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و1701 ــن 1559  ــراري ــق ــل ل الـــعـــودة  ــال  ــ ــن خ مـ أهــلــّيــة  ــرب  ــ ــى ح ــ ال ــنــان  ــب ــل ب تـــدفـــع  الــخــلــيــجــيــة  الـــشـــروط 
ــات ؟ ــ ــاب ــ ــخ ــ ــت ــ ــن االن ــ ــار املـــســـتـــقـــبـــل مـ ــ ــي ــ ــروج ت ــ ــخـ ــ ــن »قـــــاعـــــدة االربــــــعــــــة« بـ ــ ــود مـ ــ ــم ــ ــل يـــنـــكـــســـر ع ــ هـ
ــزب الــلــه وأمــــل وحــلــفــائــهــمــا و»الــــقــــوات« وحــلــفــائــهــا  ــن حــ ــي ــة ب ــه ــواج ــنــيــابــيــة م ــطــة االنــتــخــابــات ال خــري
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بقلم املحرر السيايس

الرشوط التــي حملها وزير خارجيــة الكويت يف زيارته 
للبنان هي مبادرة جيدة وايجابية يف ان تســعى دول الخليج 
اىل التواصل مع لبنان. الوزير الصباح الكويتي، نقل رســالة 
فيها رشوط خليجية، لكنه نقلها عىل أنها رســالة من الدول 
الخليجية والعــامل العريب واملجتمع الــدويل، وفعليا االمر 
ليس كذلك، فهو يحمل رســالة من مجلس التعاون الخليجي. 
اما بالنســبة للعامل العريب فهو منقســم، فالجزائر وتونس 
وســوريا والعراق لهم موقــف آخر، ومع ذلــك حمل وزير 
الخارجية الكويتي رشوط لعــودة العالقات بصورة ايجابية 
بني لبنــان ودول الخليج، والرشوط التــي حملها ترتكز عىل 
عمل حزب الله بالتحديد، وهي تضــع الحكومة اللبنانية او 
الدولــة اللبنانية يف مواجهة مع حزب الله، كام يريد مجلس 
التعاون الخليجي، الن الوزير الكويتي عاد لذكر القرار 1559 
الذي يقول بانسحاب كل القوى االجنبية من لبنان وان يبقى 
الســالح الرشعي فقط بيد الجيش اللبنــاين ولن يقبل ببقاء 
الســالح لدى املقاومة اللبنانية يف يد حزب الله كام العودة 
اىل القرار 1701، فهذا القرار تخرقه ارسائيل جوا يوميا فيام 
هنالك مراقبون من حزب الله موجودون ضمن منطقة شامل 

الليطاين دون اي استفزاز او سالح.
وحمل الوزير الكويتــي معه رشوطا بعدم تعاطي وتواجد 
حزب الله يف اليمن حتى لو كانوا مستشــارين وال يف العراق 
ايضا وال رعاية حزب الله لقــوى معارضة مثل املؤمتر الذي 

انعقد يف بريوت للمعارضــة البحرانية واملؤمتر الذي حصل 
يف بريوت للمعارضة السعودية ويعترب ذلك مجلس التعاون 
الخليجي تدخال يف الشؤون الداخلية من قبل حزب الله وليس 
ان بــريوت هي عاصمة بلد دميقراطــي واي مؤمتر يحصل 
ســلميا ال يعترب تعديا عىل اي دولة يف العامل. وتحدث وزير 
الكويتي قليال عن تهريب املخدرات حيث لقي جوابا واضحا، 
ان القوى االمنية يف لبنان ستعمل عىل منع دخول املخدرات 
اىل دول الخليج، كام طلب الوزير الكويتي تعهدا بعدم حصول 
حمالت اعالمية عىل دول الخليــج، معتربا ان اي موقف من 
طرف لبناين وخاصة من حزب الله يعترب تدخال يف الشؤون 
الداخلية ومجلس التعاون الخليجي ومطلوب من الســلطات 

اللبنانية منع هذا االمر.
ان الدعوة لتنفيذ القرار 1559  والحديث عن ســالح حزب 
الله ولو بشكل ديبلومايس يعترب تدخال يف الشؤون اللبنانية 
ودفــع االمور يف لبنان اىل انقســام عمودي بني الشــعب 
اللبناين. واذا اخذنا مثال واحدا الحرب اليمنية مل يكن لبنان له 
عالقة بها ابدا بل ان الســعودية وبعض دول مجلس التعاون 
هي التي شــنت حرب عاصفة الحزم عىل اليمن ومل تستطع 
تنفيذ اهدافها العسكرية وفشلت يف هذا االمر ومل يكن لبنان 
او حزب الله هو البادىء بارسال مستشارين او مسؤولني منه 
لزيارة اليمن والتواجد هناك، وحرب اليمن هي عملية خاطئة 
رضبت الصف العريب كله حتــى ان الرئيس االمرييك بايدن 
سحب التوصيف االرهايب للحوثيني وطالب بحل ديبلومايس 
بالتفاوض بني الطرفني املتصارعني يف اليمن وخروج القوات 

لحل  التوصل  بعــد  الخليجية 
للحرب اليمنية.

{ موقف الحريري 
والسنة من االنتخابات {

اليــوم ســيعلن الرئيــس 
مــن  موقفــه  الحريــري 
وكل  النيابيــة،  االنتخابــات 
تقــول  الســائدة  االجــواء 
بانه ســيعلن عدم ترشــحه 
االمر  يبقى  لكن  لالنتخابات، 
ومل  ضئيلة  بنسبة  مؤكد  غري 
يتم معرفة ما اذا كان الرئيس 
ســيقاطع  الحريري  ســعد 
املســتقبل  تيار  ان  او  منفرداً 
الطائفة  تيــار يف  اكرب  وهو 
السنية ســيقاطعها. هذا واذا 
اعلن ذلك ســيتم احــراج دار 
سنية  وشــخصيات  الفتوى 

الرتشــح لالنتخابات. والطائفة  املســتقبل يف  تيار  خارج 
الســنية هي عمود من اربعة اعمدة تستند اليها االنتخابات 
وهم املوارنة والشيعة والســنة والدروز لذلك حاول الرئيس 
بري اقناع الرئيس الحريري بالرتشح لالنتخابات، لكن اجواء 
عني التينة ذكرت ان للحريري اسبابه بعدم خوض االنتخابات، 

وســارع الوزير وليد جنبالط اىل زيارة الحريري ومن بعدها 
اىل زيارة بري لدراسة الوضع يف حال قرر تيار املستقبل عدم 
الرتشح لالنتخابات النيابية املقبلة، فهل تهتز االنتخابات وال 
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بو حبيب مع الصباح

يف مســرية األوطان، متر األزمات عىل شاكلة اختبارات ملعدن الشعوب يف قدراتها 
عىل تخطيها، وعادًة ما تكون الوحدة الوطنية الســالح األمىض لدى أي شــعب عىل 
مواجهة الصعاب. يف األزمة األخرية التي مير بها لبنان، ورغم انها اعتى واشــد أزمة 
اقتصادية تــرب البالد منذ 150 عامــاً، فلقد حافظ الشــعب اللبناين عىل وحدته 
ومتاسك نســيجه االجتامعي. غداً تناقش الحكومة املوازنة العامة للدولة، ويف ايار 
ينتخب مجلــس نيايب جديد، ويف ترشيــن ان مل يحصل اي تعطيــل، ينتخب رئيس 
جمهورية جديد. كلها محطات مهمة ولكنها عابرة. ما يبقى هو الشعب واألرض، وما 
يبقي الشــعب يف أرضه هو وحدته الوطنية ومتاســكه يف وجه األزمات. فلنتشارك 
يف صناعــة األمل اذاً كلبنانيني وننترص معاً يف وحدتنا الوطنية عىل كل الصعاب علنا 

نخرج قريباً من هذا النفق املظلم.

عىل طريق الديار

»الديار«

وفـــــاة  حــــالــــة    13  : »كـــــــورونـــــــا« 
جـــــديـــــدة إصـــــــابـــــــة   6381 و 

أعلنت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مستجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 6381 
الرتاكمي للحاالت  العدد  إصابة جديدة بالفريوس، رفعت 

املثبتة منذ 21 شباط 2020 إىل 865,229.
وأوضحــت الوزارة أنّه »تّم تســجيل 6000 إصابة بني 
املقيمني و381 حالة بني الوافدين«، مشــريًة إىل أنّه »تّم 
تســجيل  13  وفاة جديدة، وبذلــك يرتفع العدد اإلجاميل 

للوفّيات إىل 9487».
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ــاريــوهــات املــطــروحــة ــن ــســي ــذه ال ــ ــة... وه ــاســي ــســي ســعــر صـــرف الـــــدوالر يــعــيــش عــلــى وتـــيـــرة الـــتـــطـــورات ال
فــيــهــا ؟ الـــدولـــي  ــد  ــق ــن ال ــدوق  ــنـ ــو دور صـ ــا هـ ــم ف ــا«...  ــًيـ ــاسـ ــيـ مـــوازنـــة 2022 هـــي مـــوازنـــة »املــمــكــن سـ
ــة ؟ ــع ــوق ــت ــوم... فــهــل مـــن ســـيـــنـــاريـــوهـــات غــيــر م ــ ــيـ ــ ــســة الــحــكــومــة الـ ألـــغـــام عـــديـــدة بــإنــتــظــار جــل

جاسم عجاقة

كثرية هي اإلستحقاقات التي سيواجهها لبنان هذا األسبوع 
خصوًصا عىل الصعيــد اإلقتصادي واملايل والنقدي باإلضافة 
اليوم محفوف مبخاطر  الحكومة  الســيايس. فإجتامع  إىل 
جمة ناتجة عــن التباعد يف األراء يف العديد من امللفات وهو 
ما قد يُنــذر بتصعيد يف وقت يحتاج فيه لبنان إىل أخذ العديد 
من القرارات الحكيمة التي تُنشله من أزمته الحالية املتفاقمة 

يوما بعد يوم.

{ الليرة رهينة السياسة {
منذ إطــالق مرصف لبنــان لتعميمه الشــهري رقم 161، 
إستطاع املركزي خفض سعر رصف السوق السوداء من خالل 

ضخ الدوالرات يف السوق عرب منّصة صريفة وبالتايل سحب 
اللرية اللبنانية من التداول خصوًصا بعد توسيع نطاق التعميم 
161 وإعطاء إمكانية ســحب الدوالرات من املصارف – بدون 
سقف – مقابل اللريات النقدية )الكاش(. وتُقّدر بعض املصادر 
قيمة الكتلــة النقدية باللرية اللبنانية املســحوبة من خالل 
هذه العملية بأكرث من خمســة تريليونات لرية لبنانية  وقد 
تّم ســحبها منذ إطالق التعاميم يف مقابل ضخ كتلة نقدية 
يف الــدوالر األمــرييك بقيمة 499 مليون دوالر - بحســب  
تقديراتنا -، بحســب النامذج العملية التــي قمنا بها، وكانت 
حصة مرصف لبنــان منها ما يُقارب الـــ 250 مليون دوالر 
أمرييك فقط والباقي هو نتاج الســوق التي أصبحت تُسّجل 
قســاًم ال يُســتهان به من عمليات الصيارفة املرخصني. وما 
يدفعنا إىل قول ذلك، هــو البيانات الصادرة عن مرصف لبنان 

وعن الســوق السوداء )أنظر إىل الرســوم البيانية(، فحجم 
التداول عىل منصة صريفة إرتفع بشــكل ملحوظ منذ إصدار 
التعميم 161 )خصوًصا منذ البيان األخري الذي ســحب سقف 
اإلســتفادة(، أضف إىل ذلك اإلنذار الذي وجهه مرصف لبنان 
إىل أكرث من 180 رصاًفا )من أصــل 300 رشعيني( بإلزامية 
تســجيل املعامالت عىل منصة صريفة تحت طائلة ســحب 
الرخصة. بالطبع هذه اإلســتنتاجات تبقى رهينة التأكيد من 

قبل السلطات النقدية.
عملًيا هناك ثالثة سيناريوهات موضوعة عىل الطاولة: 

الســيناريو األول هو سيناريو »الستاتيســكو« أي بقاء 
األمــور عىل حالها وهــو ما يعني بقاء ســعر الدوالر عىل 
مســتوياته الحالية إىل حني ضعف قدرات مرصف لبنان يف 
ضّخ الدوالرات يف الســوق وبالتايل مُيكن أن نشــهد عودة 

الــدوالر إىل اإلرتفاع نتاج غيــاب أي إجراءات إصالحية من 
قبل الحكومة.

الســيناريو الثاين هو سيناريو تشــاؤمي قد ينتج جراء 
خالفات سياسية قد تُعيد عرقلة عملة الحكومة وهو ما يعني 
أيضاً عودة إرتفاع الدوالر يف السوق السوداء بوقت أرسع من 

السيناريو السابق؛
الســيناريو الثالث وهو ســيناريو تفاؤيل وهو مبني عىل 
فرضية إقرار املوازنــة وبدء املفاوضات مــع صندوق النقد 
التي قد متتــد إىل اإلنتخابات النيابية ومن بعدها يتّم التوقيع 
عىل برنامج قــرض مع صندوق النقد الــدويل مقابل إجراء 

اإلصالحات.

لقي 123 شخصا مرصعهم يف االشتباكات 
املســتمرة لليــوم الرابع عىل التــوايل بني 
وما  اإلســالمية  الدولة  تنظيم  من  مقاتلني 
يعرف بقوات سوريا الدميوقراطية يف مدينة 

الحسكة )شامل رشقي سوريا(.
وقال املرصد الســوري لحقوق اإلنسان إن 
»العــدد أكرب من ذلك والعــدد الحقيقي غري 
معروف حتــى اللحظة، نظرا لوجود عرشات 
ال يعرف مصريهم«، فضال عن عدد كبري من 

الجرحى بعضهم يف حاالت خطرة.
وبدأ منذ ليل الجمعة الهجوم الذي يشــّنه 
تنظيم الدولة عىل ســجن غويران يف مدينة 
آالفا مــن عنارص  الذي يضــم  الحســكة، 
التنظيم. وتحاول القوات الكردية احتواء هذا 
الهجوم املتواصل لليوم الرابع بدعم من قوات 

التحالف.

وقالــت مصــادر محليــة ان مروحيات 
الصناعة  سجن  محيط  اســتهدفت  أمريكية 
االشتباكات  من  ليلة  بعد  الحســكة  مبدينة 
املتقطعة بني عنــارص تنظيم الدولة وقوات 
سوريا الدميوقراطية التي قالت إنها استعادت 

السيطرة عىل نقاط عدة شاميل السجن.
من جهتها، ذكرت مواقع إعالمية محلية أن 
تنظيم الدولة أطلق رساح 800 سجني، وقتل 
الدميوقراطية  ســوريا  قوات  من   200 نحو 
التي تشــكل وحدات حامية الشعب الكردية 

عمودها الفقري.
والهجــوم هو األكرب لتنظيــم الدولة منذ 
هزميته يف سوريا يف آذار 2019، وهذه املرة 
الثانية منــذ كانون األول املايض التي يهاجم 
فيها التنظيم السجن يف محاولة لإلفراج عن 

سجناء من أعضائه.

بــــمــــعــــارك قــــتــــيــــل   100 مـــــــن  أكــــــثــــــر 
ــة« ــيـ ــراطـ ــوقـ ــمـ ــديـ ــا الـ ــ ــ ــوري ــ ــ »داعــــــــــش« و»س

حرائق يف محيط السجن جراء االشتباكات

 )تتمة املانشيت ص12)

متصاعدة  مخاوف  وسط 
مــن غــزو رويس محتمل 
اجتمع  األوكرانية،  لألرايض 
بايدن  جو  األمرييك  الرئيس 
بفريقه لألمن القومي لبحث 
اتهمت  حني  يف  املستجدات، 
بالسعي  روســيا  بريطانيا 
يف  لها  موال  زعيم  لتنصيب 

كييف.
إنه  األبيض  البيــت  وقال 
جرى إطــالع الرئيس بايدن 
مساء الســبت املايض، عىل 
للعمليات  الحــايل  الوضع 
الروســية  العســكرية 
وإن  أوكرانيا،  حــدود  قرب 
الجهود  االجتــامع ناقــش 
املوقف  لتهدئــة  األمريكية 
عرب الدبلوماسية ومجموعة 
يتم  التــي  الــردع  تدابــري 

تنسيقها مع الحلفاء.
»أن  األبيض  البيت  أضاف 
بايدن جــدد التأكيد عىل أن 
بــالده ســتفرض عقوبات 

الحرب تقتــــــرب من أوكرانيــــــا... وبايــــــدن يجتمع بفريقــــــه األمني
دعم عســــــكري عاجل لـــــــ »كييف« وروســــــيا تنفي اتهامــــــات الغرب

املساعدات العسكرية تصل ايل اوكرانيا

أثارت ترصيحات نواب من الحزب الجمهوري يف 
الكونغرس األمرييك، بشأن عدم االلتزام بأي اتفاق 
الرصاع  إيران، موجة ضبابية عىل مســتقبل  مع 

السيايس الدائر منذ سنوات بني البلدين.
ويتزامن هذا مع االســتعداد النتخابات التجديد 
النصفي يف الكونغرساملقررة ترشين الثاين املقبل، 
فيام تراوح املفاوضــات الجارية بني طهران وعدة 
دول حول الربنامج النووي اإليرانيفي فيينا مكانها، 
خاصة مــع إرصار الوفد اإليــراين عىل الحصول 
عىل ضامن بعدم انســحاب واشنطن من االتفاق 
مجددا مهام تغريت اإلدارات الحاكمة، ورفع كامل 

العقوبات وليس بعضها.
وطالب عضــو لجنة العالقــات الخارجية يف 
الكونغــرس، تيد كروز، بإلغــاء أي اتفاق نووميع 
طهران، مبجرد وصول الجمهوريني للسلطة. وقال 
يف تغريدة: »ال يســتطيع بايــدن تقديم ضامنات 

للنظام اإليراين«؛ أي بشــأن عدم االنســحاب مرة 
أخرى، عىل غرار ما فعل الرئيس الجمهوري السابق 
دونالد ترامب، عندما انســحب مــن االتفاق عام 
2018«، مضيفا »إنهم يعملون بشكل محموم عىل 
صفقة جديدة كارثية من شــأنها أن ترتك برنامج 
إيران النوويسليام، بينام تضخ املليارات يف النظام. 
إن مل تكن الصفقــة معاهدة يصدق عليها مجلس 
الشيوخ، فسيتم متزيقها يف اليوم األول من إدارة 

الحزب الجمهوري للسلطة«.

{ وزير خارجية أمريكا {

ورصح وزير الخارجية األمرييك أنتوين بلينكن، 
بأن املفاوضات يف فيينا »وصلت إىل مرحلة قصوى 
ونهائية«، مشددا عىل البدء يف االستعانة بخيارات 
أخرى ومســارات مغايرة غري املسار الدبلومايس، 

يف حال مل تحرز طهران أي تقدم يف املحادثات.

وبحســب إذاعة »فردا« األمريكية، يف نسختها 
الفارسية، قال بلينكن: »لقد أعلن الرئيس األمرييك 
جو بايدنبشكل حاسم أنه سيلتزم باالتفاق النووي 
طاملا بقي يف منصبه، لكن ال ميكنه إعطاء مثل هذا 

الضامن بالنيابة عن إدارات أمريكية مقبلة«.

{ الرئيس االيراين {

من جانبه، قال الرئيس اإليراين إبراهيم رئييس، 
خالل زيارته ملوسكو، إن بالده »تهدف إىل التوصل 
التفاق نووي بغية رفع العقوبات«، مؤكدا، حسب 
زعمه، أن »الوكالة الدولية للطاقة الذريةمل تسجل 

أو ترصد خروقات نووية«.
ومستندا إىل عالقته بروسيا، قال: »التعاون بني 
طهران وموسكو سيعزز األمن يف املنطقة«، كام 

املفاوضات النوويــــــة... بلينكن : وصلت إلى مرحلــــــة قصوى ونهائية
طهــــــران : مــــــن املتوقّع إعادة إحيــــــاء االتفاق النووي خال شــــــهرين

)التتمة ص12( 
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االثنني 24 كانون الثاين 2022

» ارباك في »املستقبل« والشار السّني... الحريري يعتزل وبيت الوس »مفتو
خاسرون ورابحون من عزوفه... وتداعيات سلبية على املختارة؟

اللبنانيين ولين  املس الى  رسائل  فرنسي  البابا  من  ينقل  غاالغر 

شديد ابتسام 

»انتظــروين غدا«، بهذه 
ســعد  خاطــب  العبــارة 
الذين  املؤيديــن  الحريري 
الوسط  بيت  أمام  احتشدوا 
دعام لــه، ورفضــا لقرار 
اإلنتخابات  مــن  خروجه 
النيابيــة، مضيفا ان »بيت 
مفتوحا  ســيبقى  الوسط 
الحريري  كالم  لجمهوره«، 
نواب  سيسمعه  ملا  مقدمة 
وتكملة  املســتقبل«  »تكتل 
دلت  التي  اإلشــارات  لكل 
الحريري  قــرار  ان  عــىل 
مّتخــذ بإعــالن عزوفــه 
اإلنتخابات  خــوض  عــن 
النيابيــة املقبلــة، لكن ما 
تفاصيل  بعد،  معلوما  ليس 
الطريق  وخريطة  الخطــة 

املؤمتر  يف  األرجح  عىل  وسيعلنها   أعدها،  التي 
اليوم،  الوسط  بيت  الذي سيعقده يف  الصحايف 
ومــا اذا كان ســيرتك الحريــة لنوابه لخوض 
اإلنتخابات شــخصيا، وهل يشمل القرار الدائرة 
اللصيقة به ام يتوســع اىل املقاطعة السياسية 
الشــاملة محاوال إقناع من تبقى من رؤســاء 

نفسه املوقف  باتخاذ  السابقني  الحكومة 
الســيايس  لفريقه  الصادم  الحريــري  قرار 
وجمهــوره ســيكون حازما وملزمــا ألعضاء 
العدم،  انه مل يأت من  النيايب، وباملؤكــد  تكتله 
الخيار،  بل بناء عىل معطيات كثــرية أملت هذا 
وترتاوح بني من يربــط املوضوع بقرار خارجي 
ليوكل  االنســحاب مرحليا،  برغبته  يتعلق  ما  او 
ادارة البــالد لقوى األمر الواقع، كام يســميها 
»املســتقبليون« او نتيجة قراءة حريرية خاصة 
االبتعاد،  أملت  التي  املســتقبل«   »تيار  لوضعية 
نتيجــة تقييم ســلبي لتجربتــه يف الحكم مع 

التسوية  وســقوط  الحر  الوطني  والتيار  العهد 
السياســية معهام، فرئيس »املســتقبل« منهك 
سياســيا وماليا، وعالقاته مرتنحة مع حلفائه 
الســابقني،  بدءا مــن »القــوات« اىل حلفائه 
إضافــة كام تقــول املعلومــات، اىل تعقيدات 
وغياب  املايل  وضعه  بســبب  اإلنتخايب  املشهد 
الدعم الســعودي له وعــدم قدرته عىل خوض 
لرئاسة  التي مل تسمه  »القوات«  االنتخابات مع 

الحكومة.
تتعدد القــراءات لقرار الحريري األخري، فثمة 
اإلنتخابات  عن  ســيكون  انكفاءه  ان  يقول  من 
فقط واحجام ملرحلــة معينة، وهناك من يعترب 
لقيادات ســنية  الحريري سيؤســس  ان غياب 
بديلــة، لكن القــرار باملؤكد خلــق حالة ارباك 
يف الشــارع السني، وعىل مســتوى القيادات 
ــل عــدم وضــوح الصورة  السياســية، يف 
وما ســيكون عليه موقف رؤســاء الحكومات 
اذا كانوا ســيلتحقون مبقاطعة  السابقني، وما 

متام  والرئيس  الحريــري 
سالم.

تقــول  حــني  ويف 
ان جهات كثرية  املعلومات، 
انكفاء وتراجع  تستفيد من 
السياســية«  »الحريريــة 
أخصامــه  أبرزهــا 
فالواضــح  السياســيون، 
»املســتقبل«  تــرك  ان 
عمل  خارطــة  دون  مــن 
يحددها  سياســية  وادارة 
نواتها  ويطلــق  الحريري، 
ســيؤثر  اليوم،  مؤمتر  يف 
الســني  الشــارع  عــىل 
فيام  الحريري،  آل  وزعامة 
بتعزيز  انســحابه  يساهم 
ســنية  شــخصيات  دور 
منافســة  يف  تنجــح  مل 
موقع  وحجــز  الحريــري 
او حيــازة لقــب الزعامة 
يف الســنوات املاضية، وأكرث املســتفيدين من 
املجتمع  انتخابيا هم مرشحو  الحريري  انسحاب 
السنية  والشخصيات  السني،  الشارع  يف  املدين 
عالقات  له  الــذي  »القوات«  وحزب  املســتقلة 

السني. والجمهور  القواعد  مع  ومتينة  قوية 
رئيس  لغيــاب  الكربى  الســلبية  التأثــريات 
فغياب  املختارة،  زعيم  عىل  ســتقع  »املستقبل« 
ح الســيايس الداخ مسألة  الحريري عن امل
بالغــة الدقة ومؤثرة عىل النائب الســابق وليد 
جنبالط عىل املســتويني الشخ والسيايس، 
وكان الفتــا ان جنبالط قاد يف الســاعات الـ 
املاضية مهمة مســتحيلة إلقناعه  48 ســاعة 
وســائل  كل  مارس   حيث  املوقف،  عن  بالعدول 
اإلقناع لثنيه عــن العزوف، كام حر املوضوع 
يف زيارتــه األخرية اىل موســكو، حيث وضع 
الــرويس يف أجواء ما يحصل  الجانب  جنبالط 

الحريري به  مير  وما  سنيا 

عيد فادي 

باهتامم  اللبناين  امللف  يستحوذ 
كان  حيث  الفاتيــكان،  من  خاص 
األول  فرنســيس  البابا  لقداســة 
حركــة الفتة مع عــدد من زعامء 
حّضهم  خالل  مــن  املعنية،  الدول 
عىل دعــم لبنان ومســاعدته، إال 
املتأتية من مقّربني  املعلومــات  أن 
تشريإىل  الرســويل،  الكريس  من 
اســتياء البابــا ودوائــر عاصمة 
الكثلكــة يف العــامل مــن الرتف 
باملنظومــة  املحيــط  الســيايس 
عتب  ة  و لبنان،  يف  السياســية 
كبــري، كان قد عــرّب عنــه البابا 
فرنســيس خــالل زيارته لقربص 
أمام الوفــد اللبناين، ولهذه الغاية 

مل يزر بريوت عــىل خلفية ما يجري من رصاع 
سيايس وانقسامات، وبحيث عرّب عن هواجسه 
املسيحية  الســاحة  األوضاع عىل  إليه  آلت  عام 
بعد عــودة الرصاع بني »التيــار الوطني الحر« 
و«القــوات اللبنانية«، وكل مــا يرافق ذلك من 
ســجاالت وخالفــات كان يجــب أن تكون قد 

صفحتها. طُويت 
والالفت عــىل خط الفاتيــكان تجاه الوضع 
اللبناين، أضافت املعلومــات، ما يتمثل بالزيارة 
املرتقبــة لوزيــر خارجية الكريس الرســويل 
الكاردينــال غاالغر إىل لبنــان يف وقت قريب، 
غاالغر،  الكاردينال  أن  املقّربــة  املصادر  وتنقل 
للمسؤولني  وموقف  رسالة  من  أكرث  معه  يحمل 
األحزاب  بأنه سيســتثني  علم  وقــد  اللبنانيني، 
والتيارات السياســية يف زيارته التي ستقترص 
الرســميني،  فيها لقاءاته مع كبار املســؤولني 

البطريرك  طليعتهــا  ويف  روحية  ومرجعيــات 
الراعي. بشارة  الكاردينال  املاروين 

أما مواضيع البحث خــالل هذه الزيارة، فإن 
أنه ســيكون حاســامً عندما  املقّربني يؤكدون 
األول،  فرنسيس  البابا  وقلق  استياء  إىل  سيشري 
املؤّسسات  تعطيل  لبنان من خالل  ملا يحدث يف 
اإلقتصادي  الوضــع  إىل  إضافة  الدســتورية، 
ن عىل  املريب، وأيضاً إىل عــدم اإلقدام حتى ا
أي خطــوة إصالحية، وسيشــّدد مــن ناحية 
املسيحي،  ـ  اإلسالمي  الحوار  أهمية  أخرى عىل 
باعتبار  املسألة مساحة واسعة،  وسيعطي هذه 
أن الوضع يف لبنان واملنطقة يستدعي يف أكرث 
من أي وقت مىض الحفاظ عىل صيغة التعايش 
بني ســائر املكّونات الروحية يف لبنان ملواجهة 

العنف. ونبذ  والتطّرف  اإلرهاب 
أنفســهم،  املقّربني  فإن  أخــرى،  جهة  ومن 
ا  إ الفاتيكاين  املسؤول  زيارة  أن  يشّددون عىل 

 ، اإلستثنا الظرف  هذا  ويف  هي، 
عىل  الوضع  ضبط  إلعادة  محاولة 
والوقوف عىل  املســيحية  الساحة 
الكنيســة ومؤّسساتها، يف  وضع 
والحيا  املعيــ  الوضــع  ل 
التشــّدد يف  ثم  املــرتّدي، ومــن 
اللبناين  النســيج  عــىل  الحفاظ 
وكذلك،  والطائفــي،  اإلجتامعــي 
اإلستحقاقات  الحرص عىل حصول 
الدستورية يف مواعيدها، يف وقت 
الدول  قادة  مع  البابا  مســاعي  أن 
املعنية بامللف اللبناين ســتتواصل، 
خصوصــاً بعد ما ســيحمله وزير 
غاالغراىل  الكاردينــال  الخارجية 
التقريــر  الفاتيــكان، يف ضــوء 
الذي ســريفعه إىل البابا فرنسيس 
اللبنانيني،  املســؤولني  عىل  جولتــه  نتائج  عن 
عن  بها  خــرج  التي  والخالصات  وانطباعاتــه 
الوضع اللبنــاين الراهن، ويف املحصلة، أن ذلك 
ال يعنــي التحضري واإلســتعداد لزيارة متوّقعة 
للبابا إىل لبنان، باعتبار أن الظروف الراهنة غري 
مؤاتية لحصولها، إال بعد أن تنتظم املؤّسســات 
الدســتورية ، ويكــون التوافق بــني املكّونات 
أن  أنجز، عــىل اعتبار  اللبنانية قد  السياســية 
الفاتيكان تحرص عــىل حصول هذه  حــارضة 

الدستورية. مواعيدها  يف  اإلستحقاقات 
من هنا، فإن الزيارة يف حّد ذاتها، ومن خالل 
أعىل مســؤول يف الكريس الرسويل بعد البابا، 
يــدّل عىل حرص واضــح ملواصلة دعــم لبنان 
تربط  التي  التاريخيــة  الخصوصية  إطــار  يف 
وعالقاتها  صداقتها  وحيــث  بلبنان،  الفاتيكان 
أكرث من طيبة، وتتعدى الكنيســة إىل زعامات 

ورجاالت من طوائف أخرى.

ــن ــ ــيـ ــ ولـ ــ ــ ــسـ ــ جـــــــولـــــــة لــــــــوزيــــــــر خـــــــارجـــــــّيـــــــة الــــــكــــــويــــــت عـــــلـــــى املـ
ــة ــ ــّي ــ ــرب ــ ــع ــ ــات مــــــع الــــــــــــدول ال ــ ــ ــاق ــ ــ ــع ــ ــ ـــــل ال عــــــــــون: نـــــحـــــر عــــلــــى أفـــــ
ــنـــان ومــحــيــطــه ــبـ ــع لـ ــ ــقـــة مـــــجـــــدداً م ــثـ ــاء الـ ــنـ ــبـ ــات لـ ــرحـ ــتـ ــقـ : قـــّدمـــنـــا املـ ــا ــ ــب ــصــ ــ ال

جال وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد نارص املحمد الصباح، 
عىل املسؤولني اللبنانيني، وقال: »طالبنا بأال يكون لبنان منصة 
، وأن يكون عنرصا متألقا وأيقونة مميزة  ألي عدوان لفظي أو فع
يف املرشق العريب«، مشريا اىل أن »ال توجه للتدخل يف شؤونه«، 
مضيفا »أحمل رسالة كويتية خليجية عربية ودولية كإجراءات 
ن يف صدد  وافكار مقرتحة لبناء الثقة مجددا مع لبنان، وهم ا
دراستها، وان شاء الله يأتينا الرد قريبا، ولبنان ساحة أمل للجميع 

وليس منصة عدوان«.

{ قرص بعبدا {

هر امس بزيارة  واســتهل وزير خارجية الكويت زيارته قبل 
قرص بعبدا، والتقى رئيس الجمهورية العامد ميشال عون الذي 
أبلغه ترحيب لبنان بأي تحرك عريب من شــأنه إعادة العالقات 
الطبيعية بني لبنان ودول الخليج العريب، انطالقا من حرص لبناين 
ثابت عىل املحافظة عىل أفضل العالقات بني لبنان والدول العربية. 
وشكر للوزير الكويتي املبادرة التي نقلها وتعكس العالقات املميزة 
التي تجمع لبنان بالكويت، وال سيام أن هذه املبادرة تحظى بدعم 
خليجي وعريب ودويل بهدف إعادة بنــاء الثقة بني لبنان ودول 

الخليج.
وأكد للصباح »التــزام لبنان تطبيق اتفــاق الطائف وقرارات 
الرشعية الدولية والقرارات العربية ذات الصلة«، مشريا »اىل أن 
األفكار التي وردت يف املذكرة التي سلمها الوزير الكويتي ستكون 
موضع تشاور العالن املوقف املناسب منها. وجدد متانة العالقات 
اللبنانية-الكويتية، محمال الصباح تحياته اىل أمري دولة الكويت 
الشــيخ نواف األحمد الجابر الصباح، وويل العهد الشيخ مشعل 
األحمد الجابر الصباح، وشــكر لبنان رئيسا وشعبا عىل وقوف 
ا اىل جانب لبنان يف مختلف الظروف الصعبة التي  الكويت دا

مر بها، إضافــة اىل »رعاية اللبنانيني املقيمني يف بلدهم الثاين 
الكويت«.

وكان الصباح نقل يف مستهل االجتامع اىل عون تحيات أمري 
الكويت وويل العهد والشــعب الكويتي، وقدم لعون املذكرة التي 
تضمنت أفكارا واقرتاحات هدفها »إعادة بناء الثقة بني لبنان ودول 
الخليج«، مجددا تأكيد »عدم التدخل يف الشؤون الداخلية اللبنانية، 

وعدم الرغبة يف ان يتدخل لبنان يف شؤون دول أخرى«.

{ كلمة يف سجل الترشيفات {

ويف ختام االجتامع، دون الصباح كلمة يف سجل الترشيفات، 
جاء فيها: »ترشفت بلقاء رئيس جمهورية لبنان الشــقيق حيث 
نقلت له تحيات أخيه أمري الكويت، وحكومة وشــعب الكويت، 
والتمنيات للبنان بأن ينعم باملزيد من االستقرار واألمن واالزدهار«.
وبعد اللقاء، قال الوزير الكويتي للصحافيني: »أحمل رســالة 
كويتية، خليجية، عربية، ودوليــة، كإجراءات وأفكار مقرتحة 
»لبنــاء الثقة مجددا مع لبنــان. كل هذه األفــكار واملقرتحات 
مستنبطة، وأساسها، قرارات الرشعية الدولية والقرارات األخرى 
ن اىل  السابقة لجامعة الدول العربية. ولله الحمد، لقد نقلتها ا
ن بصدد دراستها، وان شاء الله يأتينا الرد  فخامة الرئيس، وهم ا

عىل هذه املقرتحات قريبا«.
وردا عىل ســؤال هل دول الخليج التي اتخــذت إجرءات بحق 
لبنان ســرتاقب ما يقال فيه، بعد كالمه أمس عن اال يكون لبنان 
منصة »للعدوان اللفظي«، وما تعليقه عىل املجزرة يف اليمن قبيل 
يومني أجاب: »ان الذي طالبنا به هو اال يكون لبنان منصة ألي 
. نحن نريد لبنان مثلام كان ألكرث من 73  عدوان لفظــي او فع
سنة، عنرصا متألقا، أيقونة ورمزية مميزة يف العامل ويف املرشق 

العريب. هذا هو لبنان الذي نعرفه. هو 
ليس منصة عــدوان، وال أي مكان آخر 
لجلب أي حساسية تجاه هذا البلد وهذا 

الشعب«.
وعن الدعوة الرســمية التي قدمها 
لزيارة  الرئيــس نجيل ميقــا  اىل 
الكويت، وزيارة وزير الخارجية اللبناين 
ــل قطع العالقات  اىل الكويت، يف 

الديبلوماسية، قال: »أوال، العالقات الديبلوماسية مل تنقطع مع 
الكويت. تم استدعاء السفري للتشاور. ثانيا ان دعوة وزير الخارجية 
اللبناين اىل الكويت تأ من خالل اجتامع تشاوري عريب سوف 
ن ترتأس مجلس  يعقد آخر هذا الشهر يف الكويت، بحكم انها ا

وزراء خارجية الدول العربية«.

{ يف عني التينة {

وانتقل الصباح اىل مقر الرئاسة الثانية عني التينة، حيث التقى 
رئيس مجلس النــواب نبيه بري. بعد اللقاء، قال  وزير الخارجية 
الكويتي للصحافيني: »تبادلنا أطراف الحديث وتحدثنا مبوضوع 
ن  ر بها ا العالقات الثنائية بني الكويت ولبنان والتحديات التي 
إقليميا ودوليا واألســاس يف زيار للبنان هي وضع إجراءات 
لبنــاء الثقة مجددا بني لبنان ومحيطه اإلقليمــي والدويل، هذا 
«. وردا عىل سؤال حول تزامن زيارته مع التحضريات  أساس لقا
لإلنتخابات وعزوف الحريري عن املشــاركة فيها أجاب: »اوال ال 
يوجد أي تدخل يف الشؤون الداخلية للبنان، وثانيا، ال تخرج الزيارة 
عن الثالث رسائل التي نقلتها. الرسالة االوىل، التعاطف والتضامن 
زر واملحبة للشــعب اللبناين. النقطــة الثانية، هي تطبيق  والت

سياسة النأي بالنفس.
والنقطــة الثالثة، هي الرغبة لدى الجميــع بأن يكون لبنان 
مستقرا آمنا وقويا وأن قوة لبنان هو قوة للعرب جميعا وعىل ان 
يصري هذا االمر واقعا من خالل تطبيق قرارات الرشعية الدولية 

والقرارات العربية.

{ يف الداخلية {

والتقى وزير الخارجية الكويتي وزير الداخلّية بسام املولوي 
الذي أكد »موقف لبنان ووزارة الداخلية من كّل األمور التي تحصل 
يف البلد أو أّي ما قد يشكّل أذى لفظيا لدولة الكويت وكّل ما يتعلق 

بضبط الحدود وتهريب املخدرات«.
بدوره، قال وزيــر خارجّية الكويت خــالل مؤمتر صحفي 
مشرتك مع املولوي: »تطرّقنا إىل تصدير آفة املخدرات إىل خارج 
لبنان وهنــاك مطالب ورغبة يف أن تكون كافــة منافذ الدولة 
تحت ســلطتها. ومتّنى من خالل بسط الدولة لسلطتها أكرث أن 
يُصبح لبنان أكرث أمناً واستقراراً. وطالب آليات لضامن عدم مرور 
الشحنات إىل الكويت واملنطقة وعىل السلطات اللبنانية إجراء ذلك 

إلعادة الثقة«.

را اال ون ب الصباح                                                                                  عو مست

ــري ــ ــري ــ ــح ــ بـــــــري عـــــــر األوضــــــــــــا مـــــع ال
إســتقبل رئيس مجلس النواب 

هر امس، يف مقر  نبيه بري بعد 

الرئاســة الثانية يف عني التينة، 

الرئيس ســعد الحريري، بحضور 

مجلس  لرئيس  السيايس  املعاون 

النواب النائب ع حســن خليل 

ومستشار الرئيس الحريري هاين 

حمود. وجــرى خالل اللقاء الذي 

إســتمر ألكرث من ساعة ونصف 

الساعة البحث يف األوضاع العامة 

وآخر املستجدات.

وغادر الحريري من دون اإلدالء 

بأي بترصيح.
ي حسن ابرا ب الحرير                              بر مست

ى« ــداً»ممنو في القانون أن يكون لبنان مصدراً ألّي أ ــ ــي جــــّيــــد جـ ــ ــنـ ــ ــع األمـ ــ ــوضـ ــ املــــــولــــــوي: الـ
االنــتــخــابــات إجــــــراء  دون  ــول  ــحـ يـ ســبــ  وال 

القايض  والبلديات  الداخلية  وزير  أعرب 
بســام املولــوي، يف حديــث اىل جريدة 
الكويتيــة«، عــن اعتــزازه  »السياســة 
الكويتية،  ـ  اللبنانية  الثنائيــة  بالعالقات 
أمني  انه »لن يســمح بــأي تهديد  مؤكدا 
للكويت أو الســعودية أو أي دولة خليجية 
أو عربيــة«، مشــددا عىل انــه »ال تجوز 
اإلســاءة ملن قدم الخري للبنــان يف أحلك 

السلم«. أوقات  الظروف ويف 
لبنان أضــاع فرصا  ان  ويف حــني رأى 
العالقات مع  كثرية إلحداث خرق يف جدار 
الدول الخليجية، أكد ان »العالقة بني لبنان 
والخليــج نؤمن بهــا وملتزمون الرشعية 
العربيــة«، مضيفا »ممنــوع بالقانون أن 
يكون لبنان مصــدرا ألي أذى يطال الدول 
العربيــة... ولن أقبل تعكــري عالقاتنا مع 

الخليجيني«. األشقاء 
وشــدد عــىل أن »وزارة الداخلية تقوم 
االنتخابات  املطلوبة إلجراء  اإلجراءات  بكل 
النيابيــة يف موعدهــا«، وأكــد أنه ليس 
لديه خشــية مــن أي أمر قــد يؤجل هذا 
االســتحقاق، مشــددا عــىل أن »الوضع 
األمنــي جيد جــدا، مقارنة مــع الوضع 
املــايل واالقتصــادي الذي نعيشــه، فلو 
أي  اقتصادية ومالية يف  أزمة  كانت هناك 
دولة يف العامل، كالتي نعيشــها، لكنا رأينا 
ارتفاعا كبريا يف عــدد الجرائم، الحمد لله 
الوضع األمني مضبــوط عندنا، وأنا أتابع 
األمور األمنية لحظــة بلحظة، ويف امللف 
األمني، اعترب نفــيس معنيا، كام الضباط 

نــة اللبنانيني  والعنــارص، وبإمكاين ط
وبإمكاننا  جيــد،  األمني  الوضــع  أن  اىل 

نيابية«. انتخابات  إجراء 
وردا عىل ســؤال حول وقوف حزب الله 
وراء تصديــر املخــدرات إىل الخليج، قال: 
»إن عمل األجهــزة األمنية دقيق يف مجال 
تهريب املخدرات، ونحن نكشــف العمليات 
ونتابع الشــبكات املوجــودة يف أكرث من 
منطقة لبنانية، مع العلم أن أكرث املخدرات 
يأ من خــارج الحدود، وما يتصل بهوية 
الذين يتم توقيفهــم، أمر يتعلق بالتحقيق، 
عالقة  لها  مخــدرات  بضبط  نكتفــي  وال 
ا نتابــع كامل العمل  مبصدر معــني، وإ
التحقيق  إىل  وصوال  واالستخباري،  األمني 
، ولكــن أنا ال أنســب الجرمية  القضــا
إىل طرف، ألن ليس لهــا طائفة أو دين«، 
مضيفــا »ســنصل يف محاربتنا الجرمية 
يف  وخصوصا  أهدافنــا،  إىل  والتهريــب 
إىل  التهريب  من عمليــات  العديد  كشــف 
الدول العربية، وكشــف الشبكات الواحدة 
التشــدد  تلو األخرى، كام طالبت برورة 
عرب املعابر الحدودية، ورفضت أن أســمع 
التجهيزات«. أو  العديد  أي تذرع بنق يف 

املولوي، ردا عام أشيع عن حاالت  وختم 
، إىل أن  فرار من ســلك قوى األمن الداخ
 ، »حــاالت الفرار يف قــوى األمن الداخ
بــني الضباط والعنــارص، بحدود الـ 400 
من أصل 26 ألفا، وهو رقم قليل«، مشــددا 
عىل أن »همــه هو املحافظة عىل العنارص 

السلك«. يف  الباقية 

ــاد ــس ــف ــة مــكــافــحــة ال ــ ــي ــن ه ــي ــي ــع ــن: ت ــيـ ــاسـ يـ
جـــــــــــــزء مــــــــــن مـــــــــســـــــــار الـــــتـــــعـــــافـــــي

غرد وزير البيئة نارص ياسني عىل حسابه عىل 
»تويرت«: »اليوم يعود االنتظام املؤسسا بداية 
مبناقشة مرشوع قانون املوازنة العامة للعام 
2022، مبا لها ومــا عليها. لكن هناك بند عىل 
جدول األعامل بال االهمية وهو تعيني الهيئة 
الوطنية ملكافحة الفساد وتفعيلها، وهو جزء 
ال يتجزأ من مسار التعايف الذي عىل الحكومة 
اللبنانية سلوكه.ششسيتم تعيني الهيئة الوطنية 
لية مبتكرة ومركبة  ملكافحة الفســاد وفقا 
يك تســمح بإقامة التوازن يف عملية التعيني 
العملية  ولكنها تحصن وبشكل غري مسبوق، 

ضد املحاصصة والزبائنية، اذ انها جعلت للقضاة 
حق االنتخاب املبارش لقاضيني متقاعدين بدرجة 

رشف، وقد تم هذا فعال.
ســيكون ملجلس الوزراء اختيــار األربعة 
الباقيني، وان ينحرص االختيار يف من هم من 
ذوي درجة املاجســرت أو أعىل وخربة ال تقل 
عن 10 سنوات يف مجاالت اختصاص محددة، 
حرصا من ضمن مرشــحني تقدمهم 4 جهات 
هي نقابتا املحامني، نقابة خرباء املحاســبة، 
هيئة الرقابة عىل املصــارف، ووزارة التنمية 

اإلدارية«.

ــوا ــ ــّيـــة: أطــف ــربـ ــجــامــعــة الـــعـ ــل ــبـــان ل ــد قـ ــمـ أحـ
ــعــرب ــم ال ــواصـ ــل أن تـــحـــرق عـ ــب ــن ق ــم ــي ــار ال ــ ن

طالب املفتي الجعفري املمتاز الشيخ أحمد 
قبالن يف بيان، مجلس الجامعة العربية بأن 
»ال يرتكــب جرمية تاريخية ضــد اليمنيني، 
وعليه واجــب الخضوع لصــوت الله وكف 
العدوان عــن اليمن، كام عليــه أن يتذكر أن 
العرب تعيش أسوأ لحظات تقهقرها ومتزقها 
فال يزيد بذبحها، خالفا ملجلس االمن الدويل 
الذي يضع سيفه، بنحر الضحية ويرق عىل 

الجثث املظلومة كام يفعل باليمن وغريها«.

وقال: »إن الحل مير بصلح سيايس أخالقي 
بعيدا من لعبة اإلبتالع العسكري أو السيايس 
وإصــدار البيانات املنفوخــة ألن زمن ابتالع 
واليوم  انتهى،  االستعراضية  والبيانات  الدول 
املنطقة تعيش توازنات جديدة واملايض بخرب 
ء أصلــح للعرب من وحدتها  كان، والص 
الدول  لجامعة  والوصية  ونبيه.  وكتابه  بالله 
اليمن قبــل أن تحرق  العربية: أطفئــوا نار 

عواصم العرب«.
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ــان: أدعــــــــــو الـــحـــكـــومـــة ــ ــعـ ــ ــنـ ــ كـ
ــة املــوازن فــي  الــخــلــل  تصحي  الـــى 

غرد النائب ابراهيم كنعان عرب حسابه عىل »تويرت«: 
»أدعــو الحكومة لتصحيح فــوري للخلل يف املوازنة 
النــــاتج من تحمــيل املــواطن أعــــباء االنهيار 
رضيبيــا ونقديا بخاصــة ان االصالحات البنيوية يف 
االدارة املاليــة واملرصفية كام إعادة هيكلة الدين العام 

مل تبدأ بعد«.

الرائد الــدســتــوري  االخــتــبــار  جنباط: 
... والتعطيل وصل الى العراق في النجا

غرد رئيس الحزب التقدمي االشــرتايك وليد جنبالط 
عــرب »تويرت«: »يبدو أن االختبار الدســتوري الرائد يف 
 welcome join النجاح والتعــــطيل وصل إىل العراق

.«the club

رّح بمعاودة مجل الوزراء إجتماعاته 
وزير الشباب والرياضة : كرامة املواطن
البند األول على قائمة اهتمامات الحكومة

رحــب وزير الشــباب والرياضة جورج كالس يف 

بيان، مبعــاودة مجلس الــوزراء إجتامعاته إلقرار 

جــدول البنود املرتاكمة ودراســة مرشوع املوازنة، 
متهيدا لرفعها اىل مجلس النواب ملناقشــتها يف وقت 
قريــب، وإعترب أن »اإلجتامعــات املكثفة للحكومة 
التــي تبدأ غدا يف قرص بعبدا وتســتكمل يف القرص 
الحكومي، ستــــسهم بتأكيد ثقة املواطنني بالدولة 
كام تســتعيد ثقة الخــارج واملنظامت الدولية بقدرة 
لبنــان عىل النهــوض من جديد وتجــاوز األزمات، 
بتامســك القوى السياســية ودعــم األصدقاء وأخذ 
املبادرة بإنجــاز الخطوات العقالنية الهادئة الواجب 
إتخاذهــا لإلنقاذ وفق رؤيــة إقتصادية تراعي دقة 
الظــروف االقتصادية واالجتامعية القاســية التي 

اللبنانيون«. يعانيها 
واعترب أن »بوادر اإلنفتاح العريب والدويل عىل لبنان 
واإلجــــامع عىل تأكيد الثقة  بــدوره، تبرش مبواقف 
إيجابية وجادة داعمة لتوجهات الحكومة يف خطواتها 
الهادفــة إلعادة لبنــان اىل رأس االهتاممات العربية 

والدولية«. 
وأكــد كالس أنه »بقدر ما يتــم الرتكيز عىل اهمية 
و إحرتام اإلستحــــقاقات الدســتورية، يجب العمل 
نة الناس عىل حارضهم وتأمني موارد عيشــهم  لط
ورعاية اوضاعهم الصحية واالجتامعية والحفاظ عىل 
حقوقهم وودائعهم املالية، ألن كرامة املواطن هي البند 

ة إهتاممات الحكومة«. األول عىل قا

كامل ذبيان 

مل يكن مفاجئاً ان يصل الرئيس سعد 
السيايس«،  »البؤس  اىل هذا  الحريري 
ويعــاين مــن »اكتئاب« ســببته له 
االفرتاق  عليــه  ُفرض  التي  الســلطة 
عنها، والخروج من رئاســة الحكومة، 
وهــو يتجه للعزوف عــن االنتخابات 
النيابيــة، كام مل يعــد مهتامً لوراثة 
»الحريرية السياســية«، التي يسابقه 
عليها شــقيقه بهاء الذي يرفع شعاراً 
لتيار سيايس يؤسسه،  للبنان«،  »سوا 

ليس »سوا مع سعد«. لكن 
فالرئيــس الشــهيد رفيق الحريري، 
كان ال يعــد اياً من انجاله ليكون وريثاً 
سياســياً له، وهم مل يظهروا معه يف 
نشــاطه الســيايس، النه كان يعرف، 
ان من ســيكون له الرأي يف ان يستمر 
سياســياً هو شخصياً او من سيخلفه، 
يعود اىل الســعودية، التي صنعت من 
األب، شــخصية سياســية  الحريري 
عندمــا كلفته ان يكــون مبعوثها اىل 

لبنان وســوريا، للمساعدة يف حل االزمة اللبنانية منذ مطلع 
انينات القرن املايض، فشــارك كوســيط ســعودي باسم 
»الشيخ رفيق الحريري«، يف حضور اجتامعات جنيف ولوزان 
يف عامي 1983 و1984، التي عقدت بني االطراف اللبناين، يف 
عهد الرئيس امني الجميل، الذي اتهمه خصومه السياســيون، 
بانه حكم باسم حزب الكتائب، ووقع اتفاق 17 ايار مع العدو 
، ثــم لعب الحريري دوراً يف عقد وتوقيع »االتفاق  االرسائي
« يف دمشق بني كل من »حركة امل« والحزب »التقدمي  الثال
االشــرتايك« و«القوات اللبنانية« برئاســة اي حبيقه يف 
نهاية العام 1986، والذي تم اســقاطه من قبل امني الجميل 
بتحالفه مع »القوات« التي ســيطر عليها بانقالب عســكري 
ســمري جعجــع، اىل ان كان دور لرفيــق الحريري يف اتفاق 
الطائف الذي انتج تســوية سياســية، الصالح النظام ووقف 

االهلية. الحرب 
وكل مــا قام به »ابو بهاء«، كان بدفع من اململكة التي كان 
ينطق باســمها، واوصلته اىل رئاســة الحكومة بتفاهم مع 
سوريا، يف العام 1992، ليكونا رشيكني يف تنفيذ بنود اتفاق 
الطائف، وعندما كانت العالقة تهتز بني »الســينني« اي سوريا 
والســعودية، كان لبنان يتأثر بذلــك، اىل ان اصبحت الكلمة 

فيه. السوري  للنظام  النهائية 
هــذا العرض التاريخي الذي يشــري اىل نشــأة »الحريرية 

السياســية« بدعم ســعودي، فان مصادر سياســية متابعة 
للعالقة بني الرياض و«الحريرية«، تشــري اىل ان هناك توجها 
لدى القيادة الســعودية يف اال تضــع كل اوراقها لدى عائلة 
او طرف ســيايس، وان تجربتها مــع »الحريرية« منذ اربعة 
عقود ال تشــجع كثرياً، وان التوجه هو نحو »التعددية« داخل 
الطائفة الســنية، التي اقفلت »الحريريــة« بيوتات لعائالت 
سياســية، ذهبت باتجاه مغاير للسياسة السعودية يف لبنان 
والتصقت بســوريا كام بحزب الله، انطالقاً من محاوالت عزل 
القوى السياســية والحزبية وشــخصيات وازنة يف الطائفة 
الســنية، اذ ال ين آل كرامي، اســقاط الرئيس عمر كرامي 
مــن الحكومة مرتني يف 6 ايــار 1992، لتمهيد الطريق امام 
وصول رفيق الحريري اىل رئاسة الحكومة بدعم من »الثال 
الســوري« عبد الحليم خدام وحكمت الشهايب وغازي كنعان، 
وحلفــاء لبنانيني لهم، ثم بعد اغتيال الرئيس الحريري يف 14 
شــباط 2005، واستقالة الرئيس كرامي، بضغط الشارع الذي 
تــم تحريكه داخلياً، وخارجياً، الخراج القوات الســورية من 
لبنان، ثم نزع سالح حزب الله واخراج الرئيس اميل لحود من 
القــرص الجمهوري، عمالً بالقــرار 1559 الصادر عن مجلس 

2 ايلول 2004. االمن الدويل يف 
كل هــذه املعطيات تركــت للقيادة الســعودية، ان تخرج 
»الحريرية السياسية« من السلطة، واول الرسائل وصلت يف 
تقديم سعد الحريري استقالته من الرياض يف 4   ترشين الثاين 

2017، واخرجه من االحتجاز فيها قرار 
فرنيس ـ امرييك ـ مرصي، اضافة اىل 
دعم رئيس الجمهورية العامد ميشــال 
الرئاسية«،  عون رشيكه يف »التسوية 
التي مل تنظر اليها السعودية بايجابية، 
لكنهــا انتظرت مامرســة العهد، الذي 
كان يؤمــل منه ان ينقلب عىل »تفاهم 
مار مخايل«، وهو االص يف 14 آذار ال 
»التايواين« كام وصفه ســمري جعجع، 
لكن الرئيس عــون مل يبدل موقفه من 
املقاومــة، وارّص عــىل قانون انتخاب 
عىل اســاس النظام النســبي، فحّسن 
التمثيل املســيحي، لكنه اعطى اكرثية 
لحزب اللــه وحلفائه التي افرحت قائد 
الثوري  »فيلــق القدس« يف الحــرس 
االيــراين، وباتــت طهــران تنظر اىل 
بــريوت عىل انهــا احــدى العواصم 
االربع التي لها نفوذ فيها، وهو ما ترك 
املســؤولني الســعوديني يحّملون سعد 
الحريري مسؤولية ما اوصل اليه اداؤه 
الســيايس، يف تقديم التنازالت، وعقد 
الصفقــات مع رئيــس »التيار الوطني 
الحر« جربان باســيل، وربط النزاع مع حزب الله، والســكوت 
عن الفساد والتورط فيه مع سياسيني يف لبنان، حيث يتحدث 
هؤالء املســؤولون يف مجالسهم عن انه ال ميكن للحريري ان 
يســتمر يف موقع املسؤولية، لذلك اقفلت الرياض االبواب يف 
بي، ليؤســس لعمــل جديد له، بعد  وجهــه، وانتقل اىل ابو 
ان خ مؤسســاته ورشكاته يف السعودية وُعرضت للمزاد 

افالسها. اعالن  مع  العلني، 
لذلك حر الحريري اىل بريوت، دون اي اســتقبال شعبي، 
ومل تعلــق لــه الفتات لعودته، بل جاء ليعلــن انه اخذ اجازة 
سياســية غري مدفوعة االجر والجل غري مسمى، وسيقضيها 
يف الخارج، وســبق له ان ترك لبنان ملدة خمس سنوات بعد ان 
اســتقال ثلث اعضــاء حكومته زائداً واحداً مطلع عام 2011، 

ليعود مع »التســوية الرئاسية« عام 2016.
وتطرق الحريري مع »كتلة املســتقبل« و«تيار املســتقبل« 
راء  وشــخصيات قريبة من »بيت الوســط« لكل االفكار وا
واالقرتاحــات، منهــا مــن حّضه عــىل الرتشــح ومل تقبل 
الســعودية، وبعضهــم نصحه باالبتعــاد ملرحلة، ومنهم من 
اقرتح عليه اال يرتشــح، ولكن يســمي مرشــحني ومن يفوز 

املستقبل«. »تيار  يكونون  منهم 
لكــن كل هذه االقرتاحات، اســتمع اليها الحريري، الذي ال 

ميلك قراره، الذي جاء من الســعودية بان يرتاح.

الحريــــــري فــــــي إجازة سياســــــّية غيــــــر مدفوعــــــة األجر الــــــى أجل غير مســــــّمى
يّد التعّددية في الطائفة الســــــنّية الســــــعوديّة أنهت عاقتها مع »تيار املســــــتقبل«.. وت

عتدال الســــــّني عزوف الحريــــــري عن الترّشــــــ وترك الخيار ملرّشــــــحي »املســــــتقبل« يترك فراغــــــاً وافتقاداً ل
نتخابات« ؟ ســــــاء« وميقاتي وسام الى جانبه يعني شــــــبه مقاطعة سنّية... وإمكانية »تطيير ا اصطفاف »نادي الر

دول بشعالين 

ينتظــر لبنان أن يبدأ، بدءاً مــن اليوم اإلثنني، إعالن املواقف 
الداخلية من التحالفات اإلنتخابية، وعىل رأســها موقف رئيس 
»تيار املســتقبل« ســعد الحريري الذي رّوجت مصادره لقرار 
إعالنه عن العزوف عن الرتّشــح شخصياً لإلنتخابات النيابية 
املقبلة، فضالً عن عدم ترشــيحه أي أحد من »التّيار«، بل ترك 
الخيار للمستقبليني بالرتّشح بشكل شخ يف جميع الدوائر، 
إّما عرب لوائح خاّصة، أو باإلنضامم اىل اللوائح التي ينسجمون 
خرين. علامً بأّن مثل هذا القرار، قد ال يُلغي  فيها مع املرّشحني ا
إمكانية أن يُجري بعض التحالفات اإلنتخابية لدعم مرشــحي 
»املستقبل« من تحت الطاولة رمبا، وبعض اللوائح التي سينضّم 
إليها »املرّشــحون املستقبليون«، متى دعت الحاجة اىل تأمني 

الحاصل اإلنتخايب.
فقــرار الحريري، وتحالفه اإلنتخايب يُشــكّل حالياً العنوان 
األبرز، عىل ما أكّدت مصادر سياســية مطّلعة عىل الســاحة 
الداخلية، بعد عودته من الخارج واستئناف نشاطه السيايس، 
سيام وأّن الحلفاء واألخصام ينتظرون قراره النها ملعرفة كيف 
ستكون اإلصطفافات السياسية يف اإلنتخابات املقبلة،ويُنتظر 
يبات اإلعالمية لُيبنى  أن يُعلنه شــخصياً قبل البناء عىل الت

ء مقتضاه.. عىل ال
ولكــن مبا أّن الكّفة متيــل اىل عدم خوض الحريري وتّياره 
اإلنتخابات حتى الســاعة، تجد املصادر بأنّه إذا اتخذ الحريري 
فعالً قرار العزوف عن الرتّشــح شــخصياً، بعــد أن كان نائباً 
يف املجلــس النيايب عن دائرة بــريوت الثانية، فضالً عن عدم 
ترشيح أحد من »تّيار املستقبل«، أي لن يكون لتّياره أي مرّشحني 
مبارشين، بل غري مبارشين،فإّن قراره هذا سيرتك فراغاً واضحاً 
عىل الســاحة رغم وجود مرّشــحني سّنة من جميع األطراف 

السياســية يف الدوائر اإلنتخابية الـ 15 
التي ستشهد اإلنتخابات يف أيّار املقبل.

وهذا الفرا سيفسح يف املجال، عىل 
ما أضافت املصادر، أمام القوى الســنّية 
التقليديــة، فضالً عن قــوى املعارضة 
الجديدة عــىل الســاحة الداخلية، يف 
إحــراز مقاعد نيابية عــّدة من مقاعد 
»تّيار املســتقبل« الحاليــة. ففي الدورة 
املاضية أي يف انتخابات العام 2018، حاز 
»املستقبل« عىل 21 مقعداً، رغم خسارته 
لـ 12 مقعداً، ألســباب عدة، بعد أن كانت 
كتلته النيابية يف وقت سابق تُشكّل أكرب 

كتلة نيابية بـ 33 نائباً.
وبــرأي املصادر، أّن »تّيــار اإلعتدال« 
الذي مُيّثله الحريري، سيضعف مع شبه 
انســحابه وتّياره من املعارك اإلنتخابية 
املقبلــة، يف جميع الدوائــر اإلنتخابية 
وليــس فقــط يف بــريوت وطرابلس 
وصيــدا. فام مُيّيــز »تّيار املســتقبل« 

عن بقية األحزاب السياســية الســنّية، هو أنّه الوحيد املعتدل 
والعابر للطوائف واملناطــق والدوائر اإلنتخابية، وقدرته عىل 
املســاهمة يف تأمني الحاصل اإلنتخايب يف بعض منها، وإن 
كانت الطائفة الســنّية ال تُشــكّل فيها األكرثية. فيام القوى 
الســنّية التقليدية أو املستقلّة، ال مُيكنها بسط نفوذها سوى 
يف الدوائر اإلنتخابية التي ترتّشح عنها، وهي محصورة إّما يف 
طرابلس أو يف البقاع،وبالطبع ســيفتقد لبنان اإلعتدال السّني 
الذي كان مُيّثله الحريري، ســيام وأّن كّل إعتدال مرّحب به يف 
جميع املناطق اللبنانية، بغّض النظر عن السياسة النقدية التي 

اتبعتها الحكومات التي ترأســها الحريري والتي أوصلت البالد 
اىل اإلنهيار الحايل.

وتقول املصادر بأّن قرار ترك الحريري الخيار ملرشــحي »تّيار 
املستقبل«، يعني أنّه قّرر مقاطعة اإلنتخابات، عىل ما أوضحت 
املصادر عينها، ســيام وأّن دعمه للمرّشحني لن يكون علنياً وال 
مبارشاً يف حال شكّلوا لوائح خاّصة، أو شاركوا بعض الحلفاء 
يف لوائحهم. ولكن غياب الحريري وتّياره كمكّون ســّني مُيّثل 
رشيحة كبرية من الطائفة الســنّية، يدّل عىل أمرين أساسيني: 
األّول أّن الســعودية مل ولن تُوافق عىل اختيار ســعد الحريري 
ممّثالً عن الطائفة الســنّية وعنها يف لبنان رغم عدم متكّنها 

من اختيار أي بديل عنه لتخوض به اإلنتخابات 
املقبلة، والثاين، هو أّن الوضع املايل للحريري 
ليــس عىل ما يُرام لــ يُنفق عىل الحمالت 
اإلنتخابيــة التي غالباً مــا أفقدته الكثري من 

ثروته.
يف املقابــل، فــإّن قرار رئيــس الحكومة 
نجيب ميقا أيضاً بعدم الرتّشــح شــخصّياً 
لإلنتخابات، فضالً عن عدم ترّشــح ســالم 
بحّجة ترك املجال للوجوه الشــابّة، اىل جانب 
أيضاً قرار »نادي الرؤســاء السابقني«عن عدم 
خوضها اصطفافــاً اىل جانب قرار الحريري، 
كّل هذا يعني شبه مقاطعة سنّية لإلنتخابات 
املقبلة، عىل مــا أوضحت املصادر، األمر الذي 
قد يُهــّدد بتطيريها برّمتها. ويف حال حصلت 
اإلنتخابــات يف مواعيدها الدســتورية، فإّن 
نسبة املشاركة السنّية فيها قد تكون متدنّية، 
نظــراً للحجم الكبري لتمثيل كّل هذه القوى يف 

الشارع السّني.
مــن هنا، تخ املصادر ذاتها من أن يُحدث 
، خّضة أمنية يف البالد، اعرتاضاً عىل  قرار الحريري النهــا
تنّحيه »سلمياً« من املعركة اإلنتخابية املقبلة، بسبب عدم ر 
الحلفــاء واملنارصين عىل قراره هذا. أّما يف حال عدم قيامهم 
بأي رّدة فعل، فإّن مقاطعتهم لإلنتخابات املقبلة بشــكل كبري 
قد يرب »امليثاقية« التي يقوم عليها الدســتور، كام املجلس 
النيايب، وهذا من شــأنه اتخاذ قــرار »تطيري« اإلنتخابات قبل 
إجرائهــا، والذهاب نحو التمديد رمّبا، للمجلس النيايب الحايل، 
ويقوم هذا األخري بانتخاب رئيس الجمهورية الســلف للرئيس 

العامد ميشال عون يف ترشين األول املقبل.

ط ي ام يف بي الو ا الحرير يتحد مع م

قال عضو كتلة »التنمية والتحرير« النائب 
هاين قبييس، خالل حضوره حفل تأبيني يف 
ذكرى اسبوع ع عادل رزق يف حسينية بلدة 
عني قلنا: »االولوية اليوم امام كل ما نواجه، 
أن يتوحــد الجميع عىل طاولة حوار، لوضع 
خطة مواجهة حقيقيــة مع اعداء الوطن، 
اكانــو يف الداخل او يف الخارج، ولالســف 
هذا ال يحصل، وما يجري هو دعوة من بعض 
اللبنانيني لتكريس العقوبات برفضهم الوحدة 
الداخلية وبترشيع االبواب لسياسات غربية، 
محرضــني اللبنانيني بعضهــم عىل بعض، 
محاولني تشويه صورة االحزاب املقاومة يف 

هذا البلد«.
وتابع »الفســاد ال ميكــن أن يحارب يف 

ل اختالفات داخلية، الفساد يحارب بوحدة موقف 
وعدالة ومساواة، فمن يدعي الحرص عىل الوطن لو 
اراد فعال محاربة الفســاد لسعى لتوحيد ابناء لبنان 
عــىل مختلف طوائفهم. ولالســف يف لبنان إن من 
يزرع الخالف غري مســتعد أن يتنازل عن ذرة واحدة، 
يفة صغرية، من حارس احراش  عن موقع، عــن و
اىل اكــرب موقــع يف الدولة، حتى لــو وصل لبنان 
اىل الهاوية. ملــاذا االرصار عىل الخالف وملاذا اتهام 
االخرين برتك الكهرباء بسياسة عشوائية واالقتصاد 

واملال بيد بعض املصارف من دون اي رقابة وال قرارات 
مــن احد بلغة طائفية تكرس الخالف يف البلد. فمن 
يريد شــيئا لنفســه او لحزبه او لتياره عىل حساب 
اســتقرار الوطن وســلمه االه يريد ان ينسف كل 
الكيان الســتعادة صالحيات وللحصول عىل مواقع 
ومكاســب هو العدو الداخ الذي يدمر البلد ويدمر 
اقتصاده ويســعى لتعميم الفساد وال يريد محاربة 
نه املواطن يف  الشوائب يف الوطن، وكل هذا يدفع 
امنه واستقراره ولقمة عيشه، ومن يتمسك مبكاسب 

وكراس هو من يسعى لخراب الوطن«.

ــســه عـــلـــى حــســاب ــف ــن ـــاً ل ــد شـــيـــ ــ ــري ــ ــســي : مـــــن ي ــي ــب ق
ــي ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ ــدو الـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــو الـ ــ ــ ــن هـ ــ ــ ــوطـ ــ ــ اســــــتــــــقــــــرار الـ

بي ل الت ت يف الح بي ي ك

سأل رئيس كتلة »الوفاء 
للمقاومــة« النائب محمد 
يســتخفون  »ملاذا  رعــد: 
بحقــوق النــاس ملاذا ال 
الناس  مصالــح  يراعون 
هؤالء الذين يحكمون البالد، 
الظلم  ميارســون  ملــاذا 
الن اللــه ليس يف قلوبهم. 
فالــذي يجعل الله يف قلبه 
يجــب أن يحســن عالقته 
لصالحهم،  ويعمل  بالناس 
أقــول هذا الــكالم ونحن 
مع إقــرار املوازنة بعد هذه 
األزمة النقدية واملالية التي 
متوال  فساد  بسبب  صدرت 
وتضييق  وحصار  وهجمة 

دويل وامــرييك تحديدا، لثنينــا عن التزاماتنا 
من أجل تضييع هويتنــا املقاومةوإخضاعنا 
مرون علينا. مرشوع  ملصلحة عدونا والذين يت
املوازنــة الذي بدأنا نقرأ عنه القراءة األولية، ال 
يبرش بخري وال يجعلنا نتجه لتنال املوازنة رشف 
موافقتنــا عليها، فهي ال تنطوي عىل أي توازن 
وال تعطي الناس حقوقهم وتحملهم األعباء بعد 
أن حملتهــم األزمة الكثري الكثري مام نهب من 
أموالهم وصودر من ودائعهم وأهمله وأســاء 

الترصف به املسؤولون يف بالدنا، والسامرسة 
يف املصارف وغري املصارف«.

وأكد يف ترصيح خــالل احتفال لحزب الله 
يف كفرحتــى، أنه »ال يجوز أن يتحمل الفقراء 
واملســاكني تبعات هذه األزمة ونفرض عليهم 
الجبايات والرائب والرسوم املرتفعة، بحجة 
اننــا نريد توازنا يف املوازنة. فكروا يف تحقيق 
التــوازن. نحن ال نريد ان نحمل الناس شــيئا، 
لكن بكل رصاحة نريد أن تتوزع األعباء بحسب 
قدرات الناس، فال نحمل الفقراء كام األغنياء. 

نحن بكل األحــوال نريد ان 
ــ مبا أمرنا الله به يف 
خط االســتقامة وأن نوجه 
كل نعم اللــه لخدمة الناس 
ومصلحة  العامة  واملصلحة 
املجتمــع، وأن نتخــىل عن 
الشــخصية  مصالحنــا 
معنا  الله  فيكون  وأنانياتنا، 

ويكون نارصنا«.
وتابع »صحيــح كان لنا 
رشف تعميم خربتنا الوالئية 
عىل الكثري من املستضعفني 
يف هذه املنطقة وشعوبها، 
لكــن يجــب ان نتعلم من 
األخرى.  الشــعوب  تجارب 
تتعلموا  أن  عليكــم  لكــن 
ونتعلم من صرب أولئك اليمنيني الذين يذبحون 
ومينع عنهم الدواءوالهواء من أجل أن تنترص 
إرادتهــم وأال يضيع حقهم ويذلوا، من أجل أال 
يرضوا ويكونوا حارسا لالجنبي يف منطقتنا. 
يقصف يف دولة مارســت العدوان عىل اليمن 
تقــوم القيامة، لكن تحصــل إبادة لألطفال 
والنســاء الذين خارج ساحات القتال ال نسمع 
صوتا يدين املجازر واالعتداء وال يطالب بوقف 

التصعيد«.

رعــــــد : املوازنة ال تبشــــــر بالخيــــــر... ونتجه لعــــــدم املوافقة عليها

رحت ا يف ك ت يف احت عد ي ك



ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ
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ــم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل يفهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عاقـ

ــن ــكـ ــة ولـ ــلـ ــامـ ــشـ ــة الـ ــالـ ــطـ ــبـ الـ
اي يوسف العاقوري 

باملفهوم العلمي العام تُعترب البطالة من أخطر الظواهر 
السلبية املنترشة يف العامل والتي ترتك آثاراً عىل اكرث من 
صعيد بــدءاً بالفرد مروراً بالعائلة ووصوالً اىل املجتمع. 
كلنــا يدرك انه اذا كان الشــخ ال عمل له ويبحث عن 
عمــل معنّي وهو قادر عــىل انجاز هذا العمل فهو عاطل 

من العمل.
مام ال شــك فيه ان هذه الظاهــرة االجتامعية عابرة 
للمكان والزمان عىل حّد ســواء، اذ ان التقارير السنوية 
التي تنرشها منظمة العمل الدولية تشــري، مع كل الجهد 
املبذول لتحســني نوعية العمل وضامن تقاسم مكاسب 
النمو بشكل عادل، »ان عمق االزمة التي نواجه هو عاملي 
وان مكافحته ببطء تعيق النمو وتؤثر بشــكل خطري يف 
ســوق العمل العاملية وان تزايد عدد الناس الذين يدخلون 
اىل القــوة العاملة يُعظّم من التحديات املتمثلة يف ايجاد 

ائف الجديدة«. اعداد كافية من الو
مــن هنا تبدأ املشــكلة، ففي لبنان هنــاك غياب تام 
للســلطة الحاكمة يف مكافحة البطالة، اذ ال سياســات 
وال دراســات وال ارقام حقيقية ودقيقة تبني حجم الهوة 

بني العرض والطلب يف سوق العمل.
البطالة يف لبنان شاملة واسبابها عديدة، فمع هروب 
رؤوس االمــوال واقفال العديد مــن الرشكات واملصانع 
واملؤسســات قلت فرص الحصول عــىل عمل وتفاقمت 

االزمة عىل كافة االصعدة ويف شتى القطاعات.
ابــدأ يف القطاع الرتبوي الذي نتغّنى به، فعدم الرؤية 
الواضحة بني الجامعات واملعاهد العالية وســوق العمل 
انتــج متعلمني ومتخصصني ولكــن عاطلون من العمل 

فام العمل
ما هي الخطوات التي ينبغي ان تتخذها السلطات املعنية 
لخلق تــوازن بني التخصصات املطلوبــة والتخصصات 
املعروضــة ما هــو دور التوجيه املهنــي يف املدارس 
والجامعات وما هي خطة وزار الرتبية والعمل لخلق 
بيئة تعلمّية مســتمرة مدى الحياة تلبي حاجات ســوق 

العمل
الــكل يدرك ان حجم املتخرجني يف الجامعات اللبنانية 
يفوق بكثري العدد املطلوب يف سوق العمل، ليس ألن هذا 
الســوق صغري وال يستوعب كل هذا العدد فحسب بل ألن 
يفة  اغلبية املتخرجني هم من فئة واحدة، فئة هدفها و
ف دولة(  يفــة عامة )مو اداريــة )ورا املكتب( او و
وناهيك بالتخصصات التي تصب يف اعالء شــأن العائلة 
والتــي تكون يف اغلب االحيان فائضاً يف ســوق العمل، 
األهــل يؤدون دوراً مهام يف توجيه ابنائهم ومن ثم تأ 
املدرســة والجامعة فكرثة االطباء واملهندسني واملحامني 
واســاتذة الجامعات والضبــاط و... ليس هو دليل تطور 
و اقتصاده، بل بالعكس تخمة املتخرجني من  املجتمع و
هذه االختصاصات تخلق مجتمعاً اســتهالكياً غري منتج 
من  ويف اغلــب االوقات تكون ابواب الهجرة هي امللجأ ا

لهؤالء من باب )ما ايل شغل ببلدي(
اذا نظرنا اىل اكرث الدول تطوراً نرى ان الســواد االعظم 
من شعوبها هو صاحب مهنة او حرفة او صاحب معمل، 
ففي املانيا مثال اكرث الدول االوروبية انتاجاً وازدهاراً نرى 
ان االختصاصات املهنية والتقنية )polythecnique( هي 
الرائجة وهي اســاس التقدم الصناعي فيها. هنا انصح 
القيمــني عــىل الرتبية يف لبنان ان يبــادروا اىل تغيري 
جذري يف النظــام التعليمي العام وتعزيز التعليم املهني 
والتقني الذي يصب يف زيادة االنتاج املح ويكون رافعة 
لالقتصــاد اللبناين. وبذلك يكون هــذا التغيري هو حجر 

الزاوية يف تقلي نسبة البطالة
يف القطاعــات االنتاجية كالزراعة والصناعة ميكننا 
ايضاً ان نحدث تغيــريا جذريا فمثال إعداد خطة زراعية 
شاملة تصّنف املناطق حسب مالءمتها لزراعة هذا الصنف 
او ذاك مــع العمل عىل تطوير طــرق الزراعة التقليدية 
والتوجه اىل الـــ )Hydroponic system( وادخال بزور 
وشــتول اصناف جديــدة من الخــر والفاكهة يكون 
مدخال جديدا لفــرص العمل  املنتج واملربح وبذلك نكون 
فة االجتامعية. قد ساهمنا مرّة جديدة يف تحجيم هذه ا

اما يف قطاع الصناعة والذي هو مبكان ما ال بأس به، 
فتكمن املشــكلة بكلفة اليد العاملة والكلفة التشغيلية 
خصوصاً اذا كان املنتج يتطلب مواد اولية مستوردة. هنا 
عــىل الدولة اللبنانية دعم هذا القطاع من بابه الواســع 
من خالل تقدميات مالية وتســهيالت ادارية واعفاءات 
رضيبيــة. فــام عىل الدولة اال العمــل عىل وضع خطة 
صناعية عرصية من جنوب لبنان اىل شامله وخصوصاً 
يف االريــاف. فإقامة معامل ومصانع يف االرياف تحفز 
املواطن عىل البقاء يف ارضه وتساهم يف تخفيف النزوح 
اىل بــريوت وضواحيها وبالتــايل تقلي عدد العاطلني 
عة يف  مــن العمل. هنا اطلب من الــوزارات املعنية ال
اســتقطاب صناعات نوعية جديدة واقامة مدن صناعية 
)خصوصاً يف البقاع( تجذب من خاللها االســتثامرات 
كوالت اللبنانية  الخارجية اليها. فمثالً انشــاء معمل لل
الفاخرة يكون باباً عريضاً للتصدير اىل كافة دول العامل. 
( تضم يف كنفها كل  ايضاً ميكن انشاء رشكة )
الشــباب اللبناين املبدع يف مجال الربمجة والتطبيقات 
الذكيــة، وال نن هنا ان العديــد من املبدعني اللبنانيني 

حول العامل هم يف قيادة هكذا رشكات
اذاً مــا عىل املعنيــني اال تخفيف الكيدية السياســية 
والتشــنج االنتخايب فيام بينهم وتحويله اىل مبارزة يف 
ائية وتصويــب البوصلة اىل خلق فرص  املشــاريع اال
عمل للشــباب اللبناين والذي يذخــر بطاقات وابداعات 

غزت العامل.
باللــه عليكم يا ايها املســؤولون حافظوا عىل طاقات 

اللبناين الشباب 
اعملوا عىل خلق فرص عمل لهم

ساهموا يف جلب استثامرات خارجية
رّمموا الثقة املفقودة بالوطن

اصنعوا الوالدكم واوالدنا وطناً قابال للحياة
يف الختام اسأل

هل ميكننا ان نجعل من لبنان قوة عســكرية اقليمية 
بالطبع ال

هل ميكننا ان نكون قوة سياســية فاعلة يف املنطقة 
بالطبع ال

هــل ميكننا ان نكــون قوة اقتصاديــة محورية يف 
املنطقة

بالتأكيد نعم وهنا اقول ال يُبنى وطن اال باقتصاد قوي.
 اذاً هلموا يا شــابات وشباب الوطن اىل احداث تغيري 
جــذري يف وجهة هذا البلــد فرتكه بني ايادي حفنة من 

املتسلطني خطية ال تُغتفر.
هلموا انفضوا غبار التزلف والتزمل الســيايس واعملوا 

عىل تغيري شامل يصنع وطناً يوماً ما

ــة املــســيــحــيــيــن؟ نـــتـــخـــابـــات ومــقــصــل ا
عي بو عي 

أمــر معيب أن يبــدأ الصباح عند كل فجر 
لدى املواطن اللبناين، أقله بســامعه صفة 
الشــامتة بعقله وكرامته من قبل السلطة 

املتواصلة: رشورها  وتداعيات  الحاكمة 
- األول : خــرب رسقــة كرايس العزاء يف 

منطقة البقاع تبعها »نشل« النعش فارغا
في  -الثاين: خرب هجرة عدد كبري من مو
القطاع العام، حتى الذين يشــغلون مواقع 

حساسة اىل الخارج
- الثالث: هجرة مسيحية مرعبة، وبكريك 

تعرف عديدها. وحدها 
وبعيــدا عــن الربط بني هــذه الفواجع، 
ومدى اإلنهيار الحاصــل يف البالد وفرادة 
كل حــادث عىل حدى يف تاريخ لبنان، يبقى 
أن هنــاك، وميكن عن وجه حق، من يفتش 
عن سامكة وعرض وعلو حاصله االنتخايب 
خالل االنتخابــات القادمة وكأن أصحاب 
املصائب من جنسيات أجنبية ال وجود صلة 
رحــم أو قرا وحتى مواطنة داخل الوطن 

الواحد 
تســتأهل هــذه املحطات وفق أوســاط 
مراقبــة التوقــف عندهــا، والتمعــن يف 
تداعياتهــا قبل الوصول اىل رسقة املتواجد 
داخل النعش نفسه أي تجارة الجثث وبيعها 
مبا تستحق، وليس يف االمر غرابة ما دامت 
االمور وصلت اىل هذا الحد، والدولة ليســت 
يف عجلــة مــن أمرهــا يف اي أمر ال يعني 

وعائالتها  السياسية  الطبقة 
ال مكان »لإلسرتخاء« يف هذا البلد املتحرك، 
تضيف االوســاط، وســط ضجيج العملية 
االنتخابيــة وتقاتل االخــوة عىل حاصل ال 
يقدم أو يؤخر، أقله يف سعر حليب االطفال 
ودواء العجزة  حيث كافة الســواقي تصب 
يف نهــر االنتخابات، حيث التحالف وتوزيع 
املغانم أمــر مبكر للغاية، لكن كل ما يخطر 
عىل البــال متواجد خصوصــا يف املناطق 

املســيحية التي يتم حرص االستحقاق فيها، 
مــع العلم أن اليقني يخــرب بحقيقة الواقع 
املريــر، حيث كل طرف ميارس التصعيد عىل 
خلفية خدمة األجندة التابعة له ، وال ميكن 
فصل املسار الســني مؤخرا عن هذا الواقع 
ســوى بإتفاق بني الرئيسني نجيب ميقا 

وسعد الحريري، لكن عىل مضض
تورد هذه االوســاط أن املناطق املسيحية 
قد تشــّبعت من الشــائعات عن التحالفات 
املرافقة لألحقاد، فيام يســري الرشكاء يف 
الوطن عىل وترية أخف بكثري مام هو حاصل 
لدى مؤسيس هذا الوطن أو ما تبقى لهم فيه، 
وألن بشــاعة هذا الوطن تكمن يف إفتقاده 
للعمل أقله عىل هوامش الدميوقراطية، عىل 
املسيحيني وفق االوساط نفسها، عدم متنني 
النفــس مبا هو أكرث من التمنيات واالحالم، 
فاملســألة أكرب منهم ومن االهتامم بهم من 
قبــل أية دولة يف الكــرة االرضية جمعاء، 
فيــام لو كان االهتامم املســيحي »بصحة« 
أبنائــه يتوازى مــع التطلعات، ميكن غّض 
النظر عن هذا الخالف الذي يعمي بصريتهم 

وأوالدهم. ناسهم  ومستقبل 
وتســأل االوســاط : كيف ميكن للنائب 
الســابق وليد جنبــالط أن يجمع محصول  
الزيــت والزيتون يف الجنــوب وغريه منذ 
العــام 2019 ويضعه يف خــوايب الطائفة 
ي عىل هذه  خوفــا من غدر الزمن  وما ي
املــواد يتطابق مع نظرته اىل املواد الغذائية 
والتموينيــة، حيث هنــاك عرشات االطنان 
متواجــدة يف املخازن  إنهــا الرؤية نحو 
املســتقبل القاتم، والــذي حصل متاما كام 
توقع الزعيم الدرزي  والشيعة قاموا باالمر 
نفســه من مازوت وبنزيــن ومواد صالحة 
الضاحية  للطعام، بحيث أصبحت شــوارع 
ومحالتها مقصدا للمســيحيني املحتاجني  
أين هي خزائن ومخازن املســيحيني  وأي 
مســيحي أوجد لنفسه مساحة التفكري يف 

حاجة الجامعة 

وتقول االوساط عينها أن الوعود الوردية 
يف الســاحة املســيحية ال تبنــي مجتمعا 
متامســكا قابال للبقــاء يف محيط كام هو 
معروف إســالمي بإمتيــاز، وإذا ما كانت 
الحاجة يف العام 2005 اىل وسيط مسيحي 
بني الشيعة والســنة أو هيئة إسعاف تنقل 
املصابني من الطرفني، اليوم تم غّض الطرف 
حتى عن هذه الحاجة، والجميع يدرك االمر، 
تعاقبوا  الذيــن  املســيحيني  وأولهم جميع 
عىل الســلطة، وهذا يعنــي إنتفاء الحاجة 
اىل خدمــات من يتطوع لــدى حزب الله أو 
»حركة أمل« أو الحزب »االشــرتايك« لتنفيذ 
أجندة شخصية، وخاصة بعيدا عن مصلحة 

الجامعة 
إن هــذا البلد قائم عىل عقلية العشــرية 
والقبيلة وسياســة شيوخ الصلح ، تضيف 
املســيحيون »يقبضون«  االوســاط، فيام 
القصــة بشــكل جــدي ويريــدون لبنان 
متحرر وســيادي ومستقل وغريب الهوى، 
ويعرفون أن قــارة أوروبا بأكملها خاضعة 
للنفوذ األكرب، ولكن أي غرب ســيلتفت بعد 
االّن اىل املســيحيني املرشذمني التابعني، أو 
باألحرى ما هي الفائدة التي يقدمها املجتمع 
املســيحي اىل الغرب أو الرشق  ومن يصدق 

بعد االّن أن اإلهتامم سيتواجد لدى فئة غري 
متحابــة، وحتى أنها تكره نفســها وتخون 
مر عىل مســتقبل أطفالها الذين  بعضها وتت
يتعلمــون يف املــدارس القربصية وغريها 
يف الســوق الغريب أيها املسيحيون يبيعون 
الكرامات بالغرام النفطي ويشرتون الرشف 
العاملية  الســوق  إنها  بأبخس األســعار... 
ة عــىل الذهب والغاز، هل  الجشــعة القا

البضاعة لديكم من هذه 
ق التابوت  مــا هــو املطلوب يك ال يُــ
وصاحبه جواب االوســاط مبلخ صغري 
فحواه التايل: أمام املجتمع املســيحي رمبا 
فرصة أخرية يف سبيل »قبع« عدميي الرؤية 
واملنافقني وأصحاب الجحود والحقد االعمى 
من »رشوشــهم« وخلعهم عن عروشــهم ، 
وتقديــم االفضل يف االنتخابــات القادمة 
وتكويــن »طقم« جديــد ال يعرتيه اإلهرتاء 
والعفــن والتطلع اىل الــوراء، بل قادر عىل 
بالخربات  ء  املــ مجتمعــه  إســتنهاض 
واملبادرات، ويجب عدم التنايس أن املسيحي 
مبدع يف الدرجة االوىل بشهادة رشكائه يف 
الوطن، ومن املســتحيل ضياع هذه الصفة- 
يفــة من أجل نائب ال يقدم أو يؤخر يف  الو

الجامعة. مستقبل 

مصيري استحقاق  نتخابات  ا بمقاطعة  الحريري   قــرار 
وارتداداته تتخّطى املجل النيابي الى الساحة الوطنّية

هيام عيد 

تحّول املوقف الذي ســيعلنه الرئيس سعد 
الحريري، والذي ســُيعلن فيــه  القرار الذي 
ســيّتخذه  مبقاطعته اإلنتخابــات النيابية 
املقبلة ترشــيحاً واقرتاعــاً، أو العكس، إىل 
محطة أساســية من شــأنها رسم وتحديد 
مصري اإلســتحقاق النيايب، بغض النظر عاّم 
إذا كان قد ســبق وقــّرر املقاطعة، أو إذا كان 
سيستجيب للرصخة الشــعبية التي أطلقها 
منارصو »تياراملستقبل« الذين تحركوا بشكل 
عفوي يف الشارع اول من امس، مستنكرين ما 
يتّم تداوله عن انكفاء رئيس »التيار األزرق«عن 
املشاركة باإلنتخابات، ومطالبني بأن يخوض 
هــذه اإلنتخابات عىل رأس الئحة يف بريوت 
ولوائح »مستقبلية« يف كل املناطق اللبنانية 

يف أيار املقبل.
ووســط اإلجتهادات والتفســريات التي 
يتم إعطاؤها يف األوســاط السياسية عىل 
مســاحة الساحة الداخلية كلها، رأى مرجع 
نيايب، أن الحريري، ولدى اعتذاره عن تأليف 
الحكومــة، كان قد اتخذ قراره باإلبتعاد عن 
الســاحة السياسية، ومراجعة كل محطات 

املرحلة الســابقة والتجــارب التي مّربها، 
وطبعت مشــواره الحكومــي، كام النيايب. 
ويعزو املرجع املذكور نفســه، أهمية القرار 
املرتقــب اليوم اإلثنني، إىل أن تداعياته باتت 
تتخطى كل مجريات العملية اإلنتخابية يف 
حّد ذاتها، لتطال الحياة السياسية والنيابية 
بشــكل عام مــن كل جوانبهــا يف املرحلة 
املقبلة، وليس فقط عىل مســتوى املشاركة 
الفاعلــة يف القرار النيايب، بل املســاهمة 
يف عمليــة اإلنقاذ التي ســوف تنطلق يف 
وقت ليــس ببعيد، مع توقيع لبنان برنامجاً 
للتمويل مــع صندوق النقد الدويل للخروج 
مــن حال اإلنهيار وإعادة بناء املؤّسســات 
والقطاعــات املالية واإلقتصادية والصحية 
والرتبويــة واإلجتامعية عــرب تنفيذ خطة 
التعايف، والتي ستشــكل ركيزة هذا اإلنقاذ 
املرتقب، والذي يبدأ فعلياً بعد اإلســتحقاق 

املقبل. النيايب 
ويف هذا املجــال، يعترب املرجع النيايب، أن 
املســؤولية التي يتحّملها الحريري أمام تياره 
وناســه وجمهوره الذي نزل إىل الشــارع، 
تفرتض قراءًة مختلفــة لقراره املرتقب برتك 
امليدان النيايب ومقاطعة اإلنتخابات النيابية 

املقبلــة، ذلك أن مفاعيل هذا 
القــرار، لن تقــف عند هذه 
املحطة، بل عند استحقاقات 
دستورية مقبلة ويف مقّدمها 
اإلنتخــايب  اإلســتحقاق 
الرئايس، والدور املنوط بكل 
كتلــة نيابيــة يف املجلس 
وعليه،  الجديــد.  النيــايب 
يضيــف املرجع نفســه، إن 
والحريري،  املستقبل«  »تيار 
ومبا ميثالنه كجزء أسايس 
اللبناين، ال بّد  من النســيج 
من التوّقــف عنده، من قبل 
والتي  الداخلية،  األطراف  كل 
مقاطعته  أن  غالبيتها  تعترب 
النيابيــة،  لإلنتخابــات 
سينعكس بقوة عىل التمثيل 

الســّني يف املجلــس النيــايب الجديد، ويف 
النســيج الوطني،وأيضاً عىل مستوى الحياة 

الوطنية بشكل عام.
وانطالقاً مــن هذا الواقع، فــإن القراءة 
السياســية للقرار، الذي يبــدو أنه ثابت لدى 
يبات  الحريري بعدم املشاركة، وفق بعض الت

األولية، وحتى بعض النواب السابقني املقّربني 
جــداً، والذين زاروه ، تقــود إىل اإلعتبار بأن 
اإلســتحقاق اإلنتخايب النيايب، قد يكون يف 
دائرة التهديد، كون غياب مكّون أسايس عنه، 
ال بــّد وأن يرتك ارتــدادات تتجاوز اإلنتخابات 
لتطــال التوازنــات السياســية والطائفية 

ة يف البالد منذ سنوات. واملذهبية القا

ــد جــريــمــة ــل ــب ــرار ال ــق ــاســت  عـــــوده: املـــغـــامـــرة ب
ي ســـريـــع ــوب عــــمــــل إنـــــــقـــــــا ــ ــ ــل ــ ــ ــط ــ ــ وامل

مقّنعة ورواتــ  رتــ  سلسلة  من  نحّذر   الــراعــي: 
نهيار رائ ح في مرحلة التعافي ال ا وفر ال

مرتوبوليــت  لفــت 
للروم  بريوتوتوابعهــا 
املطــران  األرثوذكــس 
اليــاس عــوده، إىل أّن 
»مــا يحــدث يف بلدنا 
العمى  هــو  الحبيــب 
بذاتــه، لكــّن العميان 
إىل  يلجؤون  ال  عندنــا 
عيونهم  لينــري  الــرب 
وعيــون ضامئرهم، بل 
يتلطّــون خلف املظاهر 
اإلنســانّية والّتسميات 
واملطالبــة  الدينّيــة 
ال  الطوائف،  بحقــوق 

محّبًة بأبناء اإلميان، بل خدمًة ملصالحهم 
الشخصّية«.

األحد  قّداس  ترّؤســه  وأشــار، خالل 
يف كاتدرائيــة القديس جاورجيوس يف 
بريوت، إىل أّن »لهــذا، يطبق عىل قادتنا 
ما قاله الّرب للّنبي إشعياء: »غلظ قلب هذا 
الشــعب وثقل أذنيه واطمس عينيه، لئال 
يبرص بعينيه ويسمع بأذنيه ويفهم بقلبه، 
ويرجع فيشــفى«. كلّام أراد املســؤولون 
االســتفادة شخصيا، يســمعوننا الكالم 
الطائفي املحرض أو املفرق«، مشــّدًدا عىل 
أّن »الله يجمــع وال يفرق. الدين محبة ال 
تفرقة فيه، فال تســتخدموه إال لالقرتاب 
من الــرب، وطلب الغفــران منه عىل ما 

الشعب«. بحق  اقرتفتم 
وذكر املطران عوده، أّن »األسبوع املايض، 
فرح البعض ألن الحكومة ســتعود للعمل 
من أجل تســيري أمور الناس«، متســائاًل: 
»أليــس الطبيعــي أن تجتمــع الحكومة 
وتســتميت يف خدمة الشعب عوض جعله 
رهينة ومطيــة للمصالح واألهواء أليس 
طبيعيا أن تكون اجتامعاتها مفتوحة يف 
هذه الفرتة العصيبة الحرجة، وأال تهمل أي 

تفصيل يســاهم يف إنهاض البلد وإنقاذه 
وقــال طبعــا نأمل أن تجتمــع الحكومة 
باستمرار، وأن تعمل من أجل إنقاذ ما تبقى 
من الشعب يف أرض الوطن، أو ما تبقى منه 
حيا يرزق بعد أن فقدت مقومات الحياة يف 
ء يذكر. وعوض بحث  البلــد، ومل يتبق 
بعــض األمور، عليها البحث يف كل األمور 

ومعالجتها بأق رسعة«.
وأعــرب عن أمله أن »ال يســود قانون 
الغــاب حيث يحصل األقوى عىل ما يريده، 
ويأكل األضعف، بــل أن يدار البلد بحكمة 
وتعقل وشــفافية وضمري حي، وبحسب 
ما ميليه دســتور البلد وقوانينه ال مصالح 
األفراد أو الجامعات«، مركًّزا عىل أّن »قيام 
املســؤول مبهامه، ومنها حضور جلسات 
مجلس الوزراء واملشــاركة يف إنقاذ البلد، 
يجــب أال يكــون خيارا يتخــذه بل واجبا 
يحتمــه الحس الوطني واملســؤولية. إن 
املصلحة الوطنيــة هي الحد الذي تتوقف 
عنــده األنانيات واملصالــح. أما املغامرة 
باســتقرار البلد فهــي جرمية، لذلك فإن 
املطلــوب عمل إنقــاذي رسيع قبل فوات 

األوان«.

ترأس البطريــرك املاروين 
الكاردينال مار بشارة بطرس 
الراعي، قداس االحد يف كنيسة 
السيدة يف الرصح البطريريك 
يف بكــريك، وألقى عظة قال 
فيها: »نحن، يف لبنان بحاجة 
إىل حيــاة جديدة تبث روحها 
لدى املســؤولني السياسيني، 
ولــدى كل املتعاطني الشــأن 
من  نخرج  ل  الســيايس، 
سينا املتفاقمة واملتزايدة منذ  م
ما يفوق الثالثني ســنة. هذه 
الروح تحث املســؤولني عىل 
إحياء املؤسسات الدستورية، 

وانعقــاد مجلس الــوزراء طبيعيــا، وإجراء 
اإلصالحات، واالتفاق مع صندوق النقد الدويل، 
ووقف الفســاد، وتوفري الظروف السياســية 
واألمنية إلجراء االنتخابات النيابية والرئاسية 
يف مواعيدها الدستورية، واستكامل التحقيق 
العديل الجاري يف تفجري مرفأ بريوت. فيجب 
عليهم اإلستفادة من الوفود النيابية والوزارية 
الصديقــة التي تزور لبنان داعمة له، والتعاون 
مــع هؤالء األصدقاء الذين يحاولون إبعاده عن 
انعكاسات ما يجري يف الرشق األوسط وحوله، 
وتحييده عنها ليعيد اللبنانيون تنظيم رشاكتهم 
الوطنية واستعادة سيادة وطنهم واستقالله 
واســتقراره. إن جميع أصدقاء لبنان وأشقائه 
املخلصني يؤمنون بحياد لبنان، لكن املؤســف 
أن هذا املفهوم املنقذ يغيب عن لغة املســؤولني 
اللبنانيني وعن خطاباتهم وطروحاتهم ويبقون 
البالد رهينة املحاور اإلقليمية. لقد سبق وأعلنا 
أن الحياد مالزم وجود لبنان، وهو ملح أي نظام 
ســيايس عندنا، أكان مركزيا أم المركزيا أم أي 
شــكل آخر، ويحرص الخالفات، ويزيل أسباب 
النزاعات، ويوطد الرشاكة الوطنية بني جميع 
املكونــات وينقي عالقــات لبنان مع محيطه 
والعامل، ويضعه عىل نهج السالم األصيل الذي 

هو أساس دوره ورسالته«.
وقال: »من ناحية أخــرى، فيام الحكومة 
ســتقر بدءا من اليوم موازنــة الدولة، يطلب 
املواطنــون من الحكومــة أن تنظر بعدل إىل 
أوضاعهم وهــم رازحون تحت الفقر والجوع 
والبطالة وفقدان الضامنــات الصحية. وإنا 
نحــذر من محاولة مترير قــرارات مالية يف 
املوازنة، أو مبوازاتها، تكون أشــبه بسلسلة 
رتــب ورواتب جديدة مقنعة، وبفرض رضائب 
ورسوم مموهة. إن فرض الرائب والرسوم 
يتم يف مرحلة التعايف ال يف مرحلة االنهيار، 
ويف طور النمو ال يف طور االنكامش، ويتم يف 
ل سلطة حرة  إطار خطة إصالح شامل، يف 
تحوذ عىل ثقة شعبها وثقة املجتمعني العريب 
والــدويل. فاإلصالح االقتصادي يبدأ بإصالح 
النهج الســيايس والوطني ال بتكبيد الشعب 

رضائب غب الطلب«.
أضاف »بعد رضب النظام املرصيف، تأ مثل 
هذه القرارات لتزيد االنهيار االقتصادي من دون 
زيادة القدرة الرشائية للعائالت، ولتشكل رضبة 
قاضية لنظام االقتصاد الحر املنظم يف لبنان.«.
وبعد القــداس، اســتقبل  الراعي املؤمنني 

املشاركني يف الذبيحة اإللهية.

دا تالراع ي ال عو ي ع
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االثنني 24 كانون الثاين 2022

فهد الباشا

1- مــن رسيالية األلوان التي ال تركب عىل قوس قزح 
إال يف لبنان أن يتقدم، يف املشــهد الســيايس بالساحة 
الســنية، سمري جعجع مدعوما من السعودية، عىل سعد 
الحريــري. هذا يحدث فقط، يف بلد، تكرث فيه األعاجيب، 
وفيه يكرث الناس العجايب.عىل مثل هذا االســتغراب يرد 
عــارف بالبواطن والخفايا، ســائال ومجيبا: ومل ال هل 
عىل إله املال أمر عسري أما كان يرتدد عىل املسامع، يف 
سالف الزمان، أن عجائب الله تظهر يف قديسيه ونساكه 
وعندنا، وال ريب، من هؤالء وأولئك، أشباه كثريون، ولكن 

من دون تطويب رسمي بعد.
2- تعبت، والله، كثريا من طول البحث ساحات األحزاب، 
بلبنان، والسيام يف الزمن الرذيل األخري، عن »شعب لبنان 
العظيم«.ولكنني، رغم هذا التعب القايس، واملرير، احيانا، 

مل يخطر يل، يوما، أن أتوقف عن البحث فأسرتيح.
3- عبثا يستشــفع املؤمنون أولياء هم والقديســني 
تحقيقا لرغباتهم، يف الحياة االخرى، ما مل تشــفع لهم 
أعاملهــم يف الحياة الدنيا. ليس القديســون ذوي نفوذ 
عند الله، نستوســطهم ملغفرة زالتنا وخطايانا. ليس الله 
ســلطانا يقبل واسطة... ال بد من إعادة النظر يف الكثري 

خر. من املفاهيم، ويف مقدمها الشفاعات يف العامل ا
4- مع هذه البالدة، التي تالمس حدود املوت، يف الناس 
ويف املســامة أحزابا وتيارات، أراين سائال، بتفجع، هل 
ال عون، حني كان يتوجه إىل اللبنانيني بنداء:  كان الجــ
»يا شعب لبنان العظيم«، يخطر يف باله، تأسيا باملنقذ من 
الضالل أنطون سعاده، أنه يخاطب أجياال مل تولد بعد ام 
تراه كان يخاطب أجياال قد مضت، مع فقدان الوعي، إىل 

قرب التاريخ، أقله منذ ثالثة عقود

كلامت يف زمن الغربة

بقرادونيــــــان عن احــــــراق مكتبة املغربي:
للفقير؟ ممنوعــــــة  القــــــراءة  متعة  حتى 

غرد األمني العام لحزب الطاشناق النائب هاكوب بقرادونيان 
عرب حسابه عىل »تويرت«: »غنيا بكتبه لكن الظاهر هذا الوجه 
من الــرثاء محرم يف ايامنا. إحراق مكتبــة املغريب عار لكل 
مواطن ويرجعنا اىل عرص االنحطاط وجنكيز خان. حتى متعة 

.» القراءة والتثقيف ممنوعة للفقري

عائلة املّر تعتذر من الراغبين بمشــــــاركتها
فــــــي القــــــدا الســــــنوي لراحة نفســــــه

 : صدر عــن عائلة الرئيس الراحل ميشــال املر البيان اال
»بسبب استمرار تف وباء كورونا بشكل واسع، وحرصا عىل 
سالمة االهل واالصدقاء واملحبني الراغبني يف مشاركة عائلة 
املر القداس والجناز لراحة نفس الرئيس ميشــال املر ملناسبة 
مرور سنة عىل رحيله، قررت العائلة اقامة قداس وجناز عام 

يعلن عنه حني تسمح الظروف يف وقت الحق«.

هــــــّزة أرضّية بقــــــوة 1 ضربــــــت لبنان

شعر سكان الجنوب صباح امس، بهزة ارضية.
وافادت املعلومات ان الهزة التي رضبت إربد وشامل فلسطني 

4 درجات عىل مقياس ريخرت. ولبنان، بلغت قوتها 1

رائ على مين؟ ال زيــــــادة   : الدين  تقي 
غرد رئيــس حزب »الوفاق الوطني« بــالل تقي الدين عرب 
حسابه عىل »تويرت«: »زيادة الرائب عىل مني  عىل شعب 
وق  ق يوميا... زيادة رضائب عىل شــعب م وق وي مــ
بأمواله وصحته... ودوائه... ويذّل يوميا للحصول عىل أبسط 

حقوقه ومينع من الترصف بأمواله يف املصارف«.

يشاركوا لن  األساســــــي«  في  »املتعاقدون 
املعّلميــــــن« »رابطــــــة  اعتصــــــام  فــــــي 

رأت »اللجنــة الفاعلة لألســاتذة املتعاقدين يف التعليم 
األسايس الرســمي«، يف بيان لها، أن »األساتذة والتالميذ 
ن اختالس أموال القطاع التعليمي عىل  وحدهــم يدفعون 
مر الســنوات، واليوم، يتهامسون عن العام الدرايس بخجل، 

أما عن حرمانهم حقوق األســاتذة فال يخجلون«.
وشددت عىل »قرار الالعودة اىل التعليم قبل دفع الحقوق 
وهــي دولرة املســتحقات والحصول عىل بــدل نقل يومي 
ورفــض معاملة املعلــم املتعاقد كنكرة ودفع حوافز الدوالر 
مقطوعة للجميع ودفع املستحقات شهريا واحتساب العقد 
الكامل واملساعدة االجتامعية التي شملت الجميع واستثنت 

املتعاقد«.
وأوضحت أن »اللجنة الفاعلة مل تشــارك يف بيان رابطة 
معلمــني التعليم األســايس ومل تكن حــارضة، فللرابطة 
رؤيتهــا يف تحصيل حقوقها واملطالبــة بالحقوق تجمعنا، 
لام، وال نستطيع الخوض يف  ولكن نحن املتعاقدين األكرث 
مسار ال يضع بدل نقل املتعاقد وحقه باملساعدة االجتامعية 
ومقطوعية الحوافز، يف ســلم أولويات أي تحرك، عىل األقل 

من باب املســاواة يف الفتات بني املتعاقدين واملالك«.
وأعلنــت عدم املشــاركة يف االعتصام الــذي دعت اليه 

الرابطة.

دموع األسمر 

ميكن القول ان طرابلس  تكاد 
تكــون بأكرثية ســكانها غري 
معنية مبا سيعلنه الرئيس سعد 
الحريري، الن هــذه املدينة تكاد 
تكون من املدن التي دفعت فاتورة 
االنقســام العمودي يف البلد منذ 
عــام 2005 بدءاً بالحرب العبثية 
بني التبانة وجبل محسن، مرورا 
اىل  وصوال  املتشددين،  بهجامت 

تســليم املدينة ملجموعة خارجة عن القانون، انتهكت حرمة املدينة  
بالتكســري والتخريب واحراق املؤسســات وتشويه الشوارع تحت 

مسميات مختلفة.
هذه املدينة التي كانت تحلم بان تكون عاصمة لبنان االقتصادية، 
كانت وســتبقى خارج اهتاممات »الحريرية السياسية«، لذلك فان 
االنتخابات النيابية إن متت يف مواعيدها ستشــهد معارك بالجملة، 
خصوصا ان يف املدينة قيادات سياسية تحالفت مع »املستقبل«، لكن 
 ، مل تكن يوما جزءا من تياره السيايس باستثناء النائب سمري الج
الذي ســبق الحريري بقرار عزوفــه، والنائبة دمية جاميل، الغائبة 
ــة عن طرابلس، ولوال الصفقة التي متت بني الحريري واللواء  الدا

ارشف ريفي ما كانت جاميل نائبا عن طرابلس.
ســواء شارك »تيار املستقبل« مبرشحني ام مل يشارك، فان املعركة 
ل ما  االنتخابية يف طرابلس لن تكون ســهلة عىل املرشحني، يف 
 ، يح عن تشــكيل لوائح بالجملــة ابرزهم الرئيس نجيب ميقا
الذي يتداول عنه احتامل عزوفه واكتفائه بتشــكيل لوائح، والنائب 
فيصل كرامي والنائب محمد كبارة واللواء ريفي، وهؤالء االربعة بحد 

ذاتهم سيشكلون معركة انتخابية 
ال يســتهان بها، اضافة اىل لوائح 
املجتمــع املدين والتي ســتكون 

بالجملة.
وحســب مصــادر مطلعة ان 
الحريري مل يكن راضيا يوم امس 
عن املشاركة الشعبية التي توافدت 
من الشامل، خصوصا انه عىل علم 
ان معظم الوافدين ما كانوا ليقلّوا 
الباصات يف هذا الطقس العاصف 
لــوال االموال التــي دفعت والتي 
شكلت حافزا للمشاركني، وانه ازداد قناعة باهمية العزوف يف هذه 
املرحلة عن املشاركة يف االنتخابات، وال سيام ان مشاركة طرابلس يف 
تظاهرة بيت الوسط كانت هزيلة، ونوابها مل يكرتثوا كثريا للتظاهر الن 
- حسب املصادر -  الحريري حسم قراره ولن يرتاجع عنه، بل انه يرتاح  
مال، خاصة يف طرابلس  لخوض معارك انتخابية ستكون محبطة ل

التي وعدها الحريري بكثري من املشاريع التي ذهبت مع الرياح.
عزوف الحريري لن يغري كثريا من املشهد االنتخايب الطرابليس الذي 

يتوزع بني ميقا وكرامي.
ومن املتوقع ان تبدأ املشــاورات االنتخاببة عقب كلمة الحريري، 
بحيــث تلتفت القيادات الطرابلســية اىل بلورة صــورة التحالفات 
االنتخابية يف الدائرة الثانية طرابلس واملنية والضنية، ومل تســتبعد 
املصادر استعادة صيغة معدلة لتحالفات 2018، يستفيد منها ميقا 
من رصيده الشعبي، كام يستفيد كرامي من تحالف يعمل عىل بلورته 
يشمل مرشحني لهم قواعد شعبية يف الضنية واملنية، باالضافة اىل 
دور ســيؤديه ريفي بتحالف مع قوى املجتمع املدين وتحالف مع ما 

ُسّمي »القوى السيادية«.

عزوف الحريري لن يغّير كثيراً من املشهد االنتخابي الطرابلسي

جهاد نافع 

مل تكن الحشــود التي اجتمعت امام »بيت الوســط« يف بريوت 
مبستوى الحدث، ومل تكن بقدر ما طمح اليه دعاة لقاء دعم الرئيس 
ســعد الحريري إلحباط قرار عزوفه .. وواضح ان بعض نواب عكار 
ومنســقيات »املستقبل« يف عكار وطرابلس واملنية والضنية بذلت 
جهودا استثنائية لتأمني اضخم حشد يستعيد مشاهد حشود سابقة 

ايام صعود نجم سعد الحريري..
وحســب اوســاط محيطة بـ »تيار املســتقبل« فان اجور النقل 
من املناطق الشــاملية توالها نواب متمّولون متررون من عزوف 
الحريري،لعلهم يستطيعون من خالل الحشود الشعبية دفع الحريري 

اىل الرتاجع عن قراره.
عمل نواب يف عكار واملنية والضنية مع مرشحني طامحني طوال 
نهار امس االول لحث املواطنني عىل املشــاركة يف اللقاء امام بيت 
الوسط ،فيام اقترصت املساعي يف طرابلس عىل منسقية »املستقبل« 

وكوادر »التيار« دون مالحظة اي حراك لنواب يف هذا االتجاه.
ال شــك، انه رغم تراجع »التيار االزرق« يف الشــامل عامة ويف 

طرابلس وعكارخاصة، إال انه يبقى االول يف الساحة السنية.
ويشري مصدر شاميل اىل ان الحشود الشعبية التي شاركت بلقاء 
بيت الوسط كشفت واقع التيار وتراجعه، بحيث ان حجم الحشود كان 
مال ، ومل يحصل بالقدر الذي تطلع اليه نواب  يف املضمون مخيبا ل
»املستقبل« واملنسقيات، رغم االموال التي رصفت لهذه املناسبة التي 

ارتأت قيادة »التيار« ان تكون قبل اربع وعرشين ساعة من موعــــد 
تالوة الحريري لبيان عزوفه هو وتياره، وترك أمر الرتشيح للراغبني 
من نواب حاليني ونواب سابقني وقيادات طامحة عىل مسؤولياتهم 

الشخصية، ووفق ما يرتأونه من تحالفات يف املناطق..
وترى اوساط شاملية ان مشهد الحشود املشاركة من الشامل طغت 
عليها القواعد الناخبة املوالية لبعض النواب الشامليني خاصة نواب 
عكار، واهواؤهم متيل وفق اهواء مرجعياتهم، وليسوا يف صلب »تيار 
املستقبل« تنظيميا، ويف ذلك داللة عىل ما آل اليه التيار. وقد لوحظ 
هروا عىل شاشات التلقزة مل يخفوا عتبهم  ان بعض املشاركني الذين 
عىل الحريري الذي » مل يفعل شــيئا لنا«، لكن يستدركون بانه ممثل 

الطائفة، فيخترصون السّنة بشخصية سياسية واحدة.
خروج الحريري من املشهد االنتخايب اثار مخاوف لدى نواب »كتلة 
املستقبل« يف الشامل، واوقعهم يف بلبلة وحرية، سواء عىل مستوى 

التمويل، او عىل مستوى التحالفات واللوائح.
الحرية والبلبلة ال تقترص عىل نواب »كتلة املســتقبل، بل تشــمل 
ايضا الحلفاء الذين يحتاجون اىل حليف سني قوي يستندون اليه يف 
الحاصل االنتخايب، وعزوف الحريري من شأنه أن يبدد الكتلة السنة 
الناخبة التي ستتوزع بني عدة مرشحني يف طرابلس وعكار والضنية 

واملنية.
غــري ان يف الكواليس طبخة انتخابية مل يكشــف النقاب عنها 
بعد،وتعّد عىل نار هادئة باياد اقليمية بالتنسيق مع »القوات اللبنانية« 

ومع ما يسّمى »القوى السيادية« و«حركةالثوار«واملجتمع املدين.

» املشــــــاركة الشــــــعبّية الشــــــمالّية في لقاء »بيت الوســــــ
دون املســــــتوى املطلــــــوب... وإحباط لدى نواب »املســــــتقبل«

ترأس مرتوبوليت بريوت وجبيل وتوابعهام 
للروم امللكيني الكاثوليك املطران جورج بقعوين، 
قداس افتتاح »أســبوع الكتاب املقدس«، يف 
كنيسة القديس يوحنا الذهبي الفم يف مطرانية 
بــريوت، وأعلن يف كلمة انطــالق فعاليات 

»أسبوع الكتاب املقدس«.
وقال: »ين اإلرشــاد الرسويل للكنيسة 
يف الرشق األوســط، »رشكة وشهادة« سنة 
2012، يف الفقــرة الرقم 74: »وفقا للظروف 
الرعويــة الخاصة بكل بلد يف املنطقة، ميكن 
إعالن ســنة كتابية عىل أن يتبعها إذا اقتضت 
الرورة ذلك، أسبوع سنوي للكتاب املقدس«. 
ويأ أسبوع الكتاب املقدس ككل سنة تطبيقا 
، وارتأت اللجنــة املنظمة املكونة  لهــذا الن
مــن مجلس البطاركة واألســاقفة الكاثوليك 
يف لبنان، الرابطــة الكتابية وجمعية الكتاب 
املقدس يف لبنان أن تختار عنوانا لسنة 2022 
»الرشكــة يف الكتاب املقدس«، متاشــيا مع 
إعالن البابا فرنسيس إطالق السينودس »من 
أجل كنيســة سينودســية: رشكة ومشاركة 
ورسالة«، مضيفا »يبدأ أسبوع الكتاب املقدس 

هذه السنة اليوم األحد 23 كانون الثاين، لكونه 
اليوم العاملي الذي اختاره قداســة البابا ك »أحد 
كلمة الله«، يوما مكرسا للكتاب املقدس. فمن 
هذه الكنيسة ويف هذا القداس وباسم اللجنة 
املنظمة، أعلن انطالق فعاليات أسبوع الكتاب 
املقــدس يف لبنان، يف حضور وفد من جمعية 

الكتاب املقدس«.
ولفــت إىل أن »الرســالة الحربيــة للبابا 
فرنســيس تشدد عىل تشــجيع قراءة الكتاب 
املقدس يف الحياة اليومية، وأشار قداسته اىل 
أن »أحد كلمة الله« يتمتع بقيمة مســكونية، 
ألن الكتابــات املقدســة تدل عىل من يصغون 
اليهــا عىل الطريق الذي يجب اتباعه، للتوصل 

اىل وحدة أصيلة وراسخة«.
وختم »موضوع هذه الســنة »الرشكة يف 
الكتاب املقدس«، يأ ضمن نشاطات مختلفة 
ــة عىل ربط كلمة الله وترســيخ الن  قا
الســينودس، والبارحة  الكتايب بنشــاطات 
بدأت ورشــة العمل التحضريية للســينودس 
مبشاركة العرشات من رعايا األبرشية من كهنة 

ومندوبني«.

متقاعدين  تجمــع  أعلــن 
- قــوى االمــن الداخ يف 
الجنــوب، يف بيــان، أن وفدا 
مــن التجمع يتقدمــه العميد 
زعروري  حســني  املتقاعــد 
زار امــس عضو لجنــة املال 
واملوازنة النائب ياســني جابر 
يف دارتــه يف النبطية، لرشح 
ما يعانيه املتقاعدون بالطبابة 
واالستشفاء، وتكبيدهم أمواال 
باهظة تفوق طاقتهم، ولتفنيد 
بة  بنــود املوازنة العامة امل
لجهــة ما تحمله مــن زيادة 
بالرائب واالعباء عىل كاهل 

الشعب الفقري وما يلحق بنا من إجحاف فاضح 
وغ متعمد وحسومات جائرة تنال حقوقنا، 
باالضافة اىل خلوها من أي بند قد يساعد عىل 

تخطي املرحلة الصعبة التي نعاين منها«.
واســتهل اللقاء بكلمــة ترحيب من جابر 
عرض فيها الوضع العام، وأعرب عن تضامنه 
الكامــل مع مطالب العســكريني املتقاعدين 
املحقة، ووعد باملســاعدة ورفض أي بند من 
بنود املوازنــة قد يزيد الوضع تدهورا، وتعهد 
ان »يكــون صوت املتقاعدين بكل شــفافية 

ووضوح وصدق«.

بدوره، شــكر زعروري لجابر اســتضافته 
ورشح اوضــاع املتقاعدين الحياتية الصعبة 
وبخاصــة موضوع الطبابة، وقــام بتفنيد 
بنود املوازنة كاملة بأســلوب علمي واضح، 
محذرا »مام قد يصيبنا جراء التامدي املستمر 
باملــس بحقوقنا املرشوعة«، مطالبا جابر بـ 
»السعي اىل زيادة اعتامدات الطبابة املقدمة 
اىل املديريــة العامة لقوى االمن الداخ يك 

تتمكن من مواكبة املستجدات«.
وســلم جابر الئحة مبطالب التجمع، كام 
ســلمه كتابا موجها مــن التجمع اىل رئيس 

مجلس النواب نبيه بري للغاية ذاتها.

بقعوني أعلن انطاق فاعالّيات أسبو الكتاب املقّد

ــدي قـــــــــــوى األمـــــــــن ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ اســـــتـــــقـــــبـــــل مـ
ــد ــزي ي ــد  ــ ق ــة  ــ ــوازن ــ ــامل ــ ب بـــنـــد  أّي  ــ  ــرفـ نـ  : ــر  ــابـ جـ
الـــوضـــع تــــدهــــوراً.. وأتـــعـــّهـــد أن أكــــون صــوتــكــم

ع د التج ئحة من الو جابر يتس ال

أعلن رئيس حزب »القوات اللبنانية« سمري 
جعجع، إعادة ترشيح النائب جورج عقي عن 
املقعد الكاثولي يف زحلة، مؤكدا ان »القوات 
تتواصــل يف زحلة مع بعض الشــخصيات 
املستقلة من أجل تكوين الئحة سيادية بامتياز 
وتغيريية بامتياز وضد الفساد بامتياز وقادرة 
عىل وضع الجهــد الالزم من أجل بناء الدولة 

التي نطمح اليها«.
كالم جعجــع جاء خــالل ندوة تحضريية 
لالنتخابات يف زحلة عقدتها املنســقية يف 
مركزها يف املدينة، وكان أطل عىل املشــاركني 
 ،»zoom»يف النــدوة يف اتصال عــرب تطبيق
واســتهل كلمته الفتا إىل »أننا ال نخوض أبدا 
هــذه االنتخابات عىل أســاس الحصول عىل 
نائب من هنا وآخر من هناك، فهذه االنتخابات 
مصرييــة باعتبــار أنه عىل ضــوء نتائجها 
سيتحدد ما إذا كان لبنان سيستمر عىل النحو 
الذي هو عليه اليوم، أي نحو القعر أكرث وأكرث 

وأكرث، أو أن هذا التدهور سيتوقف لتبدأ عملية 
اإلنقاذ املنشودة«.

واعتــرب أن »االتجاه العام يف لبنان كام هو 
يف زحلــة جيد جدا اللهم أن نتابع عملنا حتى 
النهاية وبالشكل املطلوب، فال نوم بعد اليوم 
حتى اقفــال صناديق االقــرتاع يف 15 أيار، 
وعليكم جميعا أن تعتربوا أنفسكم مسؤولني 
يف ماكينة انتخابية كبرية اســمها القوات، 
باعتبــار أنه بعد إعالن التعبئــة االنتخابية 
العامة مل يعد هناك أي متييز بني من يعمل يف 
املاكينة االنتخابية ومن يعملون يف قطاعات 
حزبية أخــرى، باعتبــار أن جميع املصالح 
واألجهزة واملكاتب واملراكز واملسؤوليات اليوم 
تحولــت إىل مصالح وأجهزة ومكاتب ومراكز 
انتخابية، فاملطلوب منا جميعا أن نضع جهدنا 
كامال من أجل العمل عىل تأمني االنتصار للخط 
السيادي التغيريي ووجود الدولة يف لبنان يف 

االنتخابات املقبلة«.

إستقبل مسؤول منطقة صيدا يف حزب الله 
الشــيخ زيد ضاهر، وفدا من حركة »حامس« 
برئاســة مسؤول العالقات الوطنية يف لبنان 
واملسؤول الســيايس يف منطقة صيدا أمين 
شناعة، وضم: أبو أحمد فضل، أبو حسام زعيرت، 
أبو العبد شناعة، حسن العريض، ويف حضور 
مسؤول شــعبة صيدا عارف حميد ومسؤول 

شعبة عني الحلوة ع الزينو.
وأشــار الحزب يف بيان إىل أن »الوفد عرض 
مع ضاهر األوضاع الفلســطينية يف الداخل 
والشتات بشكل عام ويف مخيامت لبنان بشكل 
خاص، حيث أكد اللقاء رضورة العمل للحفاظ 
عىل أمن وإستقرار املخيامت، كام جرى البحث 
يف كيفيــة العمل للتخفيف عــن كاهل أبناء 

ل هذه األزمــة اإلقتصادية  املخيــامت يف 
واإلجتامعية الخانقة التي متر بها البالد«.

ونــوه ضاهر من جهته بـ »الجهود الكبرية 
ا عىل وحدة  التي بذلتهــا حركة حامس حفا
الشعب الفلسطيني وأمن واستقرار املخيامت، 
باالضافة اىل النشــاط االجتامعي واالنساين 
ملؤسســاتها لدعم أهلنا يف املخيامت خاصة 
ــل تقلي وكالة األونروا من تقدمياتها  يف 

وخدماتها«.
وحيا املجتمعون الشعب الفلسطيني »املقاوم 
الذي يتصدى يوميا لجيش اإلحتالل الصهيوين 
بإمكاناته املتواضعة، ويتصدى ملؤامرة تصفية 
القضية الفلسطينية وللمقاومة الفلسطينية 

بكل فصائلها«.

ــة ــي زحــل ــ ــ ف ــي ــق ــن إعـــــــادة تـــرشـــيـــ ع ــلـ أعـ
ــن ــي م ــ ــت ل ــاً  ــ ــامـ ــ كـ ــا  ــ ــدن ــ ــه ــ ـــع ج نـــ  : ــع  ــجـ ــعـ جـ
ــادي الـــتـــغـــيـــيـــري ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــ الـ ــخـ ــلـ ــار لـ ــ ــصـ ــ ــتـ ــ االنـ

ــر ــ ول صــــيــــدا فـــــي حـــــــزب الــــلــــه ع مـــــســـــ
« أوضــــــــــا املـــخـــّيـــمـــات مـــــع وفـــــــد »حــــــمــــــا

ح د  ب و ر مست ا

األمـــيـــن مــحــمــود عــبــد الــخــالــ
ســــــــّجــــــــل وقـــــــــفـــــــــات عـــز
ــافـــة ــات كـ ــ ــه ــ ــب ــ ــج ــ عــــلــــى  ال

نســتذكر األمني محمود عبد الخالق يف الذكرى 
الرابعــة مناضــاًل يف ميادين الحــزب واملقاومة 
الوطنية والعمل اإلجتامعــي... هو الرفيق األمني 
الــذي تدرج يف املســؤوليات الحزبيــة من مدير 
مديريــة إىل منفذ عام فعميــد للدفاع إبان الحرب 
االهلية حيث كان مســؤواًل عن القوى املقاتلة يف 
الحزب الســوري القومي االجتامعي والتي سّجلت 
أسمى وقفات العز عىل  الجبهات كافة التي وجدت 
فيها وســاهم يف تأسيس الحركة الوطنية وجبهة 
املقاومة الوطنية... ليتوىل بعدها مسؤولية رئيس 
مجلس العمد ورئيس املجلس االعىل ورئيًسا للحزب. 
كان قدوة لرفقائه يف البذل والعطاء... حمل األمانة 
ًا وأبًدا الحفاظ  بصدق وعزم... وكانت البوصلة دا
عىل وحدة الحزب والدفاع عن القضية الفلسطينية 
والعمــل من أجلهام. فلم يفرط بهام يف أســواق 
الرخ والنزوات... كان أميًنا مؤمتًنا عىل الثوابت 
السياســية  الحياة  القومية واإلجتامعية... دخل 
فتوىل منصب وزيــر يف الدولة اللبنانية. مل تُغره 
مستسيغاتها ومل يأبه لبهرجاتها، بل ازداد تواضًعا 
وقربًــا من أهله ورفقائه. بقي بعيًدا عن الصفقات 
املشــبوهة، وكان دوًما مستعًدا للتخ عن منصبه 
مقابل مصلحة الحزب. عرف قيمة الحياة الحزبية 

فكان قدوًة يف النظام.
مؤمًنا بالعقيدة فكــًرا ونهًجا وقياًم وأخالًقا... 
مل يكــن منغلًقا عىل أحد، بــل حمل عنوان الحوار 
والتحالــف مع القوى الوطنيــة الحليفة. وعرف 
قيمة اإللتزام الوطنــي والقومي وكان مرجًعا يف 
العطاء وشــعلًة يف التضحيــة فصّح به قول أحد 
األصدقاء املقربني منه: إن األمني محمود »مناضل، 
ولكن بصمت«. أما يف بلدته مجدلبعنا، فكان مثال 
األب والصديــق والرفيق الذي مل يتوان عن تقديم ما 
استطاع من مســاعدة ونصيحة... وأّسس عائلة 
قومية إجتامعية مرتابطة حملت األمانة من بعده.

األمني محمود... عند كل اســتحقاق حزيب، يف 
كل موقــف، ويف كل يوم، يفتقدك حزبك ورفقاؤك 
وأبناء بلدتك... ويشــعرون بفداحة رحيلك املوجع 
ويشتاقون اىل حضورك الحلو وإىل مزاياك القومية 

االجتامعية.
رائد محمود عبد الخالق
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ــادالت ــعـ ــن تــثــبــيــت املـ ــ ــة... زم ــ ــاوم ــ ــق ــ ــى امل ــي عــل ــ انــفــتــا دولـ
فاطمة شكر 

ال شك أن لبنان يعاين منُذ 
األزمات  من  طويلــة  فرتة 
التدخالت  ســببتها  التــي 
الخارجيــة وعىل رأســها 
التي  املتحــدة،  الواليــات 
املنطقة خلالً  أوجــدت يف 
حقيقياً وزرعت اإلرهاب يف 
كل مكان وشــنت الحروب 
عــىل الكثري من الدول، كام 
تكفريية  جامعات  وأنتجت 
من أجل دفع منطقة الرشق 
األوســط للمزيد من الدمار 
حتى الوصول اىل الخضوع 
التام لها، رافقها يف كل ذلك 
بعُض الــدول العربية التي 
مولــت اإلرهــاب وطبقت 
وزرعت  العــداء  سياســة 

العريب. العامل  الف يف 
مل يعــد يخفى عىل أحد، 
أطامعا  املتحدة  للواليات  أن 
رب يف لبنان، وهذا ما  ومــ

يدفــُع بها يومياً اىل شــن هجوم عىل املقاومة 
من أجل رضبها وتشــويه سمعتها، يف حني  أن 
حــزب الله خاض امليدان الســيايس، وله قاعدة 
جامهرييــة كربى يف الداخــل اللبناين ال ميكن 
التغايض عنها، ناهيك بأنه قوة إقليمية رســمت 
وغــرّيت معــادالت جديــدة يف املنطقة، وعىل 
، والجامعات  رأســها هزمية العدو اإلرسائيــ
اإلرهابيــة كـ »داعش« و«النرصة« وغريهام، ما 
أفشــل مخططات أمــريكا و«إرسائيل«، لذا صار 
تعامل الدول اإلقليمية مع حزب الله كقوة وازنة 

أمرا ال بد منه. املنطقة  يف 
عىل صعيد الســاحة اللبنانية، ما زالت اإلدارة 
األمريكية تســعى جاهــدًة للتدخل بالشــؤون 
الداخليــة، فبعد أن مّولت وحّرضت لتحركات 17 
ترشيــن األول من عام 2019 التي فشــلت رغم 
كل الجهــود، إال أنهــا اليوم، وبحســب مصدر 
ســيايس، أن األمريكيــني بــدأوا  ينقلبون عىل 
املنظومــة السياســية التي بنوها ســابقاً يف 

لبنان، وانتقلــوا اىل التجهيز ملا بعدها، وتحديداً 
للقســم الخاص بالثورات امللونة التي تتعامل مع 
اإلدارة األمريكية وســفريتها يف لبنان دورو 
شــيا، والتــي لها اليُد الطــوىل فيام يحصُل يف 

. لبنــان من انهيار إقتصادي ومعي
ويتابُع املصــدُر أنه لو فكّرت الواليات املتحدة 
أن تنســحب من كل املنطقة، سيكون لبنان آخر 
الــدول التي ستنســحب منه، ســيام أن حدوده 
مع فلســطني املحتلة، مــا يعني مجاورته للعدو 
، وأكّد املصدُر نفســه أن وجود حزب  اإلرسائي
اللــه يف مياديــن غــري لبنانية يزعــُج اإلدارة 
هره جيداً  األمريكيــة، وهو بهذا الوجود يحمي 
مــن كل الجهات، واشــار املصــدر اىل أن عدم 
اإلجامع الداخ حول موضوع ترســيم الحدود 

مــع العدو اإلرسائي له تداعيات خطرة.
مــن املؤكد أن حــزب الله بات يشــكُل حالًة 
فريــدًة يف املنطقة، ما يدفع العديد من الدول اىل 
التعاطي معه بحثاً عن مصالحها، لذا يتم التواصل 
الخارجي مع حزب الله من دول خارجية كروسيا، 

عرب القنوات السياســية والديبلوماسية املتعارف 
عليها بني الطرفني، كذلك فرنســا التي تتطلع لدور 
حــزب اللــه االقليمي يف املنطقــة، وقد بدا هذا 
اإلهتامم من خــالل التواصل مع حزب الله عقب 
زيارة الرئيس إميانويل ماكرون بعد انفجار مرفأ 
بــريوت، ولقائه بالنائب محمــد رعد كممثل عن 
الحزب، خــالل اللقاء الذي جمعه مع ممثلني من 
مختلف األفرقاء يف لبنان، إضافة اىل تواصل دول 
محور املقاومة معه يعني إيران وسوريا واليمن.
وعىل الرغم من التحركات األمريكية والتدخالت 
يف الشؤون اللبنانية، فقد حاولت الواليات املتحدة 
التواصل مع حزب الله بشــكل مبارش، إال أن الحزب 
رفــض ذلك، ما يعني أن الواليات املتحدة تعرُف مدى 
أهمية التواصل مع الحزب كقوة يجب التعامل معه 

يف الداخل اللبناين واملنطقة.
مــن هنا ميكــن القول ان حــزب الله بقوته، 
شــكل قوة ال تستطيُع أي دولة نكرانها، وما عىل 
اللبنانيني إال إســتثامُر هذه القوة التي جعلت من 

وطنهــم وطناً قوياً بفضل مقاومته 

كـــســـبـــار الـــتـــقـــى وفــــــد مـــحـــامـــي الــــدولــــة

اء  ال

اجتمــع نقيب املحامــني يف بريوت نارض 
كســبار مع وفد من محامي الدولة اللبنانية، 
الذين وضعوه يف جو اإلعتكاف املفتوح لغاية 
تصحيح الوضع املشكو منه، خصوصاً لجهة 
بدل األتعاب املحّدد مبليوين لرية لبنانية فقط 
شهرياً، والذي يشمل ضمناً اإلنتقال ونفقات 
الطباعة والقرطاسية، بحيث يتحّمل املحامي 
من جيبه الخاص فــوق البدل الذي يتقاضاه 
أعباء امللفات ما يجعله عملياً يعمل من دون أي 

مقابل، بل وأكرث من ذلك يتكبد مبال إضافية 
من ماله الخاص.

كام عرض محامو الدولة عىل النقيب، بقية 
الهموم ، خصوصاً لجهــة مدة التكليف وما 
يعتورها من مشــاكل، وكذلك عدم التعويض 
بعــد انتهاء مدة الوكالة يف مخالفة واضحة 

لقانون تنظيم مهنة املحاماة.
وقد لقي الوفد إهتاممــاً بالغاً من النقيب 
الذي وعد مبتابعة امللفات بكل جدية وحكمة.

املحامين:  نــقــابــة  ــي  ف املــودعــيــن  حــمــايــة   لجنة 
ائي الق املستوى  على  الحماية  مين  ت ضــرورة 

بنــاًء عىل توصية لجنــة حامية حقوق 
املودعــني يف نقابــة املحامني يف بريوت، 
عبدالله  املواطــن  قضيــة  عىل  وتعليقــاً 
: »ان ما نشــهده  الســاعي، نوضح ما يأ
اليــوم ليس إاّل نتيجــة إقدام املصارف عىل 
الحجز التعســفي ألموال املودعني وحجب 
هــذه األموال عن أصحابهــا بطريقة غري 
مرشوعــة واعتامد إجراءات إستنســابية 
ومتييزيــة بحــق املواطنني مــن دون أي 
رادع. فــال بّد من التذكري بأن لجوء املواطن 
عبدالله الســاعي اىل األفعال املنسوبة إليه 
واسرتجاع وديعته عىل الوجه الذي ذكر يف 
وسائل االعالم قد أ يف اطار محّدد ال يصّح 
قانوناً التغــايض عليه وهو رضب وتهديد 
املواطنني يف ســبل عيشــهم ومدّخراتهم 
وتعريــض كرامتهم للذل والعوز، ماّم ومع 

اســتمراره، يقودنــا تدريجيــاً إىل كارثة 
إدارة املصارف  اجتامعية تتحّمــل مجالس 

. مسؤوليتها
بنــاًء عليه، إن لجنــة حامية املودعني يف 
نقابة املحامني يف بريوت تشدد عىل رضورة 
تأمــني الحاميــة للمودعني عىل املســتوى 
القضا وعدم تعريضهم للضغط أو استعامل 
طرق غري مرشوعــة بهدف حامية املصارف 

بدالً من حامية املودع«.
إن هذه اللجنة »اذ تشــدد عىل أن استمرار 
مامرســات املصارف مبا هي عليه ســتأجج 
السبل غري املقبولة الستيفاء الحقوق وترب 
أسس دولة القانون وسيادته، وتؤكد بأنها لن 
تألو جهداً لدعم املودعني واملطالبة بحقوقهم 
صونــا لكرامة املواطن وحرصــاً عىل أمنه 

وأمانه«.

ــــــــــر بـــــــــــــــه لــــــــــــبــــــــــــنــــــــــــان... مـــــــــنـــــــــخـــــــــفـــــــــ جــــــــــــــــــــــــّوي جــــــــــــديــــــــــــد يــــــــــتــــــــــ
مـــتـــر  900 ارتــــــــــفــــــــــا  عــــــلــــــى  ـــــــــلـــــــــوج  و وأمــــــــــطــــــــــار  بـــــــــالـــــــــحـــــــــرارة  انـــــــخـــــــفـــــــا 

بعد يومني عىل انحسار العاصفة »هبة«، بدأت سلسلة من 
املنخفضات ترب لبنان وهي ذات امتدادات قطبية تحمل معها 
الرياح الباردة جدا واالمطار والثلوج تحت الـ 1000مرت، وتكون 
ذات تراكامت كبرية عىل الجبــال العالية، خصوصا االربعاء، 
يتخللها اسرتاحة قصرية يوم الثالثاء، وتستمر حتى الخميس.

وعــادت الثلوج لتغطي كافــة املرتفعات الجبلية، وقطعت 
معظم الطرقات التي كانت جرافات وزارة األشغال واالتحادات 
البلدية والدفاع املدين قد عملت عىل إعادة فتحها طيلة اليومني 

املاضيني.

{حال الطقس {

توقعــت دائرة التقديرات يف مصلحــة االرصاد الجوية ان 
ا مع انخفاض إضايف وطفيف  يكون الطقس غدا اإلثنني غا
بدرجات الحرارة، والتي تصبح دون معدالتها املوسمية، يتشكل 
ضباب كثيف عىل املرتفعات وتتســاقط امطار متفرقة تكون 
غزيــرة خالل الفرتة الصباحية ومرتافقــة بعواصف رعدية 
ورياح ناشطة. كام تتساقط الثلوج عىل ارتفاع 900 مرت وما 
فوق، تخف حدة األمطار تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر ويتحول 
الطقــس اىل غائم جزئيا وتحل موجة من الصقيع التي تؤدي 
اىل تكون الجليد عىل الطرقات الداخلية والجبلية خالل الليل، 

اعتبارا من ارتفاع ال800 مرت، لذا نحذر من خطر االنزالق.
- الحــال العامة: يتأثر لبنان والحوض الرشقي للمتوســط 
مبنخفض جوي متمركز فوق تركيا ويحمل معه أمطارا وثلوجا 

س حتى مساء اإلثنني، حيث  ورياحا شديدة تتجاوز ال 90 كم
يخف تأثريه مع بقاء الكتل الهوائية الباردة، ومن ثم يعود ليتأثر 
هر األربعاء مبنخفض جوي آخر يكون أكرث برودة  اعتبارا من 
ويحمــل معه أمطارا غزيرة وثلوجا عىل مســتويات متدنية 

تالمس ال 500 مرت بخاصة شامل البالد.
- الطقس املتوقع يف لبنان: الثالثاء: غائم جزئيا مع ارتفاع 
بدرجات الحــرارة ويبقى خطر تكــون الجليد عىل الطرقات 
الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال 1000 مرت وما فوق خالل 

ساعات الصباح األوىل والليل.
األربعاء: غائم جزئيا مع انخفاض تدريجي وملحوظ بدرجات 
الحرارة، يتحول تدريجيا اعتبارا من الظهر اىل غائم وتتساقط 
أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا وتكون مصحوبة بعواصف 
رعدية ورياح قوية، كام تتساقط الثلوج نهارا عىل ارتفاع 900 
مرت وما فوق، ويتد مستوى تساقطها ليال لتالمس الـ 600 

مرت وما دون ذلك خاصة يف املناطق الشاملية.

{ حال املناطق {

بــدأ املنخفض الجوي الجديــد يفرض ايقاعاته يف مختلف 
القــرى والبلدات العكارية، خصوصا الجبلية، مرتافقا مع تدن 
ملحــوظ بدرجات الحرارة بلغت فجرا عىل الســاحل العكاري 

حدود الصفر وعىل املرتفعات ما دون الـ 6 درجات.
وعادت الثلوج لتغطــي املرتفعات الجبلية كافة، ابتداء من 
650 مرتا عن سطح البحر وما فوق، فقطعت معظم الطرقات 

وعملت جرافات وزارة االشــغال واالتحــادات البلدية والدفاع 
املدين عىل اعادة فتحها. أما الطرقات الجبلية املقطوعة حاليا، 
فهي: اكروم- بيت جعفر، القموعة الشنبوق القبيات، القبيات 

الرومية، القموعة الهرمل، البويدرات مر جحني الهرمل.
وحــذر رئيس مركز جرف الثلــوج يف منطقة جرد القيطع 
خالد ديب، رواد منطقة القموعة وزائريها، من خطورة تكون 
الجليد عىل الطرقات ابتداء من عرص اليوم، ناصحا بعدم سلوك 
هذه الطرقات ليال ومع ســاعات الصباح االوىل نظرا لكثافة 
الضبــاب وانعدام الرؤية، مخافة حصول حوادث ســري بفعل 
االنزالقات. واشار اىل ان جرافات وزارة االشغال واتحاد بلديات 
جرد القيطع ال تزال تعمل مبؤازرة من رشطة بلدية فنيدق عىل 

فتح طريق فنيدق القموعة وطريق ممنع تاشع.
هذا وتسببت الرياح القوية بارتفاع امواج البحر بشكل كبري، 
االمر الذي دفع بصيادي االســامك يف العريضة والشيخ زناد 
وحي البحر ويف مرفأ ببنني- العبدة اىل عدم الخروج اىل البحر، 
فأبقوا مراكبهم يف حرم مرفأ العبدة مبأمن من االنواء البحرية.
كــام ارضت الرياح بثامر الحمضيات التي تســاقطت تحت 
االشــجار، ومزقت اغطيــة النايلون يف العديــد من البيوت 

الزراعية املحمية والحقت ارضارا باملزروعات.
أما يف البرتون، تحولت الطرق يف وسط وجرد البرتون اىل 
طرقات خطرة بسبب طبقة الجليد التي اجتاحت املنطقة نتيجة 
العواصف والصقيع. وحذر األهايل والســائقون من سلوكها 

خوفا من االنزالقات وحوادث السري.
وتوجــه عدد من فاعليات املنطقة ومن املواطنني إىل لجنة 
الطوار يف اتحاد بلديات منطقة البرتون للمطالبة بالعمل عىل 
فتح الطرق وتأمني املواصالت. بدوره اتصل عضو اللجنة رئيس 
بلدية شــبطني أنطوان عبود باملدير االقليمي لوزارة األشغال 
العامة والنقل يف الشــامل املهندس الياس عقل إلطالعه عىل 
وضع الطرق والحاجــة امللحة لتنفيذ تدابري وإجراءات تفاديا 
ألي خطــر قد يهدد الســائقني. وأبدى عقــل تجاوبه وتوىل 
التنســيق مع رئيس مركز جرف الثلوج يف تنورين لتأمني امللح 
ورشه عىل الطرق إىل جانب عمليات جرف الثلوج عند الحاجة.

وأكد عبود أن »اتحاد البلديات ســيقوم بتغطية أي تكاليف 
ا عىل الســالمة العامة وتأمني  إضافيــة عند الحاجة، حفا
املواصالت بني ساحل وجرد البرتون مرورا باملنطقة الوسطى«.

كام شهدت منطقة حاصبيا منذ ساعات الّصباح، تساقطًا 
غزيًرا لألمطار، الّتي شــكّلت سيواًل من املرتفعات جرفت معها 
الح واألتربة إىل األودية والطرقات، ورفعت منسوب مياه 

نهر الحاصباين، للمرّة األوىل هذا العام.
ولــف الضباب الكثيف املنطقة، وحجب معه الّرؤية وشــّل 
حركة الّســري، وقد طلبت القوى األمنية ورشطة البلديّات من 
الّســائقني القيادة بحذر، تجّنًبا لخطر االنزالقات. كام حدثت 
بعض االنهيارات عىل جانبي الطّرقات يف محوري الحاصباين 

والعرقوب، إاّل أّن جميع طرقات املنطقة بقيت سالكة«.

بيا ر  ويف ك

ــتـــمـــرار ــم: لـــاسـ ــ ــه ــ ــان ب ــعـ ــتـ ــسـ  األســــــاتــــــذة املـ
ــالـــ ضــــــــــراب حـــتـــى تـــحـــقـــيـــ املـــطـ ــي ا ــ فـ

أكد األســاتذة املســتعان بهم يف التعليم 
األسايس الرســمي، بعد اجتامع عرب تقنية 
»زووم«، إســتمرارهم يف اإلرضاب لليوم الـ 

14 عىل التوايل.
ولفتــوا يف بيان اىل أنــه »بناء عىل عدم 
توافر معطيات جديــة حقيقية للعودة عن 
املقاطعة، ومل تعــط اإلجتامعات والندوات 
واللقاءات التي عقدت أي جديد عىل املستويني 
العم واملادي، فإن اإلســتمرار باملقاطعة 
وعــدم العودة قــد يعطي فرصــة للضغط 
عىل املســؤولني من أجل العمل عىل اإلرساع 
يف تحقيق املطالب، وعليه يعلن األســاتذة 
اإلســتمرار يف املقاطعة لحني حصول تغيري 

يحدث فارقا«.
وأشــار الباحث واملتابع للشؤون الرتبوية 

وملف املستعان بهم يف الدوام الصباحي ع 
فخر الديــن، اىل ان »الواقع الرتبوي مل يعد 
ل األزمة  كام هو يف السابق وخصوصا يف 
اإلقتصادية الحادة التي تكاد متحق املواطن، 
واملعانــاة واحــدة لكل مكونــات القطاع«، 
مضيفا »تعود مقاطعة األســاتذة مبختلف 
الرشائح لقرار العودة لسببني رئيسيني األول 
عدم إيفاء املسؤولني بوعودهم التي أطلقوها 
يف ترشيــن األول 2021 ومنهــا هبة ال 90 
دوالرا، واملنحة اإلجتامعية والراتب الشهري، 
والســبب الثاين عدم وجود مقومات القدرة 
لدى هــؤالء املعلمني للعودة بســبب الغالء 
املعي الفاحش والخوف من تداعيات وباء 
كورونا مــع الحديث عن ارتفاع ملحوظ يف 

عدد اإلصابات والوفيات«.

السعودية من  ينال  من  املستقبل«:   »تّيار 
بالصميم الــحــريــريــة  يطعن  وقــيــادتــهــا 

تيار  عــن«  صــدر 
 : ا املســتقبل« 
معروفة  جهات  »تلجأ 
والنيــات  االغــراض 
اىل اســتخدام وسائل 
االجتامعي  التواصــل 
اململكة  مــن  للنيــل 
الســعودية  العربية 
بدعــوى  وقيادتهــا 
التضامــن مع الرييس 

سعد الحريري.
ان هــذه االعامل مرفوضة ومدانة كائنــاً ما كان مصدرها 
واهدافها، واململكة ســتبقى عندنا باذن الله قبلة الرشفاء يف 
لبنان للعروبة والخري، فام يؤذيها يؤذينا ومن ينال منها يطعن 

الحريرية بالصميم«.

ــون ــك ت أن  ــه  ــت ــي ــش خ عــــن  ــرب  ــ ــ أعـ ــازن  ــ ــخـ ــ  الـ
ــة ــ ــّي ــ ــان ــ ــس ــ ن املـــــــوازنـــــــة فـــــاقـــــدة لـــــلـــــرو ا

شــدد الوزير الســابق وديع الخازن يف 
بيان، عــىل »رضورة املحافظة عىل أفضل 
العالقات مع الدول الشــقيقة والصديقة«، 
مثمنا زيارة وزير الخارجية الكويتي الشيخ 
أحمد نــارص محمد الصباح، متمنيا أن »يتم 
التعاطــي معهــا كمدخل لكــ القطيعة 

الخليج«. لبنان ودول  والجمود بني 
وإذ شــبه أزمــات اللبنانيني بـــ »دراما 
تلفزيونيــة ال تنتهي حلقاتهــا«، عرب عن 
خشــيته من أن »تكــون املوازنــة املقبلة 
حلقــة جديــدة فيهــا، وأن تكــون وليدة 
اإلرتجال وفاقدة للروح اإلنســانية والقراءة 
املوضوعية ملا آلــت إليه حال املواطنني من 
فقر وضائقة، ما يؤرش إىل هشاشة الرؤية 
املالية واإلقتصادية لدى الحكومة، وإنعدام 

التــوازن يف تعاطيها مــع الواقع املرتدي. 
الخطر«. مكمن  وهنا 

ومتنــى الخــازن »يف موازاة متســكه 
مبحورية وأهمية وأولوية إجراء اإلنتخابات 
النيابيــة إحرتامــا لقيــم الدميقراطيــة، 
وتجديدا  العــام  الرأي  إلرادة  وإســترشافا 
للحياة السياســية، وتحريكا للجمود القاتل 
واإلنهيار الشــامل، أن يغلب منطق العيش 
املذهبية  األطياف  جميع  وإرشاك  املشــرتك 
يف هذا اإلســتحقاق الوطني، وأال تنسحب 
املرجعيــات املعتدلــة منه وترتك الســاحة 
ســائبة أمام التطــرف والعنرصية ونزعة 
التفرقة والتباعد والحقد، مام يشكل مقدمة 
وإعتبار  الترشيعيــة  اإلنتخابات  لتطيــري 

لبنان دولة فاشلة«. الدويل  املجتمع 

ين ال يف ج
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تتصــدر املفاوضات مع صنــدوق النقد الدويل االهتاممات 
وواجهة االســتحقاقات مع توجه لبنان الجراء بداية االسبوع 
املقبــل جولة جديدة عرب تقنيــة زوم مع وفده، الذي كان زار 
بريوت يف النصف االول من شــهر كانون االول املايض، لعقد 
اول اجتامع رســمي ومراجعة ما اعده الجانب اللبناين، وطرح 
اســئلة تتعلق ببعض املسائل السياسية االقتصادية، التي تعد 
جزءا اساسيا من اي برنامج مايل قد يوضع للبنان بينها اعادة 
هيكلة القطاع املرصيف عىل ان يعود  مجددا مطلع شهر شباط 
املقبــل لوضع الصيغة النهائيــة لالتفاق عىل ما يقول رئيس 

الوفد اللبناين نائب رئيس الحكومة سعاد الشامي.
اال ان الحقائق يف املوضوع ال تدعو اىل مشاطرة اهل السلطة 
التفاؤل املفرط يف قرب موعد الوصول اىل اتفاق مع الصندوق 

ومن اهمها : 
اوال: مل يعــرف حتى االن ما اذا كان الصندوق وافق عىل رقم 
الخســائر الذي اتفق عليه الجانب اللبناين واملقدر ب 69 مليار 

دوالر.
ثانيا: مل يعرف ايضا بعد كيف سيتم توزيع الخسائر خصوصا 
ان رئيس الوفد الشــامي عدد املعنيني بتحمل الخســائر وعىل 
راســهم الدولة من دون وجود مؤرشات اىل التوافق السيايس 

عىل ارشاك الدولة يف تحمل جزء من الخسائر .
ثالثــا: مل تظهر بوادر توحي بقدرة الحكومة عىل اتخاذ اي 
اجراء اصالحــي مطلوب خصوصا بعد دخول البلد يف العرص 
االنتخايب حيث يصعب اقرار اصالحات موجعة شعبيا تحتاجها 

البالد للبدء يف تنفيذ خطة التعايف. 
كل هذه املعطيات معطوفة عىل تشــدد حزب الله واعالنه 
اننا ســنفاوض الصندوق برشوطنا، ال تســمح عىل ما تقول 
مراجع أقتصادية  مبجاراة اهل الســلطة املتفائلني وتدعو اىل 
الريبة والحذر خصوصا ان كل التجارب الســابقة ال تشــجع 
للمراهنــة عىل تغيري حقيقــي يف العقلية التي اوصلت البالد 
اىل ما هي عليه اليوم واملســتمرة يف تدمريه املمنهج وهو ما 
عكســته املوازنة التي ســتبارش الحكومة درسها يوم االثنني 
املقبل والخالية من أي بنود اصالحية ورؤية والتي من شأنها 
ان تثقــل كاهل املوطن مبزيد من االعباء نتيجة ما لحظته من 
زيــادات رضيبية  ورفع للرســوم الجمركية وعىل كافة املواد 

الحياتية  واملعامالت الرسمية.

م ؟ ــا ــ ــشـ ــ ــات وتـ ــبـ ــقـ املــــفــــاوضــــات مــــع الـــــصـــــنـــــدوق... عـ
رأى عضو كتلة »التنمية والتحرير« النائب قاســم هاشــم، 
أن »اقرار املوازنة مســألة دستورية ورضورية النتظام املالية 
ل الظروف املعقدة التــي يعانيها لبنان  العامــة خاصة يف 
واللبنانيون بكل املستويات االقتصادية واملالية واالجتامعية، 
وهذا ما يتطلب موازنة متوازنة وأن ال تأ أرقامها عىل حساب 
جيــوب الطبقات الفقرية التي تنتظــر رؤية واضحة ملعالجة 

اوضاعهم املعيشية اليومية«.
ترصيح هاشــم جاء بعد لقائه وفودا يف منزله يف شــبعا، 
راء والقراءات للموازنة  وقال: »ال عجب ان نســمع الكثري من ا
مبســودتها وان مل تناقــش بعــد الننا يف زمــن االنتخابات 
وارتفاع نربة الخطاب السيايس اصبح من رضورات الشعبوية 
االنتخابية واســتثامرا الي قضيــة او ملف، وألننا نتطلع اىل 
متطلبات التوازن يف موازنة استثنائية فإننا يف كتلة »التنمية 
والتحرير« ســننتظر الن النهــا لنبني عليه موقفنا وفق 
قناعاتنا والتزامنــا مبا طالبنا به باعتامد االقتصاد املنتج وما 
يتطلبه ذلك يف مضمون املوازنة مع إستمرار مسؤولية الدولة 
يف دورها بالحاميــة االجتامعية ألبنائها بعد ما اصابهم يف 
الفــرتة االخرية من معاناة عــدم قدرتهم عىل تأمني متطلبات 
العيــش الكريم من غذاء ودواء واستشــفاء مع ما شــهدناه 
من حالة تفلت يف الغالء واالســعار واالحتكار، وهذه ابسط 

بديهيات حق املواطن عىل دولته يف املتابعة واملحاسبة«.
وختم: »إن املطلوب موازنة تحايك االزمة املالية واالقتصادية 
مــن كل جوانبهــا وان ال تبنى ارقامها عىل حســاب الفقراء 

وصغار الكســبة تحت اي ذريعة، مع رضورة ان تلحظ حقوق 
كلت رواتبهم مع تدين  فــني يف كل القطاعات بعــد ان ت املو
قيمة العملة الوطنية واالهم تأمني حاجة االنتقال اىل االقتصاد 
املنتج ودعم قطاعي الزراعة والصناعة وأال نكون امام معضلة 
جديدة وتضييع للوقت، وهذه من أسس بناء موازنة قادرة عىل 
التأسيس ملرحلة جديدة والبناء عليها للبدء بالخروج من االزمة 
التي  تقض مضاجع اللبنانيني وترتك آثارها السلبية عىل مجمل 
التزامات الوطن، تجاه أبنائه، ومناقشة املوازنة يجب ان تكون 
منطلقاتها وطنيــة واضحة بعيدا عن املزايدات واي كيدية قد 
تفرضها مصالح ومكاســب انتخابية الن املوازنة من اولويات 

االنقاذ وهذه مسؤولية كل الفرقاء واملكونات دون استثناء«.

تي أرقامها على حســــــاب الفقراء هاشــــــم : ملوازنة متوازنة ال ت

عقــدت اللجنة التنفيذيــة لـ »ندوة العمــل الوطني«، 
برئاســة الدكتور وجيه فانوس، اجتامعها الدوري، وأصدر 
املجتمعــون بيانــا اعتــربوا فيه أن »ما تشــري إليه البنود 
الحاليــة ملرشوع املوازنة العامة، من رفع مضاعف عرشات 
املــرات، لقيمة الرائب املنوي اســتيفاؤها من الشــعب، 
مــع عدم توافر القــدرة العملية، عىل رفــع قيمة مرتبات 
فــني يف القطاع العام وتعويضات املتقاعدين، وكذلك  املو
نســبة كبرية جدا من العاملني يف القطاع الخاص، لن يعني 
ســوى أن املوازنة العتيدة، ســتكون عامال أساسا لتعميم 
الفقر والجوع، واإلمعان يف ســوء توزيع الرثوة الوطنية 

اللبنانيني«. بني 
ولفتــوا اىل أن »ما يعد له الحقا، من ترتيبات وتنظيامت 
واتفاقــات، بني الحكومة ومســؤويل البنــك الدويل، ال 
يشري ســوى إىل تغليب املصالح املالية الكربى والسياسية 
الدولية، لهذا البنك والجهات التي تقف وراءه، عىل املصالح 
الوطنيــة، مام يضع البلد بأرسه، تحت ســلطة قوى دولية 
منتدبــة، تختلف حكام يف طبيعــة مصالحها، مع املصالح 

الوطنية العامة، بكل ما يعنيه األمر من انتهاك لالســتقالل 
، وك لكثري من مسارات الوحدة الوطنية، وتشتيت  الذا

لقوى الــرصاع الوطني مع العدو الصهيوين الغاصب«.
وقالــوا: »لقد بات من واجب القــوى الوطنية العاملة، 
االنكباب املســؤول والواعي والرصني والفوري، عىل فصل 
مــا هو داخ عــام هو خارجي، يف مجــاالت الرصاعات 
السياســية واملعيشــية يف لبنان، وإال فــإن هذه القوى 
ســتكون مســاهمة بإرادتها، أو بال وعيها، يف هدم أسس 
كــربى للوجود الوطني، وهذه مســؤولية ال يقف التاريخ 
حياديــا أبدا، ال يف النظر إليها، وال يف محاســبة القيمني 

.» عليها
وأشــاروا اىل ان »العمــل الجدي وامللتــزم عىل تطبيق 
فعــ لألنظمة والقوانني اللبنانيــة الحالية، فيه الكفاية 
لحــل كثري مــن املعضالت املفتعلــة، يف مجاالت مالحقة 
الفاســدين وتحديد مســؤوليات كثرية من الجهات القيمة 
عىل الشــأن العام؛ مبا يؤمن خالصا من مشــاكل وقضايا 

البلد«. نهضة  تعوق  س  وم

املـــــوازنـــــة شــــــرات  مــــــ  : ــي«  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ ــل  ــ ــم ــ ــع ــ ال »نــــــــــدوة 
إمــــــعــــــان فــــــي ســــــــوء تــــــوزيــــــع الـــــــثـــــــروة الـــوطـــنـــيـــة

نظمــت »جمعية املودعني« 
و«رابطــة املودعني« تظاهرة 
أمــام مقر جمعيــة املصارف 
يف بــريوت، »رفضــا لخطة 
الحكومــة تحويل الودائع اىل 
املودعني  بــني  والتفرقة  لرية 
عىل أساس تاريخ 17 ترشين 

وتعويض املودعني باللرية«.
وتوجهــت التظاهــرة اىل 
ايا الحكومية ثم اىل أمام  ال
مرصف لبنان، حيث ت البيان 
»ملتقانا  فيه:  وجا  املشــرتك 
اليــوم، وحــرب النظام عىل 
الناس مســتمرة، وتستعر كل 
يــوم مع اعتــداءات الطغمة 
املتكافلة  واملالية  السياســية 
الناس  أموال  عىل  واملتضامنة 
ومدخراتها وحقوقها. ملتقانا 

اليوم والناس يف حاجة أكرث من أي وقت 
لــكل فلس من ودائعها مــن أجل تأمني 
حاجات اإلنسان، ليس األولية فحسب بل 
ل موجة برد  البدائية. ملتقانا اليوم يف 
وصقيع وعواصف تزهق أرواح املواطنني 
األمراض  تف  إما بســبب  واملقيمني، 
واألوبئة، أو بسبب انعدام إمكانية التدفئة 
وحتى من الجوع، واملصارف واملنظومة 

تحلل لنفسها احتجاز أموال الناس«.
أضافوا: »نعيش اليــوم حال إفقار ال 
فقر. نعيش نتائج خطة التجويع ال نتاج 
مجاعــة، وال نبال إن قلنــا إن االعتداء 
السافر عىل أموال املودعني وحقوق الناس 
ومدخراتهم هو عــدوان بكل ما للكلمة 
من معنــى، يوازي يف نتائجــه اعتداء 
الغزاة واالحتالالت وغزوهم، ومن نتائج 
االعتداء عىل أمــوال املودعني ومدخرات 
االقتصاد،  رضب  والصناديــق  النقابات 
كام تربه الحــروب واالحتالالت. من 
نتائجه رضب الحقوق األساسية كالغذاء 
والتعليم والسكن والصحة والعمل، متاما 
كام سعى ويسعى كل محتل. من نتائجه 
رضب البنى التحتية والخدمات من طاقة 
وكهرباء ومياه، متاما كام يقصف العدو 
كل هذه القطاعــات الحية. لن نخاطب 
أركان هذه املنظومة السياســية واملالية 
سينا وسطت  الحاكمة التي تســببت مب
عىل جنى أعامرنا. لــن نخاطب تحالف 
املال والســلطة الذي راكــم املليارات من 

الفوائد والهندسات عىل حساب االقتصاد 
وحقــوق الناس. لن نخاطــب عصابة 
املصارف وعرابها حاكم املرصف املركزي، 
ورشكائهم من أركان نظام الطوائف. هم 
واهمون ان اعتقدوا أن الناس سيسكتون 
عــن ذوبان ودائعهم أو عــن تعاميمهم 
وخططهــم  رسقاتهــم  أو  املــــزورة 

الوقحة«.
وتابعوا: »لن نســمح لهــم بالتامدي 
يف تحميل مزيد من الخسائر للناس. لن 
نسمح لهم بليلرة الودائع. لن نسمح لهم 
باقتنــاص براءة ذمــة عنوة عىل أكتاف 
الناس. لن نســمح لهم بتحميل املودعني 
وهدرهم  صفقاتهــم  ن  والنقابــات 
وفســادهم ورعونتهم. لن نســمح لهم 
باستغباء الشعب والقضاء عىل الطبقات 
الحيــة واملنتجة فيه. نحــن اليوم هنا، 
مودعــات ومودعني، مهــددة ودائعهم 
الصغرية واملتوســطة باالندثار، عامالت 
وا  وعاملون وأصحــاب مهن حرة خ
قدرتهــم الرشائية ومهــددة مداخليهم 
مهددة  ونقابيــون  نقابيات  بالتبخــر. 
وحقوقهم  وصناديقهــم  مدخراتهــم 

بالضياع«.
وقالوا: »نجتمــع ونعرف خصمنا من 
مصــارف ومنظومة سياســية - مالية 
مجتمعة. نجتمع ونعــرف حلفاءنا من 
قــوى مجتمعية حيــة. نجتمع ونحمل 
رسالة واضحة، رسالة بالءات خمس يف 
وجه أي حلول وخطط مقرتحة: ال لليلرة 

الودائع، ال لرب القدرة الرشائية للناس 
برب قيمة اللــرية، ال للمس مبدخرات 
النقابات والصناديق االجتامعية، ال للمس 
مبمتلــكات الدولــة ومرافقها، فأمالك 
أصحاب املصــارف ويخوتهم وقصورهم 
مقابل ودائعنا، ال لتعاميم املرصف املركزي 
املخالفة لكل القوانني. رسالة مبرتكزات 
خمســة ألي حل مايل اقتصادي عادل: 
العدالة يف توزيع املسؤوليات والخسائر 
وتحميلها للمصــارف أوال، إعادة هيكلة 
الدين العام وشــطب ديون املصارف مبا 
يــوازي األرباح املحققة وهيكلة القطاع 
املرصيف ومرصف لبنان، الشــمولية يف 
الحل مام يضمن إعادة تأســيس اقتصاد 
العدالة االجتامعية، الشفافية من خالل 
تدقيق جنا شــامل للقطاع املرصيف 
ومرصف لبنان، املحاسبة لكل من ارتكب 
وأســاء األمانة وتســبب باالنهيار من 

سياسيني ومرصفيني«.
وختموا: »رســالتنا هــذه للمجتمع 
ككل، بــكل مكوناته وبخاصة النقابات 
والتجمعات املهنية، لكل مواطن مترر 
من سياســات هذا النظام، وكل مواطن 
طامــح إلقامة نظام العدالة االجتامعية 
عــىل أنقاض نظام املصــارف والريوع. 
رســالتنا أن ينضم كل من يســمعنا اىل 
هــذه املواجهة الحاســمة، انضموا من 
أجــل حامية ما تبقى، من أجل الدفاع عن 
املدخــرات والوادئع ومن أجل اســتعادة 

الحقوق، كل الحقوق«.

ــرون امــــــام »جـــمـــعـــيـــة املـــــصـــــارف« :  ــاهـ ــظـ ــتـ املـــــودعـــــون يـ
ــة ــ ــي ــ ــان ــ ــن ــ ــب ــ ــل ــ ــل الــــــــــودائــــــــــع بـــــالـــــلـــــيـــــرة ال ــ ــويـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ لـ

عية املصا ج ر اما  ا الت

أشــار وزير االقتصاد أمني ســالم إىل أن »هناك خلال يف 
الحضور إىل اإلدارات العامة بسبب جائحة كورونا وارتفاع 
أســعار املحروقات وبالتــايل االرتفاع الجنوين يف تكاليف 
النقــل، وكذلك اإلرضابات، كل هذه أدت إىل شــل ما تبقى 
من القطاع العام. ووزارة االقتصاد بحســب القانون، فيها 
مديرية حامية املستهلك وهي مسؤولة عن مراقبة األسعار 

والجودة وكل ما ميثل حامية للمســتهلك«.
وقال يف حديث  صحايف: 

أضاف: »يف مرحلة تســلمي الوزارة، رفع الدعم بشــكل 
ف يوازي ســعر  ك تقريبا عن البنزين وأصبح معاش املو
تعبئة ســيارته بالبنزين، لكن الرئيــس ميقا تحدث عن 
في القطــاع العام بقيمة 64  اتفــاق لرفع بــدل النقل ملو
ف من  ألــف لرية يوميا. هذا املوضــوع يؤمن بدل نقل املو
يفته وعودته إليه، لكن الهيئات الرقابية مثل  بيتــه اىل و
حامية املستهلك يف وزارة االقتصاد تضم أشخاصا يتنقلون 
فو التفتيش املركزي  يف البلــد ويجولون عىل املتاجر، ومو
كذلــك، يجولــون يف اإلدارات العامة. هؤالء يحتاجون إىل 
بــدل نقل وانتقــال، وهذا البدل مل يتــم االتفاق عىل رفع 
قيمته. إذا اليوم، أنت تقول للمراقب أن يســتعمل ســيارته 
ليصل إىل عمله ويتنقل عىل حسابه الخاص. هذا لن يحصل 

بسهولة«.
وتابــع: لجأت لبعض الدول التي تهتم بدعم لبنان. طلبت 
ســيارات ودعام يف موضوع البنزين. وطلبت معدات تقنية 
متطورة ل يستطيع املراقب أن يصور املنتجات يف املتاجر 
ع التواصل مع أجهزة  ويرســل الصــور للمركز، مام يــ
الــوزارة من دون الحاجة إىل االنتقال بســيارته، ووجدت 

تجاوبا مــن بلدان وجهات مانحة. واملوضوع قيد الحل«.
وبالنســبة إىل ملف التفــاوض مع صندوق النقد الدويل 
وعضويته يف لجنة التفاوض قال: »تضم اللجنة نائب رئيس 
الحكومــة ووزير املال وحاكم مرصف ووزير االقتصاد. ما 
يهم صندوق النقد ســبل رد األموال التي سيقرضها للبنان. 
هــو يعمل كاملرصف. يريد أن يــرى خطة النمو االقتصادي 
والتعايف املايل. إذا أعطاك مليار دوالر مثال، سيحاسبك كل 
ســنة عىل طرق رصف املال ورد الديــن. عند صندوق النقد 
مناخ عام لتقديم التســهيالت للحكومة اللبنانية لكن ليس 

إطالقا«. كالسابق،  تراخ  هناك 
اللجنة سئل: ما هو دورك يف 

أجــاب: »ال ميكن أن تضم اللجنــة متخصصني باملال من 
دون وزيــر متخص بالسياســة االقتصادية. من هنا أنا 
أعطي رؤية عمل االقتصاد اللبناين لصندوق النقد بالتعاون 
مــع باقي الوزارات. وأعول عىل دوري كوزير لالقتصاد ألن 
الرؤية األساســية لعمل صندوق النقد، دور وزارة االقتصاد 
مهم جدا فيها، ألنها ســتكون الوزارة العاملة عىل الشــق 
املتعلــق بتنمية االقتصاد وتطويــره واإلصالح الترشيعي 

واالســرتاتيجية العامة. لذلك وجــود وزير االقتصاد الذي 
مل يكن موجودا يف اللجنة الســابقة، ســتكون انعكاساته 
إيجابيــة ومهمة. وكــام قلت، هم يريــدون معرفة طرق 
اســرتداد قروضهم التي ســيعطونها للبنان. وإضافة إىل 
تحديد الخســائر يف لبنــان، مطلوب العمل أيضا عىل إطار 
البنيــة التحتية وقطاع الكهرباء وقطاع االتصاالت وقطاع 
ــة لالقتصاد اللبناين من دون طاقة ونقل  النقل، إذ ال قا

واتصاالت«. وإنرتنت 
أضاف: »عــىل الرغم من عدم انعقــاد مجلس الوزراء، 
أعلــن نائب رئيس الحكومــة أن الفجوة املالية بحدود 70 
مليار دوالر، وتقســيم الخســائر جــاري العمل عليه بني 
مــرصف لبنان واملصارف اللبنانيــة. ال يوجد هذا الخالف 
الكبري الذي طري الجولة األوىل مع حكومة حســان دياب، 
وصندوق النقد ارتاح ألن هذه املســألة اتفق عليها األطراف 
اللبنانيــون. واملرحلة الثانية هي خطــة التعايف والنمو، 
وهذه ســتدرس يف مجلس الوزراء وستدخل فيها موازنات 
العام 2022 وما بعدها. فاملوازنات ســتعكس رؤية الدولة. 
وبدءا من اإلثنني املقبل سنبحث موضوع الرائب واإلنفاق 
العام واملشــاريع والقطاعات. وكذلك سيتم بحث موضوع 
ء. مل نصل إىل أرقام  الدوالر، والــدوالر الجمريك. كل 
نهائيــة لكن العمل عليها بشــكل يومي، والوزراء املعنيون 
يعملون بال كلل لهذه الغاية. اللجنة تتواصل بشــكل يومي، 
وعندنا اجتامعات أسبوعية. جلسة مجلس الوزراء اإلثنني 
ســترتافق أيضا مع بدء مفاوضات رســمية مع صندوق 

زوم«. تطبيق  عىل  النقد 
ســئل: متى يتسلم لبنان األموال من الصندوق

أجاب: »املبال ســيتم تسلمها عرب شــطور للمشاريع، 
مع مراقبة مســتدامة من الصندوق. وســتكون املحاسبة 
عــىل كل مــرشوع وكل قيمة مالية. صنــدوق النقد يضع 
لنــا اليــوم اإلطار الصحيح الذي مل يتــم العمل عليه خالل 
أكرث من 30 ســنة. هو اليوم ينصح لبنان بطرق العمل عىل 
في الدولة. لذلك هناك  قطاعــات الطاقة، الجباية، عدد مو
بعض الجهات غري متحمســة للعمل مع صندوق النقد ألنها 
مســتفيدة من الفشــل القديم الدولة، إذ يف النهاية ستتم 
محاســبة الفاسدين أو الذين هدروا املال العام. عندما تفتح 
الدفاتر القدمية، ســيتم كشف الحساب. اليوم وصل الوضع 
إىل الحضيــض وال خيمة فوق رأس أحــد. فصندوق النقد 
يريد املحاســبة الواقعية ولن يدخل يف املحاسبة الجرمية. 
الواقعية هي ملســاعدة االقتصاد اللبناين أما الجرمية فهي 
شــأن داخ لبنان، لن يتدخل بها صنــدوق النقد الدويل. 
التفــاوض مع صنــدوق النقد خريطــة الطريق لالصالح 

الثقة«. واستعادة 
وختم ســالم: »أنا متفائل ألن لــدى رئيس الوزراء وكل 

والنجاح«. للعمل  النية  الوزراء 

خـــريـــطـــة ــد  ــ ــق ــ ــن ــ ال صـــــنـــــدوق  مـــــع  الــــتــــفــــاو   : ســــــام 
ــة بـــالـــبـــلـــد ــ ــق ــ ــث ــ ــادة ال ــ ــ ــع ــ ــ ــت ــ ــ ــا واس ــ ــ ــاص ــ ــ الــــطــــريــــ ل

دعت »لجنة كفرحزير البيئية« يف بيان، 
الحكومة إىل »عدم الوقوع يف فخ رشكات 
الرتابة وإلزامها اســترياد الكلينكر، تزامنا 
مع السامح باسترياد االسمنت كام يستورد 
الحديد ملن يرغب، وإيقاف املجزرة الجهنمية 
التي ترتكبها رشكات الرتابة ضد أهل الكورة 

والشامل«.
وأشــارت إىل أن »رشكات الرتابة عادت 
السترياد بواخر الفحم الحجري والبرتويل«، 
مشــددة عىل أن »الحكومة تتحمل كامل 
مسؤولية قتل أهل الكورة والشامل يف حال 
ســمحت لرشكات الرتابة بتشغيل مقالعها 
الخارجة عىل جميع القوانني واســتخراج 

الصخور الكلسية املحتوية عىل ترسبات الزئبق ونسبة مرتفعة 

مــن الكربيت وإحراقها بهذا الفحم املرتفع الكربيت والشــديد 

الخطورة عىل الحياة«.

»لجنــــــة كفرحزير« : لعدم وقو الحكومة في ف شــــــركات الترابة

حــذر صندوق النقد الدويل منذ بداية كانون 
األول الفائــت  من أنه قد يراجع توقعاته للنمو 
5 باملئة للعام 2021  ن 9 العاملي، علام أنهــا ا
4 باملئة للعام 2022. وقد تتم هذه املراجعة  و9

بحلول نهاية كانون الثاين.
والحظ كبــري االقتصاديني يف وكالة موديز 
مــارك زاندي ان اوميكرون »تســببت أساســا 
وا بنسبة  بأرضار« يف الواليات املتحدة، متوقعا 
 5 2 باملئــة يف الربع األول من العام، مقابل 2 2
باملئــة قبل تف املتحورة الجديدة. لكنه توقع 
تبدد هذه االضطرابات يف الربع الثاين من العام.

ويف منطقــة اليــورو، رأى كبري اقتصاديي 
أوروبا يف مركز كابيتال ايكونوميكس لالبحاث 
أنــدرو كينيغهــام أن »أوميكرون لن تؤدي إىل 
انكــامش يف الناتج املح االجاميل يف الربع 
األول« مع توقع انتعاش يف شــباط. واخترص 

الوضــع بقوله أّن »كل موجة تحــدث أرضاراً أقل عىل النظام 
الصحي واالقتصادي مقارنًة بالتي سبقتها«.

ة غموض اكرب بالنسبة اىل الدول الناشئة التي  يف املقابل، 
مل تلقح سكانها بنسبة كبرية، وكذلك الصني التي تفرض حجراً 

محلياً مشّدداً تنفيذا السرتاتيجيتها »صفر كوفيد«.
هل سيزداد التضخم

هور املتحورة أوميكرون بلــ التضخم يف الواليات  قبــل 
املتحدة وأوروبا أعىل مستوياته منذ عدة عقود. وميكن أن تزداد 
وتريته، ففي منطقة اليورو بلغت نســبة التضخم يف كانون 
األول الفائت أعىل مستوى منذ 25 عاماً، مسّجلًة 5 باملئة خالل 

عام، بحسب ما أكد الجمعة مكتب االحصاءات يوروستات.
وقال كبري الخرباء االقتصاديني لدى االتحاد األمرييك للتجار 
جاك كلينهنز إن »األشــخاص الذين يبقون يف املنازل بســبب 
املتحورة يرصفون أموالهم عىل مواد اســتهالكية بدل رصفها 

عىل خدمات مثل املطاعم أو الرتفيه«.
يرصفــون أموالهم عىل مواد اســتهالكية بدل رصفها عىل 
خدمات. وأدى اســتنزاف القنوات العاملية للتموين إىل شح يف 
املــواد، واملواد األولية، وميكن أن يؤدي ارتفاع عىل الطلب إىل 

ارتفاع األسعار.

إىل ذلــك تخ العائالت الربازيلية أو النيجريية من قدرتها 
الرشائية بسبب التضخم، كام أن االقتصاد الربيطاين عىل حافة 

االنكامش بحسب غرف التجارة الربيطانية.
العودة مهام كان الثمن

تبدو برامج املســاعدات الكبرية للمؤسسات يف ربيع 2020 
التــي زادت الدين العاملي اىل 226 ألف مليار دوالر العام الفائت 

بحسب صندوق النقد الدويل، قصة قدمية.
ويرى الباحث يف مؤسســة بروكسلوى برويغيل نيكالس 
بواتيــي، أّن »اللجوء إىل اجراءات مثــل البطالة الجزئية كان 
منطقيا يف فرتة كان يســودها قلق تام، حني كانت الصناعة 

متوقفة«، يف إشارة إىل إجراءات الحجر األوىل.
لكــن العامل اعتاد عىل التعايش مع الجائحة و«يتم الحديث 
ن عن اتخاذ اجراءات مساعدة هيكلية أكرث مثل بيلد باك بيتري  ا
)التي تضــع خطط اجتامعية وبيئية يف الواليات املتحدة( أو 
»نكســت جينرييشــن أوروبا«، وهو برنامــج التطور البيئي 

والرقمي لالتحاد األورويب، عىل حد قول بواتيي.
كذلــك يتم حالياً منح مســاعدات هادفة للقطاعات األكرث 
ترراً عىل غرار الربامج الفرنسية أو الربيطانية التي تستهدف 

قطاعات السياحة والفنادق واملطاعم.

ــحــان جــديــد ــت ــام ام ــ ــعــاملــي أم ــاد ال ــص ــت ــع االق ــرون« يــ ــكـ ــيـ »أومـ
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االثنني 24 كانون الثاين 2022

إلقاء القب على إرهابي في كركوك
و»الــحــشــد« الــعــراقــيــة  لــلــقــوات  واســعــة  عملّية 
ــالــى لــتــحــريــر مــنــطــقــة حــــاوي الــعــظــيــم فـــي دي

ــد« ــسـ ــن »قـ ــيـ وقـــــــو اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة بـ
ــة ــ ــك ــ ــس ــ ــح ــ و»داعــــــــــــــــــــــش« جــــــنــــــوبــــــي ال

وفــــــــد مــــــن »طــــــالــــــبــــــان« فــــــي الـــــنـــــروج
ــاد األوروبــــــي ــ ــح ــ ــات مـــع االت ـ ــاد ــحـ ــداً ملـ ــي ــه ــم ت

ألقت القــوات العراقية امس القبض عىل 
إرهــايب من تنظيم »داعــش«يف محافظة 

كركوك شامل العراق.
وقالت هيئة الحشــد الشعبي العراقي يف 
بيان نقله موقع »السومرية نيوز«، إن »قوة 
من اللواء 16 بالحشــد الشعبي نفذت عملية 
نوعية بعد متابعة مســتمرة ألحد اإلرهابيني 
املتهمني وفق املادة 4 إرهاب حيث متكنت من 
إلقاء القبض عليه داخــل محافظة كركوك 

وجرى تسلميه للجهات القضائية.«
وأطلقت القــوات العراقية صباحا عملية 
أمنية واســعة النطــاق يف منطقة حاوى 
العظيم شامل محافظة دياىل ملالحقة فلول 

إرهابيي تنظيم »داعش«.
كام بــارشت صباحا، قطعات مشــرتكة 
يف الرشطة االتحادية والحشــد الشــعبي 
بتنفيذ، عملية واسعة لتطهري منطقة حاوي 
العظيم من عصابات تنظييم داعش والحدود 
الفاصلــة بني قيادات عمليات دياىل وصالح 
الدين وســامراء، بإسناد من طريان الجيش 

والقوة الجوية.
ويف الســياق نفســه، أعلن قائد عمليات 
دياىل للحشــد الشــعبي طالب املوســوي، 

انطالق عملية أمنية واسعة من عدة محاور 
لتفتيش ومالحقة فلول تنظيم »داعش« يف 

حوض العظيم يف دياىل.
وقال املوســوي إن »ألوية الحشد الشعبي 
والتشكيالت الســاندة لها، انطلقت بعملية 
أمنّية واسعة ملالحقة فلول داعش يف حوض 

العظيم بجزأيها الرشقي والغريب«.
يشــار إىل أن القوات املشــاركة بالعملية 
اللــواء الرابع والثالث والعرشين ولواء »نداء 
الخاصة بقيــادة عمليات  دياىل« والقــوة 
دياىل مســندة من قبل صنــوف وخدمات 
القيادة واالســتخبارات واملدفعية ومكافحة 

املتفجرات.
وتهدف العملية إىل إحكام الطوق ومســك 
خــط صد عىل حوض نهــر العظيم بجزأيها 
الرشقي والغريب ومسك خط النعامن وصوالً 

إىل مصــب نهر العظيم لنهر دجلة جنوباً.
وعرث الحشد عىل زورق يستخدمه عنارص 
»داعــش« للتنقل يف نهر حاوي العظيم، وتم 
ضبطه قــرب قرية مكرية يف وادي ذيابات، 
كام وفككــت مكافحة املتفجــرات التابعة 
للفوج النهري عبوة ناســفه كانت قد زرعت 

قدمياً يف منطقة البو عكفه.

تواصلت االشــتباكات بني قوات »قســد« 
وداعش، أمس، لليوم الثالث، يف محيط سجن 
الصناعــة ومنطقة املقابــر يف حي غويران 
جنويب الحســكة. وكان عنارص »داعش« قد 

سيطروا يسيطرون عىل السجن.
وقد اســتقدمت قــوات قســد تعزيزات 
عســكرية إىل املنطقة، كــام نرشت القوات 
األمريكية بعض العربات العسكرية يف محيط 

سجن الصناعة.
بــدوره، علّق عضو الحــزب الدميقراطي 
الكردســتاين النائب محــام خليل يف حديث 
صحــايف، حول هــروب عدد مــن معتق 
»داعش«، فقال: إنّه »بحســب املعلومات التي 
وردت إلينا، نتوقع وصول الهاربني إىل بعض 

املناطق النائية يف سنجار وجزيرة البّعاج«.
وطالب خليل بـ«جهد استخباري واليقظة 
للقــوات املســلحة العراقيــة والربــات 

االستباقية«.
ونرش تنظيم »داعش« مقطع فيديو يظهر 

احتجازه مجموعــة أفراد يقول إنهم عنارص 
لـ«قسد«، وقعوا أرسى بأيدي مسلحي التنظيم 

داخل سجن الصناعة يف الحسكة.
وتواصلت االشــتباكات العنيفة ليل أمس 
االول، بني قوات »قسد« و«داعش«، يف محيط 

سجن الصناعة جنوب الحسكة.
واستهدفت طائرات التحالف الدويل مشغل 
الخياطة العسكري التابع لـ«قسد« يف محيط 

سجن الصناعة بعّدة غارات جوية.
وكان املركــز اإلعالمــي لقوات ســوريا 
الدميقراطية »قســد« قد قال منذ يومني، إن 
»قواتنــا تتعامل مع محاولــة فرار جامعية 

أخرى لعنارص »داعش« من سجن غويران«.
أضاف أن »قواتنا تطّوق مجموعة كبرية من 
املرتزقة حاولوا الفرار من السجن«، مضيفاً أن 
»خاليا التنظيم اإلرهايب التي تّتخذ من منازل 
املدنيني يف حّي الزهور خنادق لها تطلق النار 
بشكل مكثف، يف محاولة لتوجيه رسائل أمل 

إىل املعتقلني داخل السجن«.

وج  وصــل وفد من حركة »طالبان« إىل ال
أمس، إلجراء محادثات تســتمر ثالثة أيام مع 
دبلوماسيني غربيني، وممثلني للمجتمع املدين 

األفغاين.
وأعرب املتحدث باســم طالبــان ذبيح الله 
مجاهد، عن أمله يف أن تســاعد تلك املحادثات 
عىل »تبديل أجواء الحرب السابقة إىل أوضاع 
سلمية، وأن تشيع أجواء من الحوار القائم عىل 

االحرتام املتبادل«.
وج قــال مجاهد، لوكالة  وقبيل زيارة ال
»فرانس بــرس«، إن »هذه الزيارة ســتمّهد 
ملباحثــات واجتامعات واتّفاقــات مع دول 
االتحــاد األورويب«، مضيفــاً أن »محادثات 
ســتجري أيضاً مع ممثلني لواشــنطن بشأن 

»مشــاكل عالقة«، مثــل اإلفراج عن األصول 
املالية ألفغانستان.

وســيجري وفد »طالبان« برئاســة وزير 
الخارجية أمري خان متقي، لقاءات مع السلطات 
وجية، ومسؤولني من دول عديدة من بينها  ال

الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا وأملانيا.
وهذه الزيارة هي األوىل املعلنة لـ«طالبان« 
إىل الغــرب منــذ عودتهم إىل الســلطة يف 

أفغانستان يف آب2021.
وقبــل يومــني، أعلنــت وزارة الخارجية 
ويجيــة أّن وفداً من »طالبان« ســيزور  ال
العاصمة أوسلو، لعقد لقاءات »تتمحور حول 
األزمة اإلنســانية يف أفغانســتان وحقوق 

اإلنسان«.

وزير الدفا العراقي: سنواصل العمل على تحصين
ــة ــعــســكــري ـــرات ال ــ ــق ــ ــات واملـ ــ ــب ــ ــواج ــ ــع ال ــ ــواق ــ م

 أكد وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون، 
اليــوم األحد، مواصلــة »العمل عىل تحصني 

مواقع الواجبات واملقرات العسكرية«.
وقــال يف بيان صحفــي: »أجريت زيارة 
تفقديــة لقاطع عمليات لواء املشــاة الثاين 
ية  الفرقة األوىل يف دياىل بدءا من مقر ال
التي تعرضت إحدى نقاطها لحادث إرهايب راح 

ضحيته كوكبة من الشهداء األبرار«.

وأضاف: »اطلعت عىل الطبيعة الجغرافية 
للموقع وانتشــار نقاط املراقبة وعن كيفية 
حدوث الخــرق األمني وإحالة املقرصين إىل 

التحقيق«.
وتابع عناد: »سنواصل العمل عىل تحصني 
مواقع الواجبات واملقرات العسكرية لتفويت 
الفرصة عىل مــا تبقى من الخاليا اإلرهابية 

املفلسة«.

يوبيا سرا 25 من مواطنيه ّكد إطاق إ السودان ي
ــا ــاب ــارة حــمــيــدتــي ألديــــ أب ــ ــزامــن مـــع زيـ ــت ــال  ب

أعلن مسؤول ســوداين أن إثيوبيا أطلقت 
رساح 25 مواطنا سودانيا من املحتجزين لديها 
بالتزامن مع زيارة نائب رئيس مجلس السيادة 
السوداين محمد حمدان دقلو إىل أديس أبابا.

وذكر حاكم إقليم النيل األزرق يف السودان 
أحمد العمدة، عىل صفحته يف »فيسبوك« أن 
إطالق إثيوبيا رساح هؤالء السودانيني الـ25 
املعتقلني يف ســجن باصوصــا جاء تتويجا 
للربوتوكوالت املوقعة أواخر العام املايض يف 
مؤمتر تطويــر العالقات الحدودية بني النيل 

األزرق وإقليم بني شنقول - قمز اإلثيويب.
وتابــع »أشــكر قنصليتنــا يف إقليم بني 
شــنقول-قمز والتي تابعــت األمر اىل حني 

إطالق رساح الســجناء. ســتتواصل جهود 
الطرفــني لتنفيــذ كل ما تم االتفــاق عليه. 
خاصة يف املجاالت األمنية التي تخ الحدود 

وقضايا التجارة«.
يع السودانية إىل  ولفتت قوات الدعم ال
أن هذا اإلجراء يأ بالتزامن مع زيارة رئيسها 
( إىل أديس أبابا  دقلو )املعروف باسم حميد
حيث استقبله أمس رئيس الوزراء اإلثيويب أيب 

أحمد.
لت  وجاءت هذه الزيارة بعد التوترات التي 
مســتمرة بني الدولتني املجاورتني يف الفرتة 
األخــرية بخصوص عائديــة بعض األرايض 

الحدودية، باإلضافة إىل ملف سد النهضة.

ــنـــطـــن بــالــتــخــطــيــ ــهــم واشـ ــت ــ ســـــوري ي ــائـ نـ
لـــهـــجـــوم »داعــــــــش« عـــلـــى ســـجـــن بــالــحــســكــة

قال النائب يف الربملان الســوري، مصعب 
الحلبــي، إن هجوم تنظيم »داعش« اإلرهايب 
عىل سجن الصناعة بالحسكة شامل رشقي 
ســوريا، مخطــط من قبل واشــنطن لتربر 
استمرار وجود القوات األمريكية يف املنطقة.

وأوضح الحلبــي يف ترصيحات لـ«راديو 
ســبوتنيك«، أن هذا الهجوم »الداع الذي 
خططت له ودبرته االســتخبارات األمريكية، 
الهدف منه إيصال رسالة إىل العامل مفادها أن 
اً  تنظيم »داعش« اإلرهايب، مازال فاعالً وقا

وأن املنطقة مازالت ملتهبة«.
وأكد الحلبي أنه مع ســاعات صباح اليوم 
األحد »بدأت الســيطرة عىل األماكن التي وقع 
فيها االشتباك وقد وقع الكثري من القتىل من 

قوات سوريا الدميقراطية«.

ودعا قوات سوريا الدميقراطية ألن ترتاجع 
عن الوالء لواشــنطن وعن هذا املخطط الذي 
تقــوم به، من أجل إعادة رســم أو تفتيت أو 
تقســيم املنطقة وخاصًة املنطقة الشاملية 

يف سوريا«، عىل حد قوله.
وكانــت تقارير قد ذكرت أن قوات ســوريا 
الدميقراطيــة »قســد«، شــددت بدعم من 
قوات أمريكية حصارها عىل سجن الصناعة 
بالحسكة شــامل رشقي سوريا، الذي يضم 
عنارص من تنظيم »داعش«اإلرهايب )املحظور 
دوليا( وذلك بعد ســيطرة النزالء عىل منشأة 

السجن.
وأضافت أن مــا ال يقل عن 70 نزيال قتلوا 
يف الهجــوم الذي بدأ، الخميس املايض، عىل 

السجن يف شامل رشق سوريا.

ــداف صنعاء ــه اســت ــّدد  ــجـ يـ ــف«  ــحــال ــت »ال ــمــن:  ــي ال
ــزور ســجــن صعدة ــ ومــمــثــلــة الــصــلــيــ األحــمــر ت

جــّددت طائــرات التحالــف الســعودي 
العاصمة  اعتداءاتها عىل  أمــس،   ، اإلمارا

اليمنية صنعاء.
وقد هــزت العاصمة اليمنيــة انفجارات 
عنيفة، واستهدفت مناطق الصباحة وعطان 
والرئاسة غرب صنعاء وجنوبها مع استمرار 

تحليق املقاتالت.
من جهتها، عرّبت ممثلــة اللجنة الدولية 
للصليــب األحمر يف اليمــن كاترينا ريتس، 
ح جرمية  »عن هول صدمتها عند زيارتها م
الســجن املركزي يف صعــدة، ناقلًة »تعازي 

الصليب األحمر ألرس الضحايا«.
وأوضحت ريتس »أّن اللجنة زارت الســجن  
املنكــوب يف صعدة 4 مــّرات، مبعية املمثل 

اإلقليمي يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا.«
مطالبات بتصنيــف »أنصار الله« منظمة 

إرهابية
يف املقابل، قال مستشــار رئيس اإلمارات، 
أنــور قرقاش، يف تغريدة لــه عرب »تويرت«، 
إّن هناك إجامعــاً عربياً »من دون تحّفظ أي 
دولة«، وفق زعمه، عىل تصنيف حركة أنصار 

الله تنظيامً إرهابياً.
مــن جهته، طالب مجلــس جامعة الدول 
العربية عىل مســتوى املندوبني الدول كافة 
بتصنيــف جامعــة »أنصار اللــه« منظمة 
إرهابيــة، بعد العمليــة النوعية التي نّفذتها 
القوات املســلحة اليمنية بصواريخ وطائرات 

. مسرّية يف العمق اإلمارا

بــشــدة دان  ــة  ــيـ ــربـ ــعـ الـ ــة  ــعـ ــامـ ــجـ الـ مـــجـــلـــ 
مـــــــــــارات ــى ا ــ ــل ــ ــــي ع الــــهــــجــــوم الــــحــــو

أدان مجلس جامعة الدول العربية واستنكر 
ثم من قبل  بشدة الهجوم اإلرهايب الغاشم وا
ميليشــيات الحو اإلرهابية عىل منطقة 
الجديدة  اإلنشاءات  آيكاد3 ومنطقة  مصفح 
بي الدويل، والــذي أدى إىل  مبطــار أبــو 
انفجار 3 صهاريج نقل محروقات برتولية، 
وأســفر عن وفاة ثالثة أشــخاص وإصابة 

ستة مدنيني.
ورحب املجلس بتضامن الدول واملنظامت 
اإلقليميــة والدولية مع اإلمــارات العربية 
التي  باالعتــداءات  وبتنديدهــا  املتحــدة، 

ارتكبتهــا امليليشــيات الحوثية ضد مناطق 
ت مدنية بوصفهــا هجوم إرهايب  ومنشــ

آثم. جبان 
ودعا »األمم املتحدة ومجلس األمن الدويل 
إىل تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم 
وموحد ضد االعتداءات الحوثية عىل اململكة 
العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة.

وطلب من األمــني العام للجامعة العربية 
متابعة تنفيــذ هذا القرار وتقديم تقرير يف 
هذا الشــأن إىل املجلــس يف دورته العادية 

القادمة )157(.

السيسي: لوال الجيش والشرطة ما كانت
املنشودة تنميتها  طري  في  تسير  مصر 

قــال الرئيس املرصي عبد الفتاح الســييس، »إنه يثمن دور 
رجال الرشطة جنبا إىل جنب أشــقائهم من القوات املســلحة 
البواسل«، موضحا أن »لوالهم ما كانت مرص تسري يف طريق 

تنميتها املنشودة«.
أضاف الســييس يف كلمته خــالل احتفالية عيد الرشطة، 
امس أن »حفظ األمن واالســتقرار لن يتأ دون وجود قواتنا 

من رجال الرشطة والجيش«.
ن الرئيس املرصي »ما يقوم به رجال الرشطة من حفظ  و
أمن واســتقرار الوطن«، وقدم تحيــة تقدير واحرتام ألرواح 

الشهداء، »ممن ضحوا بأرواحهم من أجل مرص«.
نا كبريا تم دفعه منذ 7 ســنوات يك  وأشــار إىل أن هناك 

يعيش هذا الوطن.
ووجه السييس، التحية والتقدير ألرس الشهداء قائال: »مش 
هننــ أبدا ما قدمتموه من أجل رفعة هذا الوطن لبناء مرص 

القوية الجديدة«.

رئــيــســي: إيــــران تــبــحــ عــن عــاقــات
ــا ــي ــرك مـــســـتـــديـــمـــة وشـــامـــلـــة مــــع ت

قــال رئيس إيران ابراهيم رئييس، »إن الجمهورية اإليرانية 
تبحث عن عالقات وتعاون مستديم وشامل مع تركيا«.

وأكــد رئييس، خالل االتصال الهاتفي للرئيس الرتيك رجب 
طيب اردوغان معه، »أن طهران تدعم االســتقرار والسالم يف 

املنطقة.«
وأشــار«إىل الفرص املتاحة لتوســيع العالقات اإليرانية 
الرتكيــة، يف الصعيدين الثنــا واإلقليمي، مرصحا أن ايران 
ترحــب بالخطط الهادفة لبناء تعاون ســرتاتيجي مع تركيا. 
وذكــر بأن احرتام الســيادة الوطنية ووحــدة أرايض الدول، 
يشكل الســبيل الوحيد لرتسيخ االستقرار واألمن املستدميني 

يف مختلف املناطق.«
ة للتعاون  إىل ذلك، رصح أردوغــان ب«أن تركيا اعدت قا
االقتصادي بشــتى املجاالت، ومبا يســهم يف تعزيز ومتتني 

االوارص مع الجمهورية االسالمية االيرانية.«
وأعرب الرئيــيس الرتيك خالل االتصال الهاتفي مع نظريه 

االيراين،« عن رغبته يف زيارة طهران قريبا«.
أضــاف »أن تركيــا تعترب إيران الدولــة الجديرة بالثقة يف 
توفري الطاقة لرتكيا، وعليه تســعى لرفع مستوى التعاون بني 

البلدين.«
كام أشــار أردوغان إىل القمة اإلخرية بني الرئيسني االيراين 
والرويس يف موســكو، متطلعا لتحقيق نتائج ومنجزات هذه 
الزيارة يف مختلف املجاالت قريبا، ومؤكدا عىل استعداد أنقرة 

ملواكبة جهود طهران الهادفة إىل استقرار املنطقة.

ــود ــ ــوق ــ ــور ال ــبـ ــعـ طــــهــــران تـــســـمـــ بـ
يرانية ا األراضــي  عبر  أفغانستان  الى 

أعلنت السلطات اإليرانية، أمس، أنها أصدرت ترصيحا يسمح 
بعبور الوقود إىل أفغانستان عرب أراضيها ملدة 3 أشهر.

وكتب املبعوث اإليراين الخاص لشــؤون أفغانستان، حسن 
مي قمي، يف تغريدة: »من أجل تلبية احتياجات الشــعب  كا
األفغاين يف الشــتاء وبناء عىل طلب السلطات األفغانية من 
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، تم إصدار ترصيح لعبور وقود 
الديزل إىل أفغانستان عرب األرايض اإليرانية ملدة ثالثة أشهر«.
وكان مكتــب نائــب رئيس وزراء حكومــة »طالبان »يف 
أفغانســتان أعلن يف وقت سابق من الشهر الجاري أن اجتامع 
اللجنة االقتصادية مع خرباء ومسؤولني أفغان ناقش استرياد 
النفط والغاز من دول الجوار، ومن بينها إيران، وإنشــاء سوق 

مشرتكة معها.
وتواجه أفغانستان أزمة طاقة، حيث تنقطع الكهرباء بشكل 
متكرر يف العاصمة كابل، وسط توقعات بتفاقم األزمة خالل 

فصل الشتاء الحايل.

األتــراك مــن   50 مــن  أكثر   : اســتــطــا
أردوغــــــــان ــة  ــاسـ ــيـ سـ يّــــــدون  يــــــ ال 

هر اســتطالع للرأي أجــري يف تركيا مؤخرا أن 57  أ
من املشــاركني فيه، ال يؤيدون سياسة رئيس الدولة رجب 

أردوغان. طيب 
وجاء من نتائج االستطالع الذي أجراه مركز »ميرتوبول« 
الرتيك لدراســة الرأي العام والذي نرشت نتائجه امس، أن 

40,7 من املســتجوبني يرحبون بنهج أردوغان.
كــام اعترب غالبية املســتجوبني أن تركيا يف سياســتها 
الخارجية يجب أن تعطي األولوية لروســيا والصني وليس 
الواليــات املتحدة أو االتحــاد األورويب، فيام يعترب 39,4 
تطويــر العالقات بني أنقرة وموســكو أولويــة وطنية، 
مقابــل 37,5 يدعون لرتكيز تركيــا عىل تطوير عالقاتها 

األورويب. واالتحاد  املتحدة  الواليات  مع 
وأوضح االســتطالع الذي شــارك فيــه أكرث من 1500 
شــخ يف 28 واليــة تركيــة، أن أنصار حــزب العدالة 
والتنميــة الحاكم وحزب الحركة القومية املتحالف معه هم 
الذين يدعون أكرث مــن غريهم إىل تطوير عالقات بالدهم 

وبكني. موسكو  مع 
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بوركينـــــــــــــــا فاســـــــــــــــو: إطـــــــــــــــاق نـــــــــــــــار فـــــــــــــــي مواقـــــــــــــــع عســـــــــــــــكرية
ــاب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــول انقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي حصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة تنفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والحكومـ

التوترات  خلفية  عىل 
املتصاعــدة،  األمنيــة 
املواقع  شــهد عدد من 
بوركينا  يف  العسكرية 
حوادث  أمس،  فاســو 

نار. إطالق 
حكومة  واعرتفــت 
يف  اإلفريقية  الدولــة 
عىل  منها  تعليــق  أول 
املوضوع بوقوع حوادث 
من  عدد  يف  نار  إطالق 
العســكرية،  الثكنات 
الجيش  نافية استيالء 
عــىل الحكم يف البالد، 
إىل  املواطنني  ودعــت 

الهدوء. التزام 
لــة  كا و نقلت  و
عن  بــرس«  »فرانس 
عســكرية  مصــادر 
محليــني  وســكان 
هــذه  تأكيدهــم أن 
وقعــت  الحــوادث 

يف عــدد مــن الثكنات العســكرية يف 
يف العاصمة واغادوغــو وعــدة مناطق 

البالد. أخرى من 
وقــال جندي يف واغادوغــو للوكالة أن 
ســامع إطالق النار من معسكر سانغويل 
الميزانــا الــذي تتخذ منه هيئــة األركان 
العامــة للجيش مقرا لها ال يزال مســتمرا 
منذ الســاعة األوىل من فجر اليوم)امس(.

صحة  للوكالة  ســكان محليون  وأكــد 
هــذه األنباء، مضيفني أن »إطالق نار تزداد 

كثافته«.
للوكالة  عســكرية  مصــادر  وذكــرت 
ســامع دوي إطالق نار يف معســكر آخر 
للجيش يف بــايب يس )جنوب واغادوغو( 
ويف قاعدة جوية قــرب املطار، باإلضافة 
إىل أنبــاء عــن إطالق نــار يف ثكنات يف 

البالد. شامل  وواهيغويا   بلد كايا 
وأوضحت قناة RFI أن معســكرين عىل 
األقــل يف العاصمــة تعرضــا إلطالق نار 
كثيف باســتخدام أســلحة آليــة وثقيلة، 

الميزانــا  ســانغويل  أحدهام معســكر 
الــذي يضــم ســجنا عســكريا يقبع فيه 
ال جيلــربت دينــدري، وهــو رئيس  الج
األركان الســابق الذي قــاد االنقالب الذي 
شــهدته البالد يف عام 2015، كام وجهت 
إليــه اتهامات بالتــورط يف إعدام الرئيس 

.1987 عام  سانكارا  السابق توماس 
النار  ومل تتضح دوافع حــوادث إطالق 

بعد. األخرية 
ويــأ ذلك عىل خلفية التوترات األمنية 
واالجتامعيــة املتصاعــدة يف البالد، بعد 
يــوم من تفريق قوات األمن مظاهرات غري 
مرخــ بها معارضــة للحكومة، وفرض 
الســلطات قيودا عىل الوصول إىل مواقع 

االجتامعي. التواصل 
وأكدت مصــادر أمنية لـ«فرانس برس« 
أن جنديــني قتال خالل مظاهرات أمس يف 
شــامل البالد، بينام قال ســكان محليون 
يف كايــا أن املحتجني اقتحموا مقر الحزب 

البلدة. يف  الحاكم 

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــكرية وإعامي ـــــــــــــــتفزازات عس ـــــــــــــــع اس ـــــــــــــــيا تتوق ـــــــــــــــا: روس زاخاروف
مـــــــــــــــن قبـــــــــــــــل واشـــــــــــــــنطن وكييـــــــــــــــف عشـــــــــــــــية أوملبيـــــــــــــــاد بكيـــــــــــــــن

ــاة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي »للصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوم عاملـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى يـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا دعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ البابـ
ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة أوكرانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــّل أزمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــام« لحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل السـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن أجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مـ

أعلنت وزارة الخارجية الروســية أمس، أن 
روسيا تتوقع استفزازات عسكرية وإعالمية 
من الواليات املتحدة وأوكرانيا، عشية انطالق 

األلعاب األوملبية يف بكني.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية، 
ماريــا زاخاروفا، عرب تطبيق »تلغرام« تعليقا 
« األمريكية،  عىل مزاعــم وكالة »بلومــرب
 ، حول طلب الرئيــس الصيني،  جني بين
مــن الرئيس الرويس، فالدميري بوتني، »عدم 
مهاجمة أوكرانيا« خــالل األلعاب األوملبية: 
»هذه مل تعد مادة إعالمية مزيفة. هذه عملية 
إعالميــة خاصة لألجهــزة األمريكية ذات 
الصلة متت مبساعدة هذه الوسيلة اإلعالمية 

.)» )يف إشارة »لبلومرب
وأضافــت زاخاروفا أن موســكو تتوقع 
استفزازات إعالمية وال تستبعد أن تكون هناك 
اســتفزازات عســكرية من الواليات املتحدة 

وكييف عشية انطالق األلعاب األوملبية يف بكني.
كام أعلن رئيس الوفد الرويس يف محادثات األمن العسكري 
ومراقبة التســلح يف فيينا، قســطنطني غافريلوف، امس، 
أن بالده لن تتســامح إذا قامت كييــف والدول الغربية بعمل 

استفزازات يف دونباس.
يذكر أن العالقات بني روسيا والدول األوروبية، ساءت عىل 
خلفية األزمة األوكرانية، حيث تتهم بروكســل وواشــنطن، 
روســيا، بالتدخــل يف النزاع برشق أوكرانيــا، وهو ما نفته 

موسكو، مؤكدة أنها ليست طرفا يف النزاع األوكراين.
وترفض روسيا اتهامات الدول الغربية وأوكرانيا، مبامرسة 
»أعامل عدوانية« واإلعداد ملهاجمة أوكرانيا، مؤكدة أنها ال تهدد 

أحداً، ولن تهاجم أحداً.
ويف نهايــة العام املنرصم، نرشت روســيا مرشوع اتفاق 
مع الواليات املتحدة وحلف شــامل األطليس بشأن الضامنات 
األمنية، وطالبت بضامنات قانونية لعدم توســع الناتو رشقا، 
وانضامم أوكرانيا إىل الحلف، وإنشاء قواعد عسكرية يف دول 

سوفياتية سابقة.

أعلــن البابا فرنســيس أنه يتابع 
»بقلــق« تصاعد حــدة التوتر حول 
أوكرانيا«، داعيا »إىل إقامة يوم صالة 
األســبوع املقبل من أجل السالم فيها 

وللحيلولة دون تفاقمها ».
وقال البابا، يف عظته األسبوعية 
القديــس بطرس يف  يف ســاحة 
الفاتيــكان، أمــس: »أتابــع بقلق 
كبــري التوتــر املتزايد الــذي يهدد 
برب الســالم مجدداً يف أوكرانيا 
وتعريــض أمن القــارة األوروبية 
للخطر، مع تسببه بتداعيات خطرة 

وواسعة«.
وتابع: »أدعو كل الناس الذين لديهم 
حســن النية إىل الصالة للرب ليخدم 
كل فعــل ومبادرة سياســية األخوة 
اإلنسانية بدل املصالح الفئوية. علام 

بالتوتر الراهن أقرتح إقامة يوم الصالة من أجل الســالم يف 
26 كانون الثاين«.

خرين يجهل  وقال: »من يتبع أهدافه الخاصة عىل حساب ا
دعوته الخاصة كإنسان، ألننا خلقنا جميعاً إخوة«.

وتدعي الســلطات يف كييف واإلدارة األمريكية وحلفاؤها 
بإرصار أن روسيا تحشد قوات كبرية تجاوز تعدادها 100 ألف 
عسكري قرب الحدود أوكرانيا »متهيدا لشن عملية غزو جديدة« 

لألرايض األوكرانية.

وأكدت روســيا مــرارا أنه ال نية لها لشــن أي عملية عىل 
أوكرانيا، مشددة عىل أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة 
والغرض من هذه االدعاءات تصعيد التوتر يف املنطقة وتأجيج 
الخطاب املعادي لروســيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة 
وتربير توســع الناتو رشقا، األمر الذي تعارضه موسكو بشدة 

قائلة إنه يهدد األمن الرويس.
وتابع »أقرتح أن يكون يوم األربعاء املقبل السادس والعرشين 
من يناير يوما للصالة من أجل الســالم«. ومل يذكر الفاتيكان 

أي تفاصيل عن الكيفية التي سيحتفل بها البابا بهذا اليوم.

ــــــد ــــــدد بعــــ ــــــة لــــــــــم يحــــ ــــــد القّمــــــــــة العربّيــــ ــــــر: موعــــ الجزائــــ
جيلهـــــــــــــــا مغالطـــــــــــــــة والحديـــــــــــــــ عـــــــــــــــن ت

أعلــن وزيــر الخارجيــة 
لعاممرة،  رمطــان  الجزائري 
أن »الحديث عن تأجيل القمة 
العربية فيه مغالطة، ألن املوعد 

مل يُحدد بعُد«.
جــاء كالم لعاممرة خالل 
استقباله سفراء الدول العربية 
املعتمدين يف الجزائر، يف إطار 
لقاء تشاوري استعداداً للقمة 
العربية املخطط انعقادها يف 

الجزائر.
وقالــت وزارة الخارجيــة 
الجزائرية، يف بيان، إن اللقاء 
شكل »فرصًة إلطالع السفراء 
العرب عىل الجهود التي تبذلها 
الجزائر، بهــدف تعزيز العمل 
العريب املشــرتك، يف منظور 
بنــاء منظومة األمن القومي 

العريب، يف كل أبعاده«.
وأوضح لعاممرة، بحســب 
البيان، أنه »خالفاً للمغالطات 
التي يتــم تداولها هنا وهناك، 
تحــت عنوان تأجيــل موعد 
القمة الذي مل يُحدد بعُد، يعتزم 
املجيد  عبد  الجزائري،  الرئيس 
تبــون، طرح موعد يجمع بني 
الرمزيــة الوطنية التاريخية 
والُبعد القومي العريب، ويكرّس 
قيم النضال املشرتك والتضامن 
العــريب«، وفقــاً لإلجراءات 
املعمول بها يف إطار املنظومة 

العربية.
وأشــار الوزيــر  الجزائري 
»إىل جســامة التحديات التي 

تفرض نفسها عىل املجتمعات 
العربية، وخصوصاً فيام يتعلّق 
بالتساؤالت املرتبطة بجائحة 
كورونا، وكذلك رهانات التنمية، 

اقتصادياً واجتامعياً«.
»مســاعي  لعاممرة  وأكد 
الجزائــر الراميــة إىل توفري 
العوامل األساسية يف ضامن 
نجــاح القمة العربية املقبلة، 
يف  فارقًة  محطــًة  وجعلها 
مسرية العمل العريب املشرتك«.

يُذكر أن وفــداً من جامعة 
الدول العربية أجرى، األسبوع 
يف  للجزائر،  زيــارًة  املايض، 
إطار التحضريات النعقاد القمة 
العربية، التي تم تأجيلها عامي 
انتشار  2020 و2021، بسبب 

فريوس »كورونا«.
وقبــل أيام، وصــل وزير 
الخارجيــة الجزائري رمطان 
لعاممرة، إىل السعودية، حيث 
التقى نظرية السعودي، فيصل 
بن فرحان، وســلّمه رسالة 
خطية من الرئيس عبد املجيد 
تبون إىل امللك السعودي سلامن 
بن عبد العزيز، بحسب ما أعلنت 

وزارة الخارجية الجزائرية.
بيان،  يف  الوزارة،  وأضافت 
أن الوزيرين »تناوال يف لقائهام 
رشوط نجــاح القمة العربية 
املقبلة«. وأواخر ترشين الثاين 
املايض، قــال وزير الخارجية 
»القضيــة  إن  الجزائــري 
الفلســطينية ليست سياسة 

الحكومة  تتبعهــا  رشــيدة 
فحســب، بل هي جزء ال يتجزأ 
مــن مكّونات وعي الشــعب 
األصيل  والتزامه  الجزائــري، 
التخل  يف  الشــعوب  حق 
مــن االســتعامر واالحتالل 

األجنبيني«.
وأشــار إىل أنه ســيجري 
العربية  القمة  الســعي، يف 
املقبلة، لتوحيد املوقف العريب 

بشأن الحقوق الفلسطينية.
وأعلن لعاممــرة، أّن بالده، 
جامعة  قمة  ستحتضن  التي 
الــدول العربية املقبلة، تبحث 
عن »توافق عريب لضامن عودة 

سوريا إىل الجامعة«.
وقال الرئيس الجزائري عبد 
املجيد تبون، »إّن من املفرتض 
أن تشارك ســوريا يف القمة 
العربيــة املقبلة يف الجزائر«، 
مشرياً »إىل أّن بالده تسعى ألن 
للصف  »جامعة  القمة  تكون 

العريب«.

بمساعدة الغنّية  الدول  غوتيري طال 

الدول النامية على مواجهة تغّير املنا

شّدد األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييس، عىل أنّه 
»يجــب عىل الّدول األكرث ثــراًء أن تفي بالتزامها توفري متويل 
قدره 100 مليار دوالر، لدعم جهود الّدول الّنامية يف مكافحة 

التغري املناخي«.
ولفــت، يف ترصيح عىل مواقع الّتواصل االجتامعي، إىل أّن 
»الوعــد بتوفري هذا الّدعم ال ميكن أن ينتظر حّتى عام 2023. 
يجــب أن يتّم هذا العام«، مشــريًا إىل أّن »العامل يواجه حالة 

، وليس لدينا فرصة لالنتظار لعام آخر«. طوار
وكان قد حّذر غوترييس، يف مؤمتر صحايف من روما قبيل 
انعقاد قمة زعامء مجموعة العرشين، يف أواخر ترشين األّول 
2021، من أّن »العامل يسارع بتهور نحو كارثة مناخّية، وعىل 
زعامء مجموعة العرشين بذل املزيد ملســاعدة الدول الفقرية«، 
مطالًبا قادة مجموعة العرشين، بتوجيه املزيد من األموال إىل 
البلدان الفقرية، معّدًدا بعض مســارات هذا الّتوجيه من خالل 
تخفيف الديون، وتعزيز وصولهم إىل لقاحات »كورونا«. ودعا 
إىل وفــاء الّدول الغنّية بالتزاماتهــا بتقديم 100 مليار دوالر 
ســنويًا، ملســاعدة العامل النامي عىل مواجهة الّتهديد املتزايد 

الّذي يشكلّه تغرّي املناخ.

ــــــــــاء هجــــــــــوم بالهــــــــــاون  ن ــــــــــدي فرنســــــــــي أ ــــــــــل جن مقت
ــــــي ـــ ــــــي مالـ ـــ ـــان« فـ ـــ ـــ ـــوات »برخـ ـــ ـــ ـــكراً لقـ ـــ ـــ ـــتهدف معسـ ـــ ـــ اسـ

الفرنسية  الرئاسة  أعلنت 
امس، أن عســكريا فرنسيا 
قتل أمس االول جراء هجوم 
بالهاون اســتهدف معسكرا 
للقوات الفرنســية املشاركة 
مدينة  يف  »برخان«  بعملية 
غاو مبايل، حيث كان يخدم 

هناك.
اإلليزيه يف  وقال قــرص 
بيــان إن الجندي الفرنيس، 
الفوج  من  مارتان،  ألكسندر 
54 مدفعية قتل نتيجة قصف 
باســتخدام مدافــع الهاون 

تعرضت له قاعدة لقــوات »برخان« يف غاو 
بشامل مايل.

كــام ذكرت هيئــة األركان العامة للجيش 
الفرنــيس أن مارتان تــويف متأثرا بجروح 
خطــرية أصيب بها جراء الهجوم، مضيفة أن 
الهجوم نفســه أسفر عن إصابة تسعة جنود 

آخرين بجروح طفيفة.
مــن جانبه قال الرئيس الفرنيس إميانويل 
ماكرون إنه »يحيي ذكرى الجندي مارتان الذي 

مات من أجل فرنسا يف إنجاز مهمته«.
وأضاف ماكرون أنه »يشارك عائلة الجندي 

وأقاربه وإخوته يف الســالح آالمهم، ويؤكد 
لهم امتنــان األمة وتضامنها«. كام أشــار 
ماكــرون إىل عزم بــالده »مواصلة محاربة 
اإلرهــاب يف منطقة الســاحل بالتعاون مع 

الرشكاء«، بحسب البيان.
وجــاء مقتل مارتان بعــد إصابة 4 جنود 
فرنســيني بجروح، يوم الثالثاء املايض، جراء 
انفجار قنبلة يدوية الصنع عىل طريق ســري 
مركبتهم يف بوركينا فاســو، حيث تشــارك 
فرنســيا أيضا يف عمليات مكافحة اإلرهاب 

ضد تنظيامت متطرفة مسلحة هناك.

ــرق  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــراء غ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــودون ج ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى ومفق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ غرق
ــتان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي باكس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد ف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوارب صي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ 3 ق

قال مســؤول باكستاين، إن صيادين اثنني 
عــىل األقل غرقوا واعترب 10 آخرون يف عداد 
املفقوديــن ومتكنت ســفن البحرية واألمن 
البحــري من إنقاذ 32 صيــادا، جراء غرق 3 

قوارب صيد قبالة سواحل البالد.
وأضــاف غضنفر قــادري، نائب مفوض 
منطقــة ثاثا، إن القــوارب غرقت أمس االول 
يف بحــر العرب بالقرب من مدينة كيتي بندر 
الســاحلية، وأن عملية البحث واإلنقاذ تجري 

مبساعدة زوارق البحرية واألمن البحري.

وأشار إىل أن قوارب الصيد كانت يف البحر 
عندما أجربها الطقس عىل العودة لكن ثالثة 
قــوارب تقل طاقام من 44 فردا غرقت نتيجة 

الرياح العاتية واألمواج العالية.
وأوضح قــادري أن فرق اإلنقاذ أرســلت 
إلعــادة بعض الصيادين الذين لجأوا إىل جزر 
صغرية لكن اثنني منهم غرقوا أثناء محاولتهم 
السباحة إىل الساحل، وقال إن عملية البحث 
واإلنقاذ ستســتمر حتــى العثور عىل جميع 

الصيادين املفقودين.

ــاورات ــ ــ ــ ــ ــا من ــ ــ ــ ــ ــدة أجريت ــ ــ ــ ــ ــات املتح ــ ــ ــ ــ ــان والوالي ــ ــ ــ ــ الياب
ــــــــــة ــــــــــرات النوويّ مشــــــــــتركة بمشــــــــــاركة حامــــــــــات الطائ

أعلنت قوات الدفاع الذا 
اليابانية، امس، أن مناورات 
عســكرية كبــرية لقواتها 
األمريكية  البحرية  والقوات 
جــرت يف الفرتة ما بني 17 
و22  كانــون الثاين الجاري 

بجنوب جزيرة أوكيناوا.
أنه شــاركت  وأضافــت 
الجانب  مــن  املناورات  يف 
األمــرييك 10 ســفن، مبا 
الطائرات  حاملتــا  فيهــا 
»كارل فينسون«، و«أبراهام 
أما  النوويتان.  لينكولــن« 

الجانــب اليابــاين فكانت متثلــه حاملة 
املروحيات من طراز »هيوغا«.

من جهتهــا قالت قناة »NHK« اليابانية 

إن هــذه املناورات كانــت تهدف إىل عرض 

يف  واألمريكية  اليابانية  الجهود  متاســك 

و النشــاط الصيني  املنطقة، عىل خلفية 

البحر. يف 

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

شقيقها

جوزيف لبيب ابيض 
يف اســرتاليا، وايضــا يعزي 

سمري غاوي وابنه جاد غاوي
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االثنني 24 كانون الثاين 2022

 ، خطف ريال مدريد تعادال مثريا  ضد إلت
بنتيجة )2-2(، مســاء أمس األحد، يف إطار 

منافسات الجولة 22 من الليغا.
وســجل األهداف إللت بويي وميال يف  
الدقائــق 42 و76، بينام ســجل لريال مدريد 
لــوكا مودريتش من ركلــة جزاء يف الدقيقة  

82، وميليتاو يف الدقيقة )92+2(.
وبهــذا التعادل رفع ريال مدريد رصيده  إىل 
50 نقطة يف صدارة الرتتيب، بينام رفع إلت 
رصيده إىل 23 نقطة يف املركز  الخامس عرش.

وعاد أوساســونا إىل درب االنتصارات بعد  
الفوز عىل مضيفه غرناطة بهدفني نظيفني.

وجاء هدف املباراة األول )61( وحمل  توقيع 
الالعب دابيد غارثيا.

يف حني سجل الهدف الثاين الالعب  إنري 
غارثيا كي )90(.

وبهذه الطريقة يعود أوساسونا إىل سكة  
االنتصارات بعد الخســارة يف الجولة املاضية 
من ســيلتا فيغو وارتفع رصيده إىل 28 نقطة  
يف املركز الحادي عرش. وبالنسبة إىل غرناطة 
فتعــد هذه  املباراة الرابعة التي ال يتذوق فيها 

طعم الفوز بعد تعادلني وخسارة.
وتجمــد رصيد الفريــق األندليس عند 24  

نقطة يف املركز الرابع عرش.

{ انكلرتا {
قل ليفربول الفارق مع املتصدر  مانشسرت 
ســيتي إىل 9 نقــاط، بفوزه عــىل مضيفه 
كريســتال باالس )3-1(، مساء أمس األحد،  
ضمن الجولــة الثالثة والعرشين من الدوري 

اإلنكليزي املمتاز.
وســجل فريجيل فان دايــك )8( وأليكس  
أوكســليد تشــامربلني )32( وفابينيو )89 
من ركلة جزاء( أهــداف ليفربول، فيام أحرز  

أودسون إدوارد هدف باالس الوحيد )55(.
وارتفع رصيد الفريق الفائز إىل 48  نقطة، 
يف املركز الثاين، وله مباراة مؤجلة، بينام بقي 
رصيد كريســتال باالس 24 نقطة،  يف املركز 

الثالث عرش.

{ ايطاليا {
فاز نابويل عىل ضيفه ســالرينيتانا 1-4،  
خالل املبــاراة التي جمعتهام أمس األحد، يف 

الجولة الثالثة والعرشين من الدوري  اإليطايل 
لكــرة القدم. وشــهدت أيضا هــذه الجولة،  
تعــادل كالياري مع ضيفــه فيورنتينا 1-1، 
وفوزسبيزيا عىل ســامبدوريا 1-0، وتعادل  

تورينو وساسولو 1-1.
وسجل أهداف نابويل، خوان خيسوس يف  
الدقيقــة 17، ودرايــس مريتينز يف الدقيقة 
الرابعة من الوقت بدل الضائع للشــوط األول،  
مــن ركلة جزاء، وأمــري رحامين يف الدقيقة 
47، ولورنزو إنسيني يف الدقيقة 57 من ركلة  
جــزاء. وأحرز هدف ســالرينيتانا، فيدريكو  

بونازويل يف الدقيقة 33.
  ، وشــهدت املباراة طرد فريدريك فيســي

العب سالرينيتانا، يف الدقيقة 51.
ورفــع نابويل رصيــده إىل 49 نقطة، يف  
املركز الثاين، بينام توقف رصيد ســالرينيتانا 
عند عرش نقاط، يف املركز العرشين )األخري(.

ويف املبــاراة الثانية،  تعــادل كالياري مع 
ضيفه فيورنتينا 1-1.

{ أملانيا {

واصــل اليبزي صحوته يف بطولة الدوري  
األملاين لكرة القدم )بوندسليغا(، عقب تحقيقه 
انتصاره الثالث عىل التوايل يف  املسابقة، بعد 
، أمس  تغلبه 2 - 0 عىل ضيفه فولفســبور

األحد، يف املرحلة  العرشين للمسابقة.
وارتفــع رصيد اليبزيــ إىل 31 نقطة يف  
املركز الســادس، متأخــرا بفارق 3 نقاط عن 
يونيون برلني، صاحب املركــز الرابع، املؤهل  
لبطولة دوري أبطال أوروبا يف املوسم املقبل.

،  الذي  يف املقابل، تجمد رصيد فولفسبور
مل يحقــق أي انتصار للمباراة التاســعة عىل 
التوايل يف البطولة، عند 21 نقطة يف  املركز 
الخامس عــرش )الرابع من القــاع(، بفارق 

نقطتني فقط أمام مراكز الهبوط.
وافتتح وي أوريان التسجيل يف  الدقيقة 
76، فيــام تكفل غوســكو غفارديول بإحراز 

الهدف الثاين يف الدقيقة 84.
ويرجع آخر فوز لفولفسبور يف البطولة  
إىل السادس من ترشين الثاين املايض، عندما 
تغلب 1-0 عىل ضيفه أوغسبور يف املرحلة  
الـ11 للبطولة.                                                                                                                           

ــدم : ــق ــرة ال ــي كـ ــطــوالت األوروبـــيـــة املــحــلــيــة ف ــب ال
(2-2 ــشــي  ــت ــال مــدريــد وإل ــ تــعــادل مــثــيــر بــيــن ري

يد والت يا مد ا  من مبا

ومية عية الع ة من اجت الج ل

دشــن النجم األرجنتينــي ليونيل مييس،  
العب باريس سان جريمان الفرنيس، مرحلة 
ما بعد تعافيه من كورونا بفندق يف إســبانيا  

و»ساندويتش« عاملي.
هــر النجــم األرجنتينــي يف تدريبات  و
فريقــه، ألول مرة بعــد تعافيه من فريوس 
كورونا املســتجد الذي  أصيب به بنهاية العام 

املايض.
وكان مييس قد أصيب بالعدوى أثناء قضاء  
عطلة أعياد امليالد مع عائلته يف مسقط رأسه 
مبدينة روساريو األرجنتينية، واستغرقت  فرتة 
تعافيه أكرث من املنتظر، حســبام أقر الالعب 

نفسه عرب حسابه عىل منصة  »أنستغرام«.
وغاب مييس عــن مباراة فريقه يف كأس  
فرنســا أمام فــان، ثم أمــام أوليمبيك ليون 

وبريست يف الدوري »اللي آ«.
وإجامال، غاب النجم األرجنتيني عن  فريقه 
يف 10 مواجهات منذ بداية املوســم ألسباب 
مختلفة، وذلك منذ انضاممه من برشــلونة  

اإلسباين الصيف املايض.

{ فندق يف إسبانيا {
للمالعب، اســتحوذت   وتزامنا مع عودته 
سلســلة )MIM Hotels( الفندقية  اململوكة 
لألرجنتيني ليونيل مييس وتديرها مجموعة 
)ماجيســتك غروب( منــذ 2017 عىل فندق  
بويرتو ديبورتيفو سوتوغراندي يف مقاطعة 

قادش بجنوب إسبانيا.
ويحتــوي الفندق عــىل 45 غرفة فندقية  
ويتميــز بتصميم عرصي وإطاللة عىل امليناء 

ومطعمني.
ويخطــط الفندق لفتح أبوابه للجمهور يف  
نيســان املقبل، وهو الفندق الذي تم تصميمه 

لعشــاق الرياضــات املائية وكذلــك الغولف  
والبولو، نظرا لقربه من أماكن مامرســة هذه 

األنشطة.
وهذا الفندق الســادس لسلســة الفنادق  
اململوكــة للنجــم األرجنتينــي يف وجهات 
ســياحية مثل ســتيغس وإيبيــزا ومايوركا 

وباكريا  بريت واندورا.

{ ساندويتش مييس {
ويف ســياق متصل، أعلنت سلسلة مطاعم  
هارد روك األمريكية الشهرية يف بيان رسمي، 
ة  طعام  إدراج ســاندويتش مييس ضمن قا
فروعه املنترشة يف جميع أنحاء العامل بدءا من 
أول آذار املقبل، وذلك مبباركة  نجم باريس سان 

جريمان الفرنيس ومنتخب األرجنتني.
وكانت سلسلة مطاعم هارد روك األمريكية  
الشهرية أدرجت بالفعل »ساندويتش مييس« 
بــدءا من منتصف كانون الثاين  الحايل ضمن 
ة طعام فرعني للمطعم يف جنوب فلوريدا  قا
- ميامــي، وهوليــوود، كجزء مــن  برنامج 
تجريبي قبل اإلطالق الرســمي عىل مستوى 

العامل.
ووصف املطعم ساندويتش الهمبورغر بأنه  
غني بقدر نجم برشــلونة اإلسباين السابق، 

مشريا إىل أنه يحتوي عىل 10 مكونات.
، يحتوي   وأوضح أنه بداخل الخبز املحم
الســاندويتش الغني ليــس فقط عىل قطعة 
من اللحم، بــل قطعتني، مع ج بروفولون، 
ونقانــق  لحم مســتديرة، والبصــل األحمر 
املكرمل، والخس الروماين، ورشائح الطامطم، 
وكل هذا مع  الصوص الحار املدخن، مشــريا 
إىل أنــه باإلمكان إضافــة البيض املق مع 
البطاطس أيضاً.                                                                   

تأهل اإلسباين رافاييل نادال 
إىل ربع  نها بطولة أسرتاليا 
املفتوحــة للتنس بفوزه عىل 
الفرنــيس أدريــان مانارينو 
بثالث  مجموعات نظيفة أمس 

األحد.
ونجــح نــادال املصنف يف 
املركــز الخامــس  عاملياً يف 
الصمود أمام مقاومة الفرنيس 
أدريان مانارينو يف املجموعة 
األوىل  حيــث فــرض عليه 
التعادل 6-6 وشــوطا فاصال 
ماراثونيا كسبه املاتادور 16-

14 يف 28 دقيقــة  وبالتايل 
املجموعة 7-6 يف 81 دقيقة 

قبل أن يكســب املجموعتــني الثانية والثالثة  
بسهولة كبرية وبنتيجة واحدة 2-6.

وقال نادال البال من العمر 35 عاما  »كنت 
ء يف نهاية الشــوط  ــا بعض ال محظو
الفاصل، لقــد أتيحت يل فر لكن بعد ذلك  

سنحت له العديد من الفرص أيضا«.
وأضاف املاتادور الساعي إىل اللقب  القيايس 
الـ21 يف الغراند ســالم »كانت تلك املجموعة 
األوىل املجنونة مهمة جدا  وك اإلرسال يف 
بداية املجموعــة الثانية أيًضا. لقد كان يقدم 
عروضا رائعة يف كرة  املرب خالل البطولة 
بأكملها، وفاز عىل العبني رائعني، واليوم كانت 

املجموعة  األوىل صعبة جدا«.
وتابع »كان من الصعب جدا السيطرة  عىل 
كرته ، مســطحة جدا ، رسيعة جدا وأنا سعيد 

جدا ألنني نجوت من ذلك«.
ورضب نــادال موعــداً يف ربــع  النها 
مع الكندي دينيس شــابوفالوف الذي أطاح 

باألملاين أكسندر زفرييف.
ووّدع األملاين ألكسندر زفرييف البطولة  من 
ن النها بخســارته أمام الكندي دينيس 

شابوفالوف بثالث مجموعات نظيفة.
وخرج املصنف الثالث عاملياً أمام  شابوفالوف 
املصنف 14 عاملياً بخسارته أمامه بواقع 3-6 
و7-6 (5/7( و6-3، ليــرب  الكندي البال 
22 عاماً موعداً مع اإلسباين املخرم رافاييل 

. نادال يف الدور ربع  النها
وتفــوق الكندي الذي عــا األمرين يف  
األدوار الثالثــة األوىل مــن البطولة، بفضل 
أســلوب لعبه االســتعرايض حيث حقق 35 

رضبة  رابحة مع 37 خطأ مبارشا.
وحسم شابوفالوف املجموعة األوىل 3-6،  
وكســب الثانية بعد شوط فاصل 6-7 (5-7(، 

قبل أن يفرض نفسه يف الثالثة 3-6.

ا حســم  املباريات يف  وقال »من الجيد دا
ثالث مجموعات، لكن يجب أن أعرتف أن هذه 
هــي املباراة التي مل أتوقع أن  أنهيها يف ثالث 

مجموعات«.
واعترب زفرييف أنه »ال  يســتحق« أن يكون 
األول عامليا، وقال »جئت )إىل أسرتاليا( بهدف 
الفوز  بالبطولة وأن أصبح املصنف أول عامليا. 
لكن إذا لعبت بهذا الشكل، فأنا ال أستحق  ذلك. 

األمر بهذه البساطة«.
وبل الدور ذاتــه الفرنيس غايل مونفيس  
بتغلبه عىل الرصيب ميومري كيتشامنوفيتش 
7-5 و7-6 (7-4( و6-3، ليــرب موعدا مع  
اإلســباين بابلو كارينيو الـــ21 أو اإليطايل 

ماتيو برييتيني السابع.

{ السيدات {
وعند الســيدات، تأهلت األســرتالية آش  
، األوىل عامليــاً، إىل ربع النها عقب  بار
فوزها عىل األمريكية أماندا أنيسيموفا  أمس 

األحد.
وحســمت بار املواجهة يف ساعة و16  

دقيقة مبجموعتني نظيفتني 6-4 و3-6. 
وســتواجه الالعبة األســرتالية يف ربع  
النها األمريكية جيســيكا بيغوال التي فازت 
عىل حساب اليونانية ماريا سكاري،  الثامنة 

عاملياً، 7-6 (7-صفر( و3-6.
ومتكنت التشــيكية باربورا كريتشيكوفا،  
الرابعة عاملياً، من الفوز عىل البيالروســية 
فيكتوريا أزارينكا، الـ25 عاملياً،  بنتيجة 2-6 

و2-6.
وتلعــب كريتشــيكوفا يف الــدور القادم  
أمام األمريكية ماديســون كيز، املصنفة 51 
عاملياً، التي أطاحت باإلســبانية بوال  بادوسا، 
السادســة عاملياً، بفوزها عليها مبجموعتني 

نظيفتني 6-3 و1-6.

ــش« عـــاملـــي..  ــتـ ــدويـ ــانـ ــا و»سـ ــي ــان ــي إســب فـــنـــدق فـ
ــا« ــ ــورونـ ــ ــد »كـ ــعـ ــة مــــا بـ ــلـ ــرحـ ــن مـ ــدشــ ــ مـــيـــســـي ي نــــــادال الى ربع نهائــــــي بطولة أســــــتراليا املفتوحة

ليونيل مي

ا  اييل نا ا

ــة : ــلـ ــسـ ــان فــــي كـــــرة الـ ــنـ ــبـ ــة لـ ــولـ ــطـ بـ
ــى الــشــانــفــيــل ــامــو عــل ــن ــدي ــمــيــن ل ــوز  ــ ف

يناً ومســتحقاً خالل  حقق فريــق  دينامو بريوت   فوزاً 
املواجهــة التي اســتضاف خاللها فريق  الشــانفيل   ضمن 
جي« يف كرة السلة  منافسات  بطولة لبنان »أكس أكس أل أي

، وكانت هذه املواجهة قد  انتهت بواقع 93 - 71.
متكن فريق دينامو من فرض سيطرته عىل الكرة منذ بداية 
اللقاء، حيث كان قد حسم الربع  االول لصالحه بفارق 6 نقاط، 
بينام واصل تألقه يف الربع الثاين ليوســع الفارق بينه  وبني 
ضيفه حيث انتهى بفارق 5 نقاط، ومل يجد فريق الشــانفيل 
الخطة املناســبة للحد من  خطورة فريق اصحاب االرض الذي 
وســع الفارق ايضاً يف الشوط الثاين حيث حسمه بفارق 22  

نقطة.
واتت نتائج االرباع لصالح الفريق الفائز عىل الشكل التايل:

الربع االول: 24 – 18.

الربع الثاين 20 – 15.
الربع الثالث: 25 – 20.

الربع الرابع واالخري: 24 – 18.

الـــــدوري األمــيــركــي فـــي كـــرة الــســلــة :
ــدة ــي ــج ــل نــتــائــجــه ال ــواصــ ــ ــكــ ي ــي ــن ــي ف

واصــل فينيكس صنز انتصاراته بتغلبه عىل  ضيفه إنديانا 
ز 113-103، يف دوري كرة السلة األمرييك للمحرتفني. باي

عىل ملعب »فوتربينت سنرت«  وأمام 17071 متفرجاً، يدين 
صنز بفوزه السادس توالياً والتاسع يف مبارياته العرش  األخرية 

إىل نجمه ميكال بريدجز صاحب 23 نقطة وست متابعات.
وساهم البديل الكونغويل بيسامك بييومو  يف الفوز الـ36 
يف 45 مبــاراة لصنز بتحقيقه »دابل دابل« مع 21 نقطة و13  
متابعة فضالً عن خمس متريرات حاسمة، يف أفضل غلة يف 

مسريته االحرتافية.
وبرز النجم كريس بول أيضا بـ »دابل  دابل« بتســجيله 18 
نقطة مع 16 متريرة حاسمة، فيام اكتفى ديفن بوكر بتسجيل 

11  نقطة فقط مع سبع متابعات.
ز ندية كبرية يف الربع  األول وكسبه بصعوبة  وفرض باي
25-24، قبــل أن يفرض أصحاب األرض أفضليتهم يف الربعني 
الثــاين  والثالث )35-29 و33-20( وقل الضيوف الفرق إىل 
10 نقاط مع نهاية املباراة بعد  كسبهم الربع األخري 21-29.

وكان كريس دوار أفضل املســجلني يف  صفوف الخارس 
برصيد 17 نقطة وهي الغلة ذاتها للبديل النس ستيفنسون.

وعــىل ملعب »فيزرف فوروم«  وأمام 17341 متفرجاً، تابع 
باكس حامل اللقب صحوته يف غياب نجمه العمالق اليوناين  
بو وحقق فوزه الثالث توالياً عندما تغلب عىل  يانيس أنتيتوكو

ضيفه ساكرامنتو كينغز  127-133.
بو  وناب الثنا كريس ميدلتون وجرو  هوليداي عن أنتيتوكو
الذي فضل املدرب إراحته بســبب معاناته من آالم يف الركبة،  
حيث سجل األول 34 نقطة مع ست متابعات وخمس متريرات 
حاســمة، وأضاف الثاين 26 نقطة مع  خمس متابعات وأربع 
متريرات حاسمة. وأضاف البديل دونتي ديفيتشنزو 20  نقطة، 

وجورج هيل 17 نقطة.
يف املقابل، برز الثال هاريسون  بارنز وترييز هاليبورتون 
وترينس ديفيس يف صفوف الخارس مع 29 نقطة لألول، و24 
نقطة  و12 متريرة حاسمة للثاين، و22 نقطة وسبع متابعات 

للثالث.
وعزز ميلوويك باكس موقعه يف املركز  الرابع يف املنطقة 
الرشقية برصيد 30 فوزاً يف 49 مباراة أمام كليفالند كافاليريز  
الذي استعاد توازنه عقب الخسارة أمام شيكاغو بولز، بتغلبه 

عىل ضيفه أوكالهوما سيتي  ثاندر 87-94.
ويعــود الفضل يف الفوز الـــ28 يف 47  مباراة لكليفالند 
كافالييــز اىل داريوس غارالند صاحــب »دابل دابل« مع 23  
نقطة و11 متريرة حاســمة، فيــام مل ينفع أوكالهوما تألق 
العبه الكندي شــاي جيلجيوس- ألكسندر  صاحب 29 نقطة 

وتسع متابعات لتفادي الهزمية.

ــة بـــرشـــلـــونـــة وديـــمـــبـــلـــي تــتــفــاقــم ــ ــ أزم
تواصل أزمة نادي برشــلونة مع جناحه  الفرنيس عثامن 

دميب يف أخذ منحنى تصاعدي بشكل خطري بني الطرفني.
ة برشــلونة  وخرج دميب مجددا ألســباب فنية من  قا
قبل مواجهة ديبورتيفو أالفيس أمس األحد، يف الجولة الـ22 

من  الدوري اإلسباين
ن نها كأس ملك  إسبانيا، تخلف الجناح  وكام حدث يف 
الفرنيس عن الســفر برفقة بقية العبي برشــلونة ملواجهة 
أالفيــس،  بعد أن طلب إليه النــادي الكاتالوين الرحيل نتيجة 
فشل مفاوضات تجديد عقده، الذي  ينتهي يف الصيف املقبل.

دميب قرر الرد عىل هذا االســتبعاد،  وذلك بعدم الحضور 
اليوم ملقــر النادي وخــوض التدريبات مــع بقية الالعبني 

ة مباراة برشلونة وأالفيس. املستبعدين  من قا
دميب أخرب إدارة برشلونة بأن يعاين  من مشاكل يف املعدة، 
وأن هذا هو سبب عدم حضوره للتدريبات يف مقر النادي أمس 

األحد.
لكن من الواضح أن ال أحد يف إدارة  برشــلونة يصدق هذه 
، بحسب ما أوضحت صحيفة »آس«   الرواية من جانب دميب

اإلسبانية .
ومــن ثم، فــإن إدارة النادي هدت دميبــ  ، حيث أخربته 
بأنهــا تحبث معاقبته ماليا لعدم حضــوره التدريبات اليوم، 
لتزداد األزمة  بني الطرفني اشــتعاال. يذكر أن برشــلونة دفع 
145 مليون يورو  للتعاقد مع دميب من دورمتوند يف صيف 
2017 لتعويــض رحيل الربازي نيامر دا ســيلفا  إىل باريس 
ســان جريمان، ولكن الالعب الفرنيس مل يقدم الكثري مقابل 
،  بالنظر لعدد اإلصابات التي تعرض لها.                                  هذا املبل

ا ة من املبا ل

يك وانديانا ي اء  من ل

العــــمومية لالتحاد   الجمــــعية  أقرّت 
اللبناين أللعاب القوى البيانني االداري واملايل 
باالجامع خالل اجتــامع الجمعية  العمومية 
العاديــة الســنوية التي ُعقــدت يف فندق 
»لورويــال« )ضبية(. وحــر  ناجي حمّود 
ممثالً وزارة الشباب والرياضة  ورئيس االتحاد 
روالن ســعادة وجميع اعضاء اللجنة االدارية 
لالتحــاد ومندوبو 15 ناد  يحق لهم التصويت 

من اصل 24.

{ سعادة {
النشــيد الوطني افتتاحاً ثم رّحب ســعادة  
مبمثــل وزارة الشــباب والرياضة ومبمث 
األنديــة واعلن عن تأّمن النصــاب القانوين 
)نصف  زائد واحد( ومتحدثاً عن مسرية »ملكة 
األلعــاب« الناجحة وعن  النشــاط املتواصل 
وعىل مدار عام 2021 عىل الرغم  من الوضعني 

االقتصادي والصحي اللذين مير بهام لبنان.
ونّو ســعادة  بالتعاون الوثيق والدائم بني 
كافة اعــــضاء اللجنــة  االدارية اىل جانب 
العالقــة الوطيــــدة بني اللجنــة االدارية 
ل الشفافية  الالفتة وقال  وعائلة اللعبة يف 
»يرشفني ان اكون رئيســاً التحاد ألعاب القوى 
بوجود هكذا اعضاء  وهكذا أندية متعاونة اىل 

اق الحدود«.
وتحدث ســعادة عن اعطاء اعضاء اللجنة  
االداريــة لالتحاد األولوية ملصلحة اللعبة من 
دون النظر اىل املصلحة الشــخصية لألندية  
التــي ينتمــي اليها األعضاء وهــو أمر الفت 
وهام. وتطّرق ســعادة باسهاب اىل انتخابات  
املكتب التنفيذي التحاد غرب آســيا التي جرت 
يف الكويــت يف الخريف الفائــت من كافة  
الجوانب ومضــــيفاً ان امني عام االتحــاد 
اللبناين وســيم الحويل ترّشــح اىل منصب 
الرئاسة  ومشرياً اىل أنه بادر اىل االنسحاب من 
»السباق الرئايس« واالكتفاء مبنصب  عضوية 

اللجنة االدارية التحاد غرب آسيا بعد تدوين بند 
يف املحر خالل الجمعية  العمومية لالتحاد 
االقليمــي يلحظ بأن اتحاد غرب آســيا مدين 
لالتحاد اللبناين بـ 30  الف دوالر امرييك  وانه 
من املرجح تســديد  هذا املبل لالتحاد اللبناين 
يف املســتقبل ويعود اىل تنظيم بطولة غرب 
آســيا للناشــئني  من قبل االتحاد اللبناين يف 

ايلول من العام 2019.
وختم ســعادة قائالً »اود ان اشــكر  رجال 
الصحافــة واالعالم عىل مواكبة اخبار العاب 
القوى ولهم مني ومــن عائلة اللعبة  التحية 

والشكر واالمتنان«.

{ الحويل وكيفوركيان {
ثم تال امــني عام االتحاد وســيم الحويل 
البنــود  الــواردة عىل جدول األعــامل. فقرأ 
محــر الجمعية العمومية الســابقة التي 
انعقدت يف 10  ترشين االول من العام 2020  
وتــم التصديق  عليه باالجامع. كام تال البيان 
االداري املفّصــل عن عــام 2021الذي تضّمن 
تنفيــذ  روزنامة العام  2021 بحذافريها عىل 
الصعيدين  املح والخارجي من مشاركات يف 
البطوالت واملسابقات ويف الندوات والدراسات  
الداخلية والخارجية. وعّدد الحويل البطوالت 
التي نظمهــا وارشف عليها االتحاد  واالرقام 
التصديق  القياسية املحلية املســجلة وجرى 

عليه باالجامع.
بدورهــا تلــت امينــة الصنــدوق ماريا  
املفّصــل باألرقام  املايل  البيان  كيفوركيــان 
الدقيقة والشــفافة من واردات ونفقات  العام 
2021 والوفر املوجود حالياً يف صندوق االتحاد 

وتّم اقراره باالجامع ايضاً.
كــام جرى التصديق باالجامع عىل  املوازنة 
املرتقبة لعام 2022 وعىل روزنامة النشاطات 
املحلية والخارجية لعام 2022 والتي  ستنطلق 

األحد 30 كانون الثاين الجاري.   

الســــــنوية التحــــــاد ألعاب القوى الجمعية العمومية 
بــاالجــمــا ــي  ــ ــال ــ وامل االداري  ــن  ــي ــان ــي ــب ال اقــــــرار 

سعادة : نشاط مكثف على الرغم من األوضا الحالية

تحا ية ل ا ة اال ج اء ال و واع عا وح



1ـ كوستاريكا، نيزب

2ـ واترلو، املوايل

3ـ رشيد بيضون، بس

4ـ نفد، توتيا، يقّر

5ـ قطن، آه، شــلامنرّص، 

برص

6ـ أنّبهم، بو، خس، تفّد، أي

7ـ وليم شكسبري، والئم

8ـ أنيس، رّس، أأ، سيل، تبع

9ـ عدنا، يتحّررون، باسل

10ـ ســا، كلب، بل، أمثال، 

يل

11ـ العني، ها، عبري، قنا

وليــد عقل،  12ـ هجــا، 

وليامس

13ـ مهراع، املدهون، سم

11
تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة7

ــرة ــي ــصــغ الـــشـــبـــكـــة ال
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 عموديا: 

 عموديا:

من سبعة حروف:    االبراج 

  دولة أمريكية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق   
حنني الحريي

اخترب معلوماتك

1ـ صخور عظيمة.

2ـ االســم الثاين ملمثل 

بريطاين راحل. 

3ـ ذاقها.

4ـ مدينة يف الصني. 

وُحســن  رشــاقة  5ـ 

املظهر.

1ـ بطلة مسلسل مرارة 

الُحّب. 

2ـ أحد الشهور. 

3ـ ضــاق وصعب علينا 

األمر. 

4ـ بلدة يف الشامل. 

5ـ بّراقة.

كاتب وأديب وشاعر وطبيب وخطيب ومرتجم لبناين 

راحل. ترجم قصيدة البحرية للشــاعر الفرنيس ألفونس 

دو المارتني . 

إسمه مؤلف من تسعة حروف، إذا جمعت: 

2+8+1+5- بلدة يف الجنوب.

7+5+6+8- مدينة فلسطينية. 

4+7+3+1- مدينة فرنسية. 

6+3+9- وكّل. 

5+1+8- فيلم لفريد شوقي. 

3+6+5- وكالة أنباء عربية. 

9+4- إنحرف عن الطريق الصحيح. 

1ـ من هــي املغنية القدمية التي اشــتهرت بالرب 

عــىل العود، عارصت عمر بن أيب ربيعة، ولقّبت باملغنية 

املفّضلة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ يف أية سنة تّم افتتاح رسميا مرتو نيويورك 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ مــا اســم املرفأ القديم يف مرص الــذي بنيت عىل 

أنقاضه مدينة السويس 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ يف أية سنة أقيم أول احتفال تقديم جوائز أوسكار 

يف هوليوود 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ ما اسم العب كرة القدم الربتغايل السابق الذي أختري 

كأفضل العب كرة قدم أورويب لعام 2000

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ ما اســم الدولة األوروبيــة التي أقامت عالقة مع 

الفاتيكان سنة 1983، وذلك بعد قطيعة دامت 453 عاما 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ ما اســم اليوبيل الذي يحتفل فيه لدى مرور سنتني 

عىل الزواج 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما اسم الدولة األوروبية التي فازت بكأس العامل يف 

كرة القدم للشباب سنة 1981

1ـ كور، قانا، ساهم
2ـ واشنطن، نعالجه
3ـ ستيفن بويد، عار

4ـ تردد، هلسن
5ـ ألب، أمي، النوع

6ـ رويته، مس
7ـ ضو، برّشي، هّيا
8ـ كاوتشوك، تبادل
9ـ النيل، ساحل، عم

10ـ أم خبار، عقد
11ـ نوب، آيس، رابله
12ـ ياسني، رسومي

13ـ زّل، قّصت، ينرثون
14ـ بيار رّفول

15ـ دل، بلقيس
16ـ أتا، نام

17ـ صائب سالم
، سن 18ـ ريم ع

؟ من هو
من هي؟

1ـ ورد أبيض، أديب فرنيس 

راحل.

راحل،  انكليزي  شــاعر  2ـ 

للتمني.

3ـ ضّد بطيء، سال، ُمظلم. 

الشامل، أهجم،  بلدة يف  4ـ 

اله. 

5ـ بحر، مقياس أريض، سار 

يف درب، أداة رشط.

ك  ونــادى،  6ـ طالــب 

ء، نقيض معارض.  ال

ء  7ـ املتأّهب، يزيل أثر ال

عن. 

8ـ املرتفع، صّورُه.

9ـ مــن املكاييل، تنحاز إىل، 

اشتد هول األمر. 

10ـ مــاء قليــل، جامعة، 

حلف. 

11ـ أعــىل الجســم، نظر، 

ما  خــالف  وتُظهر  تحــادث 

تضمر.

12ـ إضطرم، متشــابهاي، 

طبيب، آلة طرب. 

13ـ فنــان مــرصي راحل، 

أغلظ أوتار العود. 

ويســتنتج،  يخــرتع  14ـ 

ماركة سيارات. 

15ـ أقــام باملكان، جامعة 

من. 

16ـ أديــب لبناين راحل والد 

شاعر راحل. 

17ـ سكينة ووقار، أعمل.

18ـ ممثلــة مرصية راحلة 

صاحبة الصورة.

أوروبيــة،  دولــة  1ـ 

املقاعد.

بالقريشــة،  يُعرف  2ـ 

تسبق إسم الوزير، أقعد.

3ـ نرغب، الديك، ُمقبل. 

ء  الــ صدمــوا  4ـ 

ء، نهــر أورويب،  بالــ

بركة. 

5ـ حرف جــر، ُمكاتب، 

زعيم سيايس لبناين. 

6ـ مدينة أملانية، جامعة، 

وها وهّشموها. ّ ك

7ـ مرفأ فرنيس، طائرة 

قتال، من األلوان. 

8ـ فريــق كرة أورويب، 

ماع، هلك. 

9ـ مدينة يف سرياليون، 

جمل صغري، من األمراض، 

االســم الثاين ملمثل وفنان 

لبناين. 

دولــة  عاصمــة  10ـ 

كربى، ذكــر األفعى، رجع 

الفيء، من أعضاء الجسم، 

ملجأ.

11ـ البحر، زيت معدين 

رسيع االحرتاق. 

12ـ الكركدن، اطالة يف 

الكالم، ُمعالج ومنجد. 

13ـ بلدة يف الشــامل، 

وزيــر لبنــاين ســابق، 

يخصني. 

الثور

(21 نيسان - 21 أيار(

طان ال

(22 حزيران - 23 متوز(

العذراء

(24 آب - 23 أيلول(

العقرب

(23 ت1-21ت2)

الجدي

(22ك1 - 20 ك2)

الحوت

(20 شباط - 20 آذار(

اعتمد سياســة التفاهم حــول كل األمور، 

ألن الرصاحة أجدى. عدم التجانس بينك وبني 

خر سببه بعض الفتور يف عالقتكام.  الطرف ا

ال تتظاهر بعكس مــا أنت عليه من طيبة. 

تفكر يف أمور ال أســاس لها. ابتعد عن نوبات 

الغضب التي تنتابك ألنها تزيد أمورك تعقيدا. 

يــوم معقول تنتهي فيه فــرتة القلق التي 

تنتابــك. أمامك عدة خيارات ُمرضية وأنت غري 

قادر حاليا عىل اتخاذ موقف نها منها. 

نقاش بســيط قد يتطور اىل األســوأ اذا مل 

تخطط للحل بشكل رسيع ومقنع. حدد لنفسك 

أهدافا واضحة ومدروسة بعناية فائقة. 

االرادة الحســنة تســهل العالقات. عيناك 

فيهام ُحب املغامــرة واملخاطرة. اترك األمور 

تســري يف مجاريها الطبيعية وال تســتعجل 

األحداث. 

حــاول أن تغــض النظر قليــال عن بعض 

الترصفات البســيطة التي تصدر عن الطرف 

روفه الصعبة التي مير بها يف  خــر. وقّدر  ا

ونة. هذه ا

ال تصدق كل الكالم الذي تســمعه هذا اليوم 

وتعّود عىل اخضاع األخبار التي تصلك للتدقيق. 

ُخذ رغبات الرشيك باالعتبار. 

ال ترتدد يف أمورك فأنت تسري عىل الطريق 

الصحيح. تــوازن يف مصاريفك لكن عليك أن 

تخب اليوم قرشك األبيض ليومك األسود. 

حالة رومانســية تعصــف بك وتدفعك اىل 

تنازالت كثرية أمام الشــخ الذي تحب. ضع 

ثقتك بنفسك وتقدم ألن الدنيا تبتسم لك. 

أمور عديدة بحاجة الهتاممك الزائد عليك أال 

تهملها. اذا نظرت بايجابية اىل الحياة تستطيع 

القيام باملهامت التي كُلفت بها. 

افعل الخطوة األوىل اذا كنت تنوي الوصول 

ا عىل هدوئك  اىل هدفك بســالم. حافظ دا

وطيبتك. توافق وانسجام يف الحياة العاطفية. 

ال تكن قاسيا وال تحارب جميع من يخالفونك 

الرأي. سمعتك الطيبة أفضل ضامنة الشخاص 

جدد يحاولون مشاركتك يف عمل منتج. 

الحمل

(21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

(22 أيار - 21 حزيران(

االسد

(24 متوز - 23 آب(

امليزان

(24 أيلول - 22 ت1)

القوس

(22ت2 - 21 ك1)

الدلو

(21 ك2 - 19 شباط(

الكويت
املغرب
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أساس
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ر
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حظ
خلود

دنكرك
دبابات

دقة
دهر

رقبة
روزانا
رواية

رومانيا
روسيني

زوربا

ساتان
شيكاغو

عذاب
عناقيد

غينيا

قربص
محاماة

محروقات
محارضات
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طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 
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1ـ ميثاق األطليس. 

2ـ فيلم ربيكا.

3ـ سنة 1932

4ـ يف املكسيك. 

5ـ هيالر شاردونه. 

6ـ سنة 1836

 . 7ـ العرص الجرا

8ـ هواية حل الكلامت املتقاطعة. 

1ـ فادوز. 

2ـ يناير. 

3ـ رّدك. 

4ـ وراعي. 

5ـ زوريخ.

1ـ فريوز.

2ـ أندرو. 

3ـ داكار. 

4ـ وي، عي. 

5ـ زرنيخ.



)تتمة ص1) 

و1701 ــن 1559  ــراري ــق ــل ل الـــعـــودة  ــال  ــ ــن خ مـ أهــلــّيــة  ــرب  ــ ــى ح ــ ال ــنــان  ــب ــل ب تـــدفـــع  الــخــلــيــجــيــة  الـــشـــروط 
ــات ؟ ــ ــاب ــ ــخ ــ ــت ــ ــن االن ــ ــار املـــســـتـــقـــبـــل مـ ــ ــي ــ ــروج ت ــ ــخـ ــ ــن »قـــــاعـــــدة االربــــــعــــــة« بـ ــ ــود مـ ــ ــم ــ ــل يـــنـــكـــســـر ع ــ هـ
ــزب الــلــه وأمــــل وحــلــفــائــهــمــا و»الــــقــــوات« وحــلــفــائــهــا ــن حــ ــي ــة ب ــه ــواج ــنــيــابــيــة م ــطــة االنــتــخــابــات ال خــري

تجري ام تحصل االنتخابات النيابية مبقاطعة من اكرب قوة 
ســنية يف لبنان ويف هذه الحــال ال ميكن التكهن مبوقف 
الوزيــر وليد جنبالط وال موقف الرئيس بــري. اال ان بري ال 
ميكن اال ان يكون مع االنتخابات النيابية يف موعدها، كونه 
رئيس مجلس النواب ويحافظ عىل تطبيق الدستور. اما حركة 

امل فلها الخيار السيايس يف الرتشح لالنتخابات او ال.
يف هذه االجواء، يبدو  ان االنتخابات النيابية ستجري عىل 
جبهتني جبهــة حزب الله وامل وحلفائهام، ومن جهة اخرى 
جبهة القوات اللبنانية وحلفائها، باالضافة اىل الجهات التي 

تلتقي معهــا القوات يف بعض املواقف مثــل حزب الكتائب 
اللبنانية والهيئات املدنية الناشــطة يف لبنــان واملدعومة 
امريكيا وخليجيا، ذلك ان السعودية باتت تعتمد عىل الدكتور 
ســمري جعجع وحزب القوات ليشكالن جبهة يف وجه حزب 
الله، واالنتخابات النيابية هذه ســتقرر اي جبهة ســتمتلك 

االكرثية يف املجلس النيايب املقبل.

{ سبعة ايام العطاء لبنان جوابه {
هذا وطلب وزير الخارجية الكويتي من لبنان جوابا بشأن 
حزب الله والرشوط الخليجية التي حملها بشــأن التدخل يف 
الخليج وابداء الرأي بشــأن االوضاع يف دول مجلس التعاون 

الخليجــي او يف الحــرب اليمنية، خاصــة وان حرب اليمن 
توســعت من خالل القصف الجــوي للتحالف عىل الحوثيني 
وما يقابلــه من قصف الحوثيني للســعودية، باالضافة اىل 
بي بصواريخ باليســتية وطائرات  القصف االخري المارة ابو
بي  مســرّية التي اصابت مراكز اســرتاتيجية يف امارة ابو 
وهو امر اعتربته دول مجلس التعــاون الخليجي امر خطري 
جــدا. وقال وزيــر الخارجية الكويتي ان حــزب الله وايران 
ســاعدا الحوثيني عرب تزويدهم بالتقنية الالزمة والصواريخ 
البالســتية والطائرات املســرية اما بطريقة مبارشة او عرب 

تواجد مستشارين من حزب الله مع الحوثيني.
ونهاية الشــهر ينعقد مؤمتــر وزراء الخارجية العرب اي 

بعد 7 ايام تقريبا حيث سيشارك وزير خارجية لبنان الدكتور 
عبدالله ابــو حبيب يف املؤمتر وتنتظر منــه الكويت وبقية 
دول مجلس التعاون الخليجي ان يحمل الجواب عىل الرشوط 

الخليجية التي تبلغها لبنان رسمياً أمس.
االجوبة ال يستطيع لبنان االجابة عنها، اال عىل بعضها اما 
االمور الدقيقة كمسألة »ان حزب الله ينفي ان يكون يشارك 
يف حرب اليمن، ودول مجلس التعاون الخليجي ترص عىل انه 
يشارك«، كام ان عقد اجتامعات الطراف معارضة لدول عربية 
ال ميكن للدولة اللبنانية منعهــا كلها اال اذا خالف اي مؤمتر 
مبدأ عدم الحفاظ عىل حسن العالقة والجوار مع هذه الدول.

12
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

المانشيت( )تتمة   

شارل ايوب رئي التحرير العام
نـائـــ رئــي التحرير : حــنـا ايــــوب
نائــبة رئــيـــ التحرير : نــور نعمة

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه ع

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دول بشعالين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

هاتف : 1-2- 05/923830 - 03/811785

فاكس : 05/923773

االعالنات : 05/923776-923768-923767-923770

فاكس : 05/923771

.

االثنني 24 كانون الثاين 2022

ــاريــوهــات املــطــروحــة ــن ــســي ــذه ال ــ ــة... وه ــاســي ــســي ســعــر صـــرف الـــــدوالر يــعــيــش عــلــى وتـــيـــرة الـــتـــطـــورات ال
فــيــهــا ؟ الـــدولـــي  ــد  ــق ــن ال ــدوق  ــنـ ــو دور صـ ــا هـ ــم ف ــا«...  ــًيـ ــاسـ ــيـ »املــمــكــن سـ مـــوازنـــة 2022 هـــي مـــوازنـــة 
ــة ؟ ــع ــوق ــت ــوم... فــهــل مـــن ســـيـــنـــاريـــوهـــات غــيــر م ــ ــيـ ــ ــســة الــحــكــومــة الـ ألـــغـــام عـــديـــدة بــإنــتــظــار جــل

{ التفاوض مع صندوق النقد {
يف الواقــع، تتمحور مطالب صنــدوق النقد الدويل حول 
ثالثة نقاط أساســية وكل ما تبقى يتفّرع من هذه النقاط: 
املحور األول هو اإلنفتاح التجاري واإلســتثامري عىل العامل؛ 
املحور الثاين هو تحرير سعر رصف الفائدة )أكرث من سنتني( 
وإستطراًدا سعر رصف اللرية وترك مهمة تحديدها إىل السوق. 
الجدير ذكره أن من يُحّدد ســعر الفائدة عىل األمد البعيد هو 
ســندات خزينة الدولة والتي تتوقف عىل مســتوى مخاطر 
املتوقعــة للبلد، املحور الثالث هو خــروج الدولة بالكامل من 
املجال اإلقتصادي واإلكتفاء باملراقبة والترشيع والتنظيم )من 

مة(. هنا أهمية مطلب الهيئات النا
املطالب التي تتفّرع مــن هذه املطالب الثالث عديدة وقد تّم 
وضع قســم كبري منها يف رشوط مؤمتر سيدر والتي نذكر 

منها عىل سبيل املثال ال الحرص:
مكافحة الفســاد: ومنه إنضامم لبنــان إىل اتفاقية األمم 
املتحدة ملكافحة الفساد، وتعيني وزير دولة ملكافحة الفساد، 
ووجود وزير دولة لشؤون التنمية االدارية، وإقرار قانون حق 
الوصول إىل املعلومات، وقانون لحامية املبلغني عن الفســاد، 
الفساد، وقانون  الوطنية ملكافحة  ومرشوع اإلســرتاتيجية 

إنشاء الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد.
املالية: املصادقة عىل املوازنات، وتعزيز شفافية  الحوكمة 
آلية تحضري املوازنة العامة، وتطويــر إدارة الرائب والدين 
العــام، وتطوير الخدمــات اإللكرتونية، وتحســني فعالية 
املناقصات العامة والشفافية يف املشرتيات، وإصالح الجامرك 
من خالل تبســيط املعامالت وتحديــث أنظمة الدفع وحفظ 

املعلومات.
ومطالب أخــرى ال تقل أهمية ومنهــا: منع جميع حاالت 
يف والتعاقد مبا يف ذلك القطاعني الرتبوي والعسكري  التو
عىل جميع املســتويات والتخصصات ويف املشاريع املشرتكة 
مع املنظامت الدوليــة املختلفة إال إذا قرر مجلس الوزراء ذلك 
بعد إجراء البحوث واإلرشاد، واعتامد نظام موحد للمساهامت 
اإلجتامعية، ومراجعة سياسة الدعم ومساهامت الدولة يف 
الصناديق، وتحديــد إنفاق الوقود يف اإلدارات العامة، وإنجاز 
يفي  ائف املشــغولة والوصف الو مسح شامل يوضح الو

الدائرة  تتطلبها  التــي  للمهام 
إليها  املوكلة  باملهــام  للقيام 
فــني واملقاولني  وعــدد املو
فــني وبــأي صفــة،  واملو
والفائض  اإلحتياجات  وتحديد 
املستقبلية  والتكلفة  والحايل، 
للمــوارد البرشيــة، وإعتامد 
الرقمي  التحول  اســرتاتيجية 
واملوافقة  العامــة،  لــإلدارة 
للمناقصات  جديد  قانون  عىل 
العامــة، ومكننة املحاكم يف 
دعم  قانــون  وإقرار  لبنــان، 
الشــفافية يف قطــاع الغاز 
والنفــط، ومراجعــة قانون 
وتطوير  وتعديلــه  التجــارة 
للعمل  الترشيعيــة  البيئــة 
واملوافقة  الرشكات،  وتأسيس 
املعامــالت  قانــون  عــىل 
قانون  واقــرار  اإللكرتونية، 
وإصالح  القضائية،  الوساطة 

األسواق املالية.
بالطبع العديد مــن هذه املطالب تــّم تلبيتها عىل الصعيد 
 ، الترشيعــي ولكن مل تُنّفــذ حتى األن عــىل الصعيد العم
وبالتايل أي خطّة إصالحية يجب أن تحوي عىل هذه املطالب 
باإلضافة إىل العديد من املطالب األخرى نذكر منها: خصخصة 
إدارة ُمعظم مؤسســات الدولة، وخفض حجم القطاع العام، 
وإعادة هيكلــة  تنظيم القطاع املــرصيف، والتفاوض مع 
مقريض الدولــة )أمر جوهري(، وتحفيــز بعض القطاعات 
هرت بعض معاملهــا يف مرشوع موازنة  اإلنتاجيــة والتي 
2022 )الرشكات الناشئة واإلستثامر عىل األطراف...(، وفرض 
ســيادة الدولة املالية عىل كامل األرايض اللبنانية، باإلضافة 

إىل تحرير سعر الرصف...
إًذا مرشوع موازنــة عام 2022 هو حجر زاوية صغري أمام 
ورشة العمل الكبرية التي تنتظر الحكومة ومن خلفها املجلس 
النيايب، لكن إقرار املوازنة يبقى عنرصاً أساسياً )بغض النظر 
عن املضمون( إلســتكامل التفاوض مع صندوق النقد. لكن 

ماذا عن محتوى هذه املوازنة

موازنة املُمكن سياسًيا
قــراءة مرشوع موازنــة العام 2022 يوصلنــا إىل نتيجة 
واضحة أال وهــي أن هــذه املوازنة ال ترتقي إىل مســتوى 
التحديات التي تواجه لبنــان خصوًصا أن املوازنة العامة هي 
ترجمة محاســبية لخطة الحكومة وسياساتها اإلقتصادية، 
واملالية، واإلجتامعية، والبيئية، وحتى السياسية. وبالتايل إذا 
قمنا مبقارنة ما هو مكتوب يف مرشوع موازنة العام 2022 
مع اإلصالحات األساســية التي أصبحت أكرث من رضورية، 

نرى جلياً أن هذه املوازنة ال تُلّبي هذه اإلصالحات.
فهل هذا األمر مقصود من قبل الحكومة يف الواقع فريق 
عمل الرئيس ميقا بدأ إتصاالتــه وعمله مع صندوق النقد 
الدويل منذ ما قبل أخذ الحكومة ثقة املجلس النيايب وبالتايل 
كل النقاط التي تــّم عرضها والبحث فيها وهو ما يوصلنا إىل 
نتيجة أن الرئيــس ميقا وحكومته يعلمون أن هذه املوازنة 
ال تُلّبــي املطالب املُلّحة. من هنا يأ طرح هذه املوازنة ضمن 
املمكن سياسًيا عىل أن يتّم تعديل املوازنة الحًقا مع كل توافق 
مع صندوق النقد الدويل عىل إصالحات جديدة )هذا السيناريو 

األكرث إحتاماًل(. لكن هناك نقطة جوهرية تبقى رهن البحث 
أال وهي املُعطيات الدولية واإلقليمية ولها وقعها املحوري عىل 

عمل الحكومة من باب مكوناتها.
عّدة عنــارص يتوجب أخذها بعني اإلعتبــار لتحليل الواقع 

بشكل موضوعي:
أواًل – الواقع اإلقتصادي الحايل والرتّدي املعي الذي وصل 
إليــه املواطن اللبناين مام جعل من الصعب اإلســتمرار عىل 
الواقع الراهن تحت طائلــة تحّول هذه األزمة إىل إضطرابات 

أو أمنية. إجتامعية و
ثانًيا – كل الــدول ربطت ُمســاعداتها إىل لبنان بالتوصل 
إىل إتفاق مــع صندوق النقد الدويل وبالتايل ال ُمســاعدات 
مالية أو إستثامرات من دون هذا اإلتفاق بإستثناء املساعدات 

اإلنسانية.
ثالًثا – هناك ُمشــكلة ذات بعد ســيايس وإقتصادي تطال 
. وهذا  ترســيم الحدود البحرية بني لبنان والعــدو اإلرسائي
األمر سيكون موضوع البحث بني املوفد األمرييك هوكشتاين 
مع املســؤولني اللبنانيني يف زيارته القادمة إىل لبنان حيث 
يُح عن  كامل ُمكتمــل عىل هذا الصعيد وهو ما 
يعني ضّمًنا ربط حلحلة األمور بهذا امللف ونتائج املفاوضات 

مع املوفد األمرييك.
رابًعا – ُمشكلة »ســالح حزب الله« والتي عرّب عنها وزراء 
خارجية اإلتحــاد األورويب يف أيلول 2020 بالقول »املطلوب 
حكومــة قادرة عىل القيــام بإصالحات وتنــأى بلبنان عن 

الرصاعات اإلقليمية«. 
عمليــة التعطيل هي عمليــة أبدعت القوى السياســية 
مبامرســتها يف لبنان، وبالتايل فــإن أي خالف عىل نقطة 
ســيتحّول إىل تعطيل عىل كل املستويات مبا فيه عملية إقرار 
املوازنة التي نُعاود ونُذكّر أنها عملية أساســية. الجدير ذكره 
38 مليار دوالر أمرييك يف أواخر  أن الديــن العام إرتفع من 5
العام 2005 إىل مستوياته الحالية يف الفرتة التي كان الرصف 
يتّم فيها عىل أســاس القاعدة اإلثني عرشية وإعتامدات من 

خارج املوازنة
من هذا املُنطلق، نرى أنه عىل الرغم من أن الطريق للنهوض 
اإلقتصادي واضح – عنيــت بذلك التفاوض مع صندوق النقد 
الدويل مبا فيه مصلحة لبنان والقيام باإلصالحات الرورية 
– إال أن القرار األخري ألخذ هذه الطريق يبقى بني أيدي القوى 

السياسية التي تتحّمل املسؤولية كاملة عىل هذا الصعيد.

إلــــــــى مــــرحــــلــــة قـــــصـــــوى ونـــهـــائـــيـــة ــن : وصـــــلـــــت  ــكـ ــنـ ــيـ ــلـ بـ الــــــــنــــــــوويــــــــة...  املــــــفــــــاوضــــــات 
الــــــــنــــــــووي خـــــــــال شـــهـــريـــن طـــــــهـــــــران : مـــــــن املــــــتــــــوقّــــــع إعـــــــــــــادة إحـــــــيـــــــاء االتــــــــفــــــــاق 

لفت إىل أن إيران »تنوي التوصل إىل اتفاق بشأن )برنامجها( 
النووي، ألنها تسعى لرفع جميع إجراءات الحظر عن شعبها«.

ويف حديثه ملوقع »ســكاي نيوز عربيــة«، يوضح املحلل 
الســيايس اإليراين حبيــب الله رسبازي أن طهــران ال تزال 
تتبع سياســة »كســب الوقت«، »لزيادة خرباتها فيام يتصل 

باملعرفة التقنية والتكنولوجيــة النووية، األمر الذي يتجاوز 
يف خطورته بالنسبة لواشنطن مسألة الحصول عىل القنبلة 

النووية«.
كــام أن إرصار طهران عــىل ضامنات بعدم انســحاب 
العقوبات نهائيا »ال يبدو واقعيا«، بحسب  واشــنطن ورفع 
رسبازي، ال ســيام أن بايدن ال ميلك السلطة لرفع العقوبات 

ة. بصورة دا

{ برملاين إيراين {

بدوره، أعلن املتحدث باســم لجنة األمن القومي والسياسة 
الخارجية مبجلس الشورى اإلسالمي اإليراين محمود عباس 
زاده مشــكيني أمس، أنه من املتوقع أن يتــم إحياء االتفاق 

النووي مع القوى الدولية خالل الشهرين القادمني.
ونقلت وكالة أنباء »فارس« اإليرانية عن مشكيني قوله: »إن 

إيران غــري مهتمة بالوقت بقدر اهتاممها بالتوصل إىل نتيجة 
جيــدة يف مفاوضات فيينا مع مجموعــة )أربعة زائد واحد( 
مؤكداً أن الجانب اإليراين لن يخوض يف اتفاق سي بأي شكل 
من األشكال«، مشــريا »إىل أن الدول الغربية والواليات املتحدة 
تسعى لفرض صفقة سيئة عىل إيران وأضاف رغم كل الضغوط 
اجتزنا الحظر ولدينا أوراق جيدة نستعملها يف املفاوضات ولذلك 
فإن التوصل إىل اتفاق جيد ومربح للجميع أمر قابل للتحقيق«.

ــه األمـــــنـــــي ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــفـ ــ ــع بـ ــ ــم ــ ــت ــ ــج ــ الـــــــحـــــــرب تـــــقـــــتـــــرب مـــــــن أوكــــــــــرانــــــــــيــــــــــا... وبـــــــــايـــــــــدن ي
دعــــــــــم عـــــســـــكـــــري عــــــاجــــــل لــــــــ »كــــــيــــــيــــــف« وروســـــــــيـــــــــا تــــنــــفــــي اتـــــــهـــــــامـــــــات الـــــغـــــرب

صارمة عىل روسيا إذا غزت أوكرانيا«.
وكانت املتحدثة باســم البيت األبيض جني سايك، قد أكدت 
يف وقت ســابق »أن واشنطن تنوي إرســال مروحيات نقل 
عســكرية من طراز »إم آي-Mi( »17-17( إىل أوكرانيا لدعم 
الدفاعية للجيش األوكراين«، مضيفة »أن الخارجية  القدرات 
األمريكية أعطت أيضا الضــوء األخر إىل 3 من الحلفاء يف 
حلف شــامل األطليس »ناتو«)NATO(  لإلرساع يف تســليم 
صواريخ مضادة للدروع وأسلحة أمريكية أخرى إىل أوكرانيا«.

{ نفي من »الخارجية« الروسية {
وبينام بدأت مســاعدات عســكرية أمريكيــة وبريطانية 
بالوصــول إىل األرايض األوكرانيــة، اتهمت لندن موســكو 
بالســعي لتنصيب زعيم مــوال لها يف كييــف، وهو ما آثار 
مخاوف أمريكية جديدة، يف حني نفت الخارجية الروســية 
أمس، ما نرشته الحكومة الربيطانيــة بأن الكرملني يخطط 
لتنصيب زعيم موال له يف كييف، يف املقابل تعهدت الرئاسة 
األوكرانية، مبواصلة »تفكيك« كل الجامعات املوالية ملوسكو.

ويف بيان لها، دعت الخارجية الروســية لندن إىل التوقف 
عن نرش ما وصفته بالهراء فيام يتعلق بأوكرانيا.

وقالت أيضا إن التضليل اإلعالمــي الذي نرشته الخارجية 
الربيطانية ميثل دليال جديدا عىل أن دول حلف شامل األطليس 

)ناتو( )NATO( هي من تقوم بتصعيد التوتر.
بدورها، حثت الســفارة الروســية يف لندن بشدة الجانب 
الغبية«  الخطابيــة  الربيطاين عــىل وقف »االســتفزازات 
ل الوضــع الراهن املتصاعد،  التي تعترب خطرية للغاية يف 
واملســاهمة يف الجهــود الدبلوماســية الحقيقية لتوفري 

ضامنات موثوق بها لألمن األورويب.
وقال مستشار رئيس مكتب الرئاســة ميخايلو بودولياك: 
»ستواصل دولتنا سياســتها يف تفكيك كل هيكل أوليغار 
وســيايس ميكن أن يعمل عىل زعزعة اســتقرار أوكرانيا أو 

يتواطأ مع املحتلني الروس«.

{ قادة جدد { 
من جانبه، قال النائب األوكراين الســابق الذي تقول لندن 
إن موسكو تسعى لتنصيبه رئيسا ألوكرانيا- إن بالده تحتاج 

لقيادة جديدة.
وأكد موراييف أن زمن السياسيني الداعمني للغرب ولروسيا 

بأوكرانيا وىل إىل غري رجعة.
أضاف يف منشور عىل »فيســبوك«، أن الشعب األوكراين 
اقتصادية  القانــون، وإىل سياســات  بحاجة إىل ســيادة 
واجتامعية سلمية وحكيمة وبراغامتية، وإىل قادة سياسيني 

جدد أيضا، حسب قوله.

{ إجالء غريب {
ومع تصاعــد طبول الحرب، نقلت شــبكة »فوكس نيوز« 

اإلخبارية عن مســؤولني أمريكيــني قولهــم إن الخارجية 
في ســفارتها يف أوكرانيا ببدء  األمريكية أمرت عائالت مو

مغادرة البالد من االثنني املقبل.
ونقلت الشبكة عن مسؤول مل تكشف هويته قوله إنه من 
املتوقع أن تبدأ الخارجية خالل األيام املقبلة يف حث املواطنني 
األمريكيني عىل مغادرة أوكرانيا باســتخدام الرحالت الجوية 

التجارية.
كام نصحت بريطانيا مواطنيها بعدم السفر غري الروري 
إىل أوكرانيا، وطلبت من رعاياها أيضا يف أوكرانيا تســجيل 
وجودهم هناك، حسب ما نقلت وكالة بلومبري عن الخارجية 

الربيطانية.
ونقلت وســائل إعالم أملانية، أن برلني أعدت خططا إلجالء 

دبلوماسييها من أوكرانيا إذا تدهور الوضع.
أما الخارجية البلجيكية فحثت مواطنيها، عىل عدم السفر 
ألوكرانيا ودعت رعاياها يف أوكرانيا للتســجيل لدى سفارتها 

هناك.

{ جهود ديبلوماسية {
ويف إطار الجهود الدبلوماســية، نقلــت وكالة »رويرتز« 
عن مصدر يف إدارة الرئيس الــرويس فالدميري بوتني، قوله 
إن اجتامعا بشــأن رشق أوكرانيا سينعقد يف باريس الثالثاء 
املقبل، سيشــارك فيه مستشــارون سياســيون من روسيا 
وأوكرانيا وفرنسا وأملانيا. أضاف املصدر أن املحادثات ستجري 

ضمن ما يعرف بـ »صيغة نورماندي«.

من جانبه، أكد ميخائيلو بودولياك مستشار كبري مفاويض 
أوكرانيا انعقــاد اجتامع باريس، لكنه قــال لـ »رويرتز« إن 

التاريخ األويل سيكون يوم األربعاء.

{ دعم عسكري {
ومع توايل التصعيد، أعلنت السفارة األمريكية يف كييف، أن 
املساعدات العســكرية األمريكية لدعم أوكرانيا للتصدي لغزو 

رويس محتمل بدأت يف الوصول.
وتتضمن املساعدات نحو مئة طن من األسلحة الفتاكة، مبا 
يف ذلك ذخرية لقوات خط الدفاع األول عن أوكرانيا. وأضافت 
السفارة يف تغريدة عىل تويرت أن الشحنة تؤكد التزام واشنطن 
مبســاعدة أوكرانيا عىل تعزيز دفاعاتها يف وجه ما وصفته 

بأعامل عدائية روسية متزايدة.
وكانت املتحدثة باســم البيت األبيض جني سايك قد قالت 
إن واشنطن تعتزم نقل مروحيات نقل عسكرية من طراز »إم 
آي-MI( »17-17( إىل أوكرانيا من أجل دعم القدرات الدفاعية 
للجيش األوكراين. وأضافت أن وزارة الخارجية أعطت الضوء 
األخر لـ3 من حلفاء الناتو لإلرساع بتسليم صواريخ مضادة 

للدروع وأسلحة أمريكية أخرى إىل أوكرانيا.
من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع األوكرانية تســلمها شحنًة 
ثانية من املســاعدات الفنية والعسكرية من بريطانيا. وقال 
نائب وزير الدفاع األوكراين إن املساعدات ستعزز قدرات بالده 
الدفاعية وستســتخدم فقط للدفاع ضد أي تهديدات قد تؤدي 

إىل تصعيد الرصاع.

)تتمة ص1) 
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