذه امل ّرةّ ،
إال أنّه س ُيحاســب املسؤولني حتامً يف
صناديق اإلقرتاع الذين قامــوا بلعبة رفع وخفض الدوالر
من  1500ل.ل .اىل  33ومالمســته الـــ  34ألفاً ،بهدف
جة توحيد ســعره لإلتفــاق مع صندوق
تثبيتــه أخرياً بح ّ
النقد عىل سعر الـ  20ألفاً  ،ظ ّناً منهم أنّ الشعب سري
بذلك .علامً بأنّ هذا الشــعب نفسه كان يرفض زيادة الـ 5
آالف ل.ل .عىل ســعر صفيحة البنزين ،كام قام بانتفاضة
 17ترشين األول من العام  2019عىل الســلطة بعد أن أق ّر
مجلس الوزراء فرض حزمة جديدة من الرسوم ،منها فرض
رسم  6دوالرات عىل اإلتصال بواسطة تطبيق «واتساب»،
وزيادة الرسوم عىل املشــتقّات النفطية والسجائر ،فكيف
سيســكت اليوم عن تثبيت ســعر الدوالر عىل  20ألفاً من

حلف «القوات» ــ «ا شتراكي» يحتا الى ال وت السني ...والخ وم يعيشون التخبط
محمد علو
كلام اقرتبنا من موعد االنتخابات
املفرتض يف أيار املقبل ،كلام أصبحت
صورة التحالفــات أوضح بني  3قوى
رئيسية ســتتنافس فيام بينها عىل
نيــل املقاعد النيابيــة ،الفريق األول
يضم قوى  8آذار والتيار الوطني الحر،
والثاين يضم قــوى  14آذار ،والثالث
يضم القــوى الجديدة التي نتجت عن
تحركات ترشين .2019
رغم كل الخالفات بــني قوى  8آذار
والتيار الوطني الحــر ،إال أنهم مبيزان
القوى ميثلون فريقاً سيواجهه فريق
 14آذار الذي يســعى جاهداً لتوحيد صفوفه من أجل
املواجهة ،بينام يف املقلب اآلخر ال تزال التباينات الكبرية
تعصفبأيتحالفاتانتخابيةممكنة،وهذاماسيؤدي
بحال استمراره اىل خسارة مقاعد أساسية.
يف دائرة بعبدا عىل ســبيل املثال ،حيث املنافسة
عىل  6مقاعد 2 ،للشــيعة ،مقعد درزي ،و 3مقاعد
مارونية ،ميكن القول أن القوى األساســية يف 14
حدت وباتت الئحتها شبه جاهزة ،بينام ال يزال
آذار تو ّ
النقا دائراً يف املقلب اآلخر حول ما إذا كان يجب
التحالف بني التيار الوطني الحر والثنايئ الشــيعي،
علامً أن املــؤرشات تدل عىل أن النتيجة ســتكون
مناصفة بني الطرفني حتى ولو تحالف الوطني الحر
مع «حركة أمل» وحزب الله ،حيث ســيخرس التيار
مقعداً مارونياً لصالح تحالــف «القوات اللبنانية»

والحزب «التقدمي االشــرتايك» وحزب «الوطنيني
األحرار».
إن تحالــف «القوات» و «اإلشــرتايك» بات من
الثوابت يف االنتخابات املقبلة ،وبحسب املعطيات،
ف ن «تيار املســتقبل» سيكون حليفاً  ،ولو استدعى
االمر أن يكــون التحالف يّاً ،ولكن قلق «القوات»
و «االشرتايك» هو من عدم حامسة الناخب السني
يف االنتخابات املقبلة.
إن ضعف املك ّون السني يف التحالف سيجعل منه
عرضة لخســارة بعض املواقع يف اك من دائرة،
عىل رأســها دائرة الشــوف وعاليه ،حيث سيكون
«االشرتايك» مع ّرضاً لخسارة مقعدين درزيني هذه
املرة من أصل  4مقاعد ،ال مقعداً واحداً ،كام سيكون
لقوى املعارضة شأناً كبرياً اذا ما توحدت يف الئحة
واحدة ،حيث تُشري املعطيات اىل أن الضعف السني،

وتوحد قوى املعارضة سيعطيان هذه
القوى املعارضة مقعداً عىل األقل يف
هذه الدائرة.
إن هــذا الواقــع يجعــل مــن
«االشــرتايك» و»القوات» يضغطان
ألجل تحفيز الشــارع الســني ،عرب
الطلب من دول عربية التدخل ،خاصة
أن وجــوده مهامً للغاية يف ســبيل
املعركة األساســية التي يسعى إليها
هذا الفريق للحصــول عىل االك ية
النيابية.
إذا أصبح شــبه واضح الطرف االول
يف املعركة االنتخابية ،أما الطرف الثاين
فال يزال يتخبط بالخالفات ،إذ تُشــري
املعطياتاىلأنالتيارالوطنيالحرالذي يعلمحساسية
املعركة بالنسبة اىل حزب الله ،ومدى رغبة األخري يف
الحصول عىل األك ية بالتحالف مع التيار ،يســعى
للحصول عىل ضامنات من الحزب بشأن ملفات معينة
قبل البحث يف أي تحالف انتخايب ممكن.
قد ال يعود  14آذار بشــكله السابق ،ولكن القوى
األساســية فيه متكّنت من إيجــاد بعض النقاط
املشرتكة للقاء يف االنتخابات ،فهل تتمكن قوى 8
آذار والتيار من إعادة وصل ما انقطع؟
هناك من يقول بأن أي أك ية تنتجها االنتخابات
لن تحمل مرشوعاً واحداً ،وكام حصل مع االك ية
الحالية ســيحصل مع أي أك ية مقبلة ،خاصة أن
التحالفات االنتخابية ال تأخذ بعني االعتبار املرشوع
إ ا املصلحة ،لذلك قد نشــهد بعــض التحالفات
الغربية يف االنتخابات املقبلة.

عــــــون أمــــــــام الـــســـلـــ ال ــق ــنـ ـ ــل ــي الــــفــــخــــري :لـــبـــنـــان جــــديــــر ب ــال ــح ــي ــاة
حــبــيــس :قـــدراتـــنـــا فـــي تـــ ـــرفـــكـــم ...ولــتــعــ يــ الـــعـــاقـــات مـــع دول الــعــالــم
أمــل رئيــس الجمهورية
العامد ميشال عون ،ان تكون
السنة الجديدة «بداية لنهوض
لبنان مــن االزمات املتالحقة
التي عرفهــا وان يكون أقوى
مام كان عليه ،ألنه وطن جدير
بالحياة» ،مؤكدا بذله الجهود
كافة «مــن أجل تحقيق هذه
الغاية» ،مؤكدا ان «العمل جار،
ال سيام مع الحكومة ،من اجل
انجازخطةالتعايفاملرتقبة».
كالم رئيس الجمهورية جاء
خالل استقباله قبل ظهر امس
يف ق بعبدا أعضاء السلك
القنص  ،يف الزيارة التقليدية
بيس يلق ل ت ما عون
الســنوية لتبادل املعايدة مع
عن الشــعب اللبناين .وللحق ،ف ن الدول التي ثل
حلول العام الجديد ،يف حضور
وزير الخارجية واملغرتبني الدكتور عبد الله بو حبيب مل تتأخر عن تقديم املســاعدات والهبات اإلنسانية
واالمني العام لوزارة الخارجية السفري هاين شميط  .واالجتامعيــة والطبية ،وقد اســتطعنا ان نقوم
وكان عميد الســلك القنص جوزف حبيس ،قد بدورنا يف التنسيق واملساعدة كلام توالت االحداث،
شــكر الرئيس عون عىل استقباله واعضاء السلك ،وخصوصا بعد االنفجار يف مرفأ بريوت».
وتابع «ان الســلك القنص الفخري يضم رجال
معربا عن «السعادة لعودة اللقاء بعد انقطاع قرسي
العام الفائت» ،وقــال« :يرسنا ان نعاود العادة التي اعامل واقتصاديني لديهم مؤسســات كبرية تضم
احببناها وهي اللقاء بكم مع حلول األعياد املجيدة آالف االداريــني واملوظفني ،صممــوا متحدين عىل
لنتمنى لكــم دوام الصحة والعافية ،بعد ان فرضت مواجهة االزمة املاليــة واالقتصادية التي مير بها
الظروف الصحية املأســاوية التي عاشــها لبنان لبنان ،ويســتمرون يف املحافظة عىل مؤسساتهم
والعامل اجمع العام الفائت ،كرس التقليد املتبع وعدم والعاملني فيها ،اميانا منهم بوطنهم وشعبهم ودعام
اللقاء .ان زيارتنا ،هــي ايضا لنجدد ثقتنا برؤيتكم لالقتصاد الوطني يف هذا الزمن الصعب .ويف هذا
وحكمتكم وارصاركم عىل اخــراج لبنان من البحر السياق ،ال يسعنا اال ان نشكر فخامتكم عىل دعمكم
الهائج من االزمات والصعوبات ،هي االسوأ عىل مر السلك القنص من حيث انه يقوم بخدمة عامة».
وأردف «ليست املرة األوىل التي يهدد الخطر لبنان
تاريخه الحديــث» ،مضيفا «التحديات كبرية وآخذة
يف االزدياد مع االســف ،وقد واكبنا كقناصل مدى ولكننا عىل يقني ،ان لبنان الحبيب ،ســيتمكن كام
فداحة نتائجها ،وكنا دامئا صلة وصل بني الدول التي يف كل مرة ،من التغلب عىل املخاطر ولو بعد معاناة،
ثلها ولبنان الــذي نحمله يف قلبنا وعقلنا للقيام اال ان األهم يبقــى يف رص الصفوف والحفا عىل
بكل ما يلزم ،من اجل التخفيف من امل يس واملعاناة وحدة اللبنانيني ،وهو امر لطاملا راهنتم عليه وعملتم

من اجلــه ،ولعل رغبتكم يف
التواصل مع كل لبناين داخل
لبنان وخارجه ،خري دليل عىل
ذلك ،وهو يبعث فينا جميعا
االمل يف ان دمج مســاعي
املقيمني واملنترشين سيشكل
جرس الخالص املرجو لنهوض
لبنــان وعودته اىل ســابق
عهده رســالة حياة وجامل،
وستجدوننا معكم عىل هذا
الطريق الصعــب ،نضع كل
امكاناتنا وقدراتنا وعالقاتنا
يف ت فكــم ،ونتــزود
بتوجيهاتكم لتوطيد وتعزيز
العالقات التي تجمع لبنان مع
داال ون را
دول العامل اجمع وتفعيلها».
وختم «انني ،اذ اجدد التهاين
القلبيةباسميوباسمالسلكالقنص الفخريباالعياد
املجيدة ،أمتنى ان يكون لبناننا عىل موعد مع أيام افضل
وانينعماللبنانيونبالهناءوالرخاء».
من جهته ،رد الرئيس عون مرحبا بأعضاء السلك
القنص يف لبنان ،يف التقليد السنوي املتبع ،متمنيا
عاما من الســالم والخري والتوفيق لهم وللدول التي
ميثلونها ،وقال« :نأمل ان تكون السنة الجديدة افضل
بكثري من السنوات الصعبة التي مررنا بها .واين أشكر
لكم وقوفكم مع الدول التي متثلون ،اىل جانب لبنان
وشعبه يف الهوة التي ســقط فيها .لقد كنتم خري
مساعد للبنان ،ال ســيام يف الكوارث التي اصابته،
فلقد هبيتم يف سبيل انقاذ لبنان ،بصورة خاصة بعد
االنفجار الذي وقع يف مرفأ بريوت ،وكانت لكم أياد
بيض يف بلسمة جراح عاصمتنا» ،مضيفا «ال يسعني
اال ان اجدد الشــكر أيضا للدول التي متثلون لنجدتها
لبنان ،ال ســيام وانه عرف ،ال ازمة واحدة ،بل تراكام
ألزمات أوصلته اىل هــذا الوضع ،ولطاملا حذرت من
نتائجها .وإننا نأمل ان تستمر هذه املساعدة للبنان».

دون أي زيــادة عــىل الرواتب واألجور تتناســب مع هذا
السعر املرتفع؟
أ ّما خطّة التعايف اإلقتصــادي واإلصالحات املطلوبة أيضاً
من قبل الصندوق ،فســتكون عىل قامئة جدول أعامل مجلس
الــوزراء بعد اإلنتهاء من إقرار املوازنــة العا ّمة ،عىل ما أكّدت
املصادر عينها ،سيام وأنّها كانت من أحد األسباب امله ّمة التي
أعادت الثنايئ الشيعي اىل مجلس الوزراء بهدف السعي من أجل
الحدّ من اإلنهيار اإلقتصادي وتحسني الوضع العام يف البالد.
يتم اســتخدام هــذه الخطّة إلقرار
غري أنّ املصادر تخىش أن ّ
بعض التعيينات التي تجعل األمور تُراوح مكانها وال يحصل أي
تحسني إقتصادي مرتقب .فالحلول ل زمة اإلقتصادية واملالية
تتوصل الحكومة اىل إيجادها خالل األشــهر
املتفاقمة قد ال
ّ
املقبلة التي تفصلنا عن اإلنتخابات النيابية املقبلة ،ليس ألنّها
ال متلك عصا ســحرية ،بل ألنّ بعض األطراف أو األحزاب يو ّد
اســتغالل تفقري الناس وتجويعهم لــرشاء أصواتهم بأبخس
األمثان .علامً بأنّ مرشوع اســتجرار الغاز والطاقة من م
واألردن عرب سوريا اىل لبنان الذي كان يجب أن يُصبح موضع
تنفيذ خالل الشهر الحايل ،بهدف تغذية لبنان بالكهرباء عرش
ساعات يومياً  ،شــابته العوائق ،لهذا مل يتحقّق حتى الساعة،
لكنه ال يزال قامئاً ،عىل ما أكّدت املصادر ،غري أنّ ميقايت فضّ ل
عدم إعطاء تواري جديدة ومواعيد محدّدة له ،خشية ّأال تصدق
هذه األخــرية عىل غرار ما حصل ج ّراء الوعود الســابقة بأنّه
س ُيصبح حقيقة مع مطلع العام الجديد (.)2022
فهل يحتاج الشــعب اىل «ثــورة» جديدة إلعــادة الوضع
اإلقتصادي اىل مــا كان عليه ،قبل انتفاضة  17ترشين ،أم أنّ
ب مكانه إحداث التغيري يف صناديق اإلقرتاع؟ حتى الســاعة،
تُجيب املصادر نفســها ،بأنّ اإلجابة عن هذا الســؤال تبقى
بعهدة الشعب الذي فضّ ل عدد كبري منه الهجرة بحثاً عن فرص
العمل يف دول الخارج ،فيام يعتمــد بعضه اآلخر عىل بعض
املســاعدات الخارجية التي تأتيه من أفراد العائلة ،أ ّما القسم
رمبا ،فرييد
الثالث الذي ال يزال صامداً حتى الساعة ،رغامً عنه ّ
إحــداث التغيري يف صناديق اإلقرتاع ،غــري أنّه ال يزال ينتظر
رؤية وجوه جديدة فاعلة يستطيع اإلعتامد عليها لبناء الدولة
الحديثة التي يطمح بها.

التقى الهي ة التنفي ية ل مانة العامة للمدار الكاثوليكية

الــراعــي عــرض الــتــطــورات مع منسقة األمــم املتحدة
فــرونــتــســكــا :أل ــمــيــة تــع ـ ي ـ االس ــت ــق ــرار وال ــح ــوار
إستقبل البطريرك املاروين
الكاردينــال مــار بشــارة
بطرس الراعــي ،قبل ظهر
امس يف بكريك ،منســقة
األمم املتحدة يف لبنان يوانا
فرونتسكا ،وكان عرض آلخر
املستجدات يف لبنان.
ولفتت فرونتســكا بعد
اللقاء اىل «أهميــة تعزيز
االستقرار يف لبنان وتعزيز
روح التســامح والحــوار
والخطاب السلمي ،خصوصا الراع وفرونتسكا
قبــل االنتخابــات النيابية
والتضامــن بني الجميع من اجــل تذليل كل
املقبلة يف أيار».
العقبات واملصاعب واملشــاكل التي تعانيها
والتقى الراعي الهيئــة التنفيذية ل مانة
العامة للمــدارس الكاثوليكية يف لبنان يف املدارس الخاصة ســواء عىل صعيد األساتذة
زيارة تم خاللها عــرض للواقع الرتبوي يف او األهــل او املدارس ،ألن النتائج الســلبية
املدارس .وكان تشديد عىل «رضورة التكاتف سيعانيها الجميع من دون استثناء».

الـــحـــريـــري تــــــرأ اجـــتـــمـــاع «ك ــت ــل ــة املــســتــقــبــل»
والــبــحــ تـــنـــاول االن ــت ــخ ــاب ــات واألو ـــــــاع الــعــامــة

تــرأس رئيس الحكومة الســابق ســعد
الحريــري عــ امس يف بيت الوســط،
اجتامعا لكتلة «املســتقبل» النيابية ،تركز

البحث خاللــه يف موضــوع االنتخابات
النيابيــة املقبلــة واألوضــاع العامة من
مختلف جوانبها.

فـــضـــل الـــــلـــــه :الــــتــــفــــاوض مـــــع صـــــنـــــدوق الــنــقــد
مـ ــشـ ــرو بــمــعــايــيــر تــحــف ـ املــ ــلــحــة الــو ــنــيــة
أعلن عضو كتلــة الوفاء للمقاومة النائب
حســن فضل الله ،يف خالل حوار سيايس
شــعبي نظمه حزب الله يف قاعة الحوراء
يف الغبريي« ،أننــا ننتظر أن تصلنا الصيغة
النهائية الرســمية لخطة التعايف وملرشوع
املوازنة من أجل مناقشــتهام ،وحينئذ نحدد
موقفنا مــن كل بند عىل قاعدة أن ما يحتاج
اليه لبنــان خطة تعاف وطنيــة وموازنة
إصالحية تســتكمل ما بدأناه منذ سنوات،
ويف الوقت نفســه عــدم تحميــل الناس
وخصوصــا ذوي الدخل املحدود األعباء ،ألن
املعيار بالنســبة إلينا هو استجابة املوازنة
وخطة التعايف ملطالب النــاس ،وأال تكون
مستجيبة لرشوط تعجيزية يضعها صندوق
النقد الدويل ،ونحن ليس لدينا مشــكلة يف
التفاوض مع الصنــدوق ،لكن وفق معايري
تحف املصلحة الوطنية».
وقــال« :عندما وجدنا أن االســتمرار يف
تعليق املشــاركة يف جلسات الحكومة راكم
آثارا سلبية ،وأن هناك من يستغل ويستثمر
عىل هذه املقاطعــة يك يحملها وزر كل ما
يحصل يف البلد ،عقدت قيادتا حركة «أمل»
وحزب الله جلسة ناقشت اآلثار والتداعيات
واملطالبات مببادرة ذاتيــة محلية مرتبطة
باألوضاع املالية واالقتصادية واملعيشــية،
ومل يكن هناك أي أبعاد أخرى سياســية أو
اقليمية أو تسوية أو صفقة مع أي أحد ،لذلك
فوج كثريون ألنه مل تكن هناك توقعات أو
محاولة لعقد تفاهامت مســبقة ،القيادتان
اجتمعتا وقررتا بكل جرأة ومسؤولية وطنية
اتخاذ قرار املشاركة يف الجلسات الحكومية
وفق مندرجات بيانهام».
أضاف «قرار حــزب الله و»أمــل» ناجم

عن إعــادة التقييم للســلبيات وااليجابيات
املرتبطــة مبصالــح الناس ،فلقــد تغريت
بعض األوضــاع منها االرتفــاع الكبري يف
ســعر الــدوالر ،وجزء منه ســيايس رمبا
لتحميل الغياب عن املشــاركة يف الحكومة
املسؤولية عن هذا االرتفاع ،وتدهور الوضع
واالقتصادي أكــ بكثري مام كان
املعي
عليــه ،واملطالبات من اتجاهــات مختلفة
بالعودة عــن هذا القرار من أجل مناقشــة
املوازنة وخطة التعــايف والقضايا الحيوية
للمواطنــني ،إن كل ذلك دفع اىل تغليب قرار
العودة إىل الحكومة ،ولدينا من الشــجاعة
والجــرأة ما يدفعنــا تحت ســقف مبادئنا
األساسية إىل أن نتخذ املوقف الذي نرى فيه
مصلحة النــاس حتى لو رأى فيه آخرون كل
من زاويته تضحية أو تنازال أو تراجعا ،املهم
بالنســبة إلينا أن يكون القرار فيه مصلحة
عامة ،ونحــن مل نقف عنــد كل التأويالت
والتفســريات واالتهامــات الجاهــزة ،ألن
هناك من مل يعجبهم العجب كانوا يطالبون
بالعودة إىل الحكومة ،وبعد العودة هاجموا
هذا القرار».
وأشــار إىل أنه «كانت لدينــا مطالبات
محددة من ضمن الصالحيات الدســتورية
للحكومــة للحد من الســلوك غري القانوين
يف التحقيقات القضائية يف انفجار املرفأ،
ولحث الحكومة عــىل القيــام بواجباتها
علقنا آنذاك املشــاركة يف جلســات مجلس
الوزراء ،وهذا ليس أسلوبا جديدا للتعبري عن
موقف أو مطلب ،فقد سبق وقام به رؤساء
حكومات ،ومنهم من اعتكف عن مامرســة
مهامــه ،وكذلــك كتل وزارية ،وميارســه
البعض إىل اليوم يف املجلس النيايب».
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ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة

ً
ابرا يم :أخشى ارتفاع نبرة الخطا الطائفي ربطا با ستحقاق النيابي
ال وجــــــود لـــ ســـتـــقـــرار املــــالــــي واالجـــتـــمـــاعـــي ق ــب ــل الــســيــاســي
لد بيدرسون مجموعة افكار متطورة وعملية الست نا عودة النازحين
الص ود اال تصاد وا ا
اال م ولن يوفر بيال ا

عي
ان يج د من ا
للعس كريني يف موا
ذ ال اي
وا د اللوا ابرا ي يف دي جل االمن يف العدد
ان ال امن الك
ش ر انون الثاين
و و ما يلج ا
يف االمن واال تقرا السيا

ن ا ر ا دير العا لالمن
ا العاد
ع
اال ما
العا اللوا عبا ابرا ي رد عا
الخانق الت وا ت ا البالد واللبنانيون وال ل لق
با قال ا علي ام اال ان ا د مج ددا قت باال
امن االمن يف لبنان ن
ل
االمني الت ت
اللبناني ني ال ير بون يف كرا جرب ال ر و ال

مصادف ان يف و االن يا اال تصاد واال تامع
لدينا ا تقرا امن وا تامع ا ان ا معادل لق بثقل ا و ل ت ا
االمني وخصو ا االمن العا
ع اال
 االثنان معا .اوال االجهزة االمنية تتح ّمل ضغطا غري مسبوقوغري محمول لتثبيت االمن ،وال استطيع القول انه مكلف ام ال.
فأنا اعترب يف مكان ما ان اللبناين تعلّم من تجاربه الســابقة
يف ان يصــل اىل حد التفلّت االمني ثم يعود اىل الوراء .اللبناين
ال يريد ان يعيش مرة اخرى تجربة الحرب االهلية ،وامل يس التي
خربها ،وال يجب عليــه التفريط بأمنه لئال ينعكس عليه .لهذا
الســبب تحدث حاالت تفلت لكنها تبقى محصورة .فاالجهزة
االمنية قادرة عىل ضبطها .لذلــك نعيش الحالتني معا .الجهد
الذي يقوم به الجيش واالجهزة االمنية تالقي قناعة املواطنني
الذي مل ينس بعد.
بعدم العودة اىل تجارب املا

} نحن نجهد لضامن صمود العسكري }

و وما

االمني ذ ال
اال
ا مت كن ان ت
دود د ا ع ل ب الو يف االن يا ال ا
 هذه هي املفارقة .عندما تقول انهار االقتصاد وتراجعت قيمةاللرية يعني ان اسباب صمود هذا العسكري فقدت .اليس هو من
الناس .لهذا الســبب فان االعجوبة ان العسكري ما زال صامدا،
ونحن نجهد لضامن ذلك .انا ال اعرف ما يقوم به الزمالء الباقون
من قادة االجهزة االمنية ،وما اعرفه انني ابذل جهدا كبريا لتعزيز
صمودهم االقتصادي واملايل .العسكري ليس مسؤوال عن نفسه
وحسب ،فله اهل وعائلة واوالد وله حاجاته االساسية من طعام
وحليب واقساط مدرسية وطبابة .التغطية الطبية مل تعد متوافرة
كام كانت من قبل ،وبات عىل العسكري ان يغطي الفروقات ما بني
التسعرية الرسمية التي مل تعد تتام مع تسعرية املستشفيات.
عدا عن ذلك هناك ضغوط معيشية اخرى فرضت عىل العسكري،
وبالرغم من ذلك فهو يقوم بواجبه .لذلك نشهد عىل بعض ترددات
وتداعيات الوضع االقتصادي ومنها حاالت االنقطاع عن العمل.

} ال توجد طلبات استقالة
الن القانون ال يسمح بها حاليا }
االمني نتيج

ذا الو

وما

من اال فرا من اال
و نصي االمن العا من ا
 الحديث عن معاناة نتيجة حاالت االنقطاع عن العمل توصيفمبال فيه .صحيح انها موجــودة ،ونحن نعالجها بطريقة ال
تستدعي من العسكري الوصول اىل مرحلة الفرار .نحن مقتنعون
ان عىل العسكري ان يفتش عن سبل اخرى للعيش ونؤكد انه لن
يجد بديال من عمله وسيعود .لذلك تركنا له باب العودة مفتوحا.
ال توجد طلبات استقالة ألن القانون ال يسمح للعسكري بها يف
الوقت الحايل اال ببلوغه السن القانونية ،كام ان القانون مينع

ل امن لكن ما يخ ا ان ر ن الخ ا
وبعدما ل ا
ب ا باال ت قا النيا
السيا
ا ساع ا بذول لتع ي انتاج ال ا الك ربا ي و
اعا يومي
ان يكون لدينا ريبا ما يوفر وا
م ن الت ذي الك ربا ي وا د ان االنتخابا النيابي
يج ان جر يف موعد ا

التطويع والترسيح يف القوى العسكرية يف الوقت الراهن.

} نحن ال نتلقى امواال...
بل مساعدات طبية من الخارج }

ل ا ا واو ا عس كري االمن العا و
نا
تلقون دعام ام الجيش اللبناين
 طبعا ال نتلقــى امــواال ،ولكن تصلنا مســاعدات طبيةكاملستلزمات واالدوية وهي اولوية يف عملنا .وقد وصلتنا اخريا
دفعة من االدوية من احدى الدول االوروبية.
ادا االمن العا
انعكس رد الو اال تصاد ع
اف اللبنانيني
اال م ونق التج ي ا
و ي وا ت يف
وا ا الس ر
لل صول ع
 نجهد لنستطيع االستمرار يف العمل يف ظل الظروف الحاليةالصعبة .وبالتأكيد ،انا اضمــن ان ال تتوقف الخدمات االدارية .اما
االقبال عىل جوازات السفر فامر آخر .هناك ظاهرة مل نشهدها من
قبل .تصور ان يف املديرية اليوم حواىل  7000جواز سفر من بينها
حواىل 1200جواز سفر يف دائرة بريوت وحدها مل يحرض اصحابها
لتسلمها بعد .كام ان حوايل  % 90من الجوازات التي انجزت مل يتم
اســتخدامها حتى اآلن .وهي ظاهرة تؤكد ان هناك فئة من الناس
تخوفت من امكان ارتفاع رسم الحصول عىل الجواز فسارعت اىل
اصدراهرغمانهسببغريمنطقي.فلامذارصفتكلهذهاالمواليف
امرمليستخدمبعد،وخصوصاانهالمشكلةلدينابوجودالجوازات،
فهي متوافرة .ما تســبب باالزمة االخرية وحال االرباك التي عربت
الهجمة عىل طلبات جوازات السفر التي تجاوزت امكاناتنا يف طبع
الجوازات.فقدرتناتوفرمااليقلعن 3500جوازيوميا،فكيفميكننا
ان نلبي  8000طلب يوميا بعد ان كانت دون الـ 1000يف كل لبنان
وهو ما اجربنا عىل زيادة ساعات دوام العمل مبا فيها ايام السبت
واالحدوعطلةاالعيادملواجهةماحصل،ولتجاوزالطلباتاملرتاكمة
التياقرتبتمن 50الفجواز.اىلذلكفرضنابعضالقيودوالضوابط
عىلالطلباتلتتناسبوقدراتناومواجهةاالقبالغرياملنطقي.ومن
لديهحاجةملحةمثلعدمتجاوزصالحية«اقامة»يفبلدما،اوانه
يحمل سمة دخول وتذكرة سفر ،ميكنه ان يتقدم عرب دائرة العالقات
العامة ليحصل عىل جوازه يف وقت وجيز.
نا من يخ ب ن يتسب الو اال تصاد و ع ا ناع
ا جت عي بتد و او ل امن و د يس دخال ا ا يليا او سلال
ل
ف نا ما ي
لال ا الخا
 نعود اىل النظرية او املعادلــة التي نتكلم عنها دامئا وهيثابتة .فطاملا انه ال يوجد استقرار سيايس تبقى االمور مفتوحة
عىل كل االحتامالت .ضامن االمن الكامل هو الضامن السيايس،
وبالتايل االجتامعي وهام قبل االمن االمني .الضامنة الكربى هي
يف االمن ،واالستقرار السيايس وهو من يلجم اي تفلت امني
ويعزز االستقرار االجتامعي ايضا.

} الطبقة السياسية قادرة
عىل انقاذ الوضع الحايل }

عتقد ان ال بق السيا

ال ء واضــح حتى هذه
الســاعة ســوى أن مجلس
الوزراء ســيعقد جلسته يوم
اإلثنني املقبل ،بعد أن «ضحى»
الثنــايئ الشــيعي مبوقفه
باملقاطعة وأعطــى الضوء
األخرض ملجلس الوزراء من أجل
انعقاده ملناقشة موازنة العام
 ،2022رشط أن تكون الجلسة
محصورة مبناقشــة املوازنة
وخطة التعايف املايل واألمور
املعيشيةالطارئة ،كاملساعدات
اإلجتامعية ،ورفع بدل النقل
يف القطاعني العام والخاص،
ومتديد مالكات املوظفني ،وبعــض األمور الطارئة
املعيشية والحياتية ،مع عدم التطرق اىل قضية تفجري
مرفأ بريوت واملحقق القا طارق البيطار.
مصدر مقرب من الثنايئ الشيعي ،أكدّ أن قرار الثنايئ
الشيعي بالعودة اىل طاولة مجلس الوزراء ال عالقة
له بالتقدم اإليجــايب يف مفاوضات فيينا بني إيران
وأمريكا ،الن الحزب ميــال اىل التوافق ،حتى ال تدخل
ُ
يغرق البالد
البالد مرحل ًة من النقا الالمجدي والذي
يف املزيد من األزمات ،أضاف املصدر أن قضية تنحية
البيطار أو بقائه ،ســببت أزم ًة أُضيفت اىل األزمات
األخرى التي يعاين منها الوطــن ،وأن هذه القضية
كانت السبب الرئييس وراء عدم انعقاد مجلس الوزراء،
لذا جاء كالم رئيس الحكومة نجيب ميقايت واضحاً
طارق البيطــار مراعاة األصول
حيث طالب القا
الدستوريةوالقانونية.
واشار املصدر اىل انه بات معلوماً وواضحاً ،إنه وبعد
محاولةعقدجلسةمجلسالوزراءلعدةمرات ،ونتيج ًة

ملقاطعة الثنايئ الشــيعي لها ،فــ ن حكومة نجيب
ميقايتملتستطعتوفريالحلولاإلقتصاديةاإلنقاذية،
ولن تستطيع القيام بواجباتها لناحية تأمني املتطلبات
املعيشــية ،واملؤكد أنها حكومة تقطيع الوقت حتى
حلول اإلنتخابات النيابية يف أيار املقبل ،ورأى املصدر
نفســه أن ال مــكان ألي حل إقتصــادي ومايل يف
لبنان من دون خيارات سياسية صحيحة ،مضيفاً أن
اإلنتخابات مهمة ولكنها ال تحسم األمور وال تقودنا
إىل التغيري ،فالوضع يف لبنان أبعد بكثري من محطة
إنتخابات نيابية أو رئاسية ،وت ُ كل األفرقاء والقوى
السياسية عىل بقاء رئيس الحكومة نجيب ميقايت
يف موقعه حتى ال يدخل لبنان مرحلة شبيهة للمرحلة
التي سبقت تسلمه رئاسة الوزراء ما يعني الفرا .
مام ال شك فيه أن هذا الرتا الضمني بني الثنايئ
الشيعي وميقايت ،ال يعني غياب اإلكراه عند مكونات
سياسية أخرى ال زالت تُ ُ عىل عدم تنحية القا
البيطار ،وهذا ما ظهر مــن خالل كلمة رئيس التيار
الوطني الحر جربان باســيل معتــرباً ،أن اتفاق «مار

لــــحــــود عــــن الــــــــــدوالر واألســــــعــــــار :املــــســــ ول
مـــــن أجــــــل الـــــنـــــا ولــــيــــس لـــبـــلـــو أجــلــهــم
رأى النائب السابق اميل لحود أنّ «التطور
اإليجايب الوحيد الذي شهده لبنان منذ فرتة
هو تراجع سعر الدوالر يف السوق السوداء،
إال أن عجز املســؤولني وتراخيهم عن القيام
بدورهم جعل هذا التطــور من دون قيمة،
إذ ان األسعار بقيت عىل حالها ومل ترتاجع
مبقدار تراجع ســعر الــدوالر نحو  35يف
املئة».
ولفــت اىل أنّ «جشــع التجار وتقصري
املســؤولني وجهان لعملة واحــدة ،بينام
الناس يدفعون الثمــن وقد طال األمر هذه
املرة حتــى العائالت التــي تتلقى حواالت
خارجية ،إذ تراجعت قيمة الدوالر من دون
أن ترتاجع قيمة السلع ،فكيف بالحري من

راتبه بالعملــة اللبنانية ،وعىل
يتقــا
رأسهم العسكريون».
وأكد أن «عىل مجلس الوزراء ،العائد بعد
غياب ،بدل أن يهتم بالتعيينات واملحاصصات
وبكيفية إرضــاء صندوق النقــد الدويل،
أن ينظر اىل هذه املســألة ويتخذ إجراءات
مشددة ضد التجار الذين مل يخفضوا أسعار
بضائعهم بقيمــة تراجع ســعر الدوالر،
واســتعادة ولو بعض من هيبة الدولة التي
فُقدت عرب إنزال عقوبات مشدّدة باملخالفني،
يجدر ببعض املسؤولني ،بني ت يح وآخر،
وبني مؤمتر صحايف وآخــر ،أن ينظر اىل
وجع الناس .يفرتض أنه مسؤول من أجلهم
وليس لبلو أجلهم».

اد ع

انقا الو
 نعــم بالتأكيد ،هم قادرون عىل ذلــك .وخصوصا عندماتتوافر االرادة لالنقاذ .هم انفسهم نجحوا يف السابق ،وعليه
ما الــذي طرأ او تغري؟ ميكن ان الســبب يف ازدياد الضغوط
والحاجــة اىل مزيد من التنســيق والتعــاون يف ما بينهم
وتصحيح الخلل القائم بني املسؤولني.
مجلس النوا ان
د ا تامع ا ال كوم و ا ي
ت دو ا تثنا ي ون ن ع ابوا ا ت قا ا م
خ من انعكا ا ما يجر
االنتخابا النيابي
 ما اخشــاه ان ان ترتفــع نربة الخطاب الســيايس ربطاباالستحقاق النيايب ،وعندها ســريتفع مستوى التش ّنج لشد
العصب كل داخل محازبيه ،وبالتايل سينعكس ذلك بشكل سلبي
جدا عىل البلد ،وستتعبأ الناس بشكل طائفي وهذا ما يثري خويف.
فقد االم يف ان يكون نا و ي بني القو السيا ي
د مجلس الو ا واعا
الت ال كن ان لتق فالخالفا
ام ول مسا عد و ن يعد نا من و ي
الت قي العد
ي ا عادال بني ا تخا ني
 مــن اهم ما يعيق كل هذه االمور اقــرتاب موعد االنتخاباتالنيابية ،والتي تليها االنتخابات الرئاســية .ولذلك فان كل طرف
يحاول ترتيب وضعه الداخ لضامن اســتمراريته يف املرحلة
املقبلة ،يف ظل املتغريات التي تعصف باملنطقة بحثا عام ميكن ان
يستغله يف خدمة توجهاته السياسية .لذلك الجميع يعيش حالة
ترقب ،ويف مثل هذه الحالة تسود الرهانات وتتقل الخيارات التي
تأيت االنتخابات عىل االرجح بالتغيري الذي يراهن عليه البعض.
خ من عد ا را االنتخابا النيابي يف موعد ا
 انا اقول انه يجب ان تجري يف موعدها وهذا جوايب .لكنال ميكننــا ان نغفل الظروف التي قد تطــرأ ،انا اقول يجب ان
تحصل ولكن ال اســتطيع ان اضمن ذلك .فام اخشاه ال يرتبط
بتهديد امني فهو غري موجود .ولكن الخشية من الوضع املايل
وانعكاسه عىل حياة الناس.
من خالل لقا ا م ا وفدين اال ان والس را
لس
ام يرا ا اللبنانيون
ان يرون الصو القا
الخارج غري معجب بطريقة ادارة البلد وي عىل االصالحات
 السفراء يحرضون الينا إلخبارنا بانه علينا انجاز االصالحاتليســاعدوننا ،ويقولون لنا انتم اهل البيــت ويجب ان تقوموا
بواجباتكم .ونحن نقول لهم ان عليهم مساعدتنا لنقوم بواجباتنا،
وهو ما قد ينطبق عليه القول «من قبل :الدجاجة ام البيضة» .يف
رأيــي ان كل االمور مرهونة بالتطورات يف االقليم .الخارج غري
معجب بطريقة ادارتنا للبلد وبطريقة تعاطينا مع بعضنا البعض،

الع ــودة ال ــى مجل ــس ال ــوزراء… ق ــرار ات ــي أم نتيجـــة تقا عـــات

فاطمة شكر

ي ال ا

ما ال

مخايل» بني تياره وحزب الله
فشل يف «بناء الدّولة» ،داعياً
إىل وضع سالح الحزب ضمن
سياســة الدولة من دون أن
يكون الهدف هو نزعه ،وأضاف
أن تفاهم التيار مع حزب الله
بحاجة إىل تطوير من ناحية
اإلصالح وبنــاء الدولة ،فقد
الخالف واضح وكبري مع
بات
ُ
حزب الله وتحديداً يف معالجة
األمــور الداخلية ،لكن الحزب
حتى هذه اللحظة مل يتحدث
عن هذه الخالفات ،ويســعى
دامئاً اىل ضبط جمهوره.
املصد ُر املقرب من الثنايئ
الشــيعي نفســه ،أكــد أن
الحزب حري عىل التحالف
والتواصل املستمر مع التيار الوطني الحر ،مضيفاً أن
الحزب ال يرتك حلفاءه مهام كلّف األمر ،وعىل الحلفاء
واألصدقاء باملقابل عدم التخ عنه ،ويتابع املصدر أن
املعاملاألساسيةللتحالفاتيفاإلنتخاباتاملقبلةشبه
منتهية ،و «حلفاؤنا هم حلفاؤنا» ،ونكمل التفاهم مع
البعض منهم عىل بعض األمور.
يبدو أن هذا التفاهم الذي دام لســنني طويلة بني
مكونني أساســني ،بات يعاين الكثري ،ولعل العالقة
تقع محل تشاور
بينهام والتي
تخضع لبعض املعايريُ ،
ُ
وبحث ألسباب عديدة .
عدمتحقيقالسيطرةمنقبلبعضالقوىالسياسية
الجاهزة لتحقيق مطامع الخارج من أجل رضب لبنان
من جهة ،وتخفيف املنافسة الداخلية من جهة أخرى،
و تهدئة الخطاب ،وعدم إستخدام الشعارات الطائفية
لشــد العصب ،هي عوامل من شأنها أن تكون البداية
لطريق أسهل وأق للوصول اىل بناء الدولة وأخذها
اىل بر األمان .

عدوان :ال يمكن محو ثار مج رة الدامور

غرد النائب جورج عدوان عرب حسابه عىل «تويرت»« :يف ذكرى
مجزرة الدامور ،يوم دقت الهمجية أبوابها وارتكبت أبشــع املجازر
التــي ال ميكن للزمان مهام طال أن ميحو أثارها ،نســتذكر أرواح
الشــهداء األبرار ،الذين يدفعوننا إىل التشــبث باألرض والكرامة
والســيادة الوطنية ،وقيام دولة قوية قادرة وحدها عىل حامية
مواطنيها وأن تبقى دامئا مصلحة لبنان أوال».

فــــــــرعــــــــون :االنــــــتــــــخــــــابــــــات ع ــبــ
مــــــن دون مــــــشــــــروع يــــحــــاســــب

غرد النائب الســابق ميشــال فرعون عرب حسابه عىل تويرت:
«تواطؤ بني مافيات الفساد يف الدولة وبعض املصارف املافياوية
ومصالح أصحاب السالح ،يلجم الجميع القضاء وصوال إىل قضية
مرفأ بريوت عىل حساب حقوق الناس والبلد .االنتخابات عبث من
دون مرشوع واسع واضح يحاسب ويحرر سيادة القانون والقرار
ويعيدنا إىل ما قبل  7أيار املشؤوم».

وي عىل ان نتواصل لنتفق عىل االصالحات.
ما و مص اال م اللبناني الخليجي و
صعيد ا ل ل
 التواصل مع دول الخليج الشقيقة مستمر ،وال بد من السعياىل فتح كوة يف جدار هذه العالقات املأزومة .ففي هذه الخطوة
مصلحة مشــرتكة للبنان ودول الخليج معــا بغض النظر عن
العالقة االخوية يف ما بيننا وانتامئنا اىل الجامعة العربية .نحن
ال نتجاهل وجود مصالح مشرتكة بيننا وكان لبنان وال يزال درة
بالنسبة اليهم ،ولذلك ال اعتقد اننا سنذهب نحو األسوأ.
ما ا يف خر و ا الت قي يف ان جا مرف ب و
بيطار ليســتأنف
 ال يوجد ء جديد ،وحاليا عاد القاعمله .االمور ماشية ولكن متى تتوقف ومن يقدم دعوى ارتياب
او طلب رد ال اعلم.
و يا
ا ي ي ا ا بعو الخا لالم ا ت د
ون ا لبنان ال دي عن مل النا ني السو يني فام و
بيد
الجديد الذ يقو ب االمن العا
 التقيت باملوفد االممي غري بيدرسون يف اثناء زيارته اخريااىل بريوت ،وتكلمنا عن هذا املوضوع وعن آلية العودة التي كان
ينفذها االمن العام .والالفت ان لدى بيدرســون مجموعة من
االفكار املتطورة والعملية الستئناف هذه العودة ،وسنتعاون يف
ترجمة ما يؤدي اىل استكامل برامجها مع املعنيني اينام وجدوا.
لديك ا خ ال ت ناف برام العود ال وعي العا ا قب
 نحن مل نجمد خطط العودة الطوعية للنازحني السوريني يفلبنان ،فهي ما زالت قامئة ،ولكــن الظروف االقتصادية وجائحة
كورونا جعلتا االقبال عىل هذه العودة تصل اىل مستوى الصفر .لكن
هناك نازحني يعودون من تلقاء انفسهم .ويف املستقبل ميكن ان
تستأنفانقامتنسيقبنياملجتمعالدويلوالدولةالسوريةمنجهة
ودول االيواء للنازحني ،وهو ما يجهد من اجله السيدبيدرسون.
ن ن ع ابوا

}الغاز امل ي سيبقى متوقفا الن الوقود
الذي ينتج الطاقة يف معمل دير عامر }

را ا تجرا ال ا

ما و الجديد ع مس تو انتاج ال ا
والك ربا اال دني
ا
 هذا امللف ميكن النظر اليه من نقاط عدة ،ومنها ان الفيولالعراقــي الذي يصل الينا بانتظام كــام اتفقنا .ننتظر بت الغاز
امل ي الذي بات رهنا باجراءآت البنك الدويل واعتقد انه سينتهي
منه قريبا .والستكامل هذه املرحلة هناك جزء من خط االنانيب
اللبنانيــة يف حاجة اىل صيانة وســتنجز قريبا.
يف االرا
بالتأكيد انه مرشوع مســتدام وطويل االمد ،حتى وان تم بناء
معامل للكهرباء يف لبنان .الغاز امل ي ســيبقى متدفقا ألنه
الوقود الذي سينتج الطاقة يف معمل دير عامر.
كالي ما يبن
ان الدول اللبناني اد ع
 -البنك الدويل سيمول هذااملرشوع بنسبة .%90

أحـــــمـــــد قــــــبــــــان :الــــحــــمــــايــــة الــــســــيــــاســــيــــة
ملــــجــــلــــس الــــــــــــــــوزراء أمــــــــر ــــــــــــروري جــــــدا

ً

الجعفري املمتاز الشــي أحمد
اكد املفتي
ّ
قبــالن «أن مرشوع بنــاء الدولة وحاميته،
رضورة وطنيــة كــربى ،كــام أن التوافق
السيايس قضية أمن وطني ،ورشط رئييس
ملواجهة اإلفالس والقهــر واليأس واالنهيار
االجتامعية الكارثية .ولذلك،
املايل والفو
الحاميــة السياســية ملجلس الــوزراء أمر
رضوري جــداً ،وهو ما قدّ مه الثنايئ الوطني
بكل تضحية من أجل البلد ،لكن حذار من لعبة
األلغام ألن البلد ال يحتمل وال يتح ّمل».
ون ّبه يف خطبة الجمعة يف مسجد اإلمام
الحسينفي برج الرباجنة ،بشدة إىل «رضورة
حامية البلد من لعبة الســفارات ومشــاريع
خرابها ،ومنهــا اإلدارة السياســية الكيدية
لقضية تفجري املرفأ» ،مؤكداً ومكرراً «أننا مع
الحقيقة وضد التســييس وضد االستنسابية
وضد لعبة التلبيس ،إال أن ما يجري هو مراوحة

اتهامية يحيط بها ألف قناع وقناع ،وهنا تكمن
الكارثة ...محذراً من «لعبة الثأر الطائفي ،أو
املقاولة السياسية ألنها مادة لخراب البلد».
وخاطب املســيحيني واملســلمني بالقول:
«لبنان مي ّر بأدق وأعقــد مرحلة يف تاريخه
عــىل اإلطــالق ،ومســتقبله يتوقف عىل
الخيارات السياسية وعىل الرشكة التاريخية
والبلد ليس مرتوكاً ،فاللعب الدويل اإلقليمي
أضحى مكشوفاً ،لدرجة أن بعض السفارات
تح ّولت غرف عمليــات انتخابية ،فضالً عن
األوكار السياسية اإلعالمية واملالية الخطرة
جداً ،ف ياكم وبيع صناديق االقرتاع لجمعيات
املقاولة األمريكية .وتبقى العني عىل اإلرادة
الشــعبية ،وعىل بيئتكم ،وعىل الرشفاء يف
هذا الوطن ،وعىل األحالف الوطنية لحامية
البلد يف أخطر لحظات مصريه ،فاألوطان ال
تقوم إال بأهلها».

اشار الســيد ع فضل الله اىل اننا «نرحب
بعودة مجلس الــوزراء إىل االلتئام ،والذي كنا
ننتظره مــع كل اللبنانيني بصرب نافد ،ملعرفتنا
مبدى الحاجة إىل وجود حكومة تدير أمور البلد
وتعالج األزمــات التي يكتوي منها اللبنانيون.
ونحن نأمل أن تقوم الحكومة بالدور املطلوب
منها والــذي ينبغي أن تعتربه مــن أولوياتها
وهو باإل اع يف إقرار املساعدات االجتامعية
واملعيشــية التي وعد اللبنانيون بها ،وأال تألو
جهدا لفتح كل األبواب املتاحة لها إلخراج البلد
من االنهيار والرتدي الذي وصل إليه ،ال أن تضيف
عليهم أعباء جديدة ال قدرة لهم عىل تحملها .يف
الوقت نفسه ،ندعو القوى السياسية املتمثلة
يف هذه الحكومة والراعية لها إىل أن تســهل
عملهــا وأن تؤمن التضامــن املطلوب داخلها
يف هذه املرحلــة ،وأال تكون محال ل اعاتها

وخالفاتها أو موقعا لتصفية الحسابات».
ولفت خــالل خطبتي صــالة الجمعة من
عىل منرب مســجد اإلمامني الحسنني يف حارة
حريــك ،اىل ان «التأزم عــىل الصعيد املعي
والحيايت يستمر بفعل استمرار ارتفاع أسعار
املواد الغذائية والدواء وكلفة االستشفاء والنقل
والكهرباء ومتطلبات التدفئة .ورغم انخفاض
سعر الدوالر يف الســوق السوداء ،ف ن أسعار
السلع ال تزال عىل حالها ،فاملشهد الذي كنا نراه
يف املتاجر حني كانت تبدل األسعار صعودا مع
كل ارتفاع جديد لسعر رصف الدوالر افتقدناه
عند االنخفــاض .وهذا ما يدعو إىل تحرك أك
فاعلية من قبل أجهزة وزارة االقتصاد والبلديات
ملراقبة األسعار والتدقيق فيها ومالحقة جادة
للمحتكرين واملتالعبني بلقمة عيش اللبنانيني
ومتطلباتحياتهم».

عــلــي فــضــل الــلــه رحــــب ب ــع ــودة مــجــلــس الـــــوزراء

أبـــــــــــي نـــــــ ـــــــر :ســــــــوريــــــــا بـــــــاتـــــــ مــــنــــة
و ــــــــ ا الــــــواقــــــع بــــرســــم املــــســــ ولــــيــــن عــنــدنــا

أعلن رئيس الرابطة املارونية النائب السابق
نعمــة الله ايب ن يف بيــان ،أن «الرابطة
كانت أول من تصدى ملوضوع النزوح السوري
والتداعيات السلبية الكثرية التي يخلفها عىل
لبنان .وقد أثــارت هذا املوضوع أخريا مع كل
من سفريي فرنسا آن غريو وروسيا االتحادية
ألكســندر روداكوف ،ووجدت تفهام لديهام
للمخــاوف والهواجس التي طرحتها الرابطة
يف غري مناســبة ،وخصوصا املؤمتر الكبري
الذي دعت إليه يف العام  2017للتصدي لهذا
امللف الخطري» ،مؤكــدا أن «الرابطة تلقفت
موضوع قرار روسيا بعقد مؤمتر يف بريوت
يخص لهــذا الغرض ،وأبدت اســتعدادها

للدور املطلوب منها».
صدر قرار عن
وقال»:يف االســبوع املا
وزارة الداخليــة الربيطانية يتعلق برفض طلب
لجوء أي ســوري ،ألن سوريا باتت آمنة ،وليس
هناك أي خطر عىل حياته وحياة من يقرر من
النازحني العــودة إىل بالده .هو القرار األول من
نوعه الذي يصدر منذ نشوب الحرب يف سوريا».
وختم «هذا القرار الربيطاين هو برســم
املســؤولني عندنا والقوى السياســية التي
تســتثمر يف النزوح السوري ،علهم يقتدون
بربيطانيــا التــي كانت يف مقدمــة الدول
املنخرطة يف أحداث سوريا .هذا الواقع برسم
املسؤولني عندنا».
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سياس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لبناني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
بري قل من فرا كبير على الساحة السنية ومن مشروع بهاء  ...والتوتر امل بي
ً
«تيار املستقبل» سيكون با تا ب يا الحريري  ...والجماعات املتطرفة ستسر

صونيا رزق

بعد مجــيء الرئيس ســعد الحريري اىل
لبنان ،عادت مسألة ترشيحه اىل االنتخابات
النيابية ،لتشــكل الحدث االبرز عىل الساحة
اللبنانيــة ،وبصورة خاصة عىل الســاحة
الســ ّنية ،وتحديداً «تيار املســتقبل» التواق
اىل عودة زعيمه اىل السياســة ،واىل بروز
«الحريرية السياســية» من جديد ،النها لن
تغيب كام يشري منارصوه ،فالبلد محتاج اليه
اك من اي وقت مىض ،وهم يرون فيه خري
صامم امان ايضاً لكل
ممثل للطائفة ،النــه ّ
الطوائف يف لبنان بسبب اعتداله.
اىل ذلك تشــري مصادر نيابية يف «كتلة
يغري رأيه
املســتقبل» ،اىل انّ الحريري قــد ّ
يف الدقائق االخرية ،يف ما يخ مســألة
الرتشح اىل االنتخابات النيابية ،وتلفت اىل
ان اتجاهه نحو العزوف يعود اىل شــعوره بـ «القرف» ،اذ مل
يتعامل معه احد من الكتل النيابية كام يجب ،بل كانوا عدميي
الوفاء تجاهه من دون اســتثناء احد من املق ّربني والبعيدين،
وهذا مؤسف جداً مع شخ ويفّ مثله.
وحول وجود قرار خارجي ب قصائه ،تؤكد املصادر أن ال احد
يســتطيع إقصاءه من الحياة السياســية ،إال اذا اراد هو ذلك،
لكنه تعب من الكذب وقلة اخالق البعــض ،فهو كان ايجابياً
مع الجميع لكنه تلقى منهم السلبيات ،وغيابه سيكون خسارة
ستتأثر بها كل الطوائف ،النه كان وسيبقى رجل االعتدال االول
يف لبنان .وترفض املصادر الغوص يف مســألة تدّخل اململكة
العربية السعودية ،وقيامها بعملية إقصاء سياسية للحريري
من خــالل منعه من خوض االنتخابات ،وتطالب املصادر بعدم

التحدث يف هذه املســألة او طرح أي سؤال يف هذا االطار ،من
دون ان تتنا هذه املصادر نتائج التداعيات التي ســتحصل،
ســتصب كلها يف خانات طائفية تواقــة اىل الظهور
والتي
ّ
والحلول مكان الحريري و»تيار املستقبل» ،من خالل فتح شهية
البعض عىل مقعده النيايب ،والحقاً عىل الرئاسة الثالثة.
وعىل خط الوساطات القامئة بهدف ترشيح الحريري من
جديــد عىل النيابة ،افيد بأنّ رئيس مجلــس النواب نبيه بري
يعمل منــذ مدة لتحقيق ذلك ،لكن وســاطته مل تصل اىل أي
نتيجــة ،لذا يبدي قلقه مام قد يحــدث يف هذا االطار ،االمر
الذي يرى فيه بري ترشذماً كبرياً عىل الساحة السن ّية ،وغياب
حليف وصديق له ،مع معرفتــه بوجود قرار خارجي ب خراج
الحريري من الساحة السياسة  ،كام يبدي خوفه من مرشوع

فادي عيد
كل
يُنقل وفق معلومات مؤكدة ،بأن اإلتصاالت التي قام بها ّ
من رئيس املجلس النيايب نبيه بــري ورئيس الحزب التقدمي
اإلشرتايك جنبالط مع الرئيس السابق سعد الحريري ،وعىل
الرغم من قــراره بعدم خوض اإلنتخابات ،إال أنها مســتمرة
وعىل أعىل املســتويات بغية ثنيه للعودة عن هذا القرار ملا له
من مفاعيل سلبية ،وتحديداً يف هذه املرحلة بالذات ،ومبعنى
آخر أن ذلك من شــأنه أن يؤدي إىل تأجيل اإلنتخابات النيابية
عىل خلفية امليثاقية يف حال ك ّرت ســبحة اإلعتذارات ،وهذا
وضع شــبيه بانتخابات العام  1992عندما قاطع املسيحيون
هذا اإلســتحقاق ،ومثة من فاز يومها بعــدد ضئيل جداً من
األصوات ،أي بعد مقاطعة «التيــار الوطني الحر» و»القوات
اللبنانية» و»الكتائب» و»األحرار» و»الكتلة الوطنية» يومذاك.
من هذا املنطلق ،علم بأن اإلتصاالت مع الحريري ،والتي بلغت
ذروتها يف الساعات املاضية ،قد تتبلور خالل اليومني املقبلني،
عىل الرغم مــن كل الخطوات التي أقدم عليها الحريري ،حيث
تشري مصادر مق ّربة من الحلقة الضيقة به ،بأن القرار ُم ّتخذ
منــذ فرتة ،وجميع نواب الكتلة وقيادة «تيار املســتقبل» يف

حــــجــــار عـــــــرض مـــــع املــــــولــــــوي لـــــيـــــة تــنــفــي ـ
مــشــروع شــبــكــة دعـــم وتــســجــيــل والدات الــســوريــيــن

زار وزيــر الشــؤون
االجتامعية هكتــور حجار
صباح امــس ،وزير الداخلية
بســام
والبلديــات القا
املولوي يف مكتبــه بالوزارة،
وحرض االجتامع املدير العام
ملديرية األحوال الشــخصية
العميدالياسالخوري.
وخــالل اللقاء ،حســب
بيان مكتب حجــار «أطلعت
املولوي عــىل تفاصيل تنفيذ ا ولو مستقبال جا
مرشوع شبكة دعم للحامية
ال ميلكون حاليا بطاقة هوية .وبناء عىل هذه
البطاقة
وبرنامج
االجتامعية (برنامج أمــان
املعطيات ،تم اإلتفاق عىل آلية العمل مع املولوي
الهوية
بطاقة
استخدام
التمويلية) وعىل وجوب
ملعالجة هذه املشكلة واإل اع يف إصدار بطاقات
لالستفادة
املنصة
عىل
التسجيل
اللبنانية خالل
الهويةاللبنانيةللراغبنيبذلك.
من
كبريا
عددا
هناك
أن
علــام
املادي،
من الدعم
عىل صعيد آخر ،بحث وزيرا الشؤون والداخلية
الذين
العمرية
ائح
رش
ال
مختلــف
من
اللبنانيني
يف موضوع تسجيل والدات الالجئني السوريني.

الــــخــــطــــيــــب :مـــــن ــــيــــر املــــقــــبــــول أن تــبــقــى
رواتــــــــب املـــوظـــفـــيـــن عـــلـــى الـــشـــكـــل الـــكـــارثـــي

اعلن نائب رئيس املجلس اإلسالمي الشيعي
األعىل العالمة الشي ع الخطيب« ،ان الوضع
املعي الكار واالزمــات املتتالية واملتكررة
من ازمة الدواء وغالء االسعار والكهرباء التي
ال ندري ما مصري الوعود التي اعطيت لتسهيل
وصول الغاز امل ي والكهرباء من االردن عرب
االرا السورية ،عىل اال يكون مصريها مصري
املساعدات التي تعطى من دول اجنبية ،رافضا ان
تكون هذه املساعدات عرب جمعيات النها تشكل
انتقاصا من سيادة الدولة».
وطالب الخطيب خالل القائه خطبة الجمعة
«الدولة بحل مشكلة املحروقات خصوصا يف
هذه الظروف التي تجتــاح فيها لبنان موجة
من الثلوج والصقيع ويعــاين املواطنون الربد

واالمراض ،وشدد عىل رضورة ان تراعي السلطة
السياسية مصلحة املواطن بالدرجة االوىل يف
خطة التعايف االقتصادي ،عىل اال يكون املواطن
فيها الضحية باالعتامد عــىل فرض رضائب
جديدة ،فاملواطن مل يعد قادراً عىل تحمل املزيد
من االعباء التي ترهق كاهله ،وهو ليس مسؤوال
عام آلت اليه البالد من انهيار اقتصادي وال يجوز
بأي شكل من االشــكال ان يتحمل املواطنون
وزر منطق املحاصصة واملحسوبيات وسياسة
الهدر واالنفاق غري املجدي ،وال نقبل ان يتحمل
هؤالء املواطنون املســؤولية عام اقرتفته ايدي
الفاسدين الذين نهبوا املال العام ،كام ليس من
املقبول ان تبقى رواتب املوظفني عىل الشــكل
الكار الراهن».

نـــــجـــــم :مــــــع ـــــيـــــا االعــــــــتــــــــدال الــــســــنــــي
ســــــــتــــــــ ــــــــب األمـــــــــــــــــــــــور لــــــلــــــتــــــطــــــر

كشــف النائب نزيه نجم يف حديث اذاعي،
عن ان «الرئيس ســعد الحريري ســيجتمع
هذا املســاء بكتلة املستقبل ،ويتحدث بشكل
مفصل عن كل األمور التي حصلت يف البالد
يف الفرتة املاضية والقرار الذي سيتخذه من
املشاركة يف االنتخابات النيابية او عدمها».
وأكــد ان «عددا مــن نواب املســتقبل قد
يتوجهون اىل عدم الرتشــح اىل االنتخابات

يف حال عزوف الرئيس الحريري عن خوض
االســتحقاق االنتخايب» ،وقال« :ان عزوف
الحريري عن الرتشيح سيكون له تأثري عىل
البلد ككل وحني ال يكون املكون السني بخري،
فالبلد كله لن يكــون بخري» ،معتربا أنه «مع
غياب االعتدال الســني يف لبنان ،ســتذهب
األمور للتطــرف ألن هذا االعتدال هو رضورة
قصوى يف البلد وهذا ما سنفتقده كثريا».

غالب قنديل

شقيقه بهاء  ،الطامح لنيل زعامته وشعبيته
الســن ّية ،لكن من منطلق هجومــه الدائم
عىل حزب الله ،ما يثــري املخاوف من توتري
السني والشيعي،
العالقة اك بني الشارعني
ّ
وإمكان حدوث شــغب امني او اك من ذلك
عىل الصعيد املذهبي ،بحيث يعترب البعض أنّ
مرشوع رجل االعامل بهــاء الحريري مبهم
بعض الــ ء ،ويطرح عالمات اســتفهام
بالنسبة لكثريين ،يرون فيه شخصاً طامحاً
مبركز سيايس.
وعىل خط وساطة رئيس الحزب التقدمي
االشرتايك وليد جنبالط ،تشري املعلومات اىل
جهود يقوم بها مع الحريري ،النه يدرك متاماً
صعوبة اي تفاهم مع الطائفة السن ّية ،بعيداً
عن اطار «الحريرية السياســية» املعروفة
باالنفتاح ،مع قيام مساع فرنسية وروسية
لثن ّيــه عن قــراره ،لكن كل تلــك املحاوالت
مل تصل اىل خامتة ســعيدة ،االمر الذي يطرح ســؤاالً حول
مصري بيت الحريري الســيايس ،النّ «تيار املستقبل» سيكون
باهتاً بغياب زعيمه ،وســوف تنقســم الطائفة وتتوزّع بني
مجموعة سياســيني ،وسوف تظهر شخصيات سن ّية مل تكن
يف الحسبان ،من دون استثناء عودة الجامعات املتط ّرفة ،التي
ســترسح من جديد ،وقد بدأت مالمحها تطّل يف الشامل منذ
فرتة ،بحثاً عن شبان محتاجني اىل املال ،بسبب العوز والجوع
والبطالة  ،الســتخدامهم يف معارك مذهبيــة خارجية ،اي
السني ،لتستبدل بأشكال
باختصار ســتغيب مظاهر االعتدال
ّ
وألوان خطرة ،مام سيؤدي اىل احباط كبري لدى اهل الطائفة
ومنارصي الحريري بشكل خاص ،وعندئذ لن تغيب املفاج ت
السلبية بالتأكيد.

إت ـ ــاالت قــنــاع الــحــريــري باملشاركة فــي ا نــتــخــابــات...و ـ أســبــا
أجوائه ،وبالتايل ،الن قراره يعود ألمور سياسية داخل التيار
وخارجه ،وأيضاً إىل اعتبارات شــخصية داخلية وخارجية،
ومبعنى آخر عندما تزول هذه األسباب والدوافع قد يصار إىل
مرحلة جديدة ســينتهجها الحريري ،ولكن األبرز أنه لن يعود
عن قراره يف هذه املرحلة.
ويعزو هؤالء هــذا الواقــع ،إىل ترقّب ما ســتؤول إليه
اإلســتحقاقات الدســتورية النيابية والرئاسية ،وصوالً إىل
اإلصطفافات بني القوى واألحــزاب والتيارات املحلية ،ناهيك
عن اإلعتبارات األخرى إقليمياً ،مــن املفاوضات النووية بني
إيران وواشنطن واإلتصاالت الخليجية ـ اإليرانية ،ناهيك إىل
أمور شــخصية تخ ّ الحريري وحده دون سواه ،وبالتايل،
لن يغوص بها أمــام اللبنانيني أو داخل بيئته الحاضنة وتياره
وكتلته ،مام يعني وفق القراءاة السياســية لكبار املخرضمني
واملتابعــني ،بأن هناك حلقــة مفقودة تدفــع بزعيم «التيار
األزرق» إىل عدم املشــاركة باإلستحقاق النيايب املقبل ،وذلك
متغريات
مر ّد أيضاً إىل قــراءة ملا يحيط ببيئته وتيــاره من
ّ
وصعوبات ناتجة عن خروجه من رئاسة الحكومة ووجوده
يف الخارج ،وهذا يعني أنه لن يشــارك يف انتخابات قد تؤدي
إىل خســارته عىل غرار ما حصل مع بعض الزعامء اللبنانيني
الكبــار ،بحيث كانوا ميســكون بأحزابهــم وطوائفهم ،ومل

مشكلة الكهرباء وتقنين الحلول

إحجامه

يحالفهم الح يف بعض اإلستحقاقات اإلنتخابية النيابية.
من هنا ،فــ ن إحجام الحريري عن خوض اإلســتحقاق
اإلنتخايب ،وكل ما أفىض به من مواقف ،ســيرتك ارتداداته
عــىل الحلفــاء ،ويف طليعتهم وليد جنبــالط  ،بحيث مثة
حساســة يف السياســة واإلنتخابات سيكون لها
مناطق ّ
تأثريات عىل مسار هذا اإلســتحقاق ،وتحديداً يف منطقة
إقليم الخروب ،وصــوالً إىل دائرة بــريوت الثانية،صعوداً
إىل البقاع الغريب ،بحيث أن الســؤال املطروح ساعتئذ مع
من ســيتحالف جنبالط ســنياً يف حال كان قرار الحريري
بعدم املشــاركة يف اإلنتخابات نهائياً ،وغري قابل للرتاجع
واألخذ والردّ؟ عندها ســيكون هناك أك من طرف ســ ّني
عىل خط مواجهة جنبالط.وبناء عليه ،ف نه ســيقدم عىل
أخذ كل األمور بالحســبان ،بعد التشاور أو لقاء الحريري،
وعندها سيبني عىل ال ء مقتضاه عىل صعيد التحالفات
والرتشــيحات ،حتــى لــو كان الحريري خارج الســباق
اإلنتخايب ،خصوصاً يف منطقــة إقليم الخروب التي تعترب
خزاناً سياســياً وحزبياً ،وذات تن ّو ع سيايس وطائفي ،عىل
الرغم مــن الوجود التاريخي للحزب التقدمي اإلشــرتايك،
وكذلك للثقل الذي مت ّيز به «تيار املستقبل» منذ أيام الرئيس
الشهيد رفيق الحريري ،وصوالً إىل ما بعد العام .2005

و ـــــــــا  :لــــعــــدم اعـــــطـــــاء اي نــــائــــب يــــوافــــ
ً
ً
ع ــل ــى الـــــــــدوالر بـــــــ  2ألــــفــــا وال صــــوتــــا واحــــــدا

أشــار رئيس حزب «التوحيد العريب» وئام
وهــاب ،يف ت يح عرب مواقــع التواصل
اإلجتامعــي ،إىل أن «كل نائــب يوافق عىل
إحتساب الدوالر عىل عرشين ألفاً كام تلحظه
املوازنة يجب عدم إعطائه صوتاً واحداً  .ألن
ذلك سيؤدي إىل مذبحة بحق الناس وتحميل
املواطنني أعباء إضافية ،مع العلم أن املوازنة
ال تشمل زيادة الرواتب».
يأيت ذلك يف وقت أشارت وكالة «رويرتز»،
نقالً عن مصــدر رســمي ،إىل أن «مرشوع
املوازنة اللبنانية لعام  2022يطبق سعر رصف
يرتاوح بني  15و 20ألف لرية للدوالر للنفقات
التشغيلية» .يف حني علمت «النرشة» أن وزارة
املالية ســلمت مســاء أمس مرشوع قانون

ً

موازنة العــام2022اىل االمانة العام ملجلس
الوزراء التي وزعته بدورها اىل الوزراء متهيدا
لنقاشه يف جلسة الحكومة االثنني املقبل.
وبلغت قيمة النفقات يف مرشوع موازنة
 2022نحو  49416مليار لرية ،بزيادة 30844
مليار لرية مقارنة مع مرشوع موازنة .2021
أما اإليرادات فبلغت  39154مليار لرية بزيادة
قيمتها  25582مليار لرية عن مرشوع موازنة
 .2021وبلــ عجز املرشوع نحــو 10262
مليــار لرية مقابل  4687مليــاراً يف .2021
وإذا أضيفت سلفة الخزينة ملؤسسة كهرباء
لبنان املحدّ دة بـ  5250مليار لرية كحدّ أق ،
ف ن عجز املوازنة يصبح  15512مليار لرية،
أي ما يوازي  %31من املوازنة.

في كر محاولة ا تيال م طفى معرو سعد

ســـعـــد :دعــــوتــــه ل ــن ــا مـــواجـــهـــة املــــــد الــطــائــفــي
واملــــ ــــبــــي النـــهـــمـــا يــــخــــدمــــان الــ ــه ــي ــون ــي ــة
زار األمــني العــام لـــ
«التنظيم الشعبي النارصي»
النائب أســامة سعد وعائلة
الراحل مصطفــى معروف
ســعد وأعضاء يف التنظيم،
«جبانة سريوب» يف صيدا،
اىل جانب ممثــ األحزاب
الوطنية اللبنانية والفصائل
الفلسطينية ،ملناسبة الذكرى
 37ملحاولة اغتيال مصطفى
عد يقر ال ا
سعدواستشهادطفلتهناتاشا
واملهندس محمد طالب.
وبعد قراءة الفاتحة عــن أرواحهم ،ووضع
أكاليل من الزهر عىل األرضحة ،القى سعد كلمة
باملناسبة ،فقال« :واجهوا املد الطائفي واجهوا
املد املذهبي فهام يخدمان بالنتيجة الصهيونية،
كانت تلــك دعوة مصطفى ســعد لنا منذ 37
عاما .كان ذلك تحذيرا مبكرا منه من تداعيات
تسلط قوى املد الطائفي واملذهبي عىل حياتنا
السياســية وشــؤوننا العامة .كان ذلك أيضا
صوت الحق تنطق به جراحات مصطفى سعد
وبطوالت املقاومني الوطنيني وقوافل الشهداء
والجرحى واأل ى يف مواجهة االحتالل».
وســأل« :أليســت االنهيارات التي أصابت
وتصيب البلد واملظــامل التي تنهش يف حياة
الناس وتخلف البؤس والقهر والفقر ،أليست
هذه نتيجة حتمية لتسلط قوى املد الطائفي
وقوى املــد املذهبــي عىل مقــدرات البلد؟

ع ال

ي

املقاومة الوطنية كانت خيار الرضورة لطرد
االحتالل واسرتداد الكرامة الوطنية وكرامة
االنســان فوق أرضه .واليــوم قد فاق القهر
والتنكيل بحقوق الناس كل حد .فمن يسرتد
كرامة االنسان يف لبنان؟».
واردف« :أبــا معروف ...نــم قرير العني
انحيازاتك ،انحيازاتنا تزداد رســوخا .نضالنا
الوطني والســيايس من أجــل عروبة لبنان
ووحدته وتطــوره الدميوقراطــي والدولة
العادلة متواصل .الدفــاع عن حقوق الناس
يف العيش الكريم والصحة والتعليم وفرص
العمل مســرية لن تتوقف مــا دام فينا عرق
ينبض .فلسطني القضية والشعب يف القلب
والوجدان والسواعد وبأشفار العيون نحميها
كــام كنت تقول .ذلك كله عهد لك ولشــعبنا
ولدماء والدنا معــروف ،دماء ال زالت تنبض
فينا عزة وكرامة ووطنية وعروبة».

البــالدة واالرتهــان ل جنبي متالزمــان يف النخاع
القائم الذي بل بالبلد
الشويك للنظام اللبناين اللصو
حالة انهيار كار وخراب شــامل ،ويواصل «جحوشه»
فجورهم يف تحقري البدائل املمكنة وســدّ الســبل إليها
بعراقيــل وعقبــات افتعلوها أو تواطؤوا مع ســيدهم
االستعامري ووكالئه وسام ته يف زرعها وإحداثها.
حل مشكلة الكهرباء
ال نظن مثة من يجادل يف أولوية ّ
سوى املعتوهني املنفصلني عن الواقع .وقد باتت الكهرباء
ســمة الحياة الطبيعية العادية مبســتوياتها وأشكالها
وبكل درجات الرفاهية املتاحة ،حســب مســتوى
ّ
كافة
الدخل وطاقة العيش التي يوفرها للعائالت واألفراد.
يف أكــ البلدان تخلّفــا يف العامل املعــارص تنتظّم
شــبكات الطاقة الكهربائية توليدا وتوزيعا .ومل يعد من
بلد يف جميع قارات املعمورة خارج هذا النطاق ،كام تشري
تقارير األمم املتحدة ومنظامتها الفرعية عن مســتويات
التنمية الحرضية يف العامل الثالث.
من الواضح أن النظام اللبناين مبكوناته وقواه الرئيسية
يتع ّمد إدارة الظهر ألي خيارات تخرق الهيمنة الغربية ،وال
تنال مباركة واشــنطن .ولذلك القى طابور العاملة فكرة
جه رشقا بالتشويه والتخريب .وحني أرغم الغرب عىل
التو ّ
فتح ثغرة لتاليف الحرج ،جرى تقييدها اســتباقا وتقنني
مفاعيلها ،فجاءت دون أن تفي بالحاجات امللحة.
يعلم الجميع أن رصيد حزب الله املقاوم ســبق أن أتاح
عروضا إيرانية ســخية وباللرية اللبنانيــة ،لك ّن نظام
التبعية والعاملة أدار الظهر ،وسدّ السبل بناء عىل األوامر
األمريكيــة التي أكدت التصميم عىل خنق لبنان ،وســار
األتباع صاغريــن ،وانكفات جميع املبــادرات املخالفة،
وحتــى الغاز الرويس املجــاز أمريكيا خضــع لعراقيل
وإعاقات متع ّمدة يف دهاليز النظام التافه البائس.
اليوم يســتمر دوران البلد يف دوامة معاناة موصوفة،
وطرق الحلول مســدودة بفعل عامد ،يرفــع الكلفة من
ربر للصمت وعدم املبادرة
حساب الحارض واملستقبل ،وال م ّ
هجوميا وبرسعة لكرس هذه الحلقة االستنزافية الخطرة.
طبعا يف أجل غري بعيد زمنيا وسياســيا سوف ينهار
الحظر الغريب عىل ايران ،وســيجد حــزب الله كثريا من
املنافذ املمكنة إلنقاذ البلد واســتجالب السعفة اإليرانية
عندها بيرس أكيد ،وســوف تنهال املبــادرات والعروض
عندها ،لك ّن الرشفاء ســيحفظون قصب السبق للشقيق
اإليراين الذي ص ّمم عىل تحدي املنع األمرييك ول شقاء
الســوريني الذين كانــوا إىل جانب لبنان رغــم الجراح
والندوب الكثرية والعميقة يف الذاكرة والوجدان.

دان املجازر السعودية االميركية في اليمن

ح الله :ندعو جميع األحرار
الى الوقو مع الشعب اليمني املظلوم

أصدر حزب الله البيان التايل :يدين حزب الله بشدة املجازر
املهولة التي ارتكبها العدوان الســعودي األمرييك عىل اليمن
والتي أدت اىل استشهاد العرشات وسقوط املئات من الجرحى
من النساء والرجال واألطفال.
إن هــذه املجزرة البشــعة تؤكد وحشــية وهمجية قوى
العدوان و الرش و تجردها من كل القيام اإلنسانية واألخالقية
والدينية ،و هو تعويض بائس عن الفشل الذريع يف املواجهة
امليدانية عىل أرض املعركة.
إننا اذ نســتنكر الصمت القاتل الذي يلــف العامل إزاء هذه
املجازر البشــعة ف ننا ندعو جميع األحرار يف كل مكان اىل
الوقوف اىل جانب الشعب اليمني املظلوم وإدانة هذه الجرمية
واســتنكارها وإدانة قوى العدوان ،ونعتقد أن شعبنا العزيز
الذي تحمل الصعاب واآلالم طوال السنوات املاضية قادر عىل
قدماً وبقوة نحو إلحاق الهزميــة بالعدوان وتحقيق
املــ
اإلنتصار املظفر إن شاءالله.
ويف الختام إننا نتقدم بأح ّر العزاء من شعبنا اليمني العزيز
و قيادته الرشيفة ،و نســأل الله ســبحانه وتعاىل أن مين
عىل الشهداء بالرحمة وعلو الدرجات وأن مين عىل الجرحى
بالشفاء العاجل.

بـــــــورالنـــــــ  :فـ ــرنـ ــسـ ــا مـــســـتـــمـــرة
بــــالــــوقــــو الــــــى جــــانــــب لــبــنــان

اســتقبل وزير الخارجية واملغرتبني عبدالله بو حبيب ،رئيس
لجنة الشــؤون الخارجية لدى الجمعية الوطنية للجمهورية
الفرنسية جان لوي بورالنج عىل رأس وفد .وكانت جولة أفق
عامة تناولت التطورات املحلية واالقليمية .
ومتنى بو حبيب عىل الفرنســيني «االنفتاح والتواصل مع
جميع االطراف».
ويفنهايةاللقاء،تمتبادلهداياتذكاريةبنيبوحبيبوبورالنج.
والتقى الوفد الفرنيس وزير الدفاع الوطني موريس سليم،
الذي أكد أن «لبنان يقدر عاليا االهتامم ،الذي توليه فرنســا
للجيش اللبناين ودعم الدور املتعــدد األبعاد الذي يلعبه عىل
املســتوى الدفاعي واألمني واالجتامعــي ،إضافة إىل دوره
البارز يف مكافحة اإلرهاب يف الداخل وعىل الحدود».
وط ن إىل أن «األمور تحت السيطرة بفضل أهلية الجيش
والكفاءات العالية التي يتميز بها ،رغم التحديات العديدة التي
تواجهه».
من جهته ،شدد بورالنج عىل «وقوف فرنسا املستمر بجانب
لبنان ،خصوصا بجانب الجيش اللبنــاين الذي ميثل الركيزة
األساسية للدولة اللبنانية» ،آمال يف أن يجتاز لبنان أزماته».

«الـــخـــارجـــيـــة» أعــلــنــ عـــن املــنــحــة
الــطــالــبــيــة امل ــق ــدم ــة م ــن «الــريــجــي»
صدر عن وزارة الخارجيــة واملغرتبني حول املنحة الطالبية
املقدمــة مــن إدارة «ح التبــ والتنبــاك  -الريجي يف
 ،2022/1/21البيان اآليت« :اعتمدت اللجنة املشرتكة املؤلفة
مــن وزاريت الخارجية واملغرتبني (املستشــار منري عانويت)
والرتبية والتعليم العايل (الدكتور إي مخايل أستاذ متفر يف
الجامعة اللبنانية واالستاذ اي البيطار) املكلفة تقييم ملفات
الطالب املتقدمني للحصول عــىل املنحة عىل معايري واضحة
وموحدة للتقييم بحسب املستندات التي تقدم بها كل طالب.
وصل عدد الطلبات املســتوفية الــرشوط اىل  890طلبا،
عند اقفال بــاب التقديم .ووفقا لــرشوط املنحة ،يحق الي
طالب لبناين التقدم للحصول عىل املنحة رشط تقديم الطلب
ضمن املهلة ،وأوصت اللجنة بتوزيع مبل ال  800الف دوالر
بالتساوي عىل كل من تقدم بطلب مستوف الرشوط ،أي 890
مستفيدا .وقد حرصت الوزارة عىل نرش الئحة االسامء كاملة
عىل موقعها االلكرتوين فور صدورها حرصا عىل الشفافية».
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مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات

شعارات إصاحية مســــــكونة بهاجس  1تشرين و
هيام عيد
تستبعد مصادر نيابية مطلعة
عىل مســار األزمة اإلجتامعية
واملعالجــات الخجولــة بــكل
مجاالتها وانعاكاســاتها عىل
املواطنــني ،أن تكــون الوعود
ب جــراء اإلصالحات املالية بعد
عودة الحكومة لإلجتامع وفق
مــا هو مق ّرر مطلع األســبوع
املقبــل ،ممكنة مــن الناحية
العملية ،يف ضوء ما يتم ّ تداوله
عــن مرحلة صعبــة إقتصادياً
واجتامعيــاً ،مقابل تركيز عىل
اإلســتحقاق اإلنتخايب النيايب،
وبالتــايل ،مــن دون تلبية أية
مطالب أو رشوط كان قد تحدّ ث
عنهــا صندوق النقد الــدويل ،أو وردت يف خطط
اإلنقــاذ الحكومية الســابقة ،أو حتى يف خطة
التعايف التي ســيبحثها مجلس الوزراء بعد إقرار
مرشوع موازنة العام الحايل.
وتكشــف هــذه املصادر ،أن غياب اإلســتثامر
حة لتحســني
واإل اء واملشــاريع الرضورية واملل ّ
املؤسسات الرســمية ،يشكّل ثغر ًة واضحة
واقع
ّ
يف مــرشوع املوازنة ،التي بدأت تالقي معارضات
مســبقة ،ال سيام من جانب القوى السياسية التي
ســوف تحملها لتسويق نفسها إنتخابياً من خالل
رفــع الصوت ضدها ،كون الهاجس املايل قد تح ّول
إىل كابــوس يؤرق الناخبــني يف الدرجة األوىل
اليوم ،والحقاً غداً ،بعــد ظهور األرقام الحقيقية
للرسوم والرضائب التي سيدفعونها مقابل اليسري

مــن الخدمات الحيوية من ماء وكهرباء واتصاالت
وأمور أخرى ،وذلك مــع محاولة ُمفرتضة لتلبية
املطالب النقابيــة امل ّتصلة بالتقدميات واملنح التي
تم إقرارها ملوظفي القطــاع العام،بعدما بات من
ّ
املحســوم أن ما من تصحيــح ل جور رغم الغالء
الفاحش.
وبحســب هذه املصادر ،ف ن انقالباً ســيحصل
عىل صعيد املواقف السياســية ،وتحديداً النيابية،
من الفريق الحكومي عموماً ،وليس فقط من مواد
وبنــود املوازنة الجديدة ،التــي لن تحمل تغيريات
جوهريــة عن كل املوازنات التي ســبقتها ،لجهة
املســار اإلصالحي املنشــود ،ولكنهــا يف الوقت
نفســه ،لن تخلو من العناوين والوعود التي تكفل
ترسيع اإلتفاق مع صندوق النقد الدويل.
ومــن هنا ،فــ ن املصــادر تنقل عــن جهات

تـــعـــمـــيـــم مــــــن الــــحــــلــــبــــي الــــــــى املــــــــــدار
وال انويــــــات حــــــول اســــــتام «»Rapid Test
صدر وزيــر الرتبية والتعليم العايل عباس
الحلبي التعميــم رقم /2م 2022/املوجه إىل
جميع املســؤولني عن املــدارس والثانويات
الخاصة حول استالم «.«Rapid Test
وأوضــح يف بيان أنّه «بهدف تلبية حاجات
املدارس والثانويات للكشف املبكر عن الحاالت
املشــتبه ب صابتها بكوفيــد 19-واملخالطني
املبارشيــن بغية اتخاذ اإلجــراءات الالزمة
لناحيــة الحدّ من تف ّ الفريوس املســبب
املؤسســات الرتبوية ويف
لعدوى كورونا يف
ّ
املجتمــع ،وبنا ًء عىل التعاون القائم بني وزارة
الرتبية والتعليم العايل ووزارة الصحة العامة
املؤسسات التعليمية مجموعة
لجهة تســليم
ّ
من الفح الرسيــع « »Rapid Testمقدمة
من منظمة الصحــة العاملية ،وحيث أن عدداً
من املــدارس والثانويات الخاصة اســتلمت
املجموعة الخاصة بها ( 25فحصاً يعاً لكل
مؤسســة تعليمية) بعد التدريب الذي أقامته
ّ

وزارة الصحــة العامة بالتنســيق مع وزارة
املؤسسات الرتبوية
الرتبية ،يف حني أن بعض
ّ
مل تستلم الفح الرسيع يف حينه».
أضــاف «إن وزير الرتبية ،يطلب من جميع
املســؤولني عن املدارس والثانويات الخاصة
التي مل تســتلم بعد الفح الرسيع ،التنسيق
مع مصلحة التعليم الخاص ومع جهاز اإلرشاد
والتوجيه لتأمني استالم « »Rapid Testورشح
كيفية اســتعامله وذلــك يف املبنى الرئييس
لــوزارة الرتبية (الطابق  )Gخالل األســبوع
القادم ضمن أوقات الدوام الرسمي وسيكون
هناك طبيب لرشح تفاصيل استعامله».
أ ّما بخصوص املدارس والثانويات الرسمية،
فأشــار الحلبي إىل أنّه «سيؤ ّمن لهم الفح
الرسيع بالتعاون مع املهنيات الرسمية وسيتم
وصل كل ثانوية أو مدرســة رسمية مبهنية
رسمية من قبل مديريت التعليم العام والتعليم
املهني والتقني».

«رابطــــــة املتفر ين» في «اللبنانيــــــة»  :افة بنود
االتفاق مع وزير التربية الى جدول جلســــــة الحكومة
عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة األســاتذة
املتفرغــني يف الجامعة اللبنانية إجتامعا عن
بعد ،برئاسة الدكتور عامر حلواين ومشاركة
األعضاء .وأسفت يف بيان إثر االجتامع ،لخرب
«عدم التــزام الحكومة بتضمني جدول أعامل
اول جلســة لها ،أيا من البنود التي تم االتفاق
عليها مع وزير الرتبية والتعليم العايل ورئيس
مجلس الوزراء والتي عىل أساسها متت العودة
إىل التدريس وإنطالق العام الجامعي».
وأعلنت أنها تنتظر «استدراك هذا املوضوع
وإضافــة بنود االتفاق والتي تعترب من ضمن
األمور املعيشية واملطلبية والرضورية لحسن
ســري املرفق العام .وطالبت بتحصيل األموال
العائدة للجامعــة اللبنانية من فحوصات ال
 PCRبقيمتها الحقيقية وبالدوالر األمرييك»،
مؤكدة بأنها ســتبذل «كل الجهود القانونية
والنقابيــة بالتعاون مع رئاســة الجامعة،
للحصول عىل آخر «ســنت» من حق الجامعة
اللبنانية وطالبها يف هذه األموال».
وتوجهــت اىل «وزارة املاليــة ومجلــس
الوزراء بشــكل عام برضورة االنتباه إىل عدم
املســاس بأي من الحقوق واملكتسبات العائدة
ألســاتذة وموظفي وطــالب «اللبنانية» يف
مــرشوع املوازنة املقرتح وتطالــب بتعديل
موازنة الجامعــة اللبنانية لتمكني الجامعة

من تشــغيل مجمعاتها املعطلة قرسيا حاليا
لعدم قدرتها عىل تأمني التشــغيل والصيانة
باملوازنة الحالية .كذلك ،طالبت بتعديل موازنة
صندوق تعاضد أساتذة الجامعة لتمكينهم من
الحصول عىل الخدمات الصحية واإلجتامعية
األساسية».
وذكرت «بــرضورة إقرار القوانني املوجودة
يف املجلــس النيــايب وعىل رأســها قانون
حف حق أفراد الهيئــة التعليمية املتفرغني
والذيــن بلغوا الســن القانونية بالدخول إىل
مالكهــا التعليمي» ،مشــرية اىل أنها تابعت
إقــراره يف اللجان املختصة وتطالب «بعرضه
عــىل الهيئة العامة ملجلــس النواب» ،الفتة
اىل «رضورة أن يشــمل هذا القانون األساتذة
املتفرغني املتوفني ،تقديرا من الدولة لعطاءات
األساتذة وتضحياتهم .وذكرت ايضا ،برضورة
اقرار اقرتاحات القوانني املتعلقة باألســاتذة
الجامعيني املوجودة يف أدراج املجلس النيايب،
كقانــون الثالث درجات والخمس ســنوات
وغريها».
وتوجهت اىل «وزير الرتبية واىل الحكومة
مجتمعة برضورة تنفيذ وعودهم املقطوعة».
وختمــت «ال تجربونــا عىل العــودة اىل
االرضاب والنــزول مع طالبنا إىل الشــوارع
دفاعا عن حقوق الجامعة».

«روابط األسات ة» في «الرسمي»  :للمشاركة في االعت ام
ً
ت امنا مــــــع انعقاد مجلس الــــــوزراء لتحقي املطالب

عقدت روابط االســاتذة واملعلمني ولجان
املتعاقدين يف التعليم الرسمي مؤمترا صحافيا
يف مقر رابطتي التعليم الثانوي واالســايس
الرســمي ،دعت خالله اىل «اعتصام مركزي
يوم انعقاد مجلس الوزراء االسبوع املقبل».
وتــال رئيــس رابطــة التعليم الرســمي
حســني جواد بيانا اســتهله بالقول« :نسمع
من املســؤولني يف هذه الدولة الفاســدة أن
التعليم الرســمي يف خطر وهناك تخوف من
ضيــاع العام الدرايس ويتباكون عىل الطالب
ومصريهــم ،فبالله عليكــم أمل يحزنكم قهر
االســاتذة واملعلمني؟ هل فكرتــم يف انقاذ
األساتذة واملعلمني من براثن العوز والحاجة؟
كيف يســتطيع املعلمون واألساتذة الوصول
اىل ثانوياتهم ومدارسهم ومعاهدهم وهم مل
يبــق يف جيوبهم من رواتبهم ما يكفي رشاء
ربطة الخبز وليس ملء سيارة بالوقود؟ أو ذاك
املتعاقد الذي مل يقبض فلسا منذ أشهر؟».
أضــاف «نقول لدولتنــا العلية ،ال ميكن أن
نقبل ان تكون املوازنة وســيلة لزيادة القهر
والرضائب علينا ،ولن نقبل أن متس مكتسبات
نضالنــا الطويل ،مهام كانت صغرية يف نظر

من يحاول تضييعهــا ،فلتكن املوازنة قريبة
من حقوق املعلمني واالساتذة بعيدة من املس
مبكتســاباتهم ،موازنة تحايك واقع الطبقة
الوســطى التي ق عليها  ،موازنة منصفة
للمتعاقديــن مبختلف تســمياتهم ،موازنة
واردتهــا تجنى من مكامن الفســاد والتهرب
الرضيبي واملعابر غري الرشعية».
وختم «ندعو الزمالء والزميالت يف التعليم
االســايس والثانــوي واملهنــي ،وكل لجان
املتعاقدين يف مختلف تســمياتهم يف شتى
املراحــل التعليمية واملهنية ،إىل املشــاركة
الفاعلة والكثيفة يف االعتصام املركزي الذي
ســيقام يوم انعقاد مجلس الوزراء ،لنوصل
الصوت ،ونطالب بحقوقنا ،ولنقول للســلطة
يف لبنــان« :نحن هنا .وإذا كان حال الطقس
واألحوال الجوية وصعوبة ســلوك الطرقات
ســيقف حائال دون تنفيــذ اإلعتصام املنوي
إقامته يف مكان انعقاد مجلس الوزراء ،فهذا
ال يعني أن أبواب التحرك مقفلة .فهناك أساليب
عدة ســنتخذها للتعبري عن الرفض لكل انواع
التسويف واملامطلة يف تنفيذ املطالب اآلنفة
الذكر».

ط املجتمع الدولي

دوليــة متابعــة ،أن اإلكتفــاء
بتوجيه الرســائل إىل املنظامت
والهيئــات الدوليــة ومجموعة
الــدول املانحــة ،بعيــداً عن أي
تطبيــق ملمــوس ،من شــأنه
مجدداً أن يــؤدي إىل اإلصطدام
باملوقف الدويل الضاغط إلجراء
اإلستحقاق اإلنتخايب النيايب من
جهة،وإلجراء إصالحات حقيقية
من جهة أخــرى ،وبالتايل ،ف ن
الدعم املايل املوعود ،دونه عوائق
عدة ،أبرزها أن أي توجه من قبل
حكومة الرئيس نجيب ميقايت،
التي تفاوض صندوق النقد ،نحو
اإلصالح املــايل وبعض التدابري
التقشّ ــفية ،ســيبقى مسكوناً
بهاجــس ثــورة  17ترشيــن،
يتــم التخطيط له عىل طاولة
واإلطاحــة بكل ما
ّ
مجلس الوزراء ،والذي ســيبقى غري قابل للتنفيذ.
وبذلك ،فــ ن مالمح ما بعد اإلنتهاء من املوازنة
العامة عىل مستوى مجلس الوزراء ،لن تتغري عام
قبله ،حيث تكشــف املصادر النيابية نفســها ،عن
أن العودة املرشوطة لوزراء «الثنايئ الشيعي» إىل
الحكومة ،ســوف تُطلق مواجه ًة من نوع آخر عىل
ظــل الخالف املكتوم
ّ
طاولــة مجلس الوزراء ،يف
حول صالحيات الرئيســني ميشــال عون ونجيب
ميقايت ،واملتعلّقة ب عداد جدول أعامل الجلســات
الوزاريــة ،وبطرح بنود للبحــث من خارج جدول
األعامل ،وسط تفسريات متباينة تنبىء ب شكاالت
ُمرتقبة توازياً مع اإلستحقاقات املالية املطروحة
أمام الحكومة.

«حــــــرا املتعاقديــــــن»  :قرار مرســــــوم
رفع أجــــــر الســــــاعة ومراســــــيم املا

وجه منســق حراك املتعاقدين حمزة منصور رسالة إىل «كل
متعاقد مناضل ثانوي أســايس مهني» دعاه فيها إىل «إرسال
رسالة نصية عرب الواتس اب إىل وزراء الحكومة يدعوهم فيها
إىل إقرار مرســوم رفع أجر الساعة للمتعاقدين وباقي مراسيم
الزمالء املالك».
وقال يف بيــان« :انطالقا من مصداقية ما نقوله وما ندعو
إليــه الزمالء ،وانطالقا من القاعدة األخالقة التي تقول بالتزام
املسؤول قبل غريه التوصيات ،قام منسق الحراك ب رسال رسالة
لوزير الرتبية يطلب منه حذف مصطلح «ح ا لهذا العام» من
مسودة مرسوم رفع أجر الساعة عىل أن تكون الزيادة «دامئة»
وثابتة وليست محصورة بهذا العام ،وأيضا نافذة من بداية العام
الدرايس .قرأ الوزير الرســالة وبدال من الرد قام ب جراء «بلوك»
هــو البلوك الثاين.نعم .هكذا تكون قيــادات املتعاقدين ،تلتزم
التوصيات وتنفذها وتتحمل كل تبعاتها ،وليست كقيادات روابط
السلطة التي أرهقتنا ببيانات االرضابات وإذ بالجداول الشهرية
التي تتضمن توقيع حضور املعلمني إىل املدرســة التي يرسلها
كل مدير إىل وزارة الرتبية تكشــف توقيعات يومية طيلة أيام
االرضابات لرؤســاء هذه الروابط (املدراء منهم فقط) والنتيجة
أنهم سيقبضون  90دوالرا وبدل النقل والراتب الشهري».
أضاف»انطالقــا من ذلك ،وحده املتعاقد يكون قد دفع الثمن
ومــن له فضل تحصيل اقرار املراســيم نهار األثنني ألنه وحده
من دفع فاتــورة نضال ارضابات حرم فيها من  90دوالرا وبدل
النقل والراتب الشهري بينام غريه من رؤساء روابط السلطة مل
يخرسوا وال يوم ارضاب ألنهم خدعوا أنفسهم وخدعوا الجميع
عندما خانوا أمانة اإلرضاب الذي دعوا هم إليه وذهبوا ليوقعوا
وكانت النتيجة أوســمة ونياشني علقت عىل صدر كل متعاقد
رشيف التزم وضحى وأرضب ودفع مثن ارضابه».
ودعــا الحــراك «جميع الوزراء ليلبوا نــداء الواجب الوطني
ويعطــوا كل معلم متعاقد ومالك حقه ولن يكون ذلك إال ب قرار
هذه املراسيم يف جلسة نهار األثنني ولن نقبل من وزير الرتبية
او من مجلس الوزراء أي مرســوم يح زيادة أجر الســاعة
فقط بهذا العام الدرايس».

«الجبهــــــة الديموقرا يــــــة» زارت «أمل»
وبح تا في تداعيات مخيم البر الشمالي

زار وفد من «الجبهة الدميوقراطية لتحرير فلســطني» يف
لبنان برئاسة ع الفيصل ،املكتب السيايس لحركة أمل ،حيث
كان يف اســتقبالهم رئيس املكتب الســيايس جميل حايك ،يف
حضور عدد من األعضاء .وأشار بيان للمكتب السيايس للحركة
بعد اللقاء اىل «ان وفد «الجبهة» ،سلم حايك ،نسخة عن املبادرة
التي تقوم بها الجبهة إلنهاء االنقســام الفلسطيني وإستعادة
الوحدة الوطنية ،كام شكر الوفد للرئيس نبيه بري حرصه عىل
دعم وحدة الشعب الفلسطيني».
وأوضــح البيان ان املجتمعني دعوا اىل «معالجة تداعيات ما
حصل يف مخيم الربج الشــاميل بالحكمة وروح املســؤولية
للحفا عىل امن املخيامت والجوار ،وعدم تضييع دماء الشهداء
والجرحى بالتعاون مع القضاء اللبناين.
واعترب املجتمعون «أن التمســك باملقاومة ووحدة الشــعب
الفلسطيني كفيالن بردع العدو وإنهاء مخططاته.وأن املواجهة
التي يخوضها الشعب الفلسطيني يف القدس والنقب والضفة
هي الســبيل للتحرير واالنتصار .وطالبــوا مبعالجة الوضع
االقتصادي يف لبنان عامة واملخيامت بشــكل خاص من خالل
االنروا ،وإقرار الحقوق االنســانية للشــعب الفلسطيني يف
مواجهة مشاريع التهجري والتوطني ودعام لحق العودة».

توقيف ع ابة م لفة من أربعة أشــــــخا
تنقل الســــــيارات املســــــروقة الى الهرمل

اعلنــت املديرية العامــة لقوى األمن الداخ ــ شــعبة
العالقات العامة يف بال لها انه« :يف إطار املتابعة التي تقوم
بها شعبة املعلومات يف قوى االمن الداخ ملكافحة الجرائم،
تقــوم القطعات املختصة يف الشــعبة بتحليــل ،ومقاطعة
املعلومات الواردة اليها ،واســتثامرها لكشف هوية املتورطني
يف تلك الجرائم ،ومالحقتهم ،وتوقيفهم.
بنتيجة التحقيقات التي أجرتها الشعبة ،توصلّت اىل تحديد
عصابة تقوم بنقل السيارات املرسوقة من محافظة جبل لبنان
اىل بلــدة الهرمل ،وتضم ّ
كالً مــن:ح .ح( .مواليد عام ،1983
لبنــاين)( . . ،مواليد عــام  ،1984لبناين) ،ع( . .مواليد
عام  ،1985لبناين)،أ .ج( .مواليد عام  ،1988سوري)
عىل األثر ،أعطيت االوامر للعمل عىل توقيفهم.
تم توقيف جميع املذكورين،
بــني تاريخــي  1و ّ 2022-1-6
تبني أنها مرسوقة.
فع،
وضُ بط بحوزة األول سيارة رباعية
الدّ
ّ
بال ّتحقيق معهم ،اعرتفوا مبا نُســب إليهم لجهة تشكيلهم
الســيارات املرسوقة من جبل لبنان اىل الهرمل،
عصابة لنقل ّ
وأنهم نفذوا أك من  /10/عمليات نقل لس ّيارات مرسوقة.
أجــري املقتىض القانوين بحقهم ،وأودعوا مع املضبوطات
املرجع املعني ،بناء عىل إشارة القضاء املخت ».

املرتضــــــى تابــــــع مــــــع مــــــكاوي واألمــــــن العام
واملراجــــــع القضائيــــــة حادثة إحراق كتــــــب امل ربي

ال ري ا تع للكت

اصدرت وزارة الثقافة بيانا جاء فيه« :بعد
املتابعة الحثيثة لقضية محمد املغريب الذي
يعيش تحت جــرس الفيات حيث يقوم ببيع
الكتــب ،وبعد الزيارة التي قــام بها الوزير
محمد وســام املرتىض للمكان املذكور ،فقد
تــم البدء بوضع اآلليات املمكنة ملســاعدته
اجتامعيــا وحياتيا واقامــة ،بعد التأكد من
أوراقه الثبوتيــة وبعض املعطيات األخرى.
إال أنــه وقعت مســاء أمــس االول حادثة
غريبة نتــج عنها إحراق الكتب التي يضعها

املغريب يف املكان ،إضافة إىل إحراق أغراضه
الخاصة .
وعليه ،ف ن وزارة الثقافة ممثلة بالوزير
املرتىض تعمل بالتنســيق مع محاف جبل
محمد مــكاوي ومع األمن
لبنــان القا
العــام اللبنــاين ،ومع املراجــع القضائية
املختصة لجالء مالبســات هــذه الحادثة
وتداعياتها والعمــل عىل معالجة املوضوع
يف أ ع وقت ممكن ،عىل أن يســتكمل بعد
ذلــك العمل عىل معالجة أوضاعه املذكورة».

وزيــــــر البي ــــــة  :ندعــــــم مبــــــدأ حــــــ الوصــــــول
الى املعلومات  ...وأن يكون االعامي صاحب قضية

خالل و ش الع

التد يبي

إنعقــدت يف وزارة البيئــة ورشــة عمل
تدريبية تحــت عنوان «االعــالم البيئي بني
التخص وااللتزام» بالتعاون مع مؤسســة
«هانــس زايدل» االملانية بحضور وزير البيئة
نارص ياسني وممثل مؤسسة «هانس زايدل»
ومنســق الورشــة
يف لبنان انطوان غريّب
ّ
حبيب معلوف وعدد من االعالميني واملهتمني
بالشأن البيئي.
وأمل ياسني يف كلمته «أن يصبح هذا النوع
مــن الور االعالمية يف الوزارة تقليداً ثابتاً
الطالع االعالم املتخص عىل املســتجدات
العلميــة وامللفات البيئيــة ،تطبيقاً ملبدأ حق
الوصول إىل املعلومات والرشاك االعالم وعرب
االعالميني الرأي العــام باملعرفة والخلفيات،
ويتحــ ّول املتلقي اىل رشيــك يف القرار ويف
تح ّمل مسؤولية تطبيقه وااللتزام به» .ورأى
«أن هذه الورشة تؤكد عىل اهمية التخص
االعالمي البيئي واهمية التدقيق يف املفاهيم
والدراســات والخيارات وتسهيل وصولها اىل
الناس من دون تشــويه أو مبالغة أو نقصان،

اضافــة اىل اهمية أن يكون االعالمي ملتزماً
وصاحب قضية وليس مجرد ناقل خرب وميثل
دور املراقب واملحاسب الواعي والرشيك».
بعد ذلك ،إنعقدت ثالث ندوات عرض خاللها
منســق الورشة حبيب معلوف ثالثة محاور.
ّ
وتنــاول املحــور االول االجابة عن الســؤال
«ملاذا القضية البيئيــة قضية وجودية؟ وما
هــي أك القضايا البيئيــة الحاحاً يف عاملنا
املعارص؟ اما املحور الثاين االجابة عن السؤال
« االعالمي البيئي ملتزم أم محايد؟ وماذا يعني
التخص باالعالم البيئي؟.ويف املحور الثالث
تناول كيفيــة التدقيق يف املعلومات واختيار
املواضيع للكتابة؟
وتخلل املحاور نقا مع املشــاركني حول
العديد من القضايا البيئية املطروحة كمعالجة
وتغري املنا وتلوث
النفايات الصلبة واملطامر
ّ
الهــواء الناتج عن قطاع النقل وكلفة التدهور
البيئي وســبل الوقاية مــن الحرائق وحامية
التنــوع البيولوجــي والغابــات واملحميات
الطبيعية.

بـ ــهـ ــيـ ــة الـــــحـــــريـــــري تـ ــابـ ــع ـ ـ مـــــع زوار ــــــــــا
ســـرقـــات تــســتــهــد أبــنــيــة م ــدرس ــي ــة فـــي صــيــدا
تابعت رئيســة لجنة الرتبية النائبة بهية
الحريــري هاتفيا مع قائــد منطقة الجنوب
اإلقليمية يف قوى األمن الداخ العميد بالل
الحجار ومع منطقة الجنوب الرتبوية «تزايد
عمليات الرسقــة التي تســتهدف منذ فرتة
مؤسســات تربوية يف مدينة صيدا والجوار،
ويســتغل خاللها اللصوص العطلة املدرسية
واالنقطاع شبه الدائم للتيار الكهربايئ لتنفيذ
عمليــات الرسقة ،وآخر فصولها اليوم توقيف
شــخ أثناء قته احدى املدارس الرسمية
يف املدينــة وبعد قــات ومحاوالت قة
وتخريب تعرضت لها  6مدارس رسمية أخرى».
وطالبت الحريري القوى األمنية بـ»مالحقة
من يقف وراء هذه الرسقات وتوقيفه ،وبتكثيف

الدوريــات األمنية يف األحياء مبا يحف أمن
املؤسســات التعليمية الرسمية والخاصة وال
ســيام خالل العطلة ويف فرتات الليل» ،الفتة
اىل انها «تبلغت من مديري عدد من املدارس يف
املدينة عن اقتحام مجهولني ملبانيها لإلقتحام
و قة او محاولة قة تجهيزات ومتديدات
مائية وكهربائيــة منها وتخريب محتوياتها
ومرافقها».
وأشــارت اىل انه «يكفي املدارس ما تعانيه
من أعباء ومشكالت جراء األزمات املتالحقة
حتى يضاف اليها هم جديد وهو ما تتعرض له
مــن قات وتخريب  ،وان املطلوب هو وضع
حد لهذه االستباحة املتامدية ل بنية املدرسية
وتجهيزاتها ومالحقة املتورطني وتوقيفهم».

بـــــومـــــبـــــارديـــــيـــــري قــــــلــــــدت مــــــي ال ــخ ــل ــي ــل
وســـــــــــــــــام الــــــنــــــجــــــمــــــة ا يــــــطــــــالــــــيــــــة
قلدت ســفرية إيطاليا يف
لبنان نيكوليتا بومبارديريي،
يف فيــال إيطاليا ،مؤسســة
ورئيســة «ماراثون بريوت»
مــي الخليل ،وســام النجمة
اإليطاليــة من رتبة «فارس»،
تقديــرا لعملهــا يف «تطوير
الرياضــة وتعزيزهــا كأداة
الزدهــار املجتمــع اللبناين
وصموده».
وأشــار بيــان للســفارة
االيطالية اىل أن «مســرية مي
الخليل تشكل خري مثال يحتذى
به يف الجهــد واملثابرة ،حيث
متكنت ،مــن خالل الرياضة،
من خلق فرص ل جيال الشابة
والتواصــل مــع املجتمعات الس االي الي ل الخلي الو ا
املختلفة يف لبنان .فهي تجسد
فقــط أداة للصحــة الجســدية ،ولكن أيضا
قصة نجاح مهني وشــجاعة
للصحة العقلية والرتبية األخالقية واملصالحة
شخصية والتزام عام».
وأكدت بومبارديريي أن «الرياضة ليســت الوطنية».
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ا قت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا د

مــيــقــاتــي عـــرض مــلــفــات الــطــاقــة والــحــمــايــة االجــتــمــاعــيــة
فــــيــــاض  :ك ــل ــف ــة الـــكـــهـــربـــاء مــــع تــحــســيــن الــتــعــرفــة
ت ــب ــق ــى ارخـــــــ مــــن ك ــل ــف ــة املـــــولـــــدات بـــــ  6بــامل ـ ــة
ترأس رئيس الحكومة نجيب
ميقايت اجتامعاً قبل ظهرامس
يف الرساي الحكومي خُص
للبحــث يف مشــاريع البنك
الــدويل يف قطــاع الكهرباء
والطاقة .وشارك يف االجتامع
نائب رئيس مجلــس الوزراء
ســعادة الشــامي ،وزير املال
يوســف الخليل ،وزير الطاقة
وليد فيــاض ،املدير االقليمي
للبنــك الــدويل يف الــرشق ميقا م سا اال تام
األوسط ساروج كومار ،ممثلة
البنك الدويل يف لبنان منى كوزي ،املدير العام ملؤسسة كهرباء
لبنان كامل حايك ،ومستشــارو ميقايت النائب نقوال نحاس،
سمري الضاهر ،وزياد ميقايت.
وقــال فياض إثر اللقاء :بحثنــا يف خطة النهوض بقطاع
الكهرباء ،واعتامد مسارات متوازية للنهوض به أهمها :زيادة
ســاعات التغذية بأ ع وقت ممكن ،تخفيض الهدر من خالل
اعتــامد خطة بالتعاون مع «كهرباء لبنان» وموزّعي الخدمات
ومؤازرة القوى االمنية والقضاء لتعقّب املخالفني ،كام وضعنا
أرقا ًما لتخفيض الهدر يف الخطة.
وأضاف :يجب تحســني التعرفة لتغطيــة الجزء األكرب من
الكلفة ملؤسسة كهرباء لبنان التي ستز ّود املواطنني بالكهرباء
بكلفة أرخ  ،فهي ســتكون لنحو  75يف املئة من املشرتكني
بكلفة أقل من  14ســنتاً للكيلواط ساعة ،كام ستكون الكلفة
املتوقعة للمنزل أقل بـ %60من كلفة املولدات الخاصة.
وعن التوقيع عىل عقد استجرار الطاقة مع الجانب األردين
وإمكان زيادة ســاعات التغذية ،قال :نبحث مع البنك الدويل
يف موضوع التمويل ،كام يجب أن يأمن االردنيون وامل يون

بشــكل نهايئ أن العقد لن يخضع ألي تداعيات ســلبية جراء
قانون قي  ،عندها ميكننا استقبال الكهرباء األردنية والغاز
امل ي ،واملفروض ان يتم ذلك يف الشهرين املقبلني.

} مشاريع البنك الدويل }

كذلك ترأس ميقايت اجتامعاً للبحث يف مشاريع البنك الدويل
امل ُخصصة لربامج الحامية االجتامعية ،مبشاركة نائب رئيس
مجلس الوزراء ســعادة الشــامي ،وزير الشؤون االجتامعية
هكتور حجار ،املدير االقليمي للبنك الدويل يف الرشق األوسط
ساروج كومار ،ممثلة البنك يف لبنان منى كوزي ،ومستشاري
ميقايت النائب نقوال نحاس ،سمري الضاهر وزياد ميقايت.
والتقــى ميقايت رئيس اتحاد بلديات جبيل فادي مارتينوس
يرافقه السيدان فراس الحسيني وطوين أزعور.
وقال مارتينوس بعد اللقاء :عرضنا للرئيس ميقايت املشاكل
التــي نواجهها يف ما يخ موضوع معالجة النفايات ،وأبدى
تفهامً ملعاناتنا ،ونحن نع ّول عليه لتجاوز هذه املسألة ،إذ لدينا
مشكلة يف الدفع للرشكة املتع ّهدة معالجة النفايات ،وإن شاء
الله نتمكن من حل هذه املسألة.

حـــــمـــــيـــــه تــــــبــــــلــــــ مــــــــن نــــــظــــــيــــــر الــــفــــرنــــســــي
مــــوافــــقــــة حـ ــكـ ــومـ ــة بــــــــاد عـ ــلـ ــى ـ ــبـ ــة الـ ــبـ ــاصـ ــات
اســتقبل وزير النقل الفرنيس جان باتيســت جباري وزير
األشغال العامة والنقل الدكتور ع حميه ،يرافقه سفري لبنان
يف فرنسا رامي عدوان ،وعقدا اجتامعا رسميا بحثا خالله يف
عدة مواضيع تتعلق بالنقل العام وهبة الباصات ومرفأ بريوت
ومطار رفيق الحريري الدويل وسكك الحديد وامور اخرى.
يف موضــوع النقل العام ،متت مقاربة املوضوع من خالل
شقني :اولهام االستعانة بخربات الجانب الفرنيس لرسم اطار
قانوين يلح الرشاكة بني القطاعني العام والخاص تلبية لرؤية
الوزارة التــي ترتكز عىل تنظيم الدولة لهذا القطاع وامتالكها
االف الباصات وفتح املجال لتشــغيله من قبل القطاع الخاص،
ليبدي الجانب الفرنيس اســتعداده باملساهمة بهذه الدراسة،
وثانيهــام حول هبة الباصات فقــد ابل وزير النقل الفرنيس
نظــريه اللبناين موافقة حكومة بالده عىل الهبة عىل ان تتم
عىل مراحل متتالية لناحية العدد.
وعن مرفأ بريوت ،أبدى جباري «اســتعداد فرنســا ملشاركة
لبنان يف خرباتها يف هذا املجال وعىل كافة املستويات ،بهدف
نهوض هذا املرفق مجددا واســتعادة نشاطه ودوره االقليمي»،
مقــدرا «الرؤية التــي يحملها الوزير حميــه للمرفأ واملرافق
االخرى» ،مبديا اســتعداده «للمشــاركة مــع لبنان يف كافة
الدراسات التي وضعتها فرنسا».
ثــم ناقش حميه مع نظــريه الفرنيس موضوع مطار رفيق
الحريري الدويل وإمكانية اإلســتفادة إلجراء املعايرة والدعم
الفنــي لنظام توجيه الرســائل الجويــة الجوية (THALES
وتعزيــز دور رشكة «طــريان الرشق االوســط» يف اوروبا
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والحفا عىل خدماتها ،والتعاون مع املديرية العامة للطريان
املدين ،بحيث ابدى جباري اســتعداده «للتعاون واجراء ما يلزم
من اتصاالت لتحقيق ذلك».
وعرض وزير االشغال رؤيته بخصوص سكك الحديد واهمية
ربط املرفأ واملطار بخطــوط اىل املناطق اللبنانية وصوال اىل
الحدود الســورية ،ليثني الوزير الفرنــيس عىل تلك «الرؤية
واثرها الهــام عىل صعيد مكانة املرا ء اللبنانية ودور لبنان
املســتقب » ،مشريا اىل انه ســيتواصل مع الرشكات املعنية
بســكك الحديد والتي ســيزورها حميه غدا ،ملتابعة الدراسات
حول جدوى هذا املرشوع.
وأشــار جباري اىل انه «من املمكن ان يزور لبنان ملتابعة كل
ما جرى النقا حوله والتنسيق مع نظريه اللبناين».

نــــ ــــار عـــــرض مــــع ـــريـــو واقــــــع ال ــس ــي ــاح ــة والـــتـــعـــاون
نصار الســفرية الفرنســية آن
التقى وزير الســياحة وليد ّ
غريــو ،وبعد جولة يف املكتبــة العا ّمة للوزارة التي يتم العمل
عىل إنشــائها ،عرض معها واقع القطاع السياحي يف لبنان،
خصوصــاً بعد الظروف الصحيــة واالقتصادية التي مت ّر فيها
البالد .وبحســب بيان للمكتب اإلعالمي للوزير ،بحثا ســبل
التعاون الســياحي بني البلدين ،ووضعها يف عمل الوزارة عىل
إعادة تفعيل املجلس الوطني إل اء السياحة وتفعيل دوره مع
نصار السفرية غر ّيو
املجلس الوطني الفرنيس للسياحة ،وأبل
ّ
عن عمله إلنشــاء املنتدى اللبناين العريب والدول املتوســطية
للسياحة ،حيث ستكون فرنسا عضواً فاعالً فيه كام هي عضو
فاعل ورشيك أسايس يف املجلس األورويب للمسارات الثقافية
والسياحية.
واتفقا عىل عقد اجتامع قريب للتشارك يف أولويات الوزارة
والقطاع السياحي يف لبنان ،باإلضافة إىل الالمركزية االدارية
السياحية ،ولتنظيم اجتامعات ثنائية بني البلدين بهدف تبادل
الخربات واألفكار عىل الصعيد السياحي.
وكان الوزير نصار قد وقع مذكرة تفاهم مع جمعية «الطريق
الرومــاين  -بيبلوس» ( ،)Via Appia Byblosتهدف إىل تعزيز
التعاون والتنسيق لدعم والنهوض بالقطاع السياحي يف مدينة
جبيل وقضائها.
وأعلنت الوزارة يف بيان  ،أن الوزير نصار «بصدد اإلعداد ملؤمتر
سياحي عام للمدينة وقضائها ،هو األول من نوعه ،عىل أن يعقد
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يف شهر نيســان  ،2022بغية تعزيز الواقع السياحي فيهام،
تضم ممثلني عن الوزارة والجمعية،
وتم تأليف لجنة توجيهية
ّ
وستعقد اجتامعات دورية للتحضري للمؤمتر السياحي ،حيث
ســيكون اجتامعها االول يف مطلع االســبوع املقبل ،عىل أن
يتضمــن املؤمتر ور عمل تتوزّع عىل أربعة محاور هي-1 :
األولويات واالحتياجات لتطوير القطاع السياحي لقضاء جبيل،
 -2املوارد الســياحية والثقافية والطبيعية والبرشية -3 ،سبل
املشاركة والتكامل لتطوير القطاع السياحي لقضاء جبيل-4 ،
التطلعات املستقبلية».

الــــــلــــــمــــــســــــات األخـــــــــــيـــــــــــرة عــــــلــــــى مــــــــســــــــودة
خــــطــــة الــــتــــعــــافــــي عــــشــــيــــة مـــــفـــــاو ـــــات ا ثـــنـــيـــن
«املوازنة العامة» و«مفاوضات صندوق النقد الدويل» عنوانا
املرحلة بامتياز حيث اآلمال معقودة تتســاوى مع الشــكوك
املحفوفة بالقلق من أحامل ثقيلة قاســية قد تُلقى عىل عاتق
الشعب من باب املعالجات املطروحة ل زمة االقتصادية واملالية
املتفاقمة ...وبدأ منذ الســاعات األخرية شّ د األحزمة لالنطالق
إىل املفاوضات مع صندوق النقد اإلثنني املقبل وملدة أســبوعني
مخصصني للبحث يف األرقام عىل وقع مرشوع موزانة 2022
ّ
الذي نرشت نصه الحريف وزارة املال اليوم .عىل أن تكون مسودّة
خطة التعايف الطبق األساس لتلك االجتامعات املرتقبة.
الخبري االقتصادي الدكتور سمري ضاهر الذي يضع اللمسات
األخرية عىل املســودّة ،يكشــف عن مســودّة ورقة أعدّ تها
اللجنة الوزارية برئاســة رئيــس الحكومة نجيب ميقايت إىل
اجتامعات صندوق النقد ،تحت عنوان «مرشوع التعايف املايل
واالقتصادي»« ،تتض ّمــن توقعاتها من املوازنة العامة وليس
للعام  2022فحسب إ ا ل عوام املمتدة من  2023وحتى ،2026
لكون اإلصالحات تســتمر عىل املدى املتوسط وهي املدة التي
سيم ّولها صندوق النقد» عىل حدّ قوله.
كذلك تشمل املسودّة بحسب ضاهر «آلية تخفيف العجز يف
امليزانيــة العامة ،وكيفية إعادة هيكلة الدين ...كام تتط ّرق إىل
القطاع املايل مبا فيه تحديد حجم الخســائر وكيفية توزيعها

تدريجياً ما بني ذوي الشــأن :الجمهوريــة اللبنانية ،م ف
لبنان ،املصارف التجارية ،واملودعون .والهدف األســاس هنا،
تحميل املودعني أقل وزر ممكن من تلك الخسائر التي مل يكونوا
جه هو إىل تحميل
مسؤولني عنها إ ا قد ابتلوا بها .كام أن التو ّ
املودعني الكبار نسبة أكرب من النسبة التي سيتح ّملها أصحاب
الودائع املتوسطة والصغرية».
و ُيضيف :كذلك تتحدّ ث املسودّة عن اإلصالحات الهيكلية يف
قطاعات :الكهرباء ،النقل ،الرتبية والتعليم ،الصحة ،إىل جانب
تفعيل القطاع العام بالنوع ّية واملســاهمة بالحجم والكلفة،
وعرض املواضيع القانونية والتنظيمية والرقابية ،خلق اإلطار
املؤايت لالستثامر الخاص وتفعيل املنافسةُ .يضاف إىل كل ذلك
املساعدات االجتامعية مبا فيها البطاقة التمويلية وغريها.
وعن توحيد ســعر ال ف ،يؤكد ضاهر أنه «أمر أســايس
للبحــث ،ويرى أنه ال يجوز أن يكون هناك نظام نقدي وبالت
يجب عدم اإلبقاء عىل تعدّ د أسعار ال ف ،وهذا من متطلبات
السياسة النقدية السليمة ورشوط صندوق النقد».
ويقول «بعد مرحلة توحيد ســعر ال ف ســتليها مرحلة
التوصل إىل اســتقرار سعر ال ف ،وذلك لن يحصل إال إذا كان
ّ
لدى م ف لبنان االحتياطات الرضورية من العمالت األجنبية
التي تسمح للسلطة النقدية بالتدخّل يف سوق القطع.

«امل ــن ــت ــد االق ــتـ ـ ــادي واالج ــت ــم ــاع ــي» حــــ ر م ــن الــتــمــادي
في سياسات ا فقار واقــرار املــوازنــة قبل الخطة االصاحية

عقد «املنتدى االقتصادي واالجتامعي»
اجتامعــه الــدوري وتــداول «الوضع
االقتصادي واالجتامعي وتعاميم م ف
لبنــان واالرتفاع الهائل يف ســعر رصف
الدوالر مقابل اللرية اللبنانية واملســتتبع
بانخفــاض كبــري يف ســعره يف فرتة
وجيزة».
وتــداول املنتدى أيضا ،بحســب بيان،
«توجه الحكومة اىل اقرار املوازنة العامة
للعام  .»2022واســتنكر «ما رافق تطبيق
تعميم م ف لبنــان رقم  161من إذالل
للمواطنني عىل أبــواب املصارف التي ما
زالت تصادر أموال املودعني وتسطو عليها
بــ رشاف حاكم م ف لبنــان ورعاية
املنظومة السياسية الحاكمة».
ورأى أن «رفع ســعر رصف الدوالر ثم
خفضه بوترية االرتفاع نفســها ،ما هو
إال الدليل القاطع عىل أن التالعب بأسعار
ال ف هو من صناعة حاكم م ف لبنان
وهندساته النقدية تدعمه قوى سياسية
ورأســاملية متحكمــة يف إدارة الدولة،
وتأيت يف ســياق متعمد ومعتمد لتحميل
الشعب اللبناين الخسائر املالية الالحقة
بالدولــة وم فها املركزي والناتجة عن
الفســاد والرسقة والهدر يف املال العام،
بدال من توزيع هذه الخسائر بشكل عادل
عىل كل من اســتفاد من مغانم السلطة

ومكاسبها من دون وجه حق».
واعترب أن «هذا التالعب بسعر ال ف
يأيت يف ســياق سعي الحكومة اىل اقرار
موازنة للدولة تستجيب لرشوط صندوق
النقد الدويل من ناحية ،وتثبيت مكاسب
املنظومة السياسية املالية التي حققتها
وحصلــت عليها من دون حق من األموال
العمومية من ناحية أخرى».
ولفــت اىل ان «الحكومة تريد تكريس
خفض ســعر رصف اللــرية وإلغاء كل
أشكال دعم السلع والخدمات األساسية،
وعدم زيــادة الرواتب واألجــور ،والبدء
بتصفية القطــاع العام والتمهيد لعملية
بيع املرافق العامة أو خصخصتها ،وزيادة
الرضائب والرسوم من طريق تطبيق سعر
ال ف املرتفع للدوالر يف فرض الرضائب
والرسوم كافة وجبايتها وتحصيلها ،وكل
ذلك تلبية لرشوط صندوق النقد الدويل».
واشار اىل ان «الحكومة تريد االستمرار
يف سياسة اإلنفاق العام االستهاليك من
دون االســتثامري لالفادة من التلزميات
العامــة ،وبالتايل تحميل املواطنني أعباء
متزايدة فوق عبء خفض القيمة الرشائية
للمداخيل التي فقدت أك من  90يف املئة
مــن قيمتها ،وبذلك تكــون الحكومة قد
حافظت عىل مصالح الطبقة السياسية
ومصالح الرأساملية اللبنانية املتوحشة

واملتمثلــة باملصارف وأصحاب احتكارات
املــواد الغذائية واألدويــة واملحروقات،
ومافيات النفط والغاز ،وكارتيالت املولدات
الكهربائية».
وأوضح ان «الحكومة تريد من املوازنة
العامــة أن تكون صك براءة لسياســات
الحكومــات املتعاقبة يف االقتصاد واملال
والشــؤون االجتامعية بدال من أن تكون
صكا يتضمن خطة للنهوض واإلنقاذ».
وحذر«املنتدى االقتصاديواالجتامعي»
املنظومة السياسية الحاكمة من التامدي
يف سياســات اإلفقار والتجويع وإقرار
موازنة للدولة قبل وضع خطة شــاملة
لإلصــالح االقتصادي واملــايل والنقدي
ترتكز عىل تحديد الخسائر وتوزيعها بعدل،
واســرتداد األموال املرسوقة أو املنهوبة،
وال ســيام فوائد الدين العام واســرتجاع
األمــوال من العمــالت األجنبية املهربة
اىل الخارج ،وتحديــد اآلليات القانونية
والتطبيقية والربنامــج الزمني للتنفيذ،
بحيث تكــون املوازنة تعبــريا باألرقام
الشــفافة والواضحة عن خطة اإلصالح
وحركة االقتصاد الحقيقية».
واكد انه «ال يكتفي بالتحذير والتنبيه،
ا ا يعلن دعمه الكامل للشــعب اللبناين
يف نضاله ،املرشوع واملستمر ،الستعادة
امواله املرسوقة واملهدورة واملهربة».

نــــقــــابــــة مــــوظــــفــــي وعـــــــمـــــــال مــــ ــــفــــاة ــــرابــــلــــس
ً
ع ــل ــقــ ا ـــرابـــهـــا حــــرصــــا ع ــل ــى مــــشــــروع خــــط الــ ــاز
صدر عــن نقابة موظفي وعامل مصفاة طرابلس للبرتول،
بيان أشــار اىل انه «بعد الوقفة االحتجاجية التي نفذها عامل
ومستخدمو منش ت النفط يف طرابلس مع رئيس اتحاد نقابات
الشامل السيد شادي السيد ومشاركته ،عقد مؤمتر صحايف مع
النقابات واملستخدمني وتم رشح معاناة ومطالب املستخدمني
وبعد مناشدة دولة رئيس مجلس الوزراء االستاذ نجيب ميقايت
ورئيس االتحاد العاميل العام الدكتور بشــارة االسمر للتدخل
والوساطة مع معايل وزير الطاقة واملياه الدكتور وليد فياض
للتوقيــع عىل االتفاقية التي حصلت مع ســعادة املدير العام
للنفط املهندسة اورور فغايل.
وبنــاء ملا جــرى ،وبعد حضور حرضة املديــر العام للنفط
املهندســة اورور فغايل والتفاوض مع النقابات والعامل يف
املنش ت واالستامع اىل معاناتهم ومطالبهم ويف حضور املدير
العام املعاون االســتاذ هادي الحسامي ،ومبا انه حصل اتصال

بني دولة رئيس مجلس الوزراء االســتاذ نجيب ميقايت ورئيس
االتحاد العاميل العام الدكتور بشــارة االســمر ومتني دولة
الرئيس تعليق االرضاب افساحا يف املجال امام املعالجة ،وامام
متني دولة رئيس مجلس الوزراء ورئيس االتحاد العاميل العام
وسعادة املدير العام للنفط ،وحرصا عىل امتام مرشوع تأهيل
شبكة خط الغاز اللبنانية متهيدا لبدء توريد الغاز الطبيعي من
جمهورية م الشــقيقة اىل لبنان ،وتسهيال ملهمة االخوان
امل يني خصيصا لهذه الغاية مشكورين ،نعلن تعليق االرضاب
افساحا يف املجال اليجاد الحلول وحرصا عىل مصالح الشعب
اللبناين لحني استكامل املفاوضات شاكرين تدخل دولة رئيس
مجلــس الوزراء ورئيس االتحاد العــاميل العام ومعايل وزير
الطاقة واملياه وســعادة املدير العــام للنفط للنظر يف معاناة
املستخدمني املني الوصول اىل النتائج املرجوة يف أ ع وقت
ممكن».

عبد الله دعا للمشــــــاركة في التظا رة الشــــــعبية االحد املقبل
دعــا رئيس االتحاد الوطني لنقابات العامل كاســرتو عبد
الله ،يف بيان ،اىل املشــاركة الكثيفة يف التظاهرة الشــعبية
التي ســتنطلق عند الثالثة من بعــد ظهر يوم االحد املقبل من
امام جمعية املصارف مــرورا بالرسايا الحكومية وصوال اىل
م ف لبنان.
واشــار اىل ان هــدف التظاهرة هو «املواجهــة املطلبية
املفتوحــة مع حكومة صندوق النقد الدويل التي تعمل جاهدة
لتقر موازنة عام  2022دون تحميل املصارف اي اعباء ومن دون
استعادة االمالك البحرية والنهرية واملخالفات بحق الذين بنوا
واستثمروا عليها دون اي مصو قانوين يجيز لهم ذلك ،وكذلك
من اجل تعميم العصيان املدين الشامل الذي بات الخيار االوحد
امام شــعبنا السقاطهم وملحاسبتهم وللزج بهم يف السجون،

ابــــــرز املاحظات على بع
من ابرز املالحظات عىل البنود املرسبة
التي تضمنها مرشوع موازنة :2022
 -1تــم مترير الرضائــب يف مرشوع
املوازنــة الذي ادرج عــىل جدول اعامل
مجلس الــوزراء مبا فيه مــن هريكات
ورضائــب تصيب املواطن و املســتهلك و
تحمي املصارف وكبار املودعني واملكلفني .
 -2ال نفقات اســتثامرية يف موازنة
 2022حيــث حذفت اعتــامدات قوانني
الربامج.
 -3اجاز تقسيط الرضائب والرسوم ملدة
 3سنوات.
 -4موازنة خالية من اي انفاق اجتامعي
او صحي مع تقلي اعتامدات الجامعة
اللبنانية ووزارة الصحة.
 -5اجــازت تســوية عــىل التكاليف
الرضيبــة غري املســددة لرضيبة الدخل
والرضيبــة عىل القيمة املضافة ،لصالح
كبار املكلفني.
 -6زيادة مدة ترحيل الخسائر للمكلفني
برضيبة الدخل سنة اضافية.
 -7تعديل شــطور الرضائب عىل الدخل
( االربــاح و الرواتب عىل االجور) و زيادة
التنزل العائ .
 -8اعفــاء املســاعدات االجتامعيــة
املدفوعة من الخارج من رضيبة الدخل.
 -9زيــادة الرضيبة ايــرادات رؤوس
االمــوال املنقولة مبا فيهــا الفوائد عىل
الودائع والسندات اىل .%10
 -10فرض رســوم فــرا عىل التفر
موازيــة لرســم الفــرا واالنتقال عىل
العقارات عىل ت فات التفر عن االسهم
والحص للرشكات التي متلك عقارات.
 -11االبقــاء عىل االعفاءات الرضيبية
لبعض الجهات الدينية ومؤسسات التعليم
مع فرض موجب الت يح فقط.
 -12زيادة الرضائب بنســب متفاوته
عىل رشكات الهولدن و االوف شــور ،مع
التوســع باالعفاءات عىل رشكات االوف
شور.
 -13زيادة رســوم الطابع املايل عىل
املعامالت.
 -14زيادة رســوم خروج املســافرين
وفرضها بالدوالر بني  35و  100دوالر.
 -15زيــادة التنزيــل العائ لرضيبة
االنتقال ،ورفع الشــطور املتعلقة برسم
االنتقال وزيادة معدل الرضيبة .

ومن اجل اقرار قانون يعتمد النسبية ولبنان دائرة واحدة خارج
القيد الطائفي ،ومن اجل رفع الحد االدىن لالجور اىل ما فوق
 12 000 000مليــون لرية ورفع بدل النقل اىل ما يوازي اجرة
الراكب يف ســيارة االجرة ورفع التعويض العائ يف الضامن
االجتامعي اىل ما يوازي  % 75من الحد االدىن الجديد لالجور».
ودعا اىل النزول اىل الشارع «دفاعا عن الضامن االجتامعي
واملضمونني والزام الدولة بدفع واحتســاب ما عليها للضامن
االجتامعــي عىل ســعر رصف الدوالر حــني كان  1500لرية
واحتســابهم بالــدوالر ومن ثم دفعهم بســعر رصف الدوالر
بالسوق الســوداء ،وكذلك االمر بالنسبة لفرع تعويض نهاية
الخدمة يف الضامن االجتامعي ،والســتعادة االموال املنهوبة
واالفراج عن اموال املودعني يف مصارف حيتان املال».

البنود الــــــواردة في موازنة 2 22

 -16فرض رضيبة عىل االمالك املبنية
عىل االبنية الشــاغرة بنســبة  %50من
الرضيبة املتوجبة.
 -17فــرض رضيبة ايــرادات االمالك
املبنية عىل اســاس العقد بدال من التقدير
املبارش رشط ان ال تقل عن  % 70من قيمة
التقدير املبارش.
 -18زيادة التنزيل السكني عىل رضيبة
ايرادات االمالك املبنية لغاية  40مليون.
 -19زيادة شــطور رضيبــة ايرادات
االمالك املبنية وتعديل معدالت الرضيبة.
 -20فرض رســم  %3عىل كافة السلع
املستوردة ملدة  10سنوات.
 - 21فــرض رســم جمريك  %10عىل
كافة السلع املستوردة اذا كان يصنع مثيل
لها يف لبنان.
 -22اعفــاء املجموعات الســياحية
الوافدة اىل لبنان من رســم سمة االقامة
واملرور.
 -23رفع رسم التفر واالنتقال ليصبح
احتسابه عىل اساس ناتج رضب القيمة
التأجريية بالرقم  40بدال من .25
 -24ح استيفاء الرسوم القنصلية
بالدوالر االمرييك.
-25تعديل وزيادة رسوم املراف واملنائر
.
 -26تعديل وزيادة رسوم املطارات.
-27زيادةرسوماالشغالالطوبوغرافية
ورسوم املساحة لتصبح بني  1،2مليون و
 4مليون.
 -28زيادة الرســوم العقارية ورسوم
التسجيل املقطوعة.
 -29الســامح بتقسيط رسوم وبدالت
اشغال االمالك العامة واالمالك البحرية
دون زيادتها.
 -30تحميل املواطنني رســوم التحديد
والتحرير.
 - 31اعفاء الرشكات الدامجة من رضيبة
الدخل وهو ما يشــمل اعفاء املصارف من
رضيبة الدخل (توسع املادة )95
 -32اعفــاء فوائــد الودائع بالعمالت
االجنبية ملدة  5ســنوات مــن الرضيبة
(توسع م )96
 -33رفع نســب االســتثامر  %20يف
املناطق املصنفة صناعية دون اي ضوابط
بيئية.
 -34تعديــل املواد املتعلق باســتيفاء

الرســوم باللــرية اللبنانية والســامح
باستيفاء بعض الرسوم بالدوالر.
 -35زيادة قيمة الرسوم عىل جوازات
السفر.
 -36فرض رســوم الفرا عىل الحقوق
العينية اىل . %3
 -37اعطــاء وزيــر املالية صالحيات
ترشيعية ملدة ســنتني بتعديل التنزيالت
والشطور واملعدالت املتعلقة بالرضائب.
 -38فرض رسوم عىل النفايات نسبية
بحسب النوعية والكمية.
 -39اعفاء الســيارات الكهربائية من
الرسوم الجمركية بظل انقطاع الكهرباء.
 -40فرض توطني الرواتب يف القطاع
الخاص يف املصارف .
 - 41الســامح بتأجري امــالك الدولة
الخصوصية مع اقامة انشاءات ملدة تسع
سنوات قابلة للتجديد.
 -42تعديــل الضامنة لدى مؤسســة
ضامن الودائع لغاية  600مليون.
 -43تعديــل رشوط اعضــاء الهيئة
الوطنية ملكافحة الفساد وفرض رشوط
تعجيزيــة يف مواصفاتهم مثل خربة 20
سنة.
 -44الطلــب من املؤسســات العامة
الت يــح عن عقاراتهــا متهيدا لبيعها
والت ف فيها.
 -45تعديل رشوط اســتحقاق املعا
التقاعدي وتضييق حاالت االستفادة منه
وتخفيض االستفادة منه اىل حدود .%25
 -46منع العســكريني من الجمع بني
رواتبهم التقاعدية ومخصصات اخرى.
 -47تعديل مالك الســلك العسكري اىل
 120عميد و تعديل رشوط الرتقية.
 -48الــزام املصارف بتســديد الودائع
الجديــدة بعملتها ما يعنــي عدم الزامها
بتسديد الودائع القدمية بنفس العملة.
 -49الســامح للحكومة ممثلة بوزير
املالية تحديد ســعر ال ف لتحديد اسس
استيفاء الرسوم والرضائب ما يعني فرض
الدوالر الجمريك و احتساب الرضيبة عىل
القيمة املضافة عىل اســاس سعر رصف
رضيبي تحدده وزارة املالية.
 -50اعطاء مساعدة اجتامعية ملوظفي
القطــاع العام ملدة ســنة موازية لراتب
شهري مع اســتثناء املؤسسات العامة
والجامعة اللبنانية.
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عربيــــــــــات ــــ دولـــيـــــــــــات

مســــــتو نون يســــــتولون على أرض في حي الشي جرا
معلومــات
أفــادت
صحا فية با ســتيال ء
مستوطنني عىل أرض تابعة
لعائلة سامل يف حي الشي
ج ّراح ويرشعون بتسييجها،
وذلــك بحاميــة من رشطة
االحتالل اإل ائي .
وقالت إنّ «املســتوطنني
وصلوا بزعامة أرييه كين ،
أحــد قادة اإلســتيطان يف
القــدس ويشــغل منصب
نائــب رئيس بلدية القدس».
وبحســب شــهادة إحدى
املقدســيات ،فقــد اعتدى
كينــ عليها بالرضب وكرس
ذراعها».
وكانــت املحكمة اإل ائيلية قد أرجأت النظر يف أمر إخالء
عائلة ســامل من منزلهــا اىل أجل غري مســ ّمى ،فيام يدعي
املستوطنون ملكيتهم ل رض.
ويف وقت ســابق ،هدمت قوات االحتالل اإل ائي  ،منزل

عائلة صالحية يف حي الشــي جــراح يف القدس ،وذلك بعد
اعتقال أفراد العائلة.
وذكــرت مصادر محلية أن جنود االحتــالل اقتحموا منزل
عائلة صالحية ،ونفّذوا حملة اعتقاالت واســعة ،كام اعتدوا
عىل املواطنني ،ومنعوا اإلسعاف من الوصول إىل املنطقة ،رغم
وجود إصابات.

معلومــات
أفــادت
صحافية باستشــهاد 11
جنديــاً عراقيــاً يف هجوم
لتنظيم «داعش» عىل قاطع
عمليات الجيش يف محافظة
دياىل .ووفق مراســلنا ،ف نّ
األمن العراقي أرسل تعزيزات
إلحباط الهجوم.
ولفتــت إىل أنّ الهجــوم
اســتهدف يــة للجيش
العراقــي يف منطقــة
(الطالعة) يف العظيم .ومن
ضمن الشهداء ضابط برتبة
مالزم أول.
بدورهــا ،نعــت قيــادة
العمليات املشرتكة استشهاد
ضابــط وعدد مــن املراتب
والجنود من الرسية األوىل يف لواء املشاة الثاين بالفرقة األوىل
يف الجيش العراقي يف منطقة ام الكرامي بناحية العظيم.
وقالــت القيادة إن «القصاص العادل من اإلرهابيني املنفذين
لهذا الحادث الغادر سيكون قريباً وسيكون الرد قاسياً».
بدوره ،عدّ الرئيس العراقي برهم صالح يف تغريدة عىل تويرت
«الهجوم اإلرهايب الجبان الذي تعرض له أبطال الجيش يف دياىل
محاولة خسيســة وفاشلة الســتهداف أمننا ،وقطعاً ال ميكن
االستخفاف مبحاوالت إحياء اإلرهاب عىل صعيد املنطقة».
بالتوازي ،لفتت مديرية اإلعالم يف «الحشد الشعبي» إىل أنّ

«قوات الحشــد دمرت مضافة لداعش» ،ورفعت ألغاماً وعبوات
يف املنطقة الفاصلة بني محافظتي دياىل وصالح الدين ،وذلك
خالل عمليات دهم وتفتيش تجريها يف تلك املناطق.
ومنذ أيام ،أعلن قائد قاطع عمليات دياىل للحشــد الشعبي،
طالب املوســوي ،انطالق عملية أمنيــة لتطهري حوض نهر
العظيم الرشقي .وانطلقت عملية أمنية مبشــاركة «اللواء »23
ولــواء «نداء دياىل» ،بدءاً من ســد العظيم وحتى مصب نهر
العظيــم يف نهر دجلــة يف قرية صفيط ،حيث قامت األلوية
املشــاركة مبسك خط جنوب معرب النعامن باتجاه مصب النهر
يف دجلة مبسافة  10كم.

ــــــــجــــــــوم لــــــــــــــــ داعـــــــــــــــش» فــــــــــي ديـــــــالـــــــى

ـــــــارات لـــــ «الـــتـــحـــالـــف» فــــي الـ ــحـ ــديـ ــدة وصــنــعــاء

أعلن التحالف العســكري  -الذي تقوده الســعودية  -بدء
«رضبات جوية دقيقة» لتدمري قدرات الحوثيني العســكرية
يف العاصمــة صنعاء والحديدة (غريب اليمن) ،يف حني بحث
املبعوث األممي هانس غروندبر يف الرياض سبل إنهاء الحرب
وضامن االستقرار يف شبه الجزيرة العربية.
وقال تلفزيون املسرية التابع للحوثيني ان شخصني عىل األقل
قتال وأصيب  12يف غارة للتحالف اســتهدفت مبنى االتصاالت
يف مدينة الحديدة الساحلية .وقالت مصادر محلية إن  3غارات
استهدفت محيط الكلية البحرية ومقر االتصاالت يف الحديدة.
وأعلن التلفزيون التابــع للحوثيني توقف خدمات اإلنرتنت
بسبب ما قال إنه استهداف التحالف لتجهيزات البوابة الدولية
لإلنرتنت يف الحديدة.
وكان التحالــف قال إنه بدأ رضبات جويــة دقيقة لتدمري
قدرات الحوثيني العســكرية يف الحديدة ،مؤكدا أنه استهدف
ما وصفه «بأحد أوكار عنــارص القرصنة البحرية والجرمية
املنظمة بالحديدة» .وقال إن العملية العسكرية تأيت «استجابة
للتهديد وتحييد خطر الهجامت العدائية».
وأشــار شهود عيان يف صنعاء إىل أن انفجارات هي األعنف
منذ مدة طويلة وقعت إثر سلســلة غارات جوية اســتهدفت
مواقع متفرقة يف العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيني ،من
دون أن تتضح حصيلة الخسائر التي خلّفها القصف.
إنهاء الحربفي غضون ذلك ،قال مكتب مبعوث األمم املتحدة
إىل اليمن إنه التقىاألمري خالد بن ســلامن نائب وزير الدفاع
السعودي.
وقال املبعوث األممي يف تغريدة عىل تويرت إن اللقاء ناقش
سبل إنهاء الحرب يف اليمن وضامن االستقرار يف شبه الجزيرة
العربية.
واتفــق الجانبــان عىل العمل معا بشــكل وثيق ،كام أعرب
املبعوث األممي عن تطلعه ملواصلة التعاون بني الجانبني.
ويوجد حاليا املبعوث األممي بالعاصمة السعودية الرياض
يــث عقد ا مباحثات مع وزيــر الخارجية اليمني أحمد عوض

بــن مبارك ،ومع األمني العام ملجلــس التعاون الخليجي نايف
الحجرف ،تناولت سبل حل أزمة اليمن.
ويف  12كانون الثاين الجاري ،حذر غروندبر -يف إحاطة
أمــام مجلس األمن -مــن أن اليمن يزداد تفككه الســيايس
واالقتصادي والعســكري ،مؤكدا أن الحــرب فيه تدخل دورة
جديدة من التصعيد.

الـــقـــضـــاء ا ســــرائــــيــــلــــي يــحــقــ فــــي اس ــت ــخ ــدام
الــــشــــر ــــة بــــرنــــامــــ «بــــيــــ ــــاســــو » لــلــتــجــســس

أعلن القضاء اإل ائي
فتح تحقيق يف اســتخدام
الرشطة برنامج التجســس
«بيغاســوس» ،بعــد ورود
معلومــات عــن ذلــك يف
الصحافة املحلية.
وطالــب املدعــي العام
أفيخــاي ماندلبليــت -يف
رســالة بعثهــا إىل قائــد
الرشطــة كويب شــبتاي-
بالحصــول عــىل كل أوامر
عمليات التنصت والتجسس
املعلومايت التــي نُفذت يف
عامــي  2020و ،2021من
أجل «التحقق من االدعاءات
املنشورة يف وسائل اإلعالم».
صحيفــة
وذكــرت
«كلكاليســت» االقتصادية
اإل ائيليــة أن الرشطــة اإل ائيلية اســتخدمت برنامج
«بيغاسوس» للتجســس عىل إ ائي ترى أنه يشكل تهديدا
محتمال ،وذلك لجمع عنارص ميكن استخدامها وسيلة للضغط
يف أي تحقيقات مستقبلية.
وأفادت الصحيفة  -التي مل تكشف عن مصادرها  -بأن وحدة
الرشطة املتخصصة اســتخدمت «بيغاسوس» ملراقبة ناشط
كانت تخىش أن يرتكب «مخالفات تتعلق بالنظام العام» ،وترى
أنه ميثل «خطرا عىل الدميقراطية».
ورد قائــد الرشطة اإل ائيلية عىل مــا نرشته الصحيفة،
مؤكدا أن «الرشطة مل تجد أي عن يدعم هذه املعلومات».
وقال شــبتاي  -يف بيان  -إن «الرشطة اإل ائيلية تُحارب
الجرمية بكل الوســائل القانونية املتاحة لها» ،مشريا إىل أنه
طلــب من ماندلبليت «التحقق من أن كل عمليات التنصت متت
وفق القانون».
وكانــت وزارة العدل تعهدت ب جــراء تحقيق معمق يف
مزاعم صحيفة «كلكاليســت» بشــأن اســتخدام برنامج
«بيغاســوس» للتجســس عىل «مواطنني إ ائيليني» ،مبن
فيهم أشــخاص قادوا احتجاجات ضد رئيس الوزراء السابق
بنيامني نتنياهو.

عـــــــودة

 4مـــهـــاجـــر عــــراقــــي ب ــش ــك ــل

أكــد وزيــر الخارجيــة
العراقي ،فؤاد حسني ،عودة
 4000مهاجــر عراقــي من
العالقني عىل حدود عدد من
دول االتحاد األورويب ،بشكل
طوعي إىل البالد.
لــوزارة
وقال بيــان
الخارجية أن «حسني التقى
عــىل هامــش زيارته إىل
بروكسل املفوضة األوروبية
للشؤون الداخلية والهجرة،
يلفا جوهانســون ،وبحث
معهــا العالقات الثنائية بني
العراق واالتحــاد األورويب
وســبل تعزيزها ،ال ســيام
موضــوع إعــادة العراقيني
العالقــني عىل حدود االتحاد
األورويب بصورة طوعية».
وأضــاف البيان أن «وزيــر الخارجية اســتعرض جهود
الحكومة العراقية يف التعامل مع مسألة الهجرة واإلجراءات
التي اتخذتها من أجل إعادة العراقيني العالقني عىل حدود عدد
مــن دول االتحاد األورويب مثل بيــالروس والتفيا وليتوانيا
وبولندا» ،مشــريا إىل أن «العراق متكن من إعادة نحو 4000

} تنديد أممي }

وأعرب األمني العام ل مــم املتحدة أنطونيو غوترييش عن
قلقه من اســتمرار الرضبات الجويــة يف صنعاء والحديدة
ومناطق أخرى يف اليمن خالل األيام األخرية.
وقال ســتيفان دوجاريك املتحدث باسم األمني العام ل مم
املتحدة إن هذه األعامل أسفرت عن سقوط ضحايا من املدنيني
وإلحــاق أرضار بالبنية التحتيــة املدنية ،مؤكدا أن غوترييش
درجات ضبط النفس.
يجدد دعوته ل طراف ملامرسة أق
وكانت وزارة الخارجية األمريكية أعلنت أن مبعوثها إىل اليمن
تيمو ليندركين بدأ جولة -تشــمل دول الخليج وبريطانيا-
إلحياء العملية السياسية يف اليمن.
وقالــت الخارجية األمريكيــة إن ليندركين يعتزم الضغط
عىل األطراف املعنية لوقف التصعيد العسكري ،واملشاركة يف
عملية سالم شاملة.

} عميد املحامني األسبق }

وعلم أن فرع املحامني بتونس العاصمة تلقى مراســلة من
محكمة االســتئناف العسكرية بتونس إلعالمه ب حالة العميد
األسبق للمحامني التونسيني عبد الرزاق الكيالين عىل القضاء
العســكري ،من أجل ما سامها «أفعاال يجرمها القانون» ،دون
ذكر تلك األفعال املشار إليها.

إىل تحمل مســؤوليته التاريخية يف املســاهمة يف تصحيح
املسار وإنقاذ البالد مام تردت فيه من تجاذبات وأزمات.
وذكــر بأنــه مل يرتدد يف دعم إجــراءات  25متوز املا ،
وأنه عدها فرصة تاريخية يجب تحويلها إىل مســار تشاريك
متكامــل قادر عىل إنقاذ البالد من براثن الفشــل والفســاد
واإلرهاب والتبعية.

}ت

وورد يف ن املراسلة أنه سيتم إعالم الفرع الحقا مبضمون
تلك الجرائم والنصوص القانونية املرتبطة بها.
وكان الرئيس التونيس أشار إىل العميد الكيالين من دون أن
يسميه ،ووجه له تهمة تحريض األمنيني عىل عصيان األوامر.
يذكر أن الكيالين رفع أمس شــكوى إىل القضاء ضد وزير
الداخلية وكل من سيكشــف عنهم البحــث بعد االعتداء الذي
تعرض له من قبل أمنيني يف  14من الشــهر الجاري أثناء منع
قوات األمن مظاهرة شعبية إلحياء الذكرى  11للثورة.

} موقف اتحاد الشغل }

يف غضون ذلك ،دعا االتحاد العام التونيس للشــغل إىل بناء
مسار عىل قاعدة الحوار والتشارك والثقة ،يقطع مع حقبة ما
قبــل  25متوز املا  .وأضافت املركزية النقابية أن ما وصفه
بالبطء والرتدد ،إضافة إىل عوامل الشــد إىل الوراء بدأت تثري
املخاوف وتزعزع الثقة يف تغيري حقيقي.
وشدد البيان عىل أن ما متر به البالد من أوضاع دقيقة يدفعه

ــوعــي

مواطن عراقي بواســطة  10رحالت خاصة نظمتها الخطوط
الجوية العراقية».
وأكد حســني عىل «أهمية اســتمرار حــوار الهجرة القائم
مع الجانب األورويب ،ودعم برامج تشــجيع العودة الطوع ّية
للالجئني العراقيني يف الدول األوروبية ،من خالل إعداد برامج
خاصة لتأهيل هذه الرشيحة».

اليمن  :مقتل مساعد ساب لبن الدن في ــارة أميركية

الــرئــيــس الــتــونــســي يـــرد عــلــى مــنــتــقــديــه ...وإجــــراءاتــــه تــفــاقــم الــتــوتــر

تصاعدت حدة التوتر واالنتقادات السياسية الحقوقية يف
تونس عىل خلفية القرارات التي اتخذها الرئيس قيس ســع ّيد
وتناولت حرية اإلعالم واستقالل القضاء ،فضال عن «التعامل
األمنــي الدموي» مــع املظاهرات يف ذكرى الثورة ،حســب
معارضيه.ورد الرئيس سع ّيد عىل منتقديه بخصوص القرارات
املتعلقة بوضع اإلعالم ،ال سيام تقرير منظمة «مراسلون بال
حدود» الذي دعا إىل ضامن حرية التعبري يف البالد.
واتهم الرئيس التونيس مجموعة من األشخاص (مل يسمهم)
بالعمل ليال ونهارا لتطويع اإلعالم ،وقال إن ما وصفه بالنظام
الخفي ما زال يحكم تونس .كام جاء رد سع ّيد عىل االنتقادات
التــي طالته بعد أن صدّ ق عىل مرســوم يلغي مبوجبه منحا
ماليــة وامتيازات مخصصة ألعضاء املجلس األعىل للقضاء،
وهو ما قوبل برفض من املجلس والهيئات القضائية.
وقال ســع ّيد إن القضاء حر ،وإنه يعمل عىل أن يبقى كذلك،
لكنــه أكد أن القضاء ليس الدولة أو الحكومة ،وعليه أن يطبق
القانون ،مضيفا أن ما سامه اإلفالت من العقاب يجب أن ينتهي.
يف املقابل ،قال رئيس املجلس األعىل للقضاء يوسف بو زاخر
إن املجلس يرى أن مرسوم وقف املنح الذي أصدره سع ّيد مساس
بالسلطة القضائية وصالحيات املجلس األعىل للقضاء ،مؤكدا
أن هذا املرسوم لن يثني القضاة عن القيام مبهامهم.

} مراقبة وتجسس

ومنذ الكشــف العام املا عن استخدام برنامج «بيغاسوس»
للتجسسالذييخرتقالهواتفالذكية-وهومنإنتاجرشكة«إنإس
أو» ( )NSOاإل ائيلية -عىل وسائل إعالم وصحفيني وسياسيني
ومعارضني يف جميع أنحاء العامل يتواصل الجدل حوله.
ومبجرد تنزيله عىل هاتف جوال يتيح «بيغاسوس» التجسس
عىل مســتخدم الهاتف عرب االطالع عىل الرســائل والبيانات
والصــور عىل الهاتف وجهــات االتصال ،كــام يتيح تفعيل
امليكروفون والكامريا عن بُعد .وتحظى قوات األمن اإل ائيلية
مبوافقة قضائية عىل نطاق واسع للمراقبة داخل إ ائيل.
يف صلب
وكانت «إن إس أو» وجدت نفســها الصيف املا
فضيحة تجسس عاملية بعد تحقيق نرشته  17وسيلة إعالمية
دولية ،وكشــف عن أن برنامج «بيغاسوس» سمح بالتجسس
عىل ما ال يقل عن  180صحفيا و 600شخصية سياسية و85
ناشــطا حقوقيا و 65من أصحــاب الرشكات يف دول عدة ،ثم
توالت التقارير عن استخدام الربنامج للتجسس يف دول عديدة.
وفتحــت وزارة الدفاع اإل ائيلية  -التي يجب أن توافق عىل
جميــع صادرات منتجات صناعة الدفاع اإل ائيلية  -تحقيقا
يف مبيعات «بيغاسوس» يف الخارج.

يحات الغنو

}

وقال رئيس الربملان التونيس املجمد راشد الغنو -خالل
تشييع جثامن املتظاهر رضا بوزيان ،الذي تويف إثر إصابته يف
مظاهرات الجمعة املا  -إن مقتله جرمية دولة ،مضيفا أن
املتهم فيها هو وزي ُر الداخلية والرئيس قيس سع ّيد ،إىل أن يثبت
عكس ذلك ،وفــق تعبريه .وتقول حركة النهضة و»مواطنون
ضد االنقالب» إن بوزيان تويف نتيجة اعتداء قوات األمن عليه
خالل االحتفال بذكرى الثورة.
وقال القيادي يف حركة النهضة عامد الخمريي إن املتظاهرين
تعرضوا ملا وصفه بقمع غري مسبوق .وأشار الخمريي إىل أن هناك
محاوالت يائســة إلعادة الدكتاتورية يف تونس  -وفق وصفه -
مشــددا عىل رفض حركته تسييس املؤسسة األمنية وتوريطها
يف أعــامل خارج القانون ،حســب قوله.ورفع األمناء العامون
ألحزاب التيار الدميقراطي والجمهوري والتكتل الدميقراطي من
أجل العمل والحريات وشخصيات وطنية تونسية دعوى قضائية
ضد وزير الداخلية واملدير العام ل من العمومي وكل من سيكشف
عنه البحث عىل خلفية ما وصفوه باســتخدام الرشطة للعنف
املفرط ضد املتظاهرين يف ذكرى الثورة .وقالت هذه األحزاب -يف
بيان مشرتك -إن تدخل الرشطة العنيف جاء تنفيذا لتعليامت من
الداخليةيفمخالفةرصيحةللدستوروالقانون،عىلحدتعبريها.

أعلن تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب
مقتــل القيــادي يف التنظيم صالح بن
ســامل بن عبيد عبوالن -املعروف أيضا
باســم أبو عمري الحرضمي -يف رضبة
أمريكية باليمن ،من دون ذكر أي تاري
أو مكان.
وذكــر موقع «ســايت» أن التنظيم
أعلــن مقتل صالح بن ســامل بن عبيد
عبوالن ،املعروف أيضا باســم أبو عمري
الحرضمي.وقــال املوقع إن القتيل كان
من مســاعدي زعيم تنظيــم القاعدة
أسامة بن الدن.
وأشــارت مديرة املوقع ريتا كاتز إىل
إن تقاريــر عىل تويرت تحدثت عن غارة
جوية أمريكية أســفرت عن مقتل  3من
مقات التنظيم الجمعة املا .

االتــحــاد األوروبــــي يحظر ت دير
وبيع املعدات األمنية الى السودان

أقــر الربملــان األورويب مرشوع قــرار يفرض عىل دول
االتحاد األورويب حظر تصديــر وبيع وتحديث وصيانة أي
شكل من أشــكال املعدات األمنية إىل السودان مبا يف ذلك
تكنولوجيا مراقبة اإلنرتنت.
وبرر الربملــان األورويب قراره باإلجــراءات التي اتخذها
قائد الجيش الســوداين عبد الفتاح الربهان يف  25ترشين
االول ،وما أعقب ذلك من عنف تجاه املحتجني الرافضني لتلك
اإلجــراءات .وكانت املواجهات بني القوات األمنية واملحتجني
أدت إىل عــرشات القتىل ،وإصابة املئــات بالرصاص الحي
وعبوات الغاز املسيل للدموع.
ووفقــا لصفحة الربملان ،فقــد اعتمد الن بأغلبية 629
صوتــا مقابل  30صوتا وامتناع  31عضوا عن التصويت.
وقال مؤيــدو القرار إن الســلطات األمنية ومجموعات
مسلحة أخرى اســتخدمت «العنف املفرط» ضد املتظاهرين
السودانيني.
وأدان القــرار إجــراءات  25ترشيــن االول ،مؤكدا عىل
أهمية إعادة إرســاء حق الشــعب الســوداين يف التجمع
ومامرسة حقوقه األساســية .وطالب القرار أيضا القيادة
العسكرية السودانية ب عادة االلتزام بشكل عاجل باالنتقال
الدميوقراطي يف البالد والوفاء مبطالب الشــعب السوداين
من أجل الحرية والسالم والعدالة.
كــام دعــم بقــوة الجهــود التــي تبذلهــا بعثة األمم
املتحدة املتكاملــة يف الســودان «يونيتامــس» لتســهيل
املحادثــات لحل األزمة السياســية الحاليــة ،داعيا جميع
األطــراف السياســية الســودانية لالنخــراط يف الحوار
الســتئناف عملية االنتقال إىل الحكم املدين.

دولـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

عبد اللهيان  :بوتين أدان ا تيال ســــــليماني خال لقائه رئيســــــي
قــال وزيــر الخارجيــة
اإليراين حســني أمــري عبد
اللهيان للتلفزيــون اإليراين
خالل عودته من روســيا إنه
تم مناقشــة كافة العالقات
الثنائية بني الرئيسني اإليراين
والرويس خــالل اللقاء الذي
جمع بينهام يف موسكو.
وأضاف أمري عبــد اللهيان
«لقــد عرب الرئيــس فالدمري
بوتني للسيد رئييس عن إدانته
مــرة أخرى الغتيال الشــهيد
الفريق قاسم سليامين».
كام ناقش الطرفان توســيع التجارة والســياحة والتبادل
الثقايف وطرق النقل بني البلدين وغريها من املواضيع ،وتباحثا
حول قضايا مختلفة كأفغانســتان واليمن ومحاربة اإلرهاب
باإلضافــة إىل محادثات فيينا الهادفة إىل رفع العقوبات عن
إيران.
يذكــر أن الرئيس اإليراين ،إبراهيــم رئييس ،قال أنّ «تعزيز
العالقات مع روسيا يعكس موقفنا بدعم التعامل مع كل الدول،
وخصوصاً دول الجوار ملصالح الشعوب».
وأضاف رئييس خالل كلمة له أمام مجلس الدوما الرويس،
أنّنا «نثق ونؤمن بتحسني العالقات مع روسيا» ،مشرياً إىل أنّ
«هناك آفاقا واسعة لذلك اليوم».

ريباكو  :روســــــيا ال تخشــــــى أحدا

ً

رصح نائب وزير الخارجية الرويس سريغي ريابكوف قبيل
ّ
املحادثات يف جنيف بأن روســيا ال تخىش أي أحد ،مبا يف ذلك
الواليات املتحدة.
وقال ريابكوف لصحفية من قناة «يس يب يس» التلفزيونية
األمريكية« :لســنا خائفني من أحد ،وال حتى الواليات املتحدة»،
وذلك يف إجابة عىل ســؤال بشــأن الوضع يف أوكرانيا ،وكان
عىل النحو التايل« :أوكرانيا تخيف روســيا؟ ملاذا أنتم تخافون
من أوكرانيا؟ ملاذا تعتقدون أنكم بحاجة إىل حامية أنفسكم؟».
وكانت مراســلة القناة التلفزيونية األمريكية إيلينا رافيني
«ترصــدت» املســؤول يف الخارجية الروســية أمام الحجرة
املخصصــة للمالبــس ،وكان ذلك قبل وقــت قصري من بدء
االجتامع يف جنيف.
وذكرت رافيني عىل حسابها يف «تويرت» أن ريابكوف حاول
تجنب األسئلة من زمالئها األمريكيني اآلخرين.

وانعقدت القمــة الروســية اإليرانية يف موســكو ،يوم
األربعاء ،حيث استقبل الرئيس الرويس فالدميري بوتني نظريه
اإليراين إبراهيم رئييس.
وأكد الرئيس اإليراين أنه «يف ظل سياسة الواليات والغرب،
يجب أن تكون عالقاتنا أقوى» ،مضيفاً« :نحن نتصدّ ى للواليات
املتحدة برفقة روســيا منذ  40عاماً» ،الفتاً إىل أن بالده «تبذل
جهوداً لرفع العقوبات عنها» ،آمالً أن «تسفر هذه الجهود عن
رفع الحظر».
بدوره ،أوضح بوتني أنّه عىل تواصل دائم مع إبران للتشــاور
حول القضايا الدولية ،مؤكّداً إىل أنّ «دعم موســكو وطهران
أصبح عامالً حاســامً ،ساعد ســوريا يف تجاوز التهديدات
اإلرهابية يف أراضيها».

يذكر أن جنيف تســتضيف يــوم الجمعة اجتامعا بني وزير
الخارجية الرويس سريغي الفروف ووزير الخارجية األمرييك
أنتوين بلينكني .ومن املتوقع أن يبدأ يف الساعة  13:00بالتوقيت
املح ملدينة موسكو.

املســــــاعدات ال ائيــــــة بل ــــــ «أدنى مســــــتو » فــــــي تي راي
أعلنت وكالــة تابعة ل مم
املتحدة أن توزيع املســاعدات
الغذائيــة مل يكــن يوماً عىل
هذا املســتوى من الرتاجع يف
منطقة تيغراي اإلثيوبية التي
تشــهد حرباً منذ أك من 14
شــهراً ،مؤكدة أن مخزونات
املواد الغذائية املدعمة ل طفال
الذين يعانون سوء التغذية قد
نفدت.
وقال مكتــب األمم املتحدة
لتنسيق الشــؤون اإلنسانية
(اوشا) يف تقريره األخري حول
الوضع اإلنساين يف إثيوبيا إن
«عمليات توزيع املواد الغذائية
بلغت أدىن مســتوياتها عىل
اإلطــالق يف تيغــراي ،حيث
نفدت مخزونات الغذاء والوقود
بالكامل تقريباً».
أي عمليات نقل ممكنة
وتؤكــد املنظمة أنه مل تكن هنــاك ّ
للمســاعدات منذ  14كانون األول بني سيمريا عاصمة منطقة
عفــار املجاورة ،وميكي عاصمــة تيغراي  -املحور الرئييس
للمساعدات اإلنسانية  -خصوصاً بسبب املعارك.
وبذلك علق أك من  2400طن من املساعدات الغذائية وكذلك
املعدات يف سيمريا ،بحسب «اوشا».
وتعــاين تيغــراي من نق حاد يف الوقــود أيضاً ومل يتم
السامح بتوريد أي كمية منهذه املادة منذ الثاين من آب باستثناء
شاحنتني تابعتني لربنامج الغذاء العاملي ،وفق ما قالت املنظمة.
وأضافت «حســب برنامج األغذية العاملي ،نفد اآلن مخزون
املواد الغذائية املدعمة لعالج األطفال والنســاء الذين يعانون
سوء التغذية».
وتابعت أن «إجاميل  1338شــاحنة وصلت إىل املنطقة منذ
 12متــوز ،وهــو ما ميثل أقل من  10يف املئة من الشــحنات
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ماليني شخ  ،أي  90يف املئة من سكان تيغراي».
واندلعت الحرب يف ترشين الثاين  2020يف منطقة تيغراي،
بعد أشهر من التحدي بني الحكومة الفدرالية التي يرأسها رئيس
الوزراء آيب أحمد والحزب الحاكم الســابق يف املنطقة ،جبهة
تحرير شعب تيغراي.
وامتد القتال إىل منطقتي عفار وأمهرة املجاورتني قبل هجوم
مضاد للحكومة يف األسابيع األخرية .ثم انسحب املسلحون إىل
تيغري ،وأعلن آيب أحمد أن الجيش لن ُيالحقهم هناك.
لك ّن رضبات عدّ ة ش ّنتها طائرات بال ط ّيار استهدفت تيغراي
األقل
يف األسابيع األخرية ،ما أسفر عن مقتل  108مدن ّيني عىل ّ
منذ كانون الثاين/يناير ،وفق األمم املتحدة.
كام أفاد الوكالة بحصول رضبات شــ ّنتها طائرات بال ط ّيار
أدّت «بحسب بعض املصادر» إىل مقتل نحو  12مدنياً يف جنوب
تيغراي وجنــوب رشقها يف  15كانون الثاين .ويأمل املجتمع
الدويل حالياً يف التوصل إىل اتفاق بني املعسكرين إلنهاء القتال
الذي أدى إىل نزوح املاليني وقاد بحسب تقديرات األمم املتحدة
مئات آالف األشخاص إىل حافة املجاعة.

دعت اللجنة املخــتارة يف مجلس النواب األمرييك التي تحقق
يف هجوم  6كانون الثاين عىل مبنى الكابيتول ،إيفانكا ترامب،
ابنة الرئيس السابق دونالد ترامب ،التعاون مع اللجنة طواعية.
وقالت صحيفة «وول سرتيت جورنال» األمريكية إن اللجنة
قالت يف رســالة إىل إيفانكا ترامب ،إنها مهتمة باالطالع عىل
معرفتها بجهود والدها إلقناع نائب الرئيس آنذاك مايك بنس ،الذي
كان يرتأس جلسة مشرتكة للكونغرس يف  6كانون الثاين  ،ملنع
التصديق عىل نتائج االنتخابات الرئاسية لعام .2020
وكتب رئيس اللجنة النائب بيني طومسون إىل إيفانكا يقول:
«إحدى مناقشات الرئيس (ترامب) مع نائب الرئيس (بنس) جرت
عرب الهاتف صباح يوم  6كانون الثاين .كنت حارضة يف املكتب
البيضــاوي والحظت جان ًبا واحدًا عــىل األقل من تلك املحادثة
الهاتفية».
وتحقق اللجنة ،بقيادة طومسون ونائبته ليز تشيني يف ذلك
اليوم ،حني تحدث ترامب أمام تجمع حاشــد ملؤيديه للتقدم يف
مسرية إىل مبنى الكابيتول ،قائالً إن االنتخابات قد ُ قت .متت
محاكمــة ترامب يف مجلس النواب بشــأن دوره وبرأه مجلس
الشيو .
وقالت متحدثة إن إيفانكا ترامب علمت للتو بالرســالة ومل
توضــح ما إذا كانت تخطط للتعاون .وأشــارت املتحدثة إىل أن
ترامب مل تتحدث يف تجمع والدها الذي شجع فيه أنصاره عىل
الســري يف مسرية إىل مبنى الكابيتول .كام أشارت املتحدثة إىل
تغريــدة إيفانكا بعد ظهر ذلك اليــوم أن «أي خرق أمني أو عدم
احــرتام لقواتنا األمنية أمر غري مقبول .يجب أن يتوقف العنف
عىل الفور .من فضلكم كونوا مساملني».
وقال طومسون إن لجنته تريد أيضً ا أن تسأل السيدة ترامب عن
تفاعالتهــا يف يوم الهجوم فيام يتعلق بالجهود املبذولة لحمل
الرئيس ترامب عىل إلغاء أعامل مثريي الشغب وإقناعهم بالعودة
إىل ديارهم.
وكتب طومسون« :تشري الشهادة التي حصلت عليها اللجنة
إىل أن أعضاء من موظفي البيت األبيض طلبوا مســاعدتك يف
مناســبات متعددة للتدخل يف محاولــة إلقناع الرئيس ترامب

مبعالجة حالة انعدام القانون والعنف املســتمرة يف الكابيتول
هيل».
وأضاف أن لدى اللجنة معلومات تشري إىل أنه يف أعقاب هجوم
 6كانون الثاين  ،كان موظفو البيت األبيض وآخرين يعملون مع
مؤيدي ترامب خارج البيت األبيض  -مبن يف ذلك دونالد ترامب
االبــن ،ومقدمو قناة «فوكس» لورا إنغراهام ،وبريان كيلميدي،
وشــون هانيتي ،وكذلك أعضاء يف الكونغرس وحاكم والية نيو
جرييس الســابق كريس كريستي  -يف محاولة إلقناع الرئيس
ترامب بالتوقف عن اإلرصار عىل مزاعم قة االنتخابات .وقال
أحد مساعدي اللجنة إن اللجنة جمعت معلومات من أك من 400
شاهد ولديها عرشات املقابالت والشهادات األخرى املجدولة.
ويأيت طلب شــهادة إيفانــكا ترامب بعد أن رفضت املحكمة
العليا طلب الرئيس ترامب الطار مبنع اللجنة من الحصول عىل
سجالت البيت األبيض املتعلقة بهجوم  6كانون الثاين .
ورفض العديد من حلفاء ترامب ،مبن فيهم مستشاره السيايس
السابق ستيف بانون ،ورئيس أركان البيت األبيض السابق مارك
ميدوز واملســؤول السابق يف وزارة العدل جيفري كالرك ،اإلدالء
بشــهادتهم ،قائلني إن محادثاتهم مع ترامب محمية مبوجب
امتياز املدير التنفيذي.

السبت  22كانون الثاين 2022
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ذكــرت وزارة الدفــاع
الروسية أن سفنا حربية لكل
من روســيا وإيران والصني
تدربت عــىل تنظيم عمليات
اإلنقاذ يف البحر ومكافحة
القرصنــة البحريــة خالل
منــاورات 2022 CHIRU
البحرية يف بحر العرب.
وقــال الجيــش الرويس
«شــارك مــا مجموعه 14
سفينة حربية وسفينة دعم
ومساعدة يف التدريبات من
ثالثة أساطيل».
وقالت الوزارة إن تشكيلة
من سفن أســطول املحيط
الهاد تتكون مــن الطراد
الصاروخب فارياج والسفينة
الكبرية املضــادة للغواصات
األدمريال تريبوتس والناقلة البحرية الكبرية
بوريس بوتوما شــاركت فيهــا من الجانب
الرويس.
ووفق الجيش فانه «يف ســياق اإلجراءات
العملية ،قامت ســفن البحرية الروســية،
جنباً إىل جنب مــع القوات البحرية الصينية
واإليرانيــة ،ب طالق نريان املدفعية عىل هدف
بحري ،ونفذت مناورات تكتيكية مشــرتكة،
ووضعت مهام للبحث واإلنقاذ يف البحر».
ووفقــاً للتقرير  ،تــم االنتهاء من التمرين
بالفعــل ،يف الجزء األخــري من املناورات هذا
اليــوم الجمعــة ،حيث تم تحســني املهارات
العملية ل طراف يف القيام باجراءات التفتيش
وتحرير ســفينة تم االستيالء عليها من قبل
القراصنة.
وقالــت وزارة الدفاع الروســية إنه «بعد
االنتهاء من التدريبات ،ستواصل سفن أسطول
املحيط الهاد عمليــة االنتقال وفقاً لخطة
الحملة البحرية طويلة املدى» ،مضيفة أنه من
املخطط االنتقال إىل البحر األبيض املتوسط،
حيث ستشــارك هــذه التشــكيلة مع قوات
األسطولني الشاميل والبلطيقي يف تدريبات
مشرتكة ل ساطيل البحرية.
وكام ورد يف البيان العســكري ،تم إجراء
التمرين يف الفرتة من  18إىل  21كانون الثان
يف خليــج عامن (الجزء الشــاميل من بحر
العــرب ضمن املحيط الهندي) واملجال الجوي
فوقه.
وتجري هذه املناورات مبشــاركة وحدات
ســطحية وجوية تابعة للقــوات البحرية
اإليرانية والصينية والروســية يف شــامل
املحيط الهندي.
مــن جهته ،قال املتحدث باســم املناورات
العقيد بحري مصطفــى تاج الديني« :فضالً
عن مشــاركة وحدات ســطحية وجوية من
القوة البحرية للجيش اإليراين والقوة البحرية
لحرس الثورة اإلســالمية ،ستشــارك أيضاً
وحدات بحرية من روسيا والصني».
وأشــار إىل أنّها املناورات الثالثة التي تقام
مبشــاركة إيران وروسيا والصني ،وستستمر

مســتقبالً ،مضيفاً« :منــاورات حزام األمن
البحري  2022تقام تحت شعار «معاً من أجل
السالم واألمن» ،يف منطقة مبساحة  17ألف
كم مربع ،برسالة السالم والصداقة».
وأوضح املتحدث اإليراين أن املناورات تقام
«وفق الخطط املرســومة يف شامل املحيط
الهندي» ،وأن الهدف منها «هو ترســي األمن
وركائزه يف املنطقة ،وتوسيع التعاون املتعدد
األطراف بني الدول الثالث ،وإبداء حسن النيات
وقدرة الدول الثالث يف مســار الدعم املشرتك
للســالم العاملي واألمن البحري ،وإيجاد أ ة
بحرية مبستقبل مشرتك».
رصح العقيــد بحري مريتاج الديني
كذلكّ ،
أنّ مترينــات تكتيكيــة متنوعة تجري خالل
املنــاورات ،من ضمنها إنقاذ الســفن التي قد
تتعرض لحرائق ،وتحرير الســفن املختطفة،
وإطــالق النار عىل أهــداف محددة ،وإطالق
النار ليالً عىل أهداف جوية ،وسائر التمرينات
التكتيكية والعمالنية.
وتابع« :من األهداف األخرى لهذه املناورات،
تعزيز أمن التجارة البحرية الدولية ،والتصدي
للقرصنــة البحرية واإلرهاب البحري ،وتبادل
املعلومات يف مجاالت اإلغاثة واإلنقاذ ،وتبادل
الخربات العمالنية والتكتيكية».
ويف كانــون األول  ، 2019أجــرت الدول
الثالث تدريبات بحرية مشرتكة ألول مرة يف
خليج عامن واملياه الشاملية للمحيط الهندي.
ورصح قائد البحرية اإليرانية حسني خانزادي
آنــذاك أن الدول وافقت عــىل إجراء مناورات
بحرية كل عام.
وشــاركت مفرزة من ســفن أسطول بحر
البلطيــق الرويس يف املنــاورات يف كانون
األول  2019وهي ســفينة الخفر والحراسة
ياروســالف الحكيم وناقلــة يلنيا والقاطرة
البحرية فيكتور كونيتس .
ويف  16-15شــباط  ، 2021أجرت روسيا
وإيران مناورة بحرية يف خليج عامن وشامل
غــرب املحيــط الهندي .وشــاركت فيها كل
من سفينة أســطول بحر البلطيق الرويس»
ستوي «وناقلة» كوال».

أردو ــــــان  :بعد كييــــــف ...قد أزور موســــــكو

ً
لجنة « 6ينايــــــر» تدعو إيفانكا ترامب للتعــــــاون وعا مع التحقي

أعلــن الرئيس الرتيك رجب
طيب إردوغــان ،أنه قد يزور
روســيا قريباً ،بعدما كان قد
أعلن هذا األســبوع عن زيارة
إىل أوكرانيا يف مطلع شباط/
فربايــر ،يف محاولة لتهدئة
التوتر بني كييف وموسكو.
وقال إردوغان للصحافيني:
«لــدي زيــارة مرتقبــة إىل
أوكرانيــا .ويف االنتظــار من
املحتمل أن أتحدث مع (الرئيس
الرويس فالدميري) بوتــني عرب الهاتف أو أن
أزور موسكو».
ليعم
وأضاف« :ميكننا أن نقوم بدور الوسيط
ّ
السالم بني روسيا وأوكرانيا».
وكانت روســيا رفضت يف السابق عروض
وســاطة من أنقرة بسبب التوتر بني الطرفني
بعد بيع تركيــا طائرات بدون طيار ألوكرانيا.
بضم روســيا
ولطاملا رفضت تركيا االعرتاف
ّ
لشبه جزيرة القرم يف .2014
وكان املتحدث باســم الرئاســة الرتكية،
إبراهيــم كالني ،أعلن زيــارة مرتقبة للرئيس

الــرتيك ألوكرانيا ،خالل األســابيع املقبلة،
مشدداً عىل أن تركيا «ستبقى عىل اتصال وثيق
بالروس».
وأفادت مصــادر دبلوماســية يف وزارة
الخارجيــة الرتكية بــأنّ عمليــة التفاوض
بشأن اتفاقيات مينسك ،بني روسيا وأوكرانيا
ومنظمة األمن والتعــاون يف أوروبا ،والتي
توقّفت مؤخراً ،س ُتجرى يف إسطنبول.
وينفي الكرملــني أي نية له ب عالن حرب،
ولكنــه يربط التهدئة بتوقيع تعهدات تضمن
عدم توســع حلف شامل األطليس وانسحابه
من الدول السوفياتية السابقة.

انــفــجــار ــائــل يــدمــر م ـ ــات املــبــانــي فــي انا
لقــي مــا ال يقــل عن 17
شخصا م عهم وأصيب 59
آخــرون يف انفجار دمر جزءا
مــن مدينة يف غرب غانا ،نتج
عن حادث تعرضت له شاحنة
تحمل مــواد متفجرة ،وفق ما
أعلنته الحكومة ليال.
ووقع االنفجار يف أبياتيس،
قرب بوغوســو ،عىل بُعد نحو
 300كيلومــرت غــرب أكــرا،
عاصمة الدولة الغنية باملوارد
املعدنيــة الواقعــة يف غرب
أفريقيا.
وقال وزيــر اإلعالم كوجو
أوبون -نكرومــا -يف بيــان
الليلة املاضيــة -إن العنارص األوىل للتحقيق
تظهر أن األمر يتعلق «بحادث بني شاحنة تنقل
جرة لرشكــة تعدين ،ودراجة نارية
مواد متف ّ
وآليــة ثالثة ،وقع بالقرب من محول كهربايئ
وأدى إىل االنفجار».
ووقع االنفجــار عندما ســقطت دراجة
نارية أسفل شاحنة تنقل متفجرات مملوكة
لرشكة تســمى «ماكسام» كانت يف طريقها
إىل منجم تشريانو للذهب الذي تشغله رشكة
«كي وس» ،ومقرهــا تورونتو .وأضاف أنه
«ل ســف تم تأكيد مقتل مــا مجموعه 17
شخصا وإنقاذ  59جريحا» آخرين.
وأوضــح الوزير أن من بني املصابني تجري

حاليا رعاية  42شــخصا يف مراكز صحية،
مشريا إىل أن «بعضهم يف حال حرجة».
ورصح ســيجي ساجي أميدونو نائب املدير
العــام للمنظمة الوطنيــة إلدارة الكوارث أن
االنفجار أدى إىل تدمري  500مبنى.
وقالت الحكومة إن كل املستشفيات القريبة
من موقع الحادث تعمل عىل معالجة املصابني،
الفتــة إىل أنه تم تفعيل خطة إجالء لنقل من
هــم يف حال حرجة إىل مرافق طبية يف أكرا
ليتمكنوا من تلقي العالج.
وجــاء يف بيــان الحكومة أنــه «من أجل
تفادي وقوع انفجار ثان ،نُرش فريق مشــرتك
من خــرباء االنفجارات من الرشطة والجيش
ملراقبة الوضع واتخاذ إجراءات أمنية».

وفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
بيــار موصل يتقــدم باحر
التعازي اىل روز لبيب ابيض لوفاة
شقيقها

جوزيف لبيب ابيض

يف اســرتاليا ،وايضــا يعزي
سمري غاوي وابنه جاد غاوي
زوجــة الفقيــد :ادال (هيام)
فيصل
ابنــه :ســليامن زوجته عبري
جورج الخوري وعائلتهام
بناته :سوزان زوجة جان حنا
اسرب وعائلتهام
مادلني وعائلتها
شقيقه :توما زوجته شارلوت
ايوب وعائلتهام
شــقيقاته :اوالد املرحومــة
لبيبة زوجــة املرحوم نقوال حداد
وعائالتهم
هدى
ليىل
ساميا ارملة املرحوم خليل عون
وعائلتها
ماري زوجــة جوزف قرداحي
وعائلتهام (يف املهجى)
رئيس واعضــاء مجلس بلدية
بريت
وعائــالت :مخــول ،فيصل،
الحــاج ،الخوري ،اســرب ،عبيد،
ايوب ،عــون ،قرداحــي ،حداد،
ماطوســيان ،رزق اللــه وعموم
عائــالت بريت قضاء صيدا ينعون
فقيدهم
اليكم مبزيد مــن اال
الغايل املأسوف عليه املرحوم

نقوال سليامن مخول

(نائب رئيس بلدية بريت)
الراقــد عىل رجاء القيامة يوم
الجمعــة  21كانون الثاين 2022
مزودا اال ار املقدســة .يحتفل
بالصالة لراحة نفســه الســاعة
الثانية من بعد ظهر يوم الســبت
 22الجاري يف كنيســة القديس
توما بريت
بســبب االوضــاع الصحية
الراهنــة وحرصا عىل ســالمة
املحبني تعتذر عائلــة الفقيد عن
تقبــل التعازي وتشــكر كل من
سيشــاركهم الصالة من املنزل او
عرب الهاتف:
هيام03/486891:
سوزان81/288377 :
توما03/303640:
سليامن70/296518:
مادلني70/215622:

السبت  22كانون الثاين 2022

تـ لـ عــمـ  :النتائ الكاملة للمرحلة األولــى
مـــــن بــــطــــولــــة لــــبــــنــــان لــــلــــعــــام الـــــجـــــاري

نظــم اإلتحــاد اللبناين
للتزلج عىل الثلــج املرحلة
األوىل مــن بطولــة لبنان
لعام  2022يف تزلج العمق
لجميع الفئات العمرية يف
منطقة األرز.
وقــد أقيمت الســباقات
مبشاركة متزلجني لبنانيني
ميثلون األنديــة اإلتحادية
ومتزلجــني من املكســيك،
األرجنتني ،تشــي  ،املجر،
و ذا ي
تشــيكيا ،اليونان ،قربص و
ترينيداد  -توباغو.
وبعــد أربعة ايــام من
الســباقات يف املســافات
الطويلــة  5و 10كلــم
وسباقات السربينت  1 2كلم
يصبح ترتيــب بطولة لبنان
عىل الشكل التايل:
الذكور:
 فئة الرجال: املركز األول :اي طوق(نادي ماونت سيدرز)
توي اب ال ا
 املركز الثاين :بول كريوز(مدرســة التزلج -الجيش
اللبناين)
 املركز الثالث :سامر طوق (نادي فقرا) فئة الناشئني: املركــز األول :جو طــوق (نادي ماونتسيدرز)
 املركز الثاين :ســليم لظم (نادي ماونتسيدرز)
 املركز الثالــث :جــورج ابراهيم (ناديالراسين )
 فئة دون الـ :16 املركــز األول :اي طــوق ( نادي األرزالريا )
 املركز الثاين :رشبل طوق ( نادي التزلجاللبناين ح ون)
 املركــز الثالث :جان بــول طوق ( ناديسيبان)
 فئة دون الـ :12 املركز األول :رشبل فخري (نادي قنوبني) املركز الثاين :اليكس جبور ( نادي داونهيلز)
 املركز الثاين :يوسف طوق ( نادي شبيبةبزعون)
فئة االناث
 فئة السيدات املركز األول :ايغات فخري (نادي ماونتسيدرز)
 املركز الثاين :سريال لظم (نادي الصقوراالرز)
 املركــز الثالث :جــان دارك طوق (ناديقنوبني)

بعد التتوي

د ال ا
 فئة الناشئات : املركز األول :كارن سكر (نادي هوليدايبيتش)
 املركز الثاين :مريا كــريوز (نادي داونهيلز)
 املركــز الثالث :غلوري فخــري (ناديالراسين )
فئة دون الـ :16 املركز األول :فريونيكا نهرا (نادي الشبابفاريا)
 املركــز الثــاين :نور حدشــيتي (ناديبرشي)
الشباب الريا
 املركز الثاين :ماريبيل طوق ( نادي األرزالريا )
 فئة دون الـ :12 املركــز األول :جاســينتا نهــرا ( ناديالصقور األرز)
 املركز الثاين :سريينا لظم (نادي الشباببرشي)
 املركز الثالث :ستارال لظم (نادي قنوبني)أرشف عىل الســباقات املنــدوب الدويل
الرتيك اوزكان كويونكو وممثل عن مدرسة
التزلج يف الجيش اللبناين ورئيسة وأعضاء
اللجنة الفنية يف اإلتحاد اللبناين.
ويف نهاية السباقات وزع رئيس وأعضاء
اإلتحاد ورؤساء األندية واملدربون امليداليات
عىل الفائزين والفائزات.
يذكر بأن املرحلة الثانية من بطولة لبنان
يف تزلج العمق سوف تقام يف آذار املقبل بعد
اإلنتهاء من األلعاب األوملبية الشــتوية التي
ستقام الشهر املقبل يف الصني.

والدة االتـــــحـــــاد ال ــل ــب ــن ــان ــي ل ــت ــس ــلـ ـ ال ــج ــب ــال
ً
ال ضبـــان رئيســـا وقالباقيـــان نائبـــه وعبـــد الخال ــ للســـر

ال ي ا دا ي لال اد اللبناين لتسل الجبال
عقدت الهيئة العامة لالتحاد اللبناين لتسلق
الجبال ،املنشــأ مبوجب قرار وزير الشــباب
والرياضة جمعية عموميــة النتخاب هيئته
االدارية األوىل يف مقر وزارة الشباب والرياضة
بحضور رئيس مصلحة الرياضة محمد عويدات
ومندويب الجمعيات الرياضية واملرشحني.
ومبا أن عدد املرشــحني كان مساوياً لعدد
أعضاء الهيئة االدارية لالتحاد ،أعلن عويدات
فوز املرشحني السبعة بالتزكية وتقدّ م منهم
بالتهنئة داعيــاً اياهــم اىل العمل من أجل
مصلحة الرياضة والرياضيني يف لبنان.

بعد ذلك ،عقــدت الهيئة االدارية املنتخبة
جلسة لتوزيع املناصب برئاسة أكرب االعضاء
سناً باســكال عبدالله ،حيث جاءت النتائج
عىل الشكل التايل:
 رئيس :خرض الغضبان نائب رئيس :أويديس قالباقليان أمني عام :خطار عبد الخالق عالقات عامة وإعالم :ستيفاين عوده دراسات وبرامج :باسكال عبد الله أنشطة ومباريات :ليندوس ضو -أمني صندوق :عامد أبو ابراهيم

صــــــــــــدور أول مــــجــــلــــة حــــــــــول الـــــقـــــانـــــون
الــــــــريــــــــا ــــــــي فـــــــــي الـــــــــشـــــــــرق األوســـــــــــط

أطلقت رشكة «صادر نارشون» العدد األول
من مجلة «ميدل ايست سبورتس لو» ،املجلة
األوىل حــول القانون الريــا ّ يف الرشق
األوسط.
اإلفتتاحي مقدّ مة للمحامي
العدد
ن
وتض ّم
ّ
راين صادر ،مبتكر «ميدل ايســت سبورتس
لو» ،إضافة اىل دراســات حــول مواضيع
قانونيــة رياضيــة متن ّوعة ألبــرز خرباء
القانون الريا ّ يف العامل ،من بينهم عىل
سبيل املثال ال الح أفضل محامي ريا
يف اســبانيا خــوان دي ديوس كريســبو
الذي ســبق لــه متثيل األســطورة ليونيل
مييس يف قضية أمــام «الفيفا» ،واملحامي
األوروغواياين الشهري هوراسيو جوانزاليز
مولــني ،واملحاميــة األرجنتينيــة ناتاليا
ســيميوين وكيلة وشــقيقة املد ّرب الكبري
دييغــو ســيميوين ،واملحامــي الربيطاين
ومستشار امللكة الربيطانية نيك دي ماركو،
وهــو محامــي العديد من أنديــة الدوري
االنكليــزي املمتاز ،وأفضل محامية رياضية
يف اليونان بيني كونيتســيويت ،ورئيســة
ومؤسســة رابطــة العبي كــرة القدم يف

تشــيكيا املحامية ماركيتا هايندلوفا ...وهم
جمي ًعــا أعضاء املجلس االستشــاري ملجلة
«ميدل ايست سبورتس لو».
وقام رئيس تحرير املجلة املحامي الريا
الــدويل رالف رشبــل مبراجعــة املحتوى
اللغوي وانتقاء الدراســات ،ومن
والتدقيــق
ّ
بينها دراســتان له حول فســ عقد العب
كرة القدم املحرتف يف الســعودية والتمييز
العن ي يف كرة القــدم ،وص ّممت املجلة
أنجيال العكرا.
ويحتوي العدد األول عىل  14دراسة لـ13
خبــرياً يف القانون الريا ّ مــن  12دولة
مختلفة.
الجدير بالذكر أنّ «ميدل ايســت سبورتس
لو» تعتــزم قريبا إطالق أول موقع الكرتوين
حول القانون الريا ّ يف الرشق األوســط،
متخص يف هذا الحقل بثالث
وأول موقــع
ّ
لغات (العربية والفرنســية واالنكليزية) يف
العامل ،وقد شــكّلت مجلساً إستشاريّاً
يضم
ّ
 41خبريا يف القانون الريا ّ من  20دولة
يف العامل ،وهم من أبرز املحامني واملحكّمني
الرياضيني الدوليني.

1

ر يا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

بـــــطـــــولـــــة لـــــبـــــنـــــان فــــــــي كــــــــــرة الــــــــقــــــــدم املــــــرحــــــلــــــة 11
فــــــوز مـــ ـــيـــر لـــلـــبـــر وســـــقـــــو الـــنـــجـــمـــة أمــــــــام شــــبــــا الـــســـاحـــل

سقط النجمة أمام شباب
الســاحل ( )2-1يف املباراة
التي جرت أمس الجمعة عىل
ملعب مجمع فؤاد شــهاب
يف جونيه ،ضمن املرحلة الـ
 11من بطولة لبنان يف كرة
القدم.
وســجل هديف شــباب
الساحل حسني خليفة ووليد
شور يف الدقيقتني  20و،43
فيام ســجل كوراين هدف
النجمة يف الدقيقة .31
وحقق الربج فــوزاً مثرياً
عــىل ســبورتين بنتيجة
 ،1-2يف املبــاراة التي جرت
عىل ملعب أمــني عبد النور
يف بحمدون.
فر العب شبا السا
وشــهدت املبــاراة أدا ًء
 ،56بعد خطأ من حارس املرمى ،عن طريق مرقباوي.
سلبيا يف الشــوط األول،
وعزز الربج تفوقــه يف الدقيقة  ،87من لعبة
حيث عرفت تســديدة وحيدة فقط من الالعب ع
أكروباتية رائعة ألكرم مغريب ،ســكنت شــباك
مرقباوي ،أبعدها محمد زهر.
الحارس محمد زهر.
ومع انطالق الشــوط الثاين ،حصل سبورتين
ورفع الربج رصيده بهــذا الفوز إىل  23نقطة،
عىل ركلة حرة ،نفذهــا حمزة محمود مبارش ًة يف
يف الوصافــة خلف العهد املتصدر ،بينام اســتمر
الشباك ،عىل ميني الحارس بالدقيقة .48
وســجل الربج يعا هدف التعادل يف الدقيقة سبورتين يف ذيل الرتتيب ،برصيد  7نقاط.

وحقــق التضامن صور
فــوزا صعباً عىل حســاب
طرابلــس بنتيجة  ،0-1يف
املباراة التي جرت عىل ملعب
صور البلدي.
وشــهدت املباراة تسجيل
رباح مذبوح هدف التضامن
الوحيــد ،بعــد خطــأ من
دفاعات طرابلس ،ليســكن
الكرة مبارشة يف الشباك.
وكاد عدنــان ملحــم أن
يسجل هدفا ثانيا مع نهاية
الشــوط األول ،حيث مرت
كرتــه بعيدة ســنتيمرتات
قليلة عن املرمى.
ومــع انطالق الشــوط
الثــاين ،حــاول طرابلس
العــودة إىل أجــواء اللقاء،
وسط دفاعات محكمة من

الفريق الجنويب.
ورفــع التضامن صور رصيــده إىل  14نقطة،
ليرتقب مصريه مع نهاية املرحلة ،ملعرفة إذا ما كان
سيلعب ضمن سداسية اللقب أو الهبوط ،يف حني
تجمد رصيد طرابلس عند  14نقطة ،وينتظر نهاية
الجولة لحسم مصريه.

الــــــــــــــدوري األمــــــيــــــركــــــي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــيـــن فــــــي كــــــــرة الــــســــلــــة :
فــيــنــيــكــس ي ــس ــق ــط داال وبــــايــــســــرز يــــفــــاجــــىء ـــــولـــــدن ســتــايــ
فــاز فينيكس صنز عىل
داالس مافريكــس -109
 101يف دوري كرة الســلة
األمــرييك للمحرتفــني،
ليحكــم قبضته عىل صدارة
املنطقة الغربية.
واســتفاد فينيكس صنز
من خســارة غولدن ستايت
ووريــرز مبواجهة ضيفه
إنديانا بايــرسز 121-117
بعد التمديد.
عــىل ملعــب «أمريكان
إرالينز ســنرت» ،ويف حني
كانــت النتيجة تشــري إىل
التعــادل  99-99قبل ثالث
دقائق من صافــرة النهاية،
سجل صنز  10نقاط مقابل من مبا ا داال مافريكس وفينيكس ن
نقطتني ملنافسه.
وحافــ مافريكس عىل املركــز الخامس يف
ويديــن صنــز بالفوز
للثنايئ ديفن بوكر وكريس بول ،حيث سجل األ ّول املنطقة الغربية.
وبرز يف صفــوف الخا الســلوفيني لوكا
رميتني حرتني يف الثواين األخرية من اجاميل 28
نقطة ،إضافة إىل متريرتني حاســمتني من أصل دونتشــيتش بتســجيله  28نقطة ،منها  19عند
 ،6يف حني ســجل الثاين الرمية الثالثية األخرية االســرتاحة ،إىل  8متريرات حاسمة و 8مرتدات،
القاتلة آلمال مافريكس بالعودة إىل أجواء اللقاء ،بعد نقاطه الـ  41التي ســجلها يف سلة تورونتو
رابتورز األربعاء.
منهياً املباراة مع  20نقطة و 11متريرة حاسمة.
ويأمل داالس أالّ يخرس جهود نجمه دونتشيتش
وقال بوكر« :أعتقد أن خربتنا املد ّعمة بخوضنا
(وصل صنز إىل بعد أن عاىن مــن آالم يف رقبته جراء ســقوطه
ل دوار اإلقصائية العــام املا
القوي يف أواخر الربع الثالث ،فيام أكد السلوفيني
ّ
قد ًما من
نهايئ الدوري) ســاعدتنا عىل املــ
«إنّه العمــود الفقري ،عندما ســقطت ،رضبت
ناحية التناغم بيننا».
وأضاف« :لذلك نحن ال ننهار أبدً ا يف هذه املواقف ،ظهري ،يؤملني جدا اآلن».
وعىل ملعب «تشايز سنرت» ألحق إنديانا بايرسز
نعلــق قبعتنا يف الدفاع ونحــاول أن نجعل األمر
صاحب املركز الثالــث عرش يف املنطقة الرشقية،
صعبا عىل الفرق األخرى وعادة ما ينجح األمر».
وبعد يوم من فــوزه عىل لــوس أنجليس ليكرز،
} فوز خامس توالياً }
خســارة غري متوقعــة بضيفه غولدن ســتايت
وحقق صنز الذي عــزز صدارته للغربية بفوزه ووريرز بعد التمديد.
الـ  35مقابــل  9هزائم فوزه الخامس توالياً ،فيام
وعىل رغم تعملق ســتيفن كوري يف صفوف
أنهى مافريكس سلسلة من أربعة انتصارات توالياً الخــا بتســجيله  39نقطــة إىل  8متريرات
وتعرض لخسارته الثانية فقط يف مبارياته الـ  12حاسمة ،إال انه فشل يف االمتحان األخري وتحديداً
يف رميتيــه األخريتني من خارج القوس ( 6رميات
األخرية ،والـ  20هذااملوسم مقابل  26فوزاً.

ناجحة مــن أصل  ،)16كام
خرس فريقــه الكرة  21مرة
ومل ينجــح ســوى يف 9
تســديدات ثالثية من أصل
.42
رشع غولدن ســتايت
و ّ
ووريرز الــذي تقدم بفارق
 16نقطة عند االســرتاحة،
البــاب أمام ضيفــه لقلب
الطاولة عليه بقيادة نجمه
الدومينيــكاين كريــس
دواريت صاحــب  27نقطة،
وهي األعىل يف مســريته،
وكايفر ســايكس الحاسم
مع  5من نقاطه الـ  10بعد
التمديد ،فيام اضاف جاس
هوليداي .16

} «أعتقد اننا قمنا
بعمل رائع» }

قــال دواريت بعد الفــوز« :بقينا مــع بعضنا
البعــض» ،وتابع« :لعبنا دفاعياً بأســلوب قاس،
وكان هذا مفتاح (الفوز) .أن نوقف الهجامت ومن
ثــم نحرك الكرة .أعتقد أننا قمنــا بعمل رائع عىل
امللعب».
عند الخا  ،أرخى غيــاب «املحارب» دراميوند
غرين بســبب اصابة يف ساقه بثقله مرة جديدة،
يف حني عاىن كالي تومسون لفرض نفسه مكتفياً
بـ  12نقطة ،فيام أضاف كيفون لوين .13
يف نيويورك وعىل ملعب «ماديســون سكوير
غاردن» ،تلقى نيكس خســارته الثالثة توالياً بعد
سقوطه أمام نيو أورليانز بيليكانز  ،102-91علامً
أن األخــري تقدم بفارق  25نقطة يف بعض فرتات
املباراة.
ودفع نيكس غالياً مثن قلة نجاعته الهجومية،
فغاب عن أجــواء اللقاء الثال يوليوس راندل (4
نقاط و 7مرتدات و 6كرات حاســمة) والفرنيس
إيفان فورنييه ( 6نقاط) وكيمبا ووكر الذي اكتفى
بخمس نقاط فقط.

بــــــطــــــولــــــة اســـــــتـــــــرالـــــــيـــــــا املــــــفــــــتــــــوحــــــة فـــــــــي الــــــتــــــنــــــس :
تــــ ــــل نــــــــــادال وزفـــــيـــــريـــــف وخــــــــــرو أوســــــاكــــــا حــــامــــلــــة ال ــل ــق ــب
ودعــت اليابانية ناومي
أوساكا حاملة لقب بطولة
أســرتاليا املفتوحة للتنس
املســابقة من الدور الثالث
بخســارتها من األمريكية
أماندا أنيسيموفا.
وحســمت صاحبــة
الـــ 20عامــاً مباراتها مع
أوســاكا بصعوبــة بالغة
ومبجموعتــني لواحدة 6-4
و 3-6و.(5-10( 6-7
وتنازلــت أوســاكا عن نادال
لقــب بطولــة أســرتاليا
أوىل البطوالت األربع الكــربى ،كام بددت اآلمال
مبواجهة البطلة املحلية آشــ بــاريت املصنفة
أوىل عاملياً والفائزة الجمعة عىل اإليطالية كاميال
جورجي  2-6و.3-6
وبعد موســم مضطرب يف  2021واعتكافها
لفــرتة بســبب وضعهــا الذهني مــا أدى إىل
تراجعهــا يف تصنيــف املحرتفــات إىل املركز
الثالــث عرش ،كانت أوســاكا ( 24عاماً) متُ ني
النفــس بالذهــاب يف ملبورن حتــى النهاية
وإحراز لقب البطولة األســرتالية للمرة الثالثة
يف مســريتها لكن الحلم انتهــى الجمعة عىل
يد أنيســميوفا التــي تبل الــدور الرابع للمرة
الثانية يف ثالث مشــاركة لها يف أسرتاليا بعد
عام .2019
وحســمت األمريكية اللقاء يف ســاعتني و15
دقيقة ،لترضب موعــداً يف الدور املقبل مع باريت
التي واصلت حلمها بأن تصبح أ ّول أسرتالية تحرز
اللقب منــذ كريس أونيل عــام  1978وذلك بفوز
سهل عىل جورجي يف لقاء استغرق ساعة ودقيقة
فقط.
وعلقت أنيسيموفا عىل انجازها بالقول« :كنت
أدرك بأنه ع ّ التح بالقوة ل أحظى بفرصة
(الفوز) ،االرتقاء مبســتواي وأن أكون عدائية ،أنا
سعيدة متاماً لتمكني من فعل ذلك ».

ف ي

} نادال يواصل التألق }

وواصل نادال مشــواره يف البطولة بتأهله إىل
الدور الرابع عىل حساب الرويس كارين خاتشانوف
الثامن والعرشين بنتيجة  3-6و 2-6و 6-3و.1-6
واحتاج ابن الـ 35عاماً إىل ساعتني و 50دقيقة
لتحقيق فوزه التاســع من أصل تســع مواجهات
جمعته بالرويس البال  25عامــاً ،مواصالً بذلك
مسعاه للفوز بلقب أسرتاليا للمرة الثانية.
ويأمل نادال االســتفادة عــىل أكمل وجه من
غياب ال يب نوفــاك دجوكوفيتش عن البطولة
عىل خلفية رفضه تلقــي اللقاح املضاد لفريوس
كورونا وســلوكه الخاط يف عملية دخوله إىل
أســرتاليا ،من أجل االنفراد بالرقــم القيايس لعدد
األلقاب الكربى الذي يتشاركه مع ال يب وغرميه
السويرسي الغائب عن البطولة روجيه فيدرر (20
لقباً).
ويلتقي ابن مايــوركا يف الدور املقبل الرويس
اآلخر أصالن كاراتســيف الثامن عرش أو الفرنيس
أدريان مانارينو.
وواصل األملاين زفرييف املصنف ثالثاً مســعاه
نحو لقبه الكبري األول ،بتأهله الســهل إىل الدور
الرابع بتغلبه عىل املولدايف الصاعد من التصفيات
رادو ألبوت  3-6و 4-6و.4-6
وحقق بطل أوملبياد طوكيــو الذي تبقى أفضل

نتيجة له يف أســرتاليا وصولــه إىل نصف نهايئ
عام  16 ،2020إرســاالً ساحقاً وفاز بـ 83باملئة
من إرساالته األوىل ،يف طريقه لحسم اللقاء أمام
املصنف  124عاملياً يف ساعة و 57دقيقة.
وقدم زفرييف أدا ًء ملفتــاً يف املباريات الثالث
التــي خاضها حتى اآلن ،ويبدو أنه يســري بثبات
ملواجهة محتملة يف ربع النهايئ مع اإلســباين
رافايل نادال.
وعلّق ابــن الـ 24عاماً عىل أدائــه ضد ألبوت،
قائالً« :أنا ســعيد للفوز بثالث مجموعات ،عانيت
بعــض ال ء يف امللعب اليوم ،مل أشــعر أين يف
وضع مثايل ،لكن من منا مثايل؟ يف نهاية اليوم
أنا فزت وسعيد بذلك».
ويلتقي زفرييــف يف اختبــاره املقبل الكندي
دينيس شــابوفالوف الرابع عرش الذي تأهل بفوزه
عىل األمرييك رايــل أوبيلكا الثالث والعرشين 6-7
( )4-7و 6-4و 3-6و.4-6
ويف أبرز النتائج ،فاز اإليطايل ماتيو برييتيني
السابع بفوزه عىل اإلســباين كارلوس ألكاراس
الحادي والثالثــني بصعوبة بالغة  2-6و-7( 6-7
 )3و 6-4و 6-2و )5-10( 6-7يف غضــون 4
ســاعات و 10دقائق ،ليواجه اإلسباين اآلخر بابلو
كارينيو بوستا التاسع عرش والفائز عىل األمرييك
سيباستيان كوردا  4-6و 5-7و )8-6( 7-6و.3-6
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اعداد  :فيليب شامس

ال ــش ــب ــك ــة الــ ــ ــيــرة

من و
من ي

2 1

1

4

3

5

2
مخرتع ومهندس فرنيس .ولد يف باريس عام .1911

إخرتع عام  1956نظام التلفزيون امللون سيكام ،وتويف
يف  29نيسان 1986

إسمه مؤلف من  11حرفا ،إذا جمعت:

 -9+11+2+3+7دولة أوروبية.

 -10+6+8+4+2امرباطور روماين.
 -6+2+4+8ماركة سيارات.
 -11+3+6+10طائر مايئ.
 -5+10+1شحذ السيف.

-10+2+7غصن مستقيم.
 -5+11حاجز.

الحل السابق
افقيا:

عموديا:

1ـ أكرب مدينة يف ساحل
العاج ،اللــون الغامق املائل
اىل السواد.
2ـ محاربون عىل ظهور
الخيــل ،مطــرب وملحــن
سعودي سعودي.
3ـ ك شجر الوادي ،نرى
األشياء ،تجذب بشدّ ة.
4ـ أ ت يف نفســها،
للتأوه ،جوع.
5ـ شــحم ،رئيس وزراء
بريطــاين راحــل ،رفيــق
املسافر.
6ـ تســبق ُعامن ،مدينة
يف اليمــن ،يابســة ،غنم
هزيلة نحيفة.
7ـ رشد وضــل ،االســم

الثاين لكاتب اســكتلندي،
الوقت من زوال الشمس إىل
املغرب.
8ـ إشــتاقت اىل ،مناص،
مطربة عربية راحلة ،ص ّوت
الضفدع.
9ـ زاهد ،خطيب مخرضم
رضب به املثل ،وخز بقرنه.
ُ
10ـ بلدة يف قضاء عاليه،
وبّخهُ  ،قطع ،صاح التيس.
11ـ إطــ ن ،ناعم وغري
خشــن ،واليــة أمريكية،
س ّنور.
12ـ ضمــري متصــل،
الصبيان ،الطريان يف الجو.
يقل وجوده،
13ـ املتم ّرنّ ،
شدّ ة وق ّوة.

الحل السابق
1ـ برازيليا ،باريس
2ـ داليدا ،نحيت ،ود
3ـ رسفت ،رتبنا ،أمر
4ـ شل ،وز ،شهرية
5ـ أفطن ،آر ،ملعان ،أص
6ـ كان ،الشــناوي ،يس،
عنب
7ـ رر ،ململ ،لك ،جدارتها
8ـ انكسار ،أحالم ،مد ،اح

افقيا:
بل

عموديا:

9ـ لويتم ،ج ّ  ،ســاري،

10ـ ســ ّمي ،إبــن دريد،
ينبع
11ـ فرزت ،يف ،يارا ،بنج
12ـ اس ،أوريل ،ننــوي،
ندعو
13ـ برلــني ،ســنديان،
يتا بع

االبراج

الحمل
) 21آذار  20 -نيسان)

1ـ دولة آسيوية ،يرددها
ين.
ويكررها األنا ّ
2ـ مدينة كولومبية ،انهاء
العمل.
3ـ مســحوق للتنظيف،
أديب م ي راحل.
4ـ خطيــب وزعيم ثوري
فرنيس قديــم ،أنف وامتنع،
ُمقبل.
5ـ جهــة وناحية ،حدّ دت
النظر اىل ،ر ّب اال ة.
6ـ صوت العقرب ،قمر.
7ـ حيــوان مفرتس ،عني
غزيرة الدمع ،نحل.
8ـ نافذة ،شجاع.
9ـ قصدت املكان ،تخ ّوفان
وترعبان ،للتفسري.

1ـ بدر شاكر السياب
2ـ راسل فارنومّ ،
3ـ ألف ،طن ،كييف
مست ،رأي
4ـ زيتونّ ،
5ـ يد ،األمازون
6ـ الر ،امل ّر ،برت
لس
7ـ ترششل ،جنّ ،
8ـ أنّبه ،الدفني
9ـ حنني الحريي

الثور
) 21نيسان  21 -أيار)

الرسطان
) 22حزيران  23 -متوز)

تجنب االنداع الزائد واظهر كفاءتك وليونتك
ممكن أن تأخذ قرارا مهام يتعلق مبســألة
خاصــة .اطلب النصائح من األهل واألصدقاء كام كنت يف الســابق ،فالسعادة ليست بعيدة
األوفيــاء ،فأنت بحاجــة اىل آراء موضوعية عنك .أخبار جديدة سارة من الحبيب تعيد اليك
البسمة.
لتسيري أمورك.

االسد
) 24متوز  23 -آب)

العذراء
) 24آب  23 -أيلول)

أنت انســان حيوي ونشيط لكنك كتوم جدا
ال تدع خالفا بســيطا مع أحد األشــخاص
الخبثاء يعكــر عليك صفو يومك .كن صاحب وال تطلق العنان ملشاعرك الحقيقية الصادقة.
عقل واسع وتق ّبل كل ما يطرح عليك من أمور حــرك كل امكاناتك نحــو هدف منتج لضامن
مستقبلك.
يف عملك.

امليزان
) 24أيلول  22 -ت(1

العقرب
) 23ت21-1ت(2

رغم ان املســؤوليات الكبــرية امللقاة عىل
متر اآلن بفرتة مــن الهدوء التام .طموحك
الكبري يســاعدك يف تحقيق كل ما تصبو اليه ،عاتقــك هذه اآلونة تفــوق الحد املعقول ،فان
لكــن الحرص واجب ،فكــن يقظا وحذرا من الوضع الذي أنت فيه يدل عىل أنك تتطلع نحو
انجاز ء جديد.
األمور الطارئة.

القوس
)22ت 21 - 2ك(1

الجدي
)22ك 20 - 1ك(2

ال تهتم باالنتقادات واألقاويل وكن متحفظا
مت رأســك الجميل وعليك
ذكريات املا
نســيانها حتى تستطيع االستمرار بهدوء يف مــع عالقاتك الجديدة .نصيحة تســمعها اذا
رض بك بل عىل العكس ستنعشك
عملك .عد اىل بســمتك واىل ما كنت عليه من عملت بها لن ت ّ
وتريحك.
مسؤولية.

الدلو
) 21ك 19 - 2شباط)

10ـ بيار ،وكّل ،ين
11ـ آت ،ت  ،أسدينا
12ـ جام ،أون
13ـ يوم سعيد ،ريري
14ـ سدر ،أسامينا
نت
15ـ ردّ ،
عت ،بعبدا
16ـ ّ
نعب
17ـ انهالّ ،
18ـ صباح ،رجوع

اخترب معلوماتك
1ـ ما اسم الطائر الذي يرضب به املثل يف الحذر وال ُبعد،
وخاصة يف السواد ألنه ال يشيب أبدا؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ ما اســم فريق كرة القدم اللبناين الذي فاز ببطولة
الدوري عدة مرات ،منها موســم 1944ـ  ،1945و1960ـ
1961؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3ـ ما اســم الدولة األوروبية التــي يحتفل فيها بعيد
البندورة املشهور؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4ـ ما اســم املدينة التي تقع عىل بحرية ميشــيغن يف
الواليات املتحدة األمريكية ،وتحمل نفس إســم عائلة أحد
الشعراء الفرنسيني؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تأسس الصليب األحمر اللبناين؟
5ـ يف أية سنة ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6ـ ما اسم اليوبيل الذي يحتفل فيه لدى مرور  24سنة
عىل الزواج؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7ـ ما اسم الدولة غري الساحلية يف جنوب آسيا ،التي
الت ّنني يظهر عىل علمها ،وتلقب بـ أرض تنني الرعد؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8ـ يف أية سنة ظهرت أول صالة سينام يف أملانيا؟

4
5
عموديا:

افقيا:
1ـ مدينة يف السعودية.

1ـ مرفأ يف الربازيل.

2ـ مدينة فلسطينية.

2ـ بلدة يف الجنوب.

3ـ ترغمه وتلزمهُ بـ.

3ـ من أسامء الليث.

4ـ وقت وحني.

4ـ عطّشنا.

5ـ من أسامء الجبان.

5ـ إرتفع النبات.

الحل السابق
عموديا:

افقيا:
1ـ كوكبا.

1ـ كروان.

2ـ راديو.

2ـ وادعت.

3ـ ود ،ال.

3ـ كدّ  ،تم.

4ـ أعتدي.

4ـ بيادر.

5ـ نتم ّرس.

5ـ أوليس.

الحل السابق الخترب معلوماتك
1ـ إدمون ربيز.
2ـ مكة املكرمة.
3ـ الربازيل.
4ـ فانو.
5ـ الرئيس نيلسون مانديال.
6ـ ديان روف.
7ـ املغني دحامن.
8ـ نغابولو.

من تسعة حروف:

شعور بالرومانسية يعصف بك ويدفعك اىل
تعاين يف هذه اآلونة من بعض الصعوبات
التي تعرتضك ولكنك ستكسب منها خربة جيدة درب الحبيب أك مــام كنت تتوقع .مفاجأة
لللمســتقبل .عليك االبتعاد عن شخ خبيث سارة يف الطريق اليك فافتح لها الباب واستعد
الستقبالها.
يتظاهر باملحبة.

الجوزاء
) 22أيار  21 -حزيران)

10ـ طريّــا ل ّينــا ،مدينة
أملانية.
11ـ طلبتهــا إىل ،ضعف
وب .
12ـ أيف بالوعد ،ل ُووا اليد،
ف ّزع.
13ـ تعب ،نبأ ،أسد.
رصحــت
14ـ قامــوا،
ّ
وأعلنت ،طائر مايئ.
حــة تصدر من الفم،
15ـ أ ّ
كسبت.
16ـ من الطيور ،نيس.
17ـ عاصمة غربية ،عملة
آسيوية.
18ـ موســيقار وملحن
لبــــناين راحــل صاحب
الصورة.

هند هارون

3

الحوت
) 20شباط  20 -آذار)

ترتيبات خاصــة يتم تحضريها يف الخفاء
تك األفكار يف رأسك برسعة وتحتاج اىل
من له خربة واسعة ملساعدتك .صارح الحبيب لجعلــك ترض آلراء معينــة أنت رفضتها يف
اللطيــف بكل ما يزعجك فرمبا وجدت الحلول السابق .اعتمد عىل نفسك وفطنتك وال تنتظر
خدمات من أحد.
بني يديه.

دولة أمريكية
بريوت
باريس
بروكسل
برازيليا
بابونج
تانغو
خناجر
راحة
روزنامة
رياضة
رواية
روزاريو
سواحل
سوربون
سهل
سمر
شمسطار
عنب
عصب
عجز
غيلم
غزة
غيتار
غامبيا
فاليتا
فؤاد
فرنسا
فندق
قربص

SUDOKU

قف
قافلة
قمح
كتاب
كينيا

كارولينا
كوستاريكا
ليدز
ملفات
مسقط

طريقة الحل:
ام املربعات باألرقام
املناســبة مــن  1اىل 9
رشط عــدم تكرار الرقم
اكــ من مــرة يف كل
مربع صغــري (املؤلف
مــن  9خانــات) ،ويف
كل خط افقي وعمودي
يف املربعــات الصغرية
واملربع الكبري.

مقاطعة
وارسو
يعفور
يورك
ياقوت.

الحل السابق

الحل السابق
ديبويس
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تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

لبنــان يبــدأ االثنيــن رســميا التفــاوض مــع صنــدوق النقــد :الضرائــب والرســوم تدريجيــة حفاظــا علــى الفقــراء
الحريـــــري ينكفـــــئ وصـــــراع خفـــــي بيـــــن بهيـــــة الحريـــــري والســـــنيورة علـــــى زعامـــــة املســـــتقبل
(تتمة ص)1
} اجواء هادئة يف املنطقة تنعكس
عىل لبنان }

سياســيا ،تســود اجواء هادئة يف املنطقة سواء يف
العــراق أو يف املحادثات الســعودية االيرانية وبعض
االيجابيــات يف مفاوضات فيينا ،االمر الذي انعكس عىل
لبنان سياسيا وفقا ملصادر ديبلوماسية رفيعة املستوى،
حيث ان مجلس الوزراء ســينعقد مجــددا االثنني املقبل
ويناقش  56بندا .وهذا مؤرش ايجايب يشري اىل ان ورشة
العمل انطلقت وزاريا القرار املوازنة للتفاوض مع صندوق
النقــد الدويل .اضف اىل ذلك ،اجــواء التهدئة يف لبنان
ســتكون عنوان املرحلة القادمة حتى خالل االشهر التي
تســبق موعد االنتخابات النيابية .ويف هذا النطاق ،تقول
املصادر الديبلوماسية الرفيعة املستوى ان هذه االنتخابات
ستشهد تغيريا ،ولكن ليس تغيريا جذريا كام يحلو للبعض
االيحاء بذلك.
ويف سياق متصل ،لفتت هذه املصادر اىل ان االمريكيني
ايضا يســهلون االوضاع يف لبنــان ،بخاصة يف مجال
حصول لبنان عىل الطاقة من االردن ال بل يدفعون باتجاه
اال اع يف اســتجرار الطاقة من االردن اىل لبنان ،وخري
دليــل عىل ذلــك ان االتفاق بني عامن وبريوت ســيوقع
االربعاء القادم .هذا االتفاق ســيؤدي اىل تحسن ساعات
التغذيــة الكهربائية ،اضافة اىل الثالث الســاعات التي
تؤمنها مؤسسة كهرباء لبنان ،وبالتايل االمور اىل تحسن
عىل صعيد الكهرباء.

} الساحة السنية يف تخبط:
من يرث سعد الحريري؟ }

يف غضون ذلك ،ال يختلف اثنان عىل ان الساحة السنية
متر يف مرحلة تخبط وتبع  ،بخاصة بعد ان اعلن ســعد
الحريري عزوفه عن الرتشح نظرا لغياب املقومات املالية
والدعم السيايس السعودي .اما االمر الذي مل يحسم بعد:
هل يتم الرتشح كتيار مستقبل ام افراديا من قبل املنتمني
اىل التيار؟ ويف حال كان ســيتم باسم التيار ،من سيقرر
الرتشــيحات كون الرئيس سعد الحريري ال يريد الدخول
يف هذه التفاصيل .وعليه ،طفا عىل السطح رصاع خفي
بني النائبة بهية الحريري وبني رئيس الحكومة الســابق
فؤاد الســنيورة حول تويل قيادة تيار املستقبل .هذا النزاع
الداخ ســيحتدم اك فاك يف االيام املقبلة ما دامت
الرئاسة مل تحسم ملصلحة من .وعليه ،تعترب بهية الحريري
نفســها االوىل واالعلم يف رســم سياسة تيار املستقبل
ووضع صيغته يف مقاربة املسائل الداخلية والعربية .اما
السنيورة فهو يرى انه االبرع سياسيا ،وقد برهن ذلك بعد
استشــهاد رئيس الحكومة رفيق الحريري حيث جعل من
تيار املستقبل رقام صعبا يف املعادلة السياسية محافظا
عىل ارث رفيق الحريري ،وظهر السنيورة عىل انه سيايس
رشس بوجه اخصامه عندما توىل رئاسة الحكومة.
يف املقابل ،تقول مصادر وزارية للديار ان بهاء الحريري
ســيطل عىل الساحة السياسية ولن يظل حالة اعالمية
كــام هي الحال ،ا ا ال احد يدرك بعد امكاناته االنتخابية
والنتائج التي سيحصدها.
مــن هنا ،الجميع يرتقب نتائــج االنتخابات النيابية ملا
ســتفرزه من قيادات جديدة مبا ان سعد الحريري اختار
االنكفاء حاليا عن املشهد السيايس اللبناين.
وعىل هذا االساس ،اعتربت مصادر سياسية مطلعة ان
الساحة السنية اليوم تشهد تخبطا كبريا خالفا ملا كانت عليه
يف حقبة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وحتى بعد اغتياله،
تحديدا الدور الذي اضطلعت به يف  14آذار .واوضحت هذه

املصادر للديار انه من الواضح ان هذه البيئة تعود اىل بيئة
مناطقية كام كانت تاريخيا وقبل رفيق الحريري ،اي مبعنى
اخر اال يكون للســنة تيار عابر للمناطق السنية عىل غرار
صيدا وطرابلس وبريوت والبقاع.
ولكن وضع الطائفة السنية يعود النكفاء تيار املستقبل
وتراجع نفوذه ،فضال عن ان اململكة العربية الســعودية
بعد تراجع عالقتها مع سعد الحريري مل تت اي شخصية
سنية جديدة ،اىل جانب عدم اعتبار الدول الخليجية لبنان
والطائفة السنية من ضمن اولوياتها حاليا.

} ازدواجية مواقف التيار الوطني الحر }

اىل ذلك ،بعد تصعيد سيايس وتبادل االتهامات بني التيار
الوطني الحــر وحركة أمل وصوال اىل معركة كرس عظم
بني الطرفني ،يبدو ان الوطني الحر يتجه للتحالف مع امل.
ولكن الخالفات التي حصلت بني مرينا الشــالوحي وعني
التينة ال تزال صداها ترتدد يف اذان الناس ،خاصة عندما
احتدمت بعد تراجــع الوطني الحر عن اعتامد الحل الذي
جرى بني االخــري والرئيس نبيه بري والبطريرك املاروين
مار بشــارة بطرس الراعي اليجاد مخرج لقضية املحقق
العــديل طارق البيطار يف انفجار مرفأ بريوت عرب تفعيل
دور املجلس االعىل ملحاكمة الرؤســاء والوزراء .اما اليوم
فاضحى باســيل مدافعا عن الوزير ع حسن خليل يف
حــني ان العهد والتيار الوطني الحر اعتربا انه يجب فصل
املسار السيايس عن املسار القضايئ.
وعالوة عىل ذلك ،االتهامات بني النائب باسيل وع حسن
خليــل حول دير عامر حيث قال االخري انه يفتخر بتعطيل
متويــل هذا املرشوع الذي كان محاولة للرسقة وللهدر يف
حني باسيل حمل ع حسن خليل مسؤولية حرمان الناس
الكهرباء .ولكن اليوم ،اقرتب موعد االنتخابات ومعه تبدلت
املواقــف ،اذ يبدو ان التيار الوطني الحر عازم عىل التحالف
مع أمل ،فهو يعترب ان الخالف بينهام ال يعني عدم التحالف
االنتخايبيفبعضاملناطق،وذلكلحاجةالطرفنيلبعضهام
باستثناء منطقة جزين والبقاع الغريب .يف الجنوب ميكن
ان يتحالفا معا يف وقت ان حركة امل ميكن ان تدعم لوائح
التيار الوطني الحر يف الجبل حيث ال مرشــحني المل يف
هذه املنطقــة .والحال ان الرئيس نبيه بري قالها بوضوح
ان حركة امل لن تعطي صوتا واحدا الي الئحة توجد فيها
القوات اللبنانية بعد احداث الطيونة وبعد مواقف رئيسها
سمري جعجع من الثنايئ الشيعي .وبالتايل كل قياديي امل
والوطني الحر ال ينفون حصول تحالفات يف بعض املناطق،

رغم انهم يؤكدون ان الحديث عن ملف التحالفات ســابق
الوانه حتــى االن .واذا ذهبت االمور ملعارك انتخابية ،فان
التوافق الحاصل بني أمل  -الوطني الحر -املردة -حزب الله
عىل االمــور االستراتيجية قد يدفعهم اىل التحالف ايضا
لنيــل االك ية النيابية .من هنا ،تقول مصادر مقربة من
 8اذار انه ليس دقيقا الكالم بان حركة امل تتعايش مع اي
اك ية .بيد ان هذه املعلومات جرت خالل النقاشات التي
يتوالها حزب الله ،وما زال مسؤول االرتباط يف املقاومة
وفيق صفا والحاج حســني خليل يتوليان االتصاالت مع
جربان باســيل ونبيه بري وسليامن فرنجية بشكل دائم،
علام ان االمور تبدو صعبة بني بعض االفرقاء النعدام الثقة
بينهام وتراكــم امللفات املاضية ،غري ان رأب الصدع ليس
مستحيال.

} القوات اللبنانية :انتقاد عون
لواشنطن جاء بعد محاوالت يائسة
لرفع العقوبات عن باسيل }

بدورها ،رأت مصادر القوات اللبنانية ان الحكومة مل يكن
يجب ان تتعطل أساســا حيث ال يجوز تعطيل املؤسسات
العتبــارات ذاتية .وتابعت ان الخالفات السياســية هي
} النائب بالل عبدالله للديار :التحالفات
حــق مرشوع ،ولكن ال يجب ان تؤثــر يف انتظام العمل
النيابية ال تزال قيد النقا }
املؤسسايت الذي يكفله الدستور.
من جهته ،قال النائب بالل عبدالله للديار ،والذي ينتمي
واليوم عادت الحكومــة لتجتمع ،ولذا عليها ان تذهب
باتجاه ورشــة مفتوحة لفرملة االنهيــار مبا ان لبنان للحزب التقدمي االشرتايك ان التحالف يف الجبل ومناطق
منكوب ماليا وسياسيا واقتصاديا ومعيشيا ،يف محاولة اخرى ال يزال قيد النقا واملشاورات ،وان ال اتفاق نهائيأ
انجز حتى اللحظة.
للتحضري ايضا لالنتخابات النيابية.
وردا عىل ســؤال اذا كان التقدمي االشرتايك سيتحالف
وحول املعلومات التي تشري اىل ان املوازنة ستحمل زيادة
رضائب ورسوم ،فقد اختارت القوات اللبنانية الرتيث يف مع تيار املســتقبل يف بريوت ،فضل الناب عبدالله انتظار
موقفهــا قبل االطالع عىل املوازنــة بندا بندا لتبدي رأيها الصيغة التي ســيصدرها تيار املستقبل وتوجهاته ليبنى
املبني عىل قراءة معمقة لها  .واضافت ان املطلوب قبل اي عىل ال ء مقتضاه.
وعن امكان التحالف مع املجتمع املدين ،استبعد حصول
ء هو الثقة التي مصدرها االستقرار الذي ينمو يف ظل
وجود دولة اال انه لالسف الدولة يف لبنان مغيبة .وعليه ،ذلك مشــددا عىل ان ال احد ميكن ان يلغي احدا ،وقد اثبتت
قالت مصادر القوات اللبنانية «سنبقى يف الدوامة نفسها التجارب التاريخية هذا االمر يف حني اشــار اىل ان الحزب
االشــرتايك يؤيد ويدعم الشعارات التغيريية .وشدد عىل
ما دامت الدولة غري موجودة».
ولجهة ترشــيح ميخائيــل الدويهي من زغرتا من قبل ان الحزب التقدمي االشــرتايك ال يريد «شيطنة» احد وال
القوات اللبنانيــة ،اعتربت املصادر القواتية ان املصالحة «تخوين» احد قائال :لندع الناس تقرر يف صناديق االقرتاع».
اما عن توجيه رئيس الجمهورية ميشــال عون انتقادا
التــي حصلت مع املردة كان يجب ان تتم ،وهي مصالحة
بــارادة الفريقني مبا ان هذه املســألة تنتمي اىل ملفات رصيحا ومبارشا لواشنطن بالتدخل يف الشؤون اللبنانية،
الحرب االهلية التي باتت وراء جميع اللبنانيني ،كام يجب فرأى النائب بالل عبدالله ان الســيادة هي سياق متكامل
عــىل اللبنانيني التطلع اىل االمام .واضافت ان الخالفات ومتامسك وليست انتقائية ،لذا ال ميكن ان تتجزأ.

األزمــــــــة األوكـــــرانـــــيـــــة :فـــشـــل اجـــتـــمـــاع ج ــن ــي ــف بـــالـــتـــوصـــل الــــــى حــل
وروســيــا بانتظار ال ــرد األمــيــركــي «الــخــطــي» على مخاوفها األســبــوع املقبل
(تتمة ص)1
الرومانية ،يف إطار
األطلــيس املوجودة عــىل األرا
اتفاقية تطالب موســكو ب برامها من أجل خفض تصعيد
األزمة األوكرانية.
وقالــت وزارة الخارجية الرومانية  -يف بيان  -إن مثل
هــذا الطلب غــري مقبول ،وال ميكن أن يكــون جزءا من
مواضيع التفاوض.
وطالبت روسيا الجمعة بانسحاب قوات شامل األطليس
من رومانيا وبلغاريــا ،الدولتني العضوين فيه ،يف إطار
معاهدة تطالب بها لخفض التصعيد يف األزمة األوكرانية.
وكتبت وزارة الخارجية الروسية ردًا عىل سؤال طرحته
وسيلة إعالمية« ،ليس هناك غموض» ،مضيف ًة أن املسألة
هي «ســحب القوات األجنبية واملعدات واألسلحة ،إضافة
إىل (اتخاذ) تدابــري أخرى بهدف العودة إىل الوضع الذي
كان قامئًــا يف  1997يف الدول التي مل تكن آنذاك أعضاء
يف حلف األطليس».
وقالــت الوزارة «إنها حال رومانيا وبلغاريا» ،لكن هناك
ً
دوال أخرى كثرية معنية أيضً ا يف وســط أوروبا ورشقها
عىل غرار بولندا ودول البلطيق.

} تحذير بريطاين }

وحــذرت بريطانيا امس بوتــني ونظريه الصيني
جني بين من أن الغرب ســيقف صفــا واحدا «دفاعا عن
الدميوقراطية أمام الدكتاتورية» التي ترى أنها «باتت أك
سفورا من أي وقت منذ الحرب الباردة».
وقال رئيس الوزراء الربيطاين بوريس جونســون «إذا
شنت روســيا أي هجوم عىل أوكرانيا مهام كان حجمه،

شارل ايو رئيس التحرير العام
نـائـــب رئــيس التحرير  :حــنـا ايــــو
نائــبة رئــيـــس التحرير  :نــور نعمة

فســيكون كارثيا ،ليس عىل روسيا فحسب بل عىل العامل
أيضا».
جــاء ذلك يف رده عىل ســؤال حــول التوتر الرويس
األوكــراين أمس األول ،يف حني جدد دعم بالده لســيادة
أوكرانيا ووحدة أراضيها.
وتوتــرت العالقــات بني كييف وموســكو منذ نحو 7
ســنوات ،عىل خلفية ضم روســيا شــبه جزيرة القرم
األوكرانيــة إىل أراضيها بطريقــة غري قانونية ،ودعمها
االنفصاليني املوالني لها يف دونباس.
ومؤخــرا ،وجهت الدول الغربية اتهامات إىل روســيا
بشأن حشد قواتها قرب الحدود األوكرانية ،يف حني هددت
واشنطن بفرض عقوبات عىل روسيا إذا «شنت هجوما»
عىل أوكرانيا.

} خفض التصعيد }

ودعــت وزيرة الخارجيــة الربيطانية ليز تروس أمس
روســيا إىل «خفض التصعيد» وإجراء «محادثات بناءة»
بشــأن أوكرانيا ،محذرة من أن غزو هذا البلد ســيقود إىل
«مستنقع رهيب».
وخالل زيارة إىل ســيدين مــع وزير الدفاع بن واالس،
قالت تروس «سنواصل مع حلفائنا دعم أوكرانيا ،ونحض
روســيا عىل خفض التصعيد واملشــاركة يف مناقشات
بناءة».
وأضافت «الكرملني مل يســتخل العرب من التاري »،
مؤكدة أن الغزو لن يؤدي إال إىل مســتنقع رهيب وخسائر
يف األرواح كام حدث يف أفغانستان أيام الغزو السوفيايت
وال اع يف الشيشان.
وبشكل أوسع ،دعت تروس الدميقراطيات الغربية إىل
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السياســية تكفلها الدميوقراطية وتكون تحت ســقف
املؤسسات ،وهذا حق مرشوع مشرية يف الوقت ذاته اىل
ان حزبهــا وتيار املردة ال يلتقيان وطنيا بطريقة مقاربة
االمور الوطنية والسياســية ،وهذا حق دميوقراطي لكل
فريــق ســيايس ،وبالتايل من الطبيعــي ان يكون لدينا
مرشحون تابعون لخطنا السيايس.
اما عن التقارب الحاصل مؤخرا بني التيار الوطني الحر
وحركة أمل ،فقد علقت مصادر القوات اللبنانية ان الوطني
الحــر كان يتهم القوات حتى االمــس القريب بانها عىل
عالقة مع أمل واذ به يذهب باتجاه التقارب مع حركة امل.
واوضحت انه يف مطلق االحوال ،هذا الفريق الســيايس
(الوطني الحر) اما ميد يده لفريق من ثم يسحب يده واما
يذهب اىل التخوين حينا والحقا يدعو اىل حوار ،وبالتايل
بات نهج التيار الوطني الحر ال يجفى عىل احد ،والناس مل
تنس انتقاداته الالذعة للرئيس نبيه بري ولنوابه لوزرائه.
امــا نحن كقــوات لبنانية ،فلســنا معنيني مبا يفعله
الوطني الحر حيث ما يهمنا السياســة التي نتبعها والتي
هي سياسة واضحة وشفافة.
وعــن قول حركة امل انها لــن تتحالف ابدا مع القوات
اللبنانية بخاصــة بعد احداث الطيونة ،اوضحت مصادر
القوات اللبنانيــة ان التحالف بني القوات وامل مل يحدث
يومــا وال ميكن ان يحصل بدليل ان نواب القوات اللبنانية
مل ينتخبــوا يوما الرئيس نبيه بري رئيســا للربملان ال يف
عام  2005او  2009او  .2018وهذا امر بديهي الن القوات
ال تتوافق مع امل سياســيا ووطنيا ،ا ا هذا ال ينفي اننا
نتعامل ضمن املؤسسات مبا ان بري رئيس مجلس النواب.
وعن انتقاد رئيس الجمهورية ميشــال عون لواشنطن
واتهامهــا بالتدخل يف الشــأن اللبنــاين ،رأت املصادر
القواتية ان كالم عون يدخل يف سياق محاوالت العهد رفع
العقوبات االمريكية عن النائب جربان باســيل ،وبالتايل
عندما رأى الرئيس عون ان هذا االمر مســتحيل تحقيقه،
وجه انتقــادات للواليات املتحدة من الباب االنتخايب .اما
الحقيقــة ،فهي ان العهد عاتب عىل واشــنطن لوضعها
عقوبات عىل باســيل ،علام انها ليست عقوبات سياسية
بل هي مضبطة اتهامية امريكية بحق باســيل .وانطالقا
من ذلك ،تأمل القوات اللبنانية ان يعمم انتقاده عىل جميع
الــدول التي تتدخل يف لبنان ويعلن حياد الدولة اللبنانية
والنأي بالنفس.

العمل بشــكل وثيق مع أسرتاليا وحلفاء آخرين مبنطقة
املحيطــني الهندي والهادي« ،للتصدي للمعتدين العامليني»
الذين «أصبحوا أك جرأة بدرجة غري مسبوقة منذ الحرب
الباردة».
ودعــا وزير الدفاع األســرتايل بيرت داتن «العامل الحر»
إىل «الوقوف بحزم» ،وقال لقناة «ســفن نيتوورك» اليوم
«عندما نرى روسيا تت ف بالطريقة التي تعمل بها ،فهذا
يشــجع طغاة آخرين ودكتاتوريات أخرى عىل فعل األمر
نفسه ،وال سيام إذا مل يصدر رد فعل من بقية العامل».
وأضاف «اآلالف سيموتون ،وهذا ء ال يريد أي إنسان
أن يحدث» ،مشددا عىل أن «زيادة القوات الروسية مقلقة
جدا».

} دعوات روسية }

يف املقابــل ،قالــت وزارة الدفاع الروســية إن الوزير
سريغي شــويغو اقرتح عىل نظريه الربيطاين بن واالس
إجراء مباحثات يف موسكو.
يف الوقت نفســه ،نقلت وكالة تاس عن الكرملني قوله
إن الرئيس الــرويس فالدميري بوتني أكد أن كييف ال تزال
ترفض بعناد الوفاء بالتزاماتها مبوجب اتفاقات مينسك.
ميدانيا ،قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أرسلت كتيبتني
مــن أنظمة الدفــاع الجويــة «إس )400-S( »400-إىل
بيالروســيا للمشاركة يف التدريبات املشرتكة بني البلدين
يف العارش من الشهر املقبل.
وأوضحت الوزارة أن الكتيبتني ستشاركان يف اختبارات
اإلطالق خالل التدريبات املرتقبة ،ضمن ما يعرف بقوات
الرد الرسيــع لدولة االتحاد ،وهي قوات مشــرتكة بني
البلدين.
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مـــــجـــــلـــــس األمــــــــــــــن يــــديــــن
الــــهــــجــــوم عـــلـــى أبــــــو ظــبــي
(تتمة ص)1
اليمنيــة «منظمــة إرهابيــة»،
غــداة اعتداء عىل أبــو ظبي تبناه
الحوثيــون ،مشــريين اىل أنهــم
اســتخدموا فيه صواري وطائرات
مســرية ،ومهددين بتنفيذ هجامت
أخرى ،وداعني املدنيني إىل االبتعاد
عن «املنش ت الحيوية».
واندلــع حريق يف صهاريج نقل
محروقات برتوليــة قرب خزانات
رشكة أبــو ظبي النفطية (أدنوك)،
باإلضافة إىل حريــق يف منطقة
اإلنشاءات يف مطار أبو ظبي.
وأسفر الهجوم الحو عن مقتل
 3مدنيني ،وإصابة  6آخرين.
وعقــب الهجوم ،أكــد املتحدث
العسكري باســم الحوثيني العميد
يحيى يع أنهــم لن يرتددوا يف
«توسيع بنك األهداف ليشمل مواقع
ومنشــ ت أك أهمية خالل الفرتة
املقبلة» ،ودعــا الرشكات األجنبية
واملواطنــني واملقيمني يف اإلمارات
لالبتعــاد عــن املواقع واملنشــ ت
الحيوية حفاظا عىل سالمتهم.
يذكــر أنــه عــام  ،2019بــث
الحوثيون مقطــع فيديو قالوا إنه
يعود الســتهدافهم منشــ ت يف
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مطار أبــو ظبي الدويل عام 2018
بطائرة مسرية ،بيد أن اإلمارات نفت
تع ّرض املطار ألي هجوم ،وقالت إن
الحادث الذي وقع باملطار تســببت
به مركبة إمدادات.

} موقف إمارايت }

ويف هذا الســياق ،نقلت وكالة
األنبــاء اإلماراتية عن أنور قرقا
املستشار الدبلومايس لرئيس دولة
اإلمارات ،قوله إن بالده متتلك الحق
القانــوين واألخالقــي للدفاع عن
أراضيها وسكانها وسيادتها.
جاء ذلك يف اتصال هاتفي أجراه
قرقــا مــع هانــس غروندبر
املبعوث الخاص ل مني العام ل مم
املتحدة إىل اليمن.
وأشــار قرقــا إىل أن جامعة
الحــو ترفض االنخراط يف الحل
الســيايس ،وهذا ما يؤكده الهجوم
األخري عىل أهداف مدنية ،بحســب
قوله.
كام شــدد عــىل رضورة وجود
موقــف قوي وحازم مــن املجتمع
الــدويل تجــاه ما ســامه تعنت
الحوثيني ،مؤكدا أن بالده مستمرة
يف دعــم الجهــود الدولية لوقف
إطالق النار.
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