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أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس،
حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد ،تسجيل 5596
حالة جديدة ُمصابــة بالفريوس ،لريتفع العدد الرتاكمي
لإلصابات منذ  21شباط  ،2020إىل .858848
«تم تســجيل  5432إصابة بني
وأوضحــت الوزارة أنّه ّ
ً
«تم
ّه
ن
أ
إىل
ة
مشــري
الوافدين»،
املقيمــني و 164حالة بني
ّ
تســجيل  14حالة وفاة جديدة ،لريتفــع العدد اإلجاميل
للوف ّيات إىل .»9474
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 12صفحة

مسـ ـ ـ ــعى كويتـ ـ ـ ــي باقتراحـ ـ ـ ــات خليجيـ ـ ـ ــة «العـ ـ ـ ــادة الثقـ ـ ـ ــة» وترجمـ ـ ـ ــة النـ ـ ـ ــأي بالنفـ ـ ـ ــس
الحريــــــــري نحــــــــو العــــــــزوف وتيــــــــاره عــــــــن املشــــــــاركة :مــــــــاذا نفعــــــــت االنتخابــــــــات؟
املوازنـــــة علـــــى مشـــــرحة مجلـــــس الـــــوزراء :التيـــــار يحـــــذر وحـــــزب اللـــــه لدرســـــها غـــــدا

محمد بلوط

اربعة عناوين اســتأثرت باهتامم االوساط السياسية
والشعبية يف الساعات املاضية:
مــروع املوازنة الذي ســيبدأ مجلس الوزراء غدا يف
مناقشته وسط انتقادات وتباينات حول العديد من بنودها
ال سيام تلك املتعلقة بالرضائب والرسوم قبل تطبيق خطة
التعايف االقتصادي ويف غياب زيادة االجور والرواتب يف
القطاعني العام والخاص واالكتفاء مبساعدات مالية عىل
غرار تلك التي حصلت منذ شهرين للقطاع العام .وكذلك ما
يتعلق بعدم توحيد سعر الرصف والصالحيات االستثنائية
لوزير املال والحكومة يف شــأن تحديد سعر الرصف الذي
قيل انه سيحتســب عىل اســاس ما بني  15و 20الف لرية
للدوالر الواحد.
زيــارة وزيــر الخارجية الكويتي الشــيخ احمد نارص

(تتمة املانشيت ص)12

وزير خارجية الكويت مجتمعا مع ميقايت

الحريري مجتمعا مع جنبالط

هــــــــــل يـــــتـــــســـــلـــــل الــــــــــــفــــــــــــراغ الــــــقــــــاتــــــل
إلـــــــى املـــــؤســـــســـــات األمــــنــــيــــة والـــعـــســـكـــريـــة؟

«الـــــــــــــنـــــــــــــادي» يـــــــعـــــــرض عــــــلــــــى الــــــــحــــــــريــــــــري لــــــوائــــــح
بــــــــــــــادارتــــــــــــــه واالخــــــــــــيــــــــــــر مـــــــصـــــــر عـــــــلـــــــى مـــــوقـــــفـــــه

قــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــل
لــســعــد الــــحــــريــــري...

ميشال نرص ص 3

جويل بو يونس ص 2

نبيه الربجي ص2

واشـــــنـــــطـــــن تـــــرســـــل مــــــســــــاعــــــدات عــــســــكــــريــــة ألوكـــــرانـــــيـــــا
بــلــيــنــكــن والفـــــــــروف ي ــل ــت ــق ــي ــان مــــجــــددا ملـــواصـــلـــة املـــحـــادثـــات

قالت الســفارة األمريكية يف أوكرانيا إن الشحنة األوىل من
املســاعدات التي أجازها الرئيس جو بايدن وصلت إىل أوكرانيا،
يف حني اخ ُتتمت املحادثات األمريكية الروسية يف جنيف بشأن
األزمة دون تحقيق أي تقدم.
وأضافت الســفارة األمريكية -يف تغريدتني عىل تويرت -أن
تلك الشحنة تشمل عونا عسكريا يشمل ذخائر.
وأشارت إىل أن هذه الحمولة واملساعدات األمريكية السابقة
منــذ عــام « ،2014تعكس التزام الواليات املتحدة مبســاندة
أوكرانيــا ليك تتمكن من تعزيــز دفاعاتها» ،يف مواجهة ما
تسميه واشنطن العدوان الرويس املتزايد.
كــام نقل موقــع «ديفانس وان» عن مســؤول َْني أمريكيني
قولهام إن من املتوقع أن تسلم الواليات املتحدة املزيد من املعدات
الدفاعية إىل أوكرانيا ،ملواجهة التصعيد الرويس عىل الحدود.
وأفــاد بيان ملجلس األمن القومي -وفقا للموقع -بأن بايدن
أذن بالســامح بنقل معدات عســكرية أمريكيــة لدى حلفاء

(التتمة ص)12

مساعدات امريكية الوكرانيا

س ــوريا :تواص ــل االش ــتباكات العنيف ــة بي ــن «قس ــد» و «داع ــش» ف ــي الحس ــكة
تواصلت امس االشــتباكات العنيفة بني «قسد»
و «داعــش» ،يف محيــط ســجن الصناعة جنوب
الحسكة.
واســتهدف طــريان التحالــف الدويل مشــغل
الخياطة العســكري التابع لـ «قســد» يف محيط
سجن الصناعة بعدّ ة غارات جوية.
وتستمر موجة نزوح أهايل األحياء الجنوبية من
منازلهم نتيجة اشــتداد وترية االشتباكات والقصف
وعــدم توفر املواد الغذائية يف أحيائهم.
وأفــادت مصادر محلية بــأنّ عنارص «داعش»
يســيطرون عىل غالبية مهاجع السجن ويحاولون
فتح ثغرات للفرار بأعداد إضافية.
وأضافــت املصادر أنّ «عدد الذين ف ّروا بالعرات

(التتمة ص )9

مباحث ــــــات الن ــــــووي اإليران ــــــي ف ــــــي فيين ــــــا

موس ــــــكو تقت ــــــرح اتفاق ــــــا مؤقت ــــــا وطه ــــــران تؤك ــــــد
عل ــــــى التف ــــــاوض م ــــــن أج ــــــل اتف ــــــاق دائ ــــــم

مقر املفاوضات االمريكية ـ االيرانية
أكــد مصدر قريب من الوفــد اإليراين يف
محادثات االتفاق النــووي بفيينا أن طهران
تفكر يف اتفاق نووي دائم فقط وليس مؤقتا،
وذلــك بعد ورود تقارير عن مقرتح تقدمت به
موســكو لطهران من أجل تب ّني اتفاق نووي
مؤقت.
وأوضــح يف ترصيح أن إيران مل تقض كل

هذا الوقــت يف املفاوضات من أجل الحصول
عىل اتفاق مؤقت.
وجاء ذلك ردا عىل ترصيحات نقلتها شبكة
«إن يب يس» ( )NBCعن مســؤولني أمريكيني

(التتمة ص)12

عىل طريق الديار

املعارك يف الحسكة

تتوعد «اسرائيل» بضربات موجعة
شـــــــهـــــــداء األقـــــــصـــــــى ت ــع ــل ــن
ال ــن ــف ــي ــر الــــعــــام فــــي صــفــوفــهــا

ري
فقدان أدوية مرض الرسطان أم ٌر خط ٌ
للغاية ،فهنالــك املئات أو اآلالف يحتاجون
ألدوية مختصة ملعالجة هذا املرض الخبيث
وال يجدونهــا ،وقد مىض عــىل هذا ألمر
شهران ،وقد رصح األطباء ان لديهم مرىض
رسطان ولكن ليس لديهم أدوية ملعالجتهم،
ما يعني املوت البطيء لهؤالء.
انظروا يا ناس اىل اية حال ٍة وصل لبنان
مــن االنهيار حيث املــوت البطيء بدل ان
تخصــص الدولة مبلغاً من املال ال يزيد عن

فـــايـــروس كــــورونــــا ..مــتــحــور ف ــرع ــي ج ــدي ــد يــثــيــر الــقــلــق
دراســـــــات أمــيــركــيــة تـــؤكـــد أهــمــيــة ال ــج ــرع ــة املـــعـــززة

أعلنت كتائب شــهداء األقىص يف مخ ّيم جنني ،امس ،النفريَ
ٍ
برضبات
العــام يف صفوفهــا ،مهدد ًة االحتــالل االرسائييل
موجع ٍة رداً عىل جرامئه.
املتحدث باسم الكتائب شدد عىل أن «تصاعد جرائم االحتالل
يف بيتا وجبل صبيح وبرقة ،وتصاعد اعتداءات املســتوطنني
عرب القتل والدمار ،سيقابالن بالر ّد وإعالن النفري يف صفوف
املقاتلني كافّة».
وأضــاف أنه «أمــام غطرســة االحتالل واملســتوطنني
الذين يعيثون يف األرض املقدســة فســاداً عــرب االعتداءات
الوحشــية والقتل والهدم والدمار ،واستمرار سياسات التوغل
واالســتيطان ،نتوعد بالرضبات املوجعة يف عمق االحتالل»،
مؤكــداً أنّه «لن ينعم االحتــالل باألمن واألمان إال برحيله عن
أرضنا ومقدساتنا».
كذلك أكّد املتحدث باســم الكتائب أنّ «املعركة مع االحتالل
ماضية قدماً ،وال تراجع حتى الحرية واالســتقالل» ،مشدّ داً
عىل أن «ما أُخذ بالقوة ال يُسرت ّد إال بالقوة».
وتابع« :سنرضب بيد من حديد االحتالل يف العمق اإلرسائييل

يثــري متحــور جديــد
مــن فــريوس كورونــا
(كوفيــد )19-قلقــا يف
دول عــدة ،منهــا بريطانيا
والدامنــارك ،وبينام أكدت
دراســات أمريكيــة أهمية
الجرعة املعززة ،تلتزم بكني
بحالة الطــوارئ الخاصة
بكوفيد 19-مع اقرتاب دورة
األلعاب الشتوية.
فقد ذكــرت وكالة األمن
الصحــي يف بريطانيا أنها
بصــدد دراســة ومراقبة
ســاللة فرعية من متحور
كورونا «أوميكرون» ،أطلق
عليها «يب إيه .)BA2( »2
وقالت الهيئة إن إصابات
سجلت
بالســاللة الجديدة ُ
يف اململكــة املتحــدة ،لكن

(التتمة ص )9

(التتمة ص )9

خمســة ماليني دوالر النقاذ حياة انسان
مريــض بالرسطان يف لبنــان .انظروا يا
ناس كم اصبحت حياة االنســان رخيصة
يف لبنان بدل تشــكيل لجنة رسمية تؤمن
هذه األدوية وتوزعها عىل املستشــفيات
ملعالجة املرىض .نكتب هذه األســطر وقد
افادنا مندوبنا يف ثالث مستشــفيات يف
بريوت عن هذا األمر.
والله حرام.

«الديار»
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قـــيـــل ل ــس ــع ــد الـــــحـــــريـــــري...
نبيه الربجي
قيل لســعد لسعد
الحريري .القائل ،تبعاً
لسورة املائدة ،ال يخاف
لومة الئم...
قف أمــام صورة
أبيك ،واســأله ما اذا
كنت تريــد أن وت
(أن وت ألف مرة)،
وأنت عىل قيد الحياة.
بني،
لسوف يجيب «يا ّ
يل باالبتعاد ألنني سأنتهي
أك من جهة أشــارت ع ّ
مثلام انتهيت اليه .لكنني وقعت يف اغواء الســلطة.
ال بلــد خر يف الدنيا كن أن يغوي بالســلطة أك
من لبنــان ،بالرغم مــن انني الحظــت أنه محرقة
لكل سيايس يحاول أن يشــكل حالة تالمس أياً من
الخطوط الحمراء».
بنــي ،كان عليك أن تدرك ،ولعلــك أدركت ،أنه
«يا
ّ
منذ أن هر شــقيقك بهاء ،وأنا ال أف ّرق ،قطعاً ،بني
ولــد وولد ،وبذلك الشــكل العــدا  ،أن ما يدعى بـ
«الحريرية السياسية» بات عىل قاب قوسني أو أد
من االندثار».
« يا سعد ،أنت تعلم أين أنت يف قلبي .وازداد تعلقي
بك وأنا يف العامل اآلخر حاملا أشــار اليك امللك عبدالله
باصبعه .قلت لقد قتل امللك ابني سعد بأصبعه .هذا ما
حدث .ولدت يف قرص الياممة باصبع ملك ،ومت يف
قرص الياممة باصبع أمري».
«لقد تركــت لكم تلك ال وة ليك تعيشــوا ال ليك
وتــوا .اآلن ،أبحث عنكم وال أجدكــم .ملاذا تبع تم
هكذا لكأنكم االخــوة األعداء ،كام يف رائعة نيكوس
كازانتزاكيس ».
«يا ســعد مل أتصور يوماً أنني سأقول لك»ما هكذا
يا ســعد تورد االبل» ألنني أعلم مــدى طيبة قلبك.
لقــد فعلت كل ما رأيته صحيحاً ألنك مثيل عشــقت
لبنان ،وعشقت الســلطة ،ومثيل عقدت الصفقات،
والتسويات ،وفتحت صدرك ،وبابك ،لكل أولئك الذين
بألــف وجه ووجــه ،اىل أن أصبحت جــزءاً من تلك
املنظومة التــي احرتفت البيع والراء يف أســواق
جهنم».
«يا ســعد ،نحن يف هذه املنطقــة املجنونة التي
يف
ء عندنا
تدعى الرق األوســط .ال
خط مســتقيم .كلنا ،بثقافة العباءة والخنجر ،نشد
عقارب الســاعة اىل الوراء .لقــد كنت عىل عالقة
وثيقة بالعديد من الساســة يف العامل .ة فارق
مروع بني رجل الدولة الــذي يراقص القرن ورجل
القبيلة الذي يراقص ...وحيد القرن»
«كان بودي أن أقول لك ال تسند هرك اىل أي حائط
خار بلدك ،كمن يســند هره اىل الريح .ليتك كنت
شغفاً بالقراءة لتعلم أنني عشت حيا  ،رغم كل ذلك
ال اء والرخاء ،مثل أيب الطيب املتنبي ،قلق كأين عىل
ريح .يف النهاية ال يبقى ســوى الرماد الذي تذروه
الريــاح .لذلك أقول لك اذهــب اىل أي مكان تجد فيه
نفسك .يف لبنان ،ال أحد بامكانه أن يجد نفسه».
هذا الكالم قيل لسعد الحريري .وقيل له ابتعد ال
تسقط من الشجرة كام تسقط الثمرة العفنة ألن كل
أركان الطبقة السياسية سيسقطون ،عاجالً أم جالً،
كام الثامر العفنة ،دون اســتبعاد سقوط الدولة يف
أية لحظة «بعدك لن يكون هناك رئيس للحكومة وال
رئيس للجمهورية».
القائل يرى أن مرحلة ما بعد ســعد الحريري لن
تقــل هوالً عن مرحلة ما بعد رفيــق الحريري .بعد
اتفاق الطائف ،وتشــكل تلك الطبقة العجيبة ،بات
لبنان مثل البيت الصيني ان سقط منه عمود سقط
البيت كله .ماذا اذا كانت الجمهورية مصنوعة من
خيوط العنكبوت .
يف نظره ،أن غياب الشــيخ سعد عن املرسح يعني
أن األموا الهوجاء ستزعزع كل الطوائف ،وكل ملوك
الطوائف .هل هــذا هو الهدف مام يبغي الرجل فعله،
اذاً ،ليســقط الهيكل عىل ر وس الجميع .عىل األقل
ينقذ نفسه من تحت الركام.
وقيل لــه «تن ّبه اىل ما فعله ام ســالم .هذا
رجل حقيقــي من لبنان ،ليــس لكونه ابن صائب
ســالم ،وســيكار وقرنفلة صائب سالم ،بل ألنه
يعلم ما هي الزعامــة ،وما هو جوهر الزعامة .ال
مواكب ،ال قيارصة ،وال حراس مدججون بالبنادق،
وبالنظارات الســوداء ،وال طرقــات مقفلة أمام
أبواب القصور».
ال شــك أن االبن استشــار أبــاه .رأي األب ابتعد،
البعــض الذين صدمهم املوقف راحــوا ينتحبون بني
يديه .اذا بقي يف مكانــه ،محاطاً باملنافقني ،ومبن
كادوا يع ّرونه حتى من ورقــة التوت ،قد ال ي طر،
فقط ،اىل بيع بيت الوسط .قد يبيع حذاءه ليبقى .أي
بقاء هذا...

الــــحــــريــــري اســـتـــقـــبـــل جــنــبــ
في بيت الوس وعرض معه االو ا

خال ال قا

اســتقبل الرئيس ســعد الحريري مســاء أمس يف»بيت
الوســط» ،رئيس الحزب التقدمي االشــرتا وليد حنبالط،
يرافقه رئيــس كتلة «اللقــاء الد قراطــي» النائب تيمور
جنبالط والنائب وائل ابو فاعور ،يف ح ور الوزيرالســابق
الدكتورغطــاس خوري .وتناول اللقــاء موضوع االنتخابات
النيابية املقبلة وخر املستجدات السياسية واألوضاع العامة.

ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة
ال ــح ــري ــري انــت ـ ــر أجـــــل فــاســتــســلــم  :الــســاحــة الــســنــيــة بـــ خـــــرزة زرقـــــاء
«ال ــن ــادي» يــعــرض على الــحــريــري لــوائــح بــادارتــه واالخــيــر مصر على موقفه
فــهــل يــتــولــى الــســنــيــورة ادارة املــعــركــة؟ او يقل ب ــري وجــنــب ـ املــعــادلــة؟
جويل بو يونس
خطف ســعد الحريري كل االضواء عىل
الســاحة السياســية راهنا ،فتوجهت كل
االنظــار منذ عودته اىل بــريوت اىل بيت
الوســط واىل ما قد يخر من مدخنة هذا
البيت الذي لــه باع طويل يف السياســة
اللبنانيــة ،فك ت االســئلة وك ت معها
التحليالت :فهل ينكف ابن الرئيس الشهيد
رفيق الحريري عن الحياة السياســية هل
ا زعيم التيار االزرق ليعلن نهاية» التيار
االزرق ماذا عن املستقبل ونواب املستقبل
هل انتهت الحريرية السياسية من سريث
ارث الرئيس الشــهيد رفيق الحريري هل
يتمكن رئيــس مجلس النــواب نبيه بري
الذي سيلتقيه الحريري اليوم ومعه رئيس
الحزب التقدمي االشــرتا وليد جنبالط
الذي اجتمع بــه باالمس مــن تبديل راي
الحليف التاريخي سعد الحريري
الف سؤال وسؤال يطرحه اك من طرف
اال ان الجواب اليقني بقي بيد الحريري وحده الذي «ســيبق
البحصــة» االثنني ،لكن معلومات الديار التي كانت اشــارت
ســابقا اىل ان «الرئيس الحريري سيغيب ويغ ّيب معه لوائح
«الزيــي ما ه ّيا « يف ايــار ،تفيد بان االمر الذي بات شــبه
محسوم هو بالفعل عزوف الحريري عن الرتشح شخصيا وما
بقي يناقش حتى اللحظة هو كيفية مشاركة املستقبل التي
ثل الريحة االكرب يف الطائفة السنية يف هذه املعركة.
اوســاط موثوقة بــارزة مطلعــة عىل جــو االتصاالت
واالجتامعات التي عقدها الحريري منذ وصوله اىل بريوت
كشفت للديار بان اجتامعا عقد الجمعة لر ساء الحكومات
السابقني يف بيت الوســط ابل خالله الحريري قراره عدم
الرتشــح ورغبته بعدم مشــاركة املســتقبل ومن يريد ان
يرتشح من النواب فليرتشح بصفة شخصية اال ان هذا االمر
عارضه «النادي» الرافض لعدم خوض املستقبل االستحقاق.
وتشري االوســاط اىل ان ما طرحه ر ســاء الحكومات
الســابقون ثل بان يخوض املســتقبل وداعموه ســنيا
االنتخابات تحت راية «نادي ر ســاء الحكومات السابقني»
اي ان تشــكل لوائح مدعومة من هذا النــادي الذي يتكفل
هو بادارة املعركة االنتخابية اال ان معلومات الديار تكشــف
بان الحريري كان حتى مســاء امس راف ــا لهذه الفكرة
فتوجهــت االنظار اىل لقائه مع جنبالط واجتامعه املرتقب
مع بــري اليوم علّهام ينجحا بتبديــل موقف الحريري اقله
باتجاه القبول بعدم االنكفاء واملشــاركة ولو تحت راية او
عباءة نادي ر ساء الحكومات السابقني.

هذا املوقف للحريري مل يكن مســتجدا لديه وال جديدا ال
عىل الرئيس بري وال عىل زعيم املختارة اذ تكشف معلومات
خاصة بالديار بان رئيس الحزب التقدمي االشــرتا كان
بجو مــا ي مر عليه الحريــري الذي فاتــح رئيس اللقاء
الد قراطي تيمور جنبالط الذي القتاه باالمارات ســابقا
بنيته عدم خــوض االنتخابات كام ان النائب بهية الحريري
كانت زارت منذ شــهر وليد جنبالط يف كليمنصو شارحة
موقف الرئيس ســعد الحريري ،كام تكشف املعلومات بان
ما حاول جنبالط عرب موفديه او وســطائه(تيمور ووائل)
ان ينصح الحريري به هو عدم اخالء الســاحة السنية ملن
«يتحني الفرصة «املالمئة ملنافسة سعد الحريري.
وفيام كانت معلومات الديار قد افادت سابقا بان الرئيس
ميقا يتجه اي ا لعدم الرتشــح لالنتخابات شــخصيا،
والســنيورة يبحث بهكذا خيار اي ا اال اذا قرر الرتشح يف
بريوت باعتبار انه لن يتجرأ فيخوض املعركة يف صيدا التي
لن تشهد عىل ترشح للنائب بهية الحريري اي ا اذا ما اعلن
رئيس تيار املســتقبل العزوف ،كام كشفت مصادر خاصة
بان اسم الرئيس فؤاد الســنيورة طرح يف الكواليس ضمن
اطار ان يكون هو القائد لنادي ر ساء الحكومات السابقني
الدارة املعركــة االنتخابيــة ودعم اللوائح التي ســيدعمها
النــادي ،اال ان هذه النقطة مل تبت بعد (والســيام ان ادارة
الســنيورة تعني عمليا تســلمه زمام االمور سنيا وتقدمه
عىل حساب ســعد الحريري وهذا ما ال بحبذه ضمنا سعد)
كام ان املســالة كلها اي ادارة املعركة من قبل نادي ر ساء
الحكومات السابقني عىل ان يخوض املستقبل املعركة تحت

رايته مل تحســم بعد،وهي تركت الجتامع
اخر ســيعقده الحريري بالساعات املقبلة
قبل اعالن موقفه نهائيا االثنني مع الكتلة
ور ســاء الحكومات الســابقني وســط
معلومات مؤكــدة بانه لن يتخذ اية خطوة
من دون التنسيق مع هذا النادي.
وبانتظار «حســم االثنني» ،وفيام طلب
الحريــري مــن كل نوابــه عــدم التعليق
وترسيب ايــة معطيات قبــل الكالم الذي
ســيصدر عنه شخصيا ،اشــارت املعطيات
اىل ان كالم الحريــري يف اجتامع الكتلة
الجمعة والذي قدّ م خالله عرضاً للمشــهد
والسياســات والتحالفات التــي انتهجها
املستقبل منذ دخوله املعرتك السيايس حتى
اليوم والتي مل تكن مشــجعة بحسب رأيه،
عارضته االغلبية املطلقة من النواب الذين
خالفوا الحريري الراي معتربين ان وجوده
ورة اليوم عىل الســاحة السنية وكذلك
تيار املســتقبل والســيام ان بعض النواب
كان اعلن بشكل واضح انه ماض بالرتشح
حت لو عزف الحريري عن خوض االنتخابات .وعلم اي ا ان
الحريري قال لنوابــه يف اجتامع الجمعة ان اية اك ية لن
تتمكن من تغيري املعادلة واملشــهد االقليمي املتغري لصالح
فريق معــني (حزب اللــه و 8اذار) وبالتــايل فان خوض
االنتخابات من عدمه لن يؤثر ولن يقدم ويؤخر.
عىل اي حال وبانتظار ما قد يخر عن الحريري نفســه،
يبدو ان رئيس تيار املســتقبل الذي انتظــر طويال فرصة ما
الصالح العالقة مع الســعودية ،ل يراهــن حتى اللحظة
االخرية عــىل امكان تدخل فرن مثمــر عىل خط الرياض
والســيام ان املعلومات تفيد بان تأخري عودة الحريري يف كل
مرة وارجاءها من موعد الخر كان سببها االساس هو انتظاره
يف كل مرة امكان حدوث خرق ما مع اململكة ،خرق بقي بعيد
املنال فدفع بزعيم التيار االزرق اىل مللمة االوراق وحسم القرار
فاالستسالم واالنكفاء عن السياسة لصالح االعامل ،فهل مل
تعد الساحة السنية تحتا «لخرزقة زرقاء»
حتــى اللحظة هذا ما بــات الحريري مقتنعــا به اال اذا
حصلت مفاجأة ما (والســيام ان البعض يرى يف ما يحصل
مناورة مــن الحريري) .فهل نكون امام مفاجأة عكســية
عراباها عــني التينة وكليمنصــو يف اللحظات االخرية يف
بلد اعتاد عىل املفاج ت السياســية يف اللحظات املصريية
عىل هذا الســؤال يختم مصدر بارز بالقول :يف لبنان كلو
وارد لكن الرجل ال يناور واالرجح انه ســيعلن االثنني عدم
الرتشح وعدم خوض املســتقبل املعركة ومن يريد ان يكمل
فلريَ املناسب ويفعله

روســـــيـــــا مـــهـــتـــمـــة بــــالــــو ــــ الـــلـــبـــنـــانـــي وجــــنــــبــــ
فادي عيد
استاثر الدور الرويس باهتامم الفت ،يف
ل استقبال وزير خارجية روسيا سريغي
الفروف ونائبه لشــؤون الرق األوســط
ميخائيل بوغدانوف ،رئيس الحزب التقدمي
اإلشــرتا وليد جنبالط ،وهــذه الزيارة
جاءت بعد أجواء نقلها أحــد العائدين من
موســكو منذ أســابيع ،مفادها أن روسيا
منهمكــة يف هذه املرحلــة مبا يحصل يف
أوكرانيا ،وتوســيع حلف «الناتو» ،وصوالً
إىل مخاوف حيال ما جرى يف كازاخستان،
وعودة التوتر امليداين والعمليات العسكرية
إىل سوريا ،وحيث ملوسكو قواعد عسكرية
يف الســاحل السوري ،وانتشــار ميداين
الحساســة ،كام لديها
يف معظم املناطق
ّ
تتوســع العمليات امليدانية
مخاوف من أن
ّ
يف هذا البلــد ،وعىل هــذه الخلفية تركّز
القيادة الروســية عــىل هــذه العناوين
اإلســرتاتيجية ،إال أن زيارة جنبالط ،والتي
جلت لجملة روف
كانت مق ّررة خالل الصيف املنــرصم ،تأ ّ
صحيــة ،وأي اً وجود وزيــر الخارجية الــرويس خار
روســيا ،وكان جنبالط يرغب بلقائه ،وأن ال ينحرص لقائه
بنائبه بوغدانوف.
أما ماذا تقوم به روســيا يف هذه املرحلــة تجاه لبنان،
فتشــري املصادر املتابعة للــدور الرويس عن قــرب ،أنها
بداية ،وخالل لقائها مع ســيد املختارة ،أكدت عىل دعمها
ألمن واســتقرار لبنان ،وعلم بأن مســألة عزوف الرئيس
ســعد الحريري عــن املشــاركة يف اإلنتخابــات النيابية
املقبلــة ،وانكفائه عن العمل الســيايس كانت عىل الئحة

االهتاممات ،اذ أشــار نائب وزير الخارجية لشؤون الرق
األوســط وشــامل إفريقيا ميخائيل بوغدانوف ،أنه أرسل
رســالة إىل الرئيس الحريري الذي تعتربه موسكو صديقاً
لها ،متمنياً عليه اســتمراره يف الحياة السياسية اللبنانية،
ال سيام وأن لبنان بحاجة إىل املعتدلني ،ولكن هذه الرسالة
التي نقلهــا أحد املق ّربني مــن الطرفني ،بقيــت يف خانة
التمنيــات ،عىل اعتبــار أنه رمبا لرئيس تيار «املســتقبل»
روف خاصــة به ،وال كن للقيادة الروســية أن تتدخل
يف هذه الخصوصيــات ،تالياً ،تتابع املصادر نفســها ،أن
موســكو ،وإن كانت منكفئة عن أي دور يف لبنان يف هذه
املرحلة ،لإلعتبــارات اآلنفة الذكر ،أي ما يجري يف أوكرانيا

عــــــاد مـــرتـــاحـــا

وكازاخســتان ،إال أن هناك لجنة روســية
موجودة يف دمشق تتابع مسألة النازحني
الســوريني ،واألمر عينه مناط بالســفري
الرويس يف لبنان ألكســندر ســولداتوف،
تهم روسيا يف
والذي يتابع سلسلة ق ايا ّ
لبنان ،ومنها موضوع إعــادة إعامر مرفأ
بريوت من قبل كات روســية عمالقة،
إضافة إىل ق ية النازحني الســوريني يف
لبنان ،ومن ثم املســائل اإلقتصادية وأمور
أخرى تعني البلدين.
ويف غ ون ذلك ،تكشف املصادر نفسها،
بأن بوغدانوف كان يف صــدد زيارة لبنان
بعد تشكيل الحكومة الحالية ،إال أن روف
التعطيل وما جرى الحقاً يف أوكرانيا ،فذلك
حال دون إ ام هــذه الزيارة ،وبالتايل ،أن
موضــوع التعطيل والوضع اإلقتصادي يف
لبنان ،فذلك تم بحثــه بني كل من الفروف
ونائبه بوغدانوف مــع الزعيم الجنبالطي،
إىل أمور أخــرى تعود للعالقــة القد ة
بني املختارة وموســكو ،ومــن ثم عناوين
إقليميــة ،ويف املحصلة أن زيارة رئيس الحــزب التقدمي
إىل روســيا ،ووفق الذين التقوا بســيد املختارة ،كانت جداً
إيجابية وسادتها الرصاحة والو ّد املتبادل وانعكس ذلك يف
اللقاءت بني الجانبني.
ويبقى ،أن موسكو ،ويف هذه الظروف اإلستثنائية التي
ر بها ،قد ال يكون لها أي دور فاعل تجاه الوضع يف لبنان،
لكنها تتعاون مع الدول املعنية بامللف اللبناين ،وســبق لها
أن ف ّوضت فرنســا يف هذا الصدد ،ودعمت مبادرة الرئيس
إ انويل ماكرون ،ولكن هناك تباينات مع باريس
الفرن
وواشــنطن ،إذ أن الروس ال يح ّبذون فرض العقوبات عىل
بعض القوى اللبنانية.

ورشة عمل في السراي للبح في مشاري البن الدولي في قطا الكهرباء والطاقة وبرام الحماية االجتماعية

فــيــاض  :تحسين الــتــعــرفــة لت طية الــجــزء االكــبــر مــن الــكــلــفــة لــكــهــربــاء لبنان
ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيــب ميقا اجتامعا ،قبل
هر اليوم يف الرسايا الحكومية ،خصص للبحث يف مشاريع
البنك الدويل يف قطاع الكهرباء والطاقة.
شــارك يف االجتامع نائب رئيس مجلس الوزراء ســعاده
الشامي ،وزير املالية يوسف خليل ،وزير الطاقة وليد فياض،
املدير االقليمي للبنك الدويل يف الرق األوسط سارو كومار،
ممثلة البنك يف لبنان منى كوزي ،املدير العام ملؤسسة كهرباء
لبنان كامل حايك ،ومستشــارو الرئيس ميقا النائب نقوال
نحاس ،سمري ال اهر وزياد ميقا .

فياض

اثر االجتامع ،قال الوزير فياض« :بحثنا يف خطة النهوض
بقطاع الكهربــاء ،واعتامد مســارات متوازية للنهوض به
اهمها :زيادة ســاعات التغذية بأرسع وقت ممكن ،تخفيض
الهدر من خالل اعتــامد خطة بالتعاون مــع كهرباء لبنان
وموزعي الخدمات ومؤازرة القــوى االمنية والق اء ملتابعة

املخالفني ،كام وضعنا أرقاما لتخفيض الهدر يف الخطة».
اضاف« :يجب تحســني التعرفة لتغطيــة الجزء األكرب من
الكلفة ملؤسسة كهرباء لبنان التي ستزود املواطنني بالكهرباء
بكلفة ارخص ،فهي ســتكون لنحو  75باملئة من املشرتكني
بكلفة اقل من  14سنت للكيلواط ساعة ،كام ستكون الكلفة
املتوقعة للمنزل اقل ب  60باملئة من كلفة املولدات الخاصة».
وعن التوقيع عىل عقد استجرار الطاقة مع الجانب األردين
وإمكان زيادة ساعات التغذية ،قال« :نبحث مع البنك الدويل
مبوضوع التمويل ،كام يجــب ان يأمن االردنيون واملرصيون
بشــكل نها ان العقد لن يخ ع ألي تداعيات سلبية جراء
قانون قيرص وعندها كننا استقبال الكهرباء األردنية والغاز
املرصي ،واملفروض ان يتم ذلك يف الشهرين املقبلني قبل بداية
الربيع».

برام الحامية االجتامعية

ورأس رئيس مجلــس الوزراء اجتامعــا خصص للبحث

يف مشــاريع البنك الــدويل املخصصة لربامــ الحامية
االجتامعية مبشــاركة نائب رئيس مجلس الــوزراء ،وزير
الشــؤون االجتامعية هكتور حجار ،املديــر االقليمي للبنك
الدويل يف الرق األوســط كومار ،ممثلــة البنك يف لبنان
كوزي ،ومستشــاري الرئيــس ميقا نحــاس وال اهر
وميقا .

إتحاد بلديات جبيل

واســتقبل الرئيس ميقا رئيس اتحاد بلديات جبيل فادي
مارتينوس يرافقه فراس الحسيني وطوين ازعور.
اثــر اللقاء ،قال مارتينوس« :زرنا دولــة الرئيس وعرضنا
له املشــاكل التي نواجهها يف ما يخــص موضوع معالجة
النفايات ،وهو أبدى تفهام للمشاكل التي نعانيها ،ونحن نعول
عليه لتجاوز هذه املســألة ،اذ لدينا مشكلة يف الدفع للركة
املتعهدة معالجة النفايات ،وان شــاء الله نتمكن من حل هذه
املسألة».

سياس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لبناني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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هـــــل يتســـــلل الفـــــراغ القاتـــــل إلـــــى املؤسســـــات األمنيـــــة والعســـــكرية؟
تعيينـــــات فـــــي أمـــــن الدولـــــة والجيـــــش تنت ـــــر الضـــــوء األخضـــــر
ميشال نرص
لــن يتوقف النقا الدائر حــول الظروف واملعطيات التي
دفعت بالثنا الشيعي للعودة املروطة إىل طاولة مجلس
الوزراء .فكل يوم «خربية» وكل يوم «حكاية جديدة» ،حسب
املعطيــات واملعلومات التي تتغري معها عملية توزيع األرباح
والخســائر عىل مختلف األطــراف .اكيد ان ة من يعيد ما
حصل إىل اسباب خارجية ،و خرين إىل اسباب داخلية ،رغم
ان الحقيقة هي «خلطة من التنني» وعليها «رشة بهار مايل
وملح اقتصادي».
فترصيحات بعض قياديي الثنا ومســؤوليه ،معطوفة
عــىل ردات فعل الرئاســتني االوىل والثالثة ،التي بقيت حتى
الســاعة «مجرد كالم» مــع التزامهام «باتفاق تحت الطاولة
املربم» ،تظهر ان ة شــيئا ما «مــش زابط» ،وان االطراف
«واقفة عا ســالحها» يف انتظار خطوة قد يقدم عليها ج ال
بعبدا ،ترتبط مبسالة التعيينات االمنية والعسكرية الرضورية
،خوفا من تســلل الفرا اىل تلك املؤسسات ،يف ل االوضاع
التي تعاين منها ،فهي «مش ناقصها مصايب فوق مصايبها.
مناســبة هذا الكالم ،انه ما مل يتم اســتلحاق الوقت فان
الشــلل ســيصيب اىل حد كبري مؤسســة الجيش من جهة
واملديريــة العامــة المن الدولة،مع فقــدان االوىل لنصاب
مجلســها العســكري مع تقاعــد ع وين منــه ،والثانية
شــغور مركز مســاعد املدير العام الذي ســيحال بدوره اىل
التقاعد،حيــث تت ــارب املعطيات بني متفائــل بانجاز تلك
الخطــوة قبل منتصف شــباط ،نتيجة «ســلة» يعمل عليها
،وفقا لبعــض املصادر ،بني عني التينة ومرينا الشــالوحي
،تت من االفرا عن مراســيم ترقية ال باط من رتبة عقيد

اىل عميد،و رير التعيينات يف مجلس الوزراء ،وفقا آللية ال
تحر الثنا ،كنتيجة «للصلحة « بني «الج ال» واالستيذ»،
مقابل راي خر ال يرى اي تطورات ايجابية يف املدى املنظور،
بحسب مصادر الربتقايل ،اال اذا قرر بري من تلقاء نفسه فك
ارس التعطيــل يف هذه امللفات دون مقابل او ن.
بالعودة اىل االســاس ،فانه يف العرين من شباط ومع
احالــة االمني العام للمجلس االعــىل للدفاع ،اللواء محمود
االسمر(ســني) اىل التقاعد يشــغر مركزيــن يف املجلس
العســكري ،اذ ســبقه احالة اللواء الياس شــامية «ع و
متفــر » (كاثوليك) اىل التقاعد بعد ديد خدماته .اشــارة
اىل ان اللواء اســمر ،وفقا للمتداول ،كان يعتزم االســتقالة
للرتشــح لالنتخابــات النيابية ،غري ان الرياح ســارت مبا
مل تشــته ســفنه .هذا الفرا وفقا للقانون يجعل «نصاب»
املجلس غري مؤمن وبالتايل شــلله بالكامل ما ســيؤثر عىل
اداء الجيش وتســيري اعامله.يذكر اىل ان سابقة حصلت يف
هذا الشــان ابان فرتة قيادة العامد جان قهوجي واســتمرت
اىل حني انتخاب الرئيس ميشال عون.
امــا يف املديرية العامة المن الدولة ،فان االمور قد تكون
اســوأ،ذلك انه مع احالة العميد سمري ســنان اىل التقاعد،
بعــد التمديد لــه ،ومع رفض رئيــس الجمهورية اي ديد
اضــايف ،رغم ميل اللواء صليبــا اىل هذا الخيار ،من منطلق
مبد برضورة اجراء التعيينات  ،ســيكون من الصعب عىل
املدير العام تســيري شــؤون مديريته من مالية وغريها ،ذلك
ان القانون يفرض توقيع املدير ونائبه عىل القرارات .يشــار
اىل ان االيام املاضية شــهدت حركة «نقل» لعدد من ضباط
وقوى االمن الداخيل اىل مالك املديرية ،وسط معلومات عن
امكانيــة انتقال العقيد ســوزان الحا اىل امن الدولة ،رغم
بعض االشــكاالت حول االمر التي تحتا اىل تذليل.

ازاء هــذا الوضع يطرح
سؤال اسايس ،هل سيطلب
رئيس الجمهورية ادرا هذا
البند عــىل جدول االعامل
خصوصا ان االتفاق بشــان
الع و الســني يف املجلس
العســكري بات شبه منجز
بني الرئاستني ،وكذلك االمر
بشــان الع و الكاثولييك
،الــذي ســيكون من حصة
رئيس الجمهورية،اما فيام
خص امن الدولة فان املركز
يحتا اىل توافق مع الثنا الشــيعي (املســاعد هو برتبة
وهل يتســلل
مدير) ،وعليه ماذا ســتكون ردة فعل الثنا
الفرا اىل املؤسستني
ة كالم كثري ،اذ من بني املطروح
يف البحــث عن املخار
امــكان تعيني احد ال باط كامني عام للمجلس االعىل للدفاع
بالوكالة ،دون ان يكون له حق املشاركة يف اجتامعات املجلس
العسكري ،كام انه كن تكليف ال ابط الشيعي االعىل رتبة
يف امن الدولة مبهام النائب لتســيري شــؤون املديرية ،اال ان
دون ذلــك عقبة تتعلق باالقدميات بني ضباط الجهاز.
اما يف ما خص مرســوم الرتقيــات ،فان مصادر متابعة
تؤكــد ان توقيع املرســوم من عدمه بات غري ذي اهمية يف
حال اقرار املوازنة والبنود التي تشــملها لجهة الرتقيات يف
املؤسســات العســكرية واالمنية ،وتحديد مالك «العمداء»
يف الجيــش ،وفقرات اخرى تتعلق بالتقاعد واملســتحقات
املالية وســنوات الخدمة ،ورات املصادر ان تلك االمور كلها
اتــت مطابقة لروط صندوق النقد الــدويل ،الذي يتعامل

مع املؤسســات الرسمية كوحدة متكاملة دون ييز بينها،
وبالتايل فان ما طال االســالك العسكرية يف موازنة 2022
هو جزء من الخطة العامة ،التي لن تراعي خصوصيات بعض
القطاعات وفقا ملا كان يحصل ســابقا.
ما أعطاه قائــد الجيش بالتعاون مع حاكم مرصف لبنان،
بعد تحريره حســابات الجيش لديه،يف انتظار «سيل» اموال
«العم ســام» واخواته« ،بأيد اليمــني» «لح تاخده» املوازنة
املطبوخــة وفقا لوصفــة صندوق النقد «بايد الشــامل».
فتجارب املؤسســة الدولية السابقة و»رشتاتها» تؤكد انها
تتعاطى مع الدولة كوحدة قامئة بكل مؤسساتها ،دون ييز
او تفرقــة بني واحدة واخرى ،حيث وحدة املعايري الصارمة.
عليه ايها العســكريون ال تتفاءلوا بالكالم املعسول ،وتذكروا
اننا يف زمــن االنتخابات ،حيث» البلف « امر عي ،اعلموا
أن مــا كتب قد كتب ،وزمن التقد ات « « a la carteانتهى،
فــام كان يصح باالمس لن يصح غــداً  .....إال يف حال قرر
حكامكم خصخصة القطاعات االمنية.

قـــــــــراءات دبـــلـــومـــاســـيـــة فــــي بــــيــــروت  :امل ــن ــط ــق ــة نـــحـــو الـــــهـــــدوء وعـ ــهـ ــد الـــضـــ ـــوطـــات ولـــــى
االتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي عـــلـــى االبــــــــــواب ومــــقــــاربــــة ســــعــــوديــــة جـــــديـــــدة لـــلـــتـــعـــاون مـــــ ايــــــــران

رضوان الذيب

كل القــراءات الدبلوماســية يف بــريوت تتالقــى حول
فرضية واحدة ،املنطقة نحو مرحلة جديدة من الهدوء بعيدا
عن ال غوطات ،مع تســويات للملفــات املتفجرة بجاذبية
فيينــا والحاجــة االمريكيــة لالتفاق قبــل اي دولة .هذه
االجواء التفا لية
لفحت االجتامعات االيرانيــة الســعودية الول مــرة
منــذ ســنوات والرتكيز عىل املشــاكل الثنائية حرصا بني
البلدين ،بعيدا عن اليمن وســوريا ولبنــان ،ووافق الطرف
الســعودي عــىل ذلــك بعد ان كانــت اولويتــه اليمن يف
االجتامعات السابقة.
هذه القــراءات التفا ليــة ال تنفيها الســفارات املعنية
املتعــددة يف بريوت  ،التي تعطي نســبا مئوية عالية لنجاح
االتفــاق النووي ،وعــودة ايــران عن عتبة الســتني باملاية
مــن تخصيب اليورانيــوم مقابل الرفع الشــامل للعقوبات
االمريكيــة ،فيام النقا حول الطلب االيــراين ب امنات
يوقعهــا الكونغــرس ومجلــس الشــيو  ،ال تســمح الي
رئيــس جديد المريكا الغاء االتفاق كام فعــل ترامب ،ما زال
مســتمرا رغم صعوبة اقــراره من الناحية الدســتورية .

ويف القراءات الدبلوماسية،
ان تراجع ترامب عن االتفاق
مبصالــح واشــنطن
ا
وحلفائهــا يف كل املنطقة
وجعل ايران عىل مســافة
خطوات من امتالكها قنبلتني
نوويتني  ،بعد ان رفعت نسبة
التخصيب مــن اليورانيوم
مــن  3 8و  4باملايــة كام
نص االتفاق اىل 60باملاية.
باملقابل فان التشــدد يف
الحصــار االمري مل يبدل
شــيئا ،وايــران تنتقل من
حصار اىل حصار منذ اليوم
االول لتويل االمام الخميني
الحكم ،ورغم كل الحصــارات تحولت ايران اىل قوة اقليمية
يف املنطقة ،كام ان فشــل مفاوضات فيينا ســريفع نسبة
التخصيب من ســتني باملاية اىل تســعني باملاية وهي املرحلة
االســهل يف عمليات التخصيب ودخول ايران النادي النووي
من ابوابه العري ة ،وعندها ستكون واشنطن امام احتاملني:

تشديد الحصار اىل مستويات غري مسبوقة لن تبدل شيئا يف
املعادالت او املواجهة الشاملة التي ستاكل «االخرض واليابس
« يف كل املنطقة ،وهذا السيناريو ال يريده جميع الالعبني عىل
طاولــة املفاوضات اال ارسائيل ،لكن قدراتها اعجز من» بيت
العنكبوت « عىل قلب املعادالت وسلوك هذا الخيار االنتحاري،
كام ان قرار الحرب هو قرار امري اوال واخريا ،وهذا ما يرجح

الوطن ـــي الح ـــر :ل س ـــرا ب ق ـــرار موازن ـــة تعك ـــس اإلص ح ـــات املطلوب ـــة
منـــــح وزيـــــر املـــــا ص حيـــــات ماليـــــة اســـــتثنائية تطـــــور خطيـــــر
الهيئــة
عقــدت
السياســية يف «التيــار
الوطني الحر» ،اجتامعها
الدوري برئاســة النائب
جربان باســيل ،وناقشت
التطورات وجدول أعاملها
وأصدرت بيانا قالت فيه:
«ينتظــر اللبنانيون من
مجلــس الــوزراء الذي
ســيعاود اجتامعاته ،أن
يتحمل مســؤولياته يف
اإلرساع ب قــرار موازنة
تعكــس اإلصالحــات
املطلوبــة وتتكامل مع
خطــة التعــايف املايل
واالقتصادي للخرو من
االنهيار الحاصل».
أضاف« :يرى التيار يف
قراءة أولية ملروع قانون املوازنة الذي تم توزيعه،
أنــه ال يعكس توجهات الســتنهاض االقتصاد وال
يخــر عن كونه موازنة رقمية ،يخ من ثارها
االنكامشــية .فهي تزيد األعباء من دون أن تحفز
النمــو يف قطاعات االنتا  ،وال تت من بنودا تعزز
الحاميــة االجتامعية والرعاية الصحية األك من
وريــة يف هذه املرحلة .كــام أنها تفتقد بنودا
إصالحيــة جدية تتصل بنظــام الرضائب ليصبح
أكــ كفاءة وعدالة من دون املســاس بالطبقات
االجتامعيــة ذات املداخيــل الهشــة .ومن أغرب
مــا يت منه املروع منح وزيــر املال صالحيات
اســتثنائية لتعديل قانــون يبة الدخل وفرض
قواعد للتعاطي مع الودائع الجديدة بالدوالر وحق
تســعري سعر رصف اللرية مقابل الدوالر من خالل
ما ســمي الدوالر الرضيبي والجمر وسواه .إنه
تطــور خطري إذ مل يســبق أن منح مجلس النواب

صالحيات اســتثنائية يف هكذا أمور حساســة
ومصرييــة تتطلب موافقة ثلثــي أع اء مجلس
الوزراء».
وتابــع« :ينبه التيــار اىل أن أي موازنة تت من
إجراءات تقشفية أو رفعا للدعم أو ائب جديدة،
ال بد من أن تتزامن مع تصحيح منطقي ل جور يف
القطاعني العام والخاص .إذ ال كن ترك املو فني
بهكــذا رواتب مزريــة .وإذ يتفهم رفــع تعرفة
الخدمات العامة يف ضوء إنهيار قيمة اللرية ،يشدد
عىل أن يرتافق ذلك مع تحســني مستواها وتحقيق
النســبة األعىل من الجباية لتشمل بعدالة جميع
املكلفني يف كل املناطق».
وقال« :يتوجس التيار من املادة  132من مروع
قانون املوازنة الذي يحرص الزامية تســديد الودائع
بالعمالت االجنبية مبا يسميه ودائع جديدة .فامذا
عــن مصري األموال بالعمــالت االجنبية التي تبل
قيمتهــا راهنا  102مليــار دوالر ،وهي جنى عمر

النــاس الذيــن أودعوها
لــدى املصــارف التــي
بدورهــا و فت منها 84
مليــار دوالر يف مرصف
لبنان إن هــذه جر ة
مالية غري مســبوقة تم
اقرتافهــا عرب الســنني
بســوء إدارة للمخاطــر
مــن ناحيــة املصارف.
واألخطر جر ة مرصف
لبنان الــذي أودعت لديه
هذه املبال العائدة للناس
وأساء الترصف مبعظمها
من دون حساب .من هنا
أهميــة إجــراء التدقيق
املحاســبي الجنا يف
حســابات مرصف لبنان
ملعرفة كيف رصفت هذه األموال».
أضــاف« :يتوقف التيار عنــد تجاهل الحكومة
خطــورة ما يقوم به حاكم املــرصف املركزي من
تعاميم تتالعب بسعر الرصف فتزيد خسائر املودعني
وتعمــق االنهيار املايل .وفيــام كان الحاكم يدعي
أنــه ال لك القدرة عىل حاميــة العملة الوطنية،
إذ به ألســباب مجهولة ي خ كمية من الدوالرات
فينخفض ســعر رصف الــدوالر .فمن أين توفرت
القــدرة عىل تدخل املــرصف املركزي وملاذا مل يتم
ذلك ســابقا وهل ما يتم ضخه هو من االحتياطي
اإللزامي الــذي لطاملا ادعى أنه ال كنه املس به
عن الفوىض املقصودة
إن االستمرار يف التغا
التي ارسها الحاكم وعن تالعبه بالدوالر فجأة،
صعودا ونزوال ،يحمل الحكومة املســؤولية حتى
إثبات العكس».

وزي ـ ــر االقتص ـ ــاد :س ـ ــنقفل املتاج ـ ــر املخالف ـ ــة ونختمه ـ ــا بالش ـ ــم االحم ـ ــر
أكد وزير االقتصاد والتجارة امني سالم ،ان «الدولة
قادرة وغري عاجزة عن حامية املواطن واملستهلك».
وقال يف حديث لربنام «حوار بريوت» عرب اذاعة
«لبنــان الحر»« :أريد أن يعلم املواطن أننا حريصون
عىل مصالحه ،وال يستهان بدور الدولة والرقابة يف
وزارة االقتصاد ،ونحن لســنا عاجزين وما حدا فوق
راســه خيمة ،تواصلت مع الق اء اللبناين املوجود
يف األق ية ويف مدينة بريوت ويف املناطق كافة،
وطالبت بعدم التساهل أبدا بأي محرض ضبط يرسل

من قبل وزارتنا كام ناقشــت معهم حول الهوامش
التي نســتطيع االنطالق منهــا من ناحية العقاب،
وصوال اىل إقفال املتاجر وإمكانية ختمها بالشمع
األحمر ،ولن نتساهل بهذا».
وعــن ثقة الناس بتحركه للوصــول اىل نتيجة
ال ســيام بعد نزوله اىل األرض مــع فريق الوزارة
واملدير العام ملراقبة األســعار والتدقيق باملخالفات
عرب االجراءات الصارمة قال سالم« :يف هذا الصدد
وعن املخالفني تحديدا ،هذا موضوع مهم ومعي

وحيا للمواطن ،نحن حريصون إلعطاء األجوبة
بشكل مبا عرب وسائل االعالم يشعر املواطن
فعال أن رأس الهرم يف هذه املســؤولية هو حريص
وحاسم ،فال يستهان بدور الدولة ودور الرقابة يف
وزارة االقتصاد هذا أوال ،اما ثانيا ،فأكيد ال يخىل األمر
ونحن نعلم من التجار او املســتوردين أو غريهم من
أصحاب املصالح اليوم ،انهم يستغلون هذه الظروف.
وهنا أريد التأكيد ان هناك اشخاصا كثريين يعملون
ب مري حي وخرين خار نطاق ال مري كليا».

توقيع االتفــاق بتوافقات الجميع .فاالتفاق النووي حاجة
لواشــنطن بالدرجة االوىل واليران وكل املنطقة رغم انه قد
ال يــر الــروس وتركيا ودول الخلي لكن « ما باليد حيلة «
وســيعمم نجاح االتفاق نهجــا جديدا عىل كل املنطقة بعيدا
عن كل ال غوطات واالمالءات والحصارات.
وحســب القراءات الدبلوماســية فان التوازنات الجديدة،
واملتغــريات وصعود نجم ايران يجعــل من خيارات الحروب
بعيدة لصالح التســويات التي تدق ابواب املنطقة بتوافقات
الجميــع وجاذبيــة االتفاق النووي واالنفتــاح بني طهران
والرياض وسوريا والســعودية ،والحرص السعودي عىل
العودة اىل بريوت من البوابة الســورية لتطمينها ،واالجواء
االيجابية التي ســتعم املنطقة ستشــمل لبنان « بجاذبية
فيينــا» واوىل البــوادر مــا حصل يف االســبوع املا
مــن انفراجات بتغطيــة امريكية شــاملة وتوافق داخيل
ســينهي كل تداعيات  17ترين خالل الشــهور القادمة
بوهــ فيينا ،وعــىل البعض يف لبنــان ان ال يخطئوا يف
حســاباتهم اليدفعوا ــن «لعبة الكبــار» كون البلد
عىل مشــارف دخول املرحلة الجديدة بقرار امري واضح
مغطــى بتوافقات املنطقة ،مام يجعل الرهان عىل متغريات
انتخابية يف ايار غري واقعي.

الـ ــشـ ــرعـ ــي اإلســـــ مـــــي يــــنــــوه بـــــــدور مــيــقــاتــي:
االنـــتـــخـــابـــات إحــــــد م ــق ــوم ــات نــ ــامــنــا ون ــح ــر
عــــلــــى الــــــتــــــزام إجـــــرائـــــهـــــا فـــــي مـــواعـــيـــدهـــا
عقــد املجلــس الرعي
اإلســالمي األعــىل أمس،
جلســة برئاســة مفتــي
الشــيخ
الجمهوريــة
عبداللطيــف دريــان يف
دار الفتــوى ،وكان بحــث
يف الشــؤون اإلســالمية
والوطنيــة والتطــورات
اللبنانية والعربية ،وتوقف
املجلــس عند املســتجدات
التي طرأت عىل الســاحة
اللبنانية.
وأصــدر بيانا تاله ع و
املجلس الشــيخ فايز سيف
جاء فيه:
«أوال :يثمن املجلس الرعي اإلســالمي
االعىل الدور الذي قام به دولة رئيس مجلس
الوزراء األســتاذ نجيب ميقا من موقعه
الدســتوري ومن مســؤوليته الوطنية ،يف
إعادة الروح إىل مجلس الوزراء والجهود التي
بذلهــا مع جميع الفرقــاء ليك يلتئم مجددا
ويعكف عىل معالجة مشاكل البالد املعيشية
واملالية واالجتامعية واستنهاض مؤسسات
الدولــة ومرافقها العامة لالهتامم مبصالح
املواطنــني والســهر عىل تلبيــة حاجاتهم
وتسيري شؤون الدولة.
ثانيــا :إن عودة مجلــس الوزراء إىل عقد
جلســاته والبدء بالعمل الجــاد بعد غياب
طويل عــن الناس ،واالنقطــاع عن رعاية
مصالحهم وحل مشــاكلهم ،يجب ان تكون
عودة إىل الناس ،ومعالجــة انهيار العملة
الوطنيــة وارتفاع أســعار الســلع واملواد
الغذائية ،واستعادة أموالهم وجنى عمرهم،
وان هذه الق ايا الحياتية واألساسية يجب
أن تكون مــن أولويات عمل مجلس الوزراء
وإدارات الدولــة ومؤسســاتها ومرافقها
الحيوية».
ثالثا :إنها لفرصة مؤاتيه أمام اللبنانيني
جميعــا ،وبخاصة من يتولون قيادة البالد،
للعــودة إىل ضامئرهــم وترجيح مصالح
البــالد العليــا عىل مصالحهــم الخاصة،
وليمــدوا أياديهــم إىل بع هــم البعض،
والروع فورا بتنفيذ اإلصالح االقتصادي
واملــايل بشــكل ال يطال فئــات املجتمع
املنهك ،واالســتفادة من دعم العامل للبنان
واالســتعداد ملســاعدته ونجدته ،إلنقاذ
بلدهــم ومصري وطنهم املهــدد والحفا

عىل وحدتهم و اسكهم.
رابعا :إن لبنــان بتكوينه وثقافته ولغته
وتاريخــه ،وهو الع و املؤســس والفاعل
يف جامعــة الدول العربيــة ،هو جزء من
محيطــه العريب ،وهو يف دســتوره عريب
الهوية واالنتامء ،ولن يكون يف مشــاعره
وأحاسيســه وسياســاته وارتباطاتــه
ومصالحه خار عروبته ،ولن يكون معاديا
إلخوانه العرب ،وســيبقى نصريا للق ايا
العربيــة ،وســيكون وفيا لــكل من وقف
بجانبه وبجانب الشــعب اللبناين ،وتعزيز
وحــدة لبنان واللبنانيــني ،ويف إعادة بناء
وإحياء مؤسســاته ودعم اقتصاده ،يف كل
الظروف واألحداث الخطرية التي مرت عىل
لبنــان واللبنانيني ،وبخاصــة دول الخلي
العــريب ويف مقدمتهم اململكــة العربية
السعودية.
وعندما كان العدو اإلرسائييل يدك مبدافعه
املدن والقــرى اللبنانية ويدمــر بطائراته
املنازل واملدارس والجســور واملنشــ ت يف
عدوانه الغادر عىل لبنان سنة  ،2006مل يجد
لبنــان إال الدول العربية بجانبه والتي عملت
عىل إعادة بناء ما هدمته الحرب.
خامســا :إن إجراء االنتخابــات النيابية،
ومن ثم الرئاسية يف مواعيدها الدستورية،
هي إحدى املقومات األساســية والجوهرية
لنظامنا الد وقراطي الربملاين الذي يعتمده
لبنان يف دستوره ،ونحن نحرص كل الحرص
عــىل التزام الحكومــة اللبنانية إجراء هذه
االنتخابــات يف مواعيدها دون تأخري ،ليك
يكون للبنانيني قرارهم الحر يف أمر مستقبل
بلدهــم ،وليك تنتظم أمور حياتهم يف إطار
الدستور.
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ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة

م ــوازن ــة م ــن بــيــن ال ــرك ــام مــبــاشــرة الـــى جــي ـ املــــواطــــن ...دوالر املــعــامــ ت الــرســمــيــة يــتــســلــل بــقــوة
أيـ ــن الــضــريــبــة عــلــى االمـــــ الــبــحــريــة ووقــــ ال ــه ــدر ف ــي امل ــط ــار وإرجــــــا املــــا ال ــع ــام امل ــس ــروق؟
صونيا رزق
إســتبر اللبنانيون خرياً مع عودة مجلــس الوزراء اىل
االجتامع ،لكن ســتفتتح هذه العودة يوم غد االثنني ،بجلسة
مناقشــة مروع املوازنة ،التي تعنى ب نتظــام عمل املالية
العامة ،وبرســم خطط وبرام تعطي دفعاً للمشاريع التي
تساعد عىل الخرو من األزمات االقتصادية واملالية ،وتعزيز
االقتصــاد يف القطاعات كافة ،بهدف إنقاذه وفق ما جاء يف
البيان الوزاري من بنود ،تتحدث عن ورة تحقيق إســتقرار
مايل ونقدي والقيام باإلصالحات املطلوبة.
لكــن أين نحن اليوم من كل هذه املشــاريع  ،يف بلد يعيش
تحــت الركام وموازنته ســتنطلق من بني هذا الركام ،بســبب
املصاعب املالية واالقتصادية التي يعيشها ،وهذا يعني انّ اساليب
إنجاح هذه املوازنة ستكون عىل عاتق اللبنانيني ،الذين يعيشون
الويالت وامل يس ويدفعون وحدهم اال ان الباهظة ،من ائب
بر بها بعض الوزراء من دون مراعاة اوضاع املواطن
ورســوم ّ
الصعبة ،مع إشارتهم اىل دوالر املعامالت الرسمية والتسعرية
التي سيبحثون عنها ليأخذوها من جيوب اللبنانيني يف القريب
العاجل ،عىل الرغم من إقرتاب االســتحقاق االنتخايب يف ايار،
مام يعني انّ بعض الوزراء الطامحني اىل النيابة وما اك هم وفق
املعلومات ،التي تشري اىل انّ نسبة كبرية من الوزراء سيكونون
عىل اللوائح االنتخابية ،وهذا يعني انّ هؤالء سيلجأون اىل طرق
دفاعية عن لقمة املواطن ،لكســب صوته يف صناديق االقرتاع،
فهل ستنجح اساليبهم يف إستاملة الناخبني .
اىل ذلك ووســط هذه االجواء ،ال بدّ ان تحمل مناقشــات

املوازنة أخذاً ور ّداً خالل جلســات مجلس الوزراء ،و ّة جدال
ونقا عميــق ووجهات نظر مختلفة ســتطول معها هذه
الجلسات وســتتعدّ د ،والنتيجة موازنة ال تشبه الشكل الذي
ينبغي له أن يكون ،اذ واعتباراً من يوم غد ســتقذف الحكومة
كرة النــار يف وجه املجلس النيايب ،ليتح ّمــل معها عبء ما
ســت ّمنه املوازنة من فرض رسوم وبدع مالية واقتصادية،
وحجة الحكومة دامئاً االمر الواقع الذي ســ ُيميل فرض املزيد
من الرضائــب عىل كاهل املواطن ،يف مقابــل ترقيع اوضاع
املو فني بحلــول رفية ال تفي غرضهــا ،أي موازنة اف ل
املمكن من وجهة نظر الحكومة كام يف كل سنة.
اىل ذلك تســأل مصادر اقتصادية فاعلة عن اســباب عدم
تط ّرق مروع املوازنة املطروح ،اىل فرض رسوم إضافية عىل
األمالك البحرية أو الكسارات  ،ومحاسبة من إستوىل عليها
ف الً عن السارقني الكبار ،وتطبيق سياسة من أين لك هذا ،
وإرجــاع مال الدولة املرسوق اليهــا ،إضافة اىل وقف ويل
الجمعيات الخريية الوهمية ،ووقــف إيجارات مباين الدولة
املرتفعة جداً ،وصــوالً اىل وقف التنفيعات من رواتب خيالية
لبعض املستشارين ،واىل ما هنالك من إصالحات ،مع ورة
مصارحة املســؤولني بالحقائق وإعالن املخاطر الحقيقية،
وإتخاذ اإلجراءات الرضورية لتخفيض العجز عرب رفع مستوى
اإليرادات بشكل كبري ،والتشدّ د يف الجباية الرضيبية بصورة
فعلية من دون أي إستثناءات.
واعتربت املصادر بأن موازناتهم تأ دامئاً أقل من التوقعات،
أي متواضعة جداً ومن دون أي ر ية اقتصادية او اجتامعية،
ٍ
إجراءات تحفّز النمو االقتصادي ،مبعنى انها تفتقد اىل أي
او
إجراء تحفيزي.

مــــــن يـــنـــتـــ ـــر الــــــحــــــريــــــري عــــلــــى الــــــكــــــو ؟
عي

بو عي

تتخطــى مســألة إعتزال
الرئيس سعد الحريري الجو
املحيل اللبنــاين ،لتصل اىل
ق ايــا يعرفهــا ويعانيها
هو شخصيا بشكل حرصي
وبعيدة عن متنــاول أقرب
املقربني اليه ،وتقول أوساط
سياسية عليمة ان الحريري
يعي امــا ما هــو قادم
عليــه من خطــوات كن
أن تعزز موقفه الســيايس
واملادي فيــام بعد ،إمنا عىل
املدى القصري هو عازم عىل
معالجة مشاكله الخارجية
التي تشكل أساس إمكانية
إعادة إنطالقته الداخلية ،أي
مبيزان الربح والخســارة عىل الحريري أن ال يزع السياسة
الســعودية وما لها عليه ،من خــالل إنخراطه ب نتخابات أو
حكومات يف لبنان يشارك فيها حزب الله ،وهذا االمر االسايس
الذي كن البناء عليه ،وأن االتصاالت الداخلية مهام تنوعت
مع الحريري لثنيه عن قراره ال تشكل سوى عرة باملاية من
كمية ال غوط الخارجية.
وت يف االوســاط يف قراءة معاكسة ملا تقدم بقولها أن
قرار الحريري اعتزال السياســة أقرب إىل املناورة ،بهدف دفع
الشارع الســني إىل االلتفاف حوله ومطالبته بالرتاجع عن
قراره ،وهو تقليد بات مألوفا بني السياســيني اللبنانيني منذ
زمن طويل ،يف محاولة لشــد العصب بعد الرتهل الذي أصاب
تيار املســتقبل بفعل عوامل عدة ونقص التمويل من ناحية
ثانية ،لتقول االوســاط أن الحريري إذا سك بقرار االعتزال
رغم معارضة املحيطني به سيحدث أزمة داخل املكون السني
ككل ،يف ل غياب بديل مهيأ للعب دور قيادي لخالفته وعدم
تح ّمس ر ساء حكومات ســابقني مللء الفرا الذي سيرتكه
بالتزامن مع انســداد األفق ،خاصة عىل مستوى الدعم املايل
الذي كانت توفره العالقة املريحة بني الحريري والسعودية.
هذه االوســاط مل تســتبعد أن يكون الحريــري بتلويحه
باالعتزال ،ســاعيا اللتفاتة ســعودية تبدو صعبة املنال يف
ل المباالة الرياض التي ســئمت الوعود دون تحقيق نتائ ،
يف وقت يجمع فيــه املتابعون عــىل أن الحريري دون دعم
الســعودية ال كنه االنطالق نحو املجابهة التي تريدها يف

الداخل اللبناين ،وأن الحريري ال تســمح له الظروف يف حمل
لواء «املواجهة» حيث ال تكافؤ يف موازين القوى ،ناهيك عن
كلفة هكذا قرار عىل الساحة املحلية ،وهذا ما يجب أن تعرفه
الرياض خصوصا أنها عىل دراية مبفردات السياسة اللبنانية
عىل أن القطبة املخفية يف عالقة السعودية مع الحريري
حسب االوساط ،فهي ال تريد أن د له يد املساعدة وال تسمح
آلخرين ب عطائه جرعة دعم فالسعودية حريصة من فوق
عىل القول أن الحريري مبثابــة الرجل املدلّل لديها ومن تحت
ال كــن ترصيف هذه االقوال اىل أفعال ملموســة ،عىل أن
الطامة الكربى لقرار الرئيس الحريري سوف تقع كالصاعقة
عىل تياره ،وأن يكون قرار االنسحاب مبثابة الرضبة القاصمة
لتيار املستقبل ،سواء من جهة اسكه الداخيل أو من ناحية
حظو ه يف االنتخابات ،باإلضافة إىل خســارة حظو ه يف
أن يلعــب دور القوة التي تحدث التــوازن مع حزب الله ،وهو
توازن بدأ يختل إثر تســلم ســعد الحريري مهمة القيادة بعد
إستشهاد والده يف شباط من العام 2005ويستمر بشكل أكرب
بعد انسحاباته املتكررة من الســاحة الداخلية ،حيث ينتظره
مصطادون ك عىل «الكوع» خصوصا من الطائفة الســنية
ممن يجاهرون بأن السنة هم أمة وليس طائفة فحسب وغري
متعلقني بقرار رجل واحد ،وأول الغيث الجامعة االســالمية
التي عملت عىل تبديل تحالفها مــع الحريري ،باالضافة اىل
تحل الكارثة
زعامات مــن طرابلس وصيدا وبريوت فهــل ّ
يف الشارع السني كام قال ع و تيار املستقبل النائب هادي
حبيش

العامــة ،والتي هــي غري عادلة
إطالقا ،حيث أنها ال تساوي بني
املتقاعدين كافة ،كون أســاس
معا املتقاعد العســكري ،كام
والداين ،ثل ما
يعلم القــا
بــني  60و - 70وفــق الرتبة
 مــن معــا مثيلــه املتقاعديف القطــاع العام ،لــذا تطالب
الرابطة ب عــادة النظر يف هذه
املادة إحقاقا للحق والعدالة».
واعلنت الرابطــة أنها «بصدد
إعــداد دراســة مفصلــة حول
املــواد املذكورة نفا ،ســرتفعها
مــع االقرتاحــات الرضوريــة
إىل املراجــع املختصــة ،وتكرر
املطالبــة بأن تتمثل يف كل لجنة
تشكل لدراسة حقوق املتقاعدين
العسكريني مؤيدة بذلك ما طلبه
معايل وزيــر الدفــاع الوطني
العميد املتقاعد موريس ســليم بهذا الخصوص .وتحتف
لنفســها بحق الرد مبا تراه مناســبا يف حال مل يعد الحق
إىل أصحابه».

عبدالله :مست رب ما صدر من تو يحات مرتبطة بفح
غرد ع و «اللقاء الد وقراطي» النائب بالل عبد الله أمس
عرب «تويرت»« :أمر مســتغرب ما صدر البارحة من ترصيحات
وتوضيحات مرتبطة بق ية فحص كورونا يف املطار .القاسم

البلد  ،يف ل غياب أي خطــة ملعالجة االوضاع االقتصادية
واملالية واالجتامعية واالنهيارات املتتالية  ،وعىل أي ســعر
رصف ســتعتمد الدولة يف نفقاتها وستجبي وارداتها ،وسط
غياب أي امل باالنقاذ  ،فيام املداخيل عديدة ابرزها ،تحصيل
الرضائب يف كل املناطق اللبنانيــة ووقف الهدر الحاصل يف
املراف واملوانــ  ،وخصوصاً يف املطار ،وإرجاع املال املرسوق
من قبل بعض اهل السلطة واملسؤولني عىل مدى عقود ،وهذا
بحدّ ذاته يكفي إلنتشــال لبنان من قعــر الهاوية وبأقىص
رسعة.

قب ن :ال حل إال ب طفاء نار الفتنة التي تطحن عواصمنا وتزيد في تمزيقها
قال املفتي الجعفري املمتاز الشــيخ أحمد قبالن أمس يف
بيان« :من باب الحرص الشــديد أمام الله والتاريخ أقول :ما
يجري عىل اليمن من ســنوات هي حــرب مجنونة ومحرمة
وعدوانية بشــدة ،والذي يســتفيد منها تل أبيب وواشنطن
ومصانــع األطل والخرائــط التي تريد للعــرب مزيدا من
التمزيق والدعس عىل أشــالء القدس وفلســطني وتحويلها
كيانا صهيونيا ،وكنا ناشــدناكم بحق اللــه والقرن والنبي
األعظم أن كفوا عن لعبة ســفك الدم وقتل أنفسكم و زيق
العرب وترك شــعوب املنطقة تقرر مصريها تحت هدي الله
فكان الجواب مزيدا من مجازر أشــبه بطاعون القيامة بحق

املدنيني يف صعدة والحديدة وغريهــا ،واآلن نطالبكم العودة
إىل الله وقرنه ألننا أمة نبيها محمد ال أبو جهل».
أضاف« :لذلــك ف ن ما يجري من مجــازر ودمار وخراب
وإبادة وجرائم يف اليمن هو بعنق كل علامء األمة وأنظمتها
املتخبطة ،وأنتــم تعلمون أن اليمن قوة أكــرب من أن تهزم
فكفوا وتصالحــوا ،وإال ف ن نار اليمن ســتدخل كل بيوت
العرب وتــدك عواصمها وال حل إال ب طفاء نــار الفتنة التي
تطحن عواصمنــا وتزيد بتمزيقها وســفك دمائها وضياع
هويتها ووحدتها التي تربطها بربها ونبيها وقرنها املقدس،
والله من وراء القصد».

نقوال نحاس :ال أموا من صندوق النقد من دون جدو زمني ل ص حات

رابــــــطــــــة قــــــدمــــــاء الــــــقــــــو املــــســــلــــحــــة تـــعـــلـــن تــحــفــ ــهــا
عــــــــن بــــــعــــــ املــــــــــــــــواد فــــــــي مــــــــشــــــــرو املــــــــوازنــــــــة
أعلنــت رابطة قدمــاء القوى
املســلحة اللبنانية تحفظها عن
بعض املواد يف مروع املوازنة
العامة للعام .2022
وقالت يف بيان»:بعد اإلطالع
عىل مــروع قانــون املوازنة
العامة للعام  ،2022الذي سيبدأ
مجلــس الوزراء بدراســته بدءا
من جلســة تعقد يــوم اإلثنني
 ،2022/1/24تعلــن رابطــة
قدماء القوى املســلحة اللبنانية
تحفظها التام عــن بعض املواد
الــواردة يف هذا املــروع ،وال
ســيام منهــا املــواد ،33 ،32
،129 ،128 ،127 ،125 ،115
 ،135 ،131 ،130باإلضافة إىل
مواد أخــرى تطــال املتقاعدين
العســكريني كباقــي املواطنني
اللبنانيني.
وتؤكد ،من ناحية ثانية ،رف ها املطلق ملا جاء يف املادة
 135حول ما ســمي «املســاعدة االجتامعية للمتقاعدين»
واملقد رة بنصف أســاس املعا التقاعدي ملو في اإلدارات

ولفتــت املصــادر عينها
اىل وجود شــكوك بقدرات
الحكومــة عــىل تحقيــق
ء ،كــام انّ زيــادة
أي
اإليــرادات وخفــض العجز
بشــكل ملحــو  ،ال كن
ان يتــم إال من خالل إصالح
حقيقي ودائــم ،ولفتت اىل
زيــادة مرتقبــة ومؤكدة
لتعرفة الكهربــاء والهاتف
واالنرتنت ،واىل ما هنالك من
رسوم و ائب مع تسعرية
مرتفعة ،تتناســب وســعر
رصف الــدوالر ،تحت حجة
تأمني الكهرباء وتوابعها مع
خدمات اف ل ،فيام الحقائق
معروفــة فال تســتبروا
خــرياً كالعــادة ،وبالتايل
فاالستعانة ستكون بجيبة الفقري عىل الرغم من وجود طرق
عديدة للتحصيــل ،متوقعة بأن تؤدي الرســوم املرتقبة اىل
خ ّ ة كبرية يف البلد ،ط ان يســتفيق املواطن من سباته
العميق املستمر منذ عقود من الزمن ،خصوصاً انّ االك ية مل
تعد لك ســعر اد متطلبات العيش ،فكيف سيعمل هؤالء
عىل تامني مبال كل تلك الرسوم التي ستكون مرتفعة جداً .
وختمــت املصادر املذكورة بســؤال اىل الحكومة ومجلس
النواب عن كيفية إقرار موازنة ،من شأنها زيادة الت خّم يف

كورونا في املطار

املشرتك الوحيد ،هو أن كات الطريان العاملية مل تسدد مبل
ال  50دوالرا عن كل فحص ،دفعه املســافرون القادمون إىل
لبنان .نريد الئحة بهذه الركات واملبال املتوجبة عليها».

شدد مقرر لجنة املال واملوازنة النائب نقوال نحاس ،عىل أن
«وجود املوازنة هو إلعادة ضخ الحياة اىل مختلف مؤسسات
الدولــة» .وقال« :اليــوم لن نحصل عىل األمــوال املوعودة
مــن صندوق النقــد ،إال إذا كان هناك جــدول زمني لتطبيق
اإلصالحات».
وقال يف حديث عرب إذاعة «لبنان الحر»« :القيمة التشغيلية
للدولة من دون املعاشات تتعدى  30و 35و ، 40هذه الكلفة
التشغيلية اليوم بالسعر الحقيقي للدوالر تخطت موازنة 19
  20بأربــع مرات ،وكام تالحظون الدوائر مقفلة مام يجعلأألمور معطلة ،لــذا ،كان ال بد من وضع هذه املوازنة ،إلعادة
ضخ الحياة اىل مختلف مؤسســات الدولــة ،إذ من دونها ال
دولة وال شــعب ،وصل املوضوع اىل نهايته .وبالنســبة إىل
ســعر الرصف ،املهم موازنة متوازنة تؤمن الحد األد  ،عىل
أن تكون للمواطن أي ا القدرة عىل تحملها».
أضاف« :يجب أال نن أمرا ،فقد ا كنا نستســهل العجز
يف املوازنة ألننا كنا نستدين من مرصف لبنان ونحرر سندات
الدين ،أو نســتدين مــن الخار يورو بونــد ،بينام اليوم كل
هذه الخطوات غــري متوفرة وغري ممكنة ،لذا ،يجب أن تكون
املوازنة متوازنة ألن صندوق النقد لن يقبل بالعجز الكبري .من
هنا تكمن الصعوبة اليوم ،بتوازن املداخيل».
وعن الرواتب قال« :هذا هو التوازن الذي تحاول وزارة املال
درسه .املساعدات التي ســتعطى للقطاع العام بكل درجاته،
يجب أن تكون باستيعاب األك ية ،إن كان يف قطاع الكهرباء
أو غريها .صحيح ستكون هناك أكالف حتام ،واملساعدات التي
تعطى للقطاع العام سيكون باســتطاعتها مواجهة االعباء
االضافية ،لكن الجهد الكبري الذي بذل هو من أجل خلق توازن
وقدرة للنهوض بالدولة».
وردا عىل سؤال أجاب« :كل األمور التي هي من أسباب عدم
قيام إصالح حقيقي واقتصاد حقيقي وتع الدولة وموضوع
الفســاد ،ستشــملها خطة التعايف .لن نحصل عىل األموال
املوعودة مــن صندوق النقد اال اذا رافــق تطبيق اإلصالحات
جدول زمني ،فاملطلوب التدر باإلصالحات وتقسيم املشكلة،
ك عادة هيكلة القطاع العام مثال ،فنحن ال نســتطيع تصفية
املؤسســات العامة اليوم ألن هذا املوضوع يلزمه تأن ودرس
مع صندوق النقد ،وهذا األمر سينعكس يف موازنة  ،2023أما
يف موازنة  2022فنعمل بالعدة املوجودة ،مام يعني أننا نحدد
التوازن بالحد األد  ،وعىل الجميع أن يعمل».
ويف موضوع خفــض النفقات والتقشــف مقابل زيادة
اإليرادات قال« :هناك الكثري من الرســوم التي صححت ،وما
يحصل هو الحــد املمكن ملوازنة فيها تــوازن من دون عجز.
الوضــع اليوم أصعــب ألن املداخيل ال تزيد إال عرب الرســوم

الرئيس نبيه بري أبرق
الى رئيس جمهورية غانا
أبــرق رئيــس مجلــس
النــواب نبيه بــري لرئيس
جمهوريــة غانــا نانــا
أكوفــو أدو ولنظريه رئيس
مجلــس النواب الغاين أل
كينغز فــورد باجبني معزيا
بال حايا الذين ســقطوا
جــراء حــادث اإلنفجــار
املأســوي يف بلدة «أبيت»
) ) Apiateغــرب البــالد،
مواســيا أهايل ال حايا،
ومتمنيا للجرحى الشــفاء
العاجــل ولجمهورية غانا،
رئيســا وبرملانا ،وحكومة
وشعبا ،دوام االمن والتقدم
واالستقرار.

وضبط اإلنفاق والتهرب الرضيبي وتعديل الدوالر الجمر ».
وعن الدوالر الجمر يف ل التهريب واالقتصاد األسود،
قال »:هذه مع لة أساسية ومهمة جدا تؤخذ يف االعتبار عن
سبل تأمني ضبط أكرب للحدود ،إذ من غري املمكن إبقاء الدوالر
الجمر عــىل  1500لرية ،حتى األك تــرضرا من الوضع
ال يقبل بهذا الســعر .عندما تكون الدولــة عاجزة عن تقديم
خدماتها ،من يدفع الثمــن هو األك فقرا ،ألن العجز الدويل
يفيد من هم اك حاجة للدولة ،لذا الدولة م طرة ألن تعدل
الرســوم ،إذ ال مجال لالنتحار .إذا حســنت الدولة مداخيلها
ب عادة املنطق اىل التسعريات املوجودة ،هذا يساعد ،فال يجوز
حرمان الناس من حقهم الطبيعي بالكهرباء واملياه».
وف ل نحاس ترك موضوع أولويات بنود اإلصالح لكســب
ثقة صندوق النقد الــدويل لنائب رئيس الحكومة ســعادة
الشامي «الذي بالتنســيق مع دولة رئيس الحكومة والفريق
املختــص يعملون عىل الخطــة» .وقال« :ال أريد أن أســتبق
الخطــة .االثنني تبــدأ املفاوضات مع صنــدوق النقد ولكن
هذه اإلصالحات تلزمها قوانني ومراســيم ال تحصل بني ليلة
وضحاها .األهم وضع الخطة التي تعال كل األمور».
وعن التباين بني نائب رئيس الحكومة ســعادة الشــامي
وحاكم مرصف لبنان رياض سالمة يف تحديد الخسائر التي
بلغت  69مليــار دوالر ال  55مليار كام يقول ســالمة ،قال
نحاس« :ال أعلم ،ستكون هناك مقاربة واحدة وخطة واحدة
ومروع واحد .ستكون هناك راء متعددة لكن سيصلون اىل
مكان نوعا ما .املروع الذي ســيذهب اىل صندوق النقد هو
مروع الحكومة».
وبالنسبة إىل زيادة األجور للقطاع الخاص عىل شكل هبة
ومســاعدات ختم« :القرار يف حاجــة اىل ترجمة .أتأمل أن
يصلوا اىل صيغة يجدون فيها االحتامل األكيد».

بـــــزي :جــــاهــــزون لـــخـــوض االنـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة
لـــــــتـــــــجـــــــديـــــــد الـــــــــحـــــــــيـــــــــاة الــــــوطــــــنــــــيــــــة

شــدد ع و كتلة «التنميــة والتحرير»
النيابية النائــب عيل بزي عىل مواقف حركة
امــل «الثابتة بــرضورة ان تلحــ املوازنة
االنفاق عــىل القطاعــات االجتامعية يف
الصحة والتعليم وشبكات األمان االجتامعي،
وان تنطلــق اي خطة اقتصادية من معالجة
ملف الكهرباء واعــادة تصحيح االجور يف
القطاع العام ،وتحميل الخســائر ملن استفاد
من القطاع املرصيف ،بدال من االســتمرار يف
حجز اموال املودعني».
واعتــرب ان «االنتخابــات النيابية املقبلة
مفصلية يف تاريخ لبنان السيايس الحديث،
ونحن جاهــزون لخوضها لتجديــد الحياة
الوطنية ،عرب ارادة شــعبنا الذي نتبادل واياه
األمل والوفاء».
ولفت بــزي نظر املســؤولني اىل القانون

 220/2000الذي يكفل حق وصول االشخاص
ذوي االعاقــة اىل مراكــز واقــالم االقرتاع
ومامرسة حقهم االنتخايب بكل كرامة.
كالم بزي جاء خالل استقباله يف مكتبه
يف بنت جبيل ،يف ح ور مســؤول املنطقة
الســابعة ومســؤول املدينة وفدا من الدفاع
املدين الذي عرض امامه مطالبهم ،كام بحث
مع مخاتري بنت جبيل يف ق ايا لوجســتية
تتعلــق بالهوية واالســتامرات والتجهيزات
وملفات عقارية ،واجرى االتصاالت الالزمة
مــع وزارة الداخلية واملدير العام للشــؤون
املالية والعقارية والق ــاة العقاريني لهذه
الغاية.
وناقــش مع مــدراء مــدارس وثانويات
ومهنيات بنت جبيل الواقع الرتبوي ،واجرى
اتصاال مع املدير العام لوزارة الرتبية للمتابعة.
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ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة
كلامت يف زمن الغربة
فهد الباشا
لطاملا اعتدنا ،يف سياق املعارك االنتخابية ،أن نسمع من
مرشحني ،أسام هم يف ســجالت النه ة ،أن الرضورة
تق  ،أحيانا ،بأن يحالف نزيه فاســدا ...قبل أن نسأل
هؤالء املحسوبني عىل نه ة العز والوضوح :ملن تكون،
يف مثل هذي الحال ،الكلمة العليا يف تحالف الرضورة
أن حلفاءكم
قبل ذلك ،فاياهم نذكر بالحقيقة التي تق
أشباهكم .ومن حالف فاسدا ،بحجة الرضورة االنتخابية،
هو ،بالرضورة الحتميــة ،طامع بالوصول ولو بأي ن.
وصويل بامتيــاز .وهو ،إذ ذاك ،مدعــي نزاهة ،ال نزيه.
فاسد اك  ،فاسد أكرب .والســيام أنه ،ال بد وهو الدعي،
متمرس بفنون اإلقناع بالخداع.
حرصاً عىل أن ال تسود العالقة ،بني الحقوق والواجبات،
ذهنية هي أقرب إىل عقلية امليليشيات ،نسأل املعنيني يف
وزارة الداخلية والبلديات ،باملحافظات أو القامئقاميات ،أو
أية دائرة عندها الجواب الفصل :هل يحق للبلدية ،التي مل
تستوف رسوما مستحقة لها من مستأجر ،شغل املأجور
لســنوات ومل يدفع خاللها ما عليه للبلدية ،هل يحق لها
أن تطالب املالك بسداد متأخرات ،هي ،يف القانون ،واجب
عىل املســتأجر وهل يحق للبلدية أن ترفض تسجيل أي
عقد ايجار جديد للقسم عينه ما مل تسدد املتأخرات هي
أسئلة ومثلها جزء من معاناة ،تتجدد ،عاما بعد عام ،يف
غري بلدية ،يف غري محافظة وغري ق اء.
الحق ،إال يف أزمنة االنحطــاط والتخلف ،وحارات «كل
من ايدو الو» ،الحق ليس ملن يســتقوي مبوقع ســلطته،
أو بتسلط ســالحه .الحق ،يف صلح الذات مع الزمن ،هو
التسلح بالقانون الواضح الرصيح ،يف ل ق اء ،ال يحايب
وال يجايف وال يتحامل ،وال يــرتك الق ايا تصفر أوراقها
وتعفن ،يف ادرا الكسل والهمل والبهتان والنسيان.
ليس ما يلحق بحــق العدالة را أكــ من قوانني،
تحتمل التأويل يف التفسري ،فتفسح،
صيغت ،عمدا،
رغائب
بالتايل ،املجــال ،للدجل ،للزغل ،ألحــكام تر
الحكام.

حــــمــــاده :نــتــفــهــم واقــــــ ال ــح ــري ــري
ومــــا يــعــانــيــه مـــن ــ ــو خــارجــيــة
اعرب النائب املســتقيل مروان حامدة عــن تفهمه لواقع
رئيس الحكومة األسبق سعد الحريري وما يعانيه من روف
خارجية أك منها داخلية معتربا انــه قد يكون يف مرحلة
تأســيس الذات الســعدية والحريرية وقد تكون له رئاسة
الحكومــة الحقاً بعد تطبيع فاالحتــامالت كثرية وقد يكون
الحريري إختار موقع كبــري الناخبني واملؤثرين وبذلك يتلقى
بات أقل من قبل.
وكشــف حامدة يف حديــث عرب «صــوت كل لبنان» عن
اتصاالت دولية وعربية كالكويت مثال جارية لالستفســار
عن جدية الحريري بالخرو من الساحة وهل سيكون موقتاً
أو تغيرياً يف الصفة حيث تســتمر القيــادة مع االنكفاء عن
املواجهة املفتوحة والنزول اىل امليدان مؤكدا أن رئيس الحزب
التقدمي االشرتا وليد جنبالط سيحاول حني يلتقي الرئيس
الحريري ثنيه والتخفيف من وطأة هذا القرار او حتى العدول
عنه.
ويف قراءته ملروع املوازنة أكد حامدة أن الشيطان يكمن
يف التفاصيل ،وتفاصيــل املوازنة التي تبــدو خطوة جيدة
خصوصا يف هذه الظروف ،عبارة عن مجموعة شياطني قد
تخر اىل الســاحة املالية واالقتصادية وترضب ما تبقى من
عافية اجتامعية.
ورأى أن وقع زيادة الدوالر الجمر والرضائب عىل انتقال
اإلرث او االســترياد املعامالت الرســمية ،كل ذلك سينعكس
مزيدا من الت خم عىل جيوب اللبنانيني.
واعترب حامدة أن أهم أسباب عودة الثنا أمل حزب الله اىل
املشاركة يف جلسات الحكومة هو الوضع العام يف البلد الذي
مل يعــد يحتمل والوضع االقليمي املفتوح عىل كل االحتامالت
ومع قرب االنتخابات التي ألزمــت القطاعات الحاكمة لجم
الدوالر واعادته اىل مستوى «أخذ النفس» ولو انه ال يزال غري
مقبول.
وإذ دعا الجميع اىل ترك مكان للصلح ووحدة البالد رأى أن
الرئيس املقبل سيكون لكل لبنان ويحت ن الجميع وال كن
ان يكون حزبيا.
وحذر حامدة من تصعيد جديد يف ل احتدام الحرب الباردة
عاملياً ،وانعكاساتها عىل اشــتعال الجبهة الرق -اوسطية
أك من أي وقت مىض.

ال جـــواب مــن الــســعــوديــة ...ورهــــان عــلــى «كــتــلــة مــتــنــوعــة» بــرئــاســة جعج
امل ــخ ــاض الــســنــي يــبــدأ االث ــن ــي ــن ...والــســاحــة لــيــســت خــالــيــة بــعــد الــحــريــري
عيل ضاحي
االمر» ،وانتهت مهلة الساعات الـ
«ق
 48التي وضعت الستراف موقف السعودية
النها من ترشــيح الرئيس سعد الحريري
شخصياً بوساطة فرنسية ،وترشيح لوائح
يف مختلف املناطق اللبنانية.
وتؤكد اوساط ســنية مطلعة عىل اجواء
الحريــري ان الجــواب الســعودي هو «ال
جواب» ،اي انه اشد وقعاً وسلبية من الجواب
بالنفي او الرفض ،وهــو «ال جواب عقايب»
للحريري ولسواه من الشخصيات السنية يف
لبنان ومفاده ان بــال دعم الرياض واموالها
يف لبنان «لن تقــوم قامئة ألحد» .وان من
يريد مخالفة «التوجيهات السعودية» عليه
ان يتحمل وزر «العقوبــة» والعزل وبالتايل
من يريد خوض االنتخابات من الســنة عليه
ان يخوضها وحيداً وان يرى «حجمه» لوحده
وان يثبت حجم ثيله لنفسه ولجمهوره
وعليه تؤكد االوســاط ،انه مل يبق امام الحريري االثنني اال
اعالن العزوف له ولتياره ،وخصوصاً مع اكامل مشــاوراته
مع كتلته وحزبه وماكينته االنتخابية والالفت وفق اوســاط
مشــاركة يف االجتامع مع كتلته امس االول ان الجميع فهم
ان الحريري عازف عن الرتشــح وانه لن يرشــح احداً ب سم
«املســتقبل» وان من يريد الرتشح فله حرية الخيار بالرتشح
فردياً وكذلك نس التحالفات التي يراها مناسبة.
وتكشــف االوســاط ان رغم الخيبة الســنية من القرار
السعودي بالتخيل عن الحريري ،وال سيام من البيئة الشعبية
والحزبية والقاعــدة الجامهريية لتيار «املســتقبل» ونوابه
والر ســاء الســابقني للحكومة وصوالً اىل الوسط الديني

والرعي وخصوصاً دار الفتوى ،هناك تصميم جدي من قوى
سنية كثرية عىل استيعاب الخ ة السلبية بعزوف الحريري
وتياره الســيايس وعدم ترك املجال خالياً وان املخاض الجدي
يبدأ االثنني مع اعالن الحريري عزوفه الرسمي.
وتقول االوســاط ان هناك من يدعــو دار الفتوى اىل تبني
كتلة سنية يف بريوت والشامل اقله ،وتحقيق ما كان يصبو
اليه املفتي الراحل الشــيخ حسن خالد وان يكون لدار الفتوى
توجيه بانتخاب هذه الكتلة وبتغطية سعودية.
ويرفض هؤالء توجه الســعودية للرهان عىل رئيس حزب
سنة يف مناطق محددة،
«القوات» ســمري جعجع وترشيحه ُ
وان يستميل كتلة وازنة من عرب خلدة والشامل وسنة خرين
من الذين يصبون دفعــة واحدة عند الحريري ،وبالتايل تلعب
السعودية «لعبة خطرية» تحت ســتار ان يكون هناك «كتلة

متنوعــة» عنوانها «وطني» وعابر للطوائف
وليست سنية بالكامل او مسيحية بالكامل.
وبالتــايل تحقق مــا تصبو اليــه الرياض
من خالل هــذه الكتلــة وح ورها النيايب
والسيايس من مشــاريع ملواجهة حزب الله
وحلفائه
يف املقابل ترى اوســاط سنية بارزة يف
تحالف «الثنا الشــيعي» و 8ذار ،ان غياب
الحريري بهذه الطريقة القرسية والزجرية
من السعودية ليس مســتغرباً ممن سجنه
واجربه عىل االســتقالة يف العــام ،2017
وهذا االمر يستفز كرامة ووطنية كل لبناين
يف وحر.
السنة اي اً مهام كان توجههم
وت يف ُ :
السيايس يرف ون هذا الترصف الدوين وغري
وسنة لبنان
الالئق مع ســعد رفيق الحريري ُ
وبريوت خصوصاً.
وتؤكــد االوســاط ان بــريوت وصيــدا
بالســنة الوطنيني ولســنا ارسى ال
وطرابلــس وعكار تع
ُ
للرياض وال لرتكيا وال قطر.
لسنة عىل الئحة جعجع
فالحديث عن ترشيح الســعودية ُ
ليس مستغرباً ،كام ليس مفاجئاً ان تدعم تركيا بهاء الحريري
مــن «تحت الطاولة» ،وهنــاك دعم قطري اي ــاً للجامعة
االســالمية  .واي ا هنالك نجيب ميقا او نجله يف الشامل
ول كرامي والنائب فيصل كرامــي يف طرابلس و»االحبا »
يف بريوت والشامل وعبد الرحيم مراد ونجله حسن يف البقاع
الغريب وغريهم من الشــخصيات الوطنية ،وكلهم حا ون
ليكونوا عىل اهبة االستعداد للدفاع عن كرامة السنة وكرامة
اهل بريوت وباملواقف الوطنية والسيادية وليس «االنبطاح»
امام الرياض وغريها

طـــرابـــلـــس :أمـــــن اج ــت ــم ــاع ــي م ــف ــق ــود واســــتــــقــــرار فــــي م ــهــ الــــريــــح...
واالهــــــالــــــي غـــيـــر م ــع ــن ــي ــي ــن ب ــط ــب ــق ــة ســـيـــاســـيـــة اهـــمـــلـــت املـــديـــنـــة
دموع االسمر
اك ما يشــغل بال املواطن ،وخاصة يف االحياء الشعبية
هو سبل تأمني لقمة العيش وكيفية مكافحة الغالء واستمرار
ارتفاع اســعار املواد الغذائية واالستهالكية رغم تراجع سعر
رصف الدوالر..
اينام تجولت يف شــوارع طرابلس ليس من حديث سوى
االزمة املعيشية التي تتفاقم وتحارص الفئات الشعبية كافة،
فال يهم هؤالء إن عاد الرئيس الحريري او مل يعد ،ترشح او مل
يرتشح ،بل جل اهتامم الناس هو قوت يوم العائالت الفقرية
وكيفية تأمني الدواء واالستشفاء والكهرباء واملاء...
فطرابلس تعيش مثقلة بهموم معيشــية وبرتاجع مجمل
الخدمات فيها ،وتغــرق بالظالم بعد أن عمدت عائالت عديدة
يف االحياء الشــعبية اىل الغاء اشرتاكاتهم يف املولدات التي
ارتفعت فاتورتهــا التي تعجز هذه العائالت عن تســديدها،
خاصــة ان معظم اصحاب املولدات فرضوا تســديد الفاتورة
بالدوالر بحجة ان اســعار املازوت تتغري يوميا وفقا لســعر
رصف الدوالر..
مواطنون طرابلسيون كشفوا ان مدينتهم مرتوكة لقدرها
وان قياداتهــا مل تبادر اىل مالمســة ق ايــا املواطنني يف
الظروف العصيبة التي ر بهــا املدينة والبالد عامة،وباتت
املدينة عرضة لتيارات غريبة عنها تســتغل غياب املرجعيات
الطرابلسية التي ال تزال تغلق ابواب مكاتبها فيام تيارات تدخل
من باب الفقر والجوع لتجذب الشــباب والعائالت باغراءات
مالية وهبات غذائية..
ولفتت مصــادر محلية اىل ان تيارات سياســية ( القوات
مثال ) ليست من نســي طرابلس تحاول ملء فرا سيايس
يف املدينــة من خالل هذه املســاعدات ،وانها تجهز االرضية
لخــوض االنتخابــات النيابيــة بتحالفات مع مرشــحني
طرابلسيني يشكلون الخصم اللدود البرز قيادات املدينة سواء
الرئيس ميقا او تيار املستقبل ،وان تلك التيارات السياسية
تعمل عىل الدخول اىل الســاحة الطرابلسية من خالل االزمة
املعيشية او من خالل تسديد فواتري الكهرباء للعائالت الفقرية

بــــوشــــكــــيــــان الــــتــــقــــى نــــائــــ رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي
وطـــلـــ إلـــ ـــاء الــــرســــوم الــجــمــركــيــة عــلــى الــســلــ الــلــبــنــانــيــة
تابع وزير الصناعة جور بوشكيان أمس اجتامعاته يف
العراق ،حيث التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير املال عيل
عبداألمري عالوي ،يف ح ور ســفري لبنــان عيل الحبحاب
والقنصل العام يف الســفارة حســام كالكش واملستشارة
للشؤون االقتصادية ليىل داغر واملستشار ليو كروميان.
وكان بحث يف تطويــر العالقات بني الطرفــني اللبناين
والعراقي عىل املستوى اإلســرتاتيجي واالقتصادي ،وتفعيل
االتفاقات القامئة واملوقعة ،وال سيام عمل اللجنة االقتصادية
املشــرتكة ،واتفاق التجارة الحرة وتشجيع االستثامر ومنع
االزدوا الرضيبي .واتفق عىل إيجاد األطر املناسبة لتزويد كل
بلد منتجات البلد اآلخر التي ال ينتجها البلد األول ،بحيث يكون
التبادل عادال وال يؤدي اىل اإلغراق.
وشــدد بوشــكيان عىل « ســك لبنان بأف ل العالقات
مع العراق وشــكره للتعاون املتبادل» ،وطلب «إمكانية إلغاء
الرسوم الجمركية عىل الســلع اللبنانية املصدرة اىل العراق،
والسامح للشــاحنات اللبنانية بالدخول وتفري حمولتها يف
مقصدها النها » .واقرتح «إرساء اكة جديدة قامئة عىل
تبادل الخربات والخدمات والتدريب واالستعداد إلقامة معرض
صنع يف العراق يف لبنان».
أمــا الوزير العراقي فاعترب أن «ما يقــوم به العراق واجب
تجاه لبنان الذي ســبق أن وقف بجانــب العراق يف محنته».
ودعا اىل «تحويل الفرص اىل  Win winأي رابح رابح ،و إىل
أن تصبح االتفاقات االقتصادية تكامال حقيقيا».
وإذ أيد هذا الطــرح يف ل التحديات الكبرية التي ر بها
املنطقة ،دعــا اىل «التكامل وقوننة املعامالت وتســهيلها»،
و ح أن «الحكومة بدأت خطة اإلصالح وستناقش املوازنة
األسبوع املقبل هيدا إلقرارها».
تناول اللقاء أي ا تحديث القطاع املايل واملرصيف العراقي،
وتعليم اللغات األجنبية للعراقيني وزيادة حجم التبادل وتسهيل
منح تأشريات الدخول وإقامة مرصف تنموي اجتامعي.
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غرفة تجارة بغداد

وكان التقى رئيس غرفة تجارة بغداد فراس الحمداين ،يف
ح ور النائبني يف الربملان العراقي حســن الخفاجي وعيل
الساعدي والســفري اللبناين والقنصل اللبناين ورئيس غرفة
التجــارة والصناعة والزراعة يف طرابلس والشــامل توفيق
دبويس وأع ــاء مجلس إدارة غرفة بغــداد والوفد اللبناين
املرافق للوزير .وتناول البحث سبل تعزيز النشاطات التبادلية
والتجارية واالستثامرية والتشاركية وإيجاد النوافذ أمام فتح
األسواق ملنتجات كال البلدين.
وأبرز الحا ون أهمية مبادرة إىل دعوة العراقيني إلقامة
معرض «صنــع يف العراق» يف لبنان ،وإرساع وزير الصناعة
واملعادن العراقيــة منهل عزيز الخبــاز إىل تلقفها وإعطاء
التوجيهات للمبا ة ب عــداد التح ريات التي أبدى دبويس
«كل االستعداد لوضع اإلمكانات اللوجستية والعملية والفنية
للغرفة إلنجاح هذا الحدث».
وشدد عىل أن «تبادل إقامة املعارض يعني املبا ة بتنفيذ
م مون مذكرة التفاهم بني وزار الصناعة ،وتكون املذكرة
وضعت عىل املسار التنفيذي الصحيح.

واعادة االشرتاك اليها.
هذه التيارات تشيع يف االوساط الطرابلسية انها البديل عن
قيادات طرابلسية تناســت قواعدها وتركتهم عرضة النهيار
القيمة الرائيــة للرية وتدهور االوضاع املعيشــية اىل حد
خطري...
وما كن مالحظته ان الســاحة الطرابلســية املنشغلة
بامورهــا املعيشــية ،حتى اليــوم غري مباليــة بالتطورات
السياســية عامة وال بالطبقة السياسية التي تعتربها معظم
االوساط الشعبية انها سبب ملا يعانيه املواطن من فقر وعوز
وجوع ،بل ان الطبقة السياسية همشت عاصمة لبنان الثانية
لتجعلها املدينة االفقر بني مدن املتوســط ،وان مدينة كانت
موعودة بان تكون العاصمة االقتصادية باتت اليوم محاطة

باحزمــة البؤس وعاصمة للفقر والجوع وشــوارعها تغرق
بالعتمة تستبيحها عصابات التشليح والنهب والسلب...
ولعل توقيف حوايل  11شــابا يوم امس دفعة واحدة من
املتهمني برسقات ابرزها رسقة هياكل ســوق الخ ار ،كانت
كافية لالشــارة اىل خطورة ما تعانيه املدينة ،وتم استدراك
الوضع برفع جهوزية القوى االمنية التي بذلت جهودا لكشف
الفاعلني وكشــف املزيد من العصابات ،وتقول اوساط اهلية
انه يكفي ما يعانيه الناس من ازمات معيشــية حتى ت اف
اليها ازمــات امنية غاب فيها االمن واالســتقرار تحت جنح
الظالم الدامس الذي شجع العصابات عىل التامدي يف ارتكاب
افعالهــم ،بينام القيادات غري مباليــة ومل تبذل جهدا لتأمني
االنارة ،أقله ،لشوارع املدينة...

حــــــــاصــــــــبــــــــانــــــــي :كـــــــــــل صــــــــــــــوت فـــــــــــي صــــــنــــــاديــــــق
االقــــــــتــــــــرا بـ ــاس ـــتـ ــطـ ــاع ـــتـ ــه ان يـــــدفـــــ نــــحــــو ال ــتـ ـ ــي ــي ــر
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباين أن
«هوية لبنان مهددة اذ إن ما نشهده اليوم هو تغيري وجه لبنان
الح اري واســتبداله بوجه رجعي ومتخلف لذا لن نســمح
برضب هذه الهوية» ،معترباً ان «الشــعب اللبناين رهينة بيد
سلطة تستخدمه إلبتزاز املجتمع الدويل الذي اصبح م طراً
للقيام ب ســتثناءات عىل عقوبات دوليــة ملنع اللبنانيني من
الجوع او فقدان الكهرباء بعدما اوصلتهم السلطة اىل العيش
يف مجاهل مل تعد تعرفها حتى الدول املتخلّفة».
ويف مقابلة عــرب إذاعة «الرق» ،رأى أن «السياســيني
محنكون يف لبنان وأصبح لديهم قــدرة عىل ايهام املجتمع
الدويل بأنهم يعملون عىل حلول ولكنها خطوات شكلية وعىل
إيهام اللبنانيني انهم عىل خالف يف ما بينهم عىل السياسات
لشد عصب جامعاتهم فيام هم يوزعون االدوار يف ما بينهم
ويتقاسمون الحصص واملغانم».
حاصباين ســأل« :من اين اتت فجأة االموال التي ساهمت
يف تخفيض سعر الدوالر هل هي من االحتياطات ومن ودائع
الناس ام مــن املبل الذي ا من صندوق النقد الدويل جراء
جائحة كورونا وقد قدم «تكتــل الجمهورية القوية» إقرتاح
قانون لعــدم املس به اال بقانــون » ،وأردف« :نحن «نلحس
املربد» عرب هذه الخطوة املالية».
ورداً عىل ســؤال ،أجاب« :نرى ان وجه املوازنة املطروحة
يشــبه وجوه املوازنات التي وضعت قبل العام  .2019الغاية
فقط تقديــم موازنة إلعطاء صك بــراءة للحكومة للترصف
بشــكل مقونن .اننا نســتخدم كالماً وهمياً وموازنة ورقية
ونستمر بهدر الوقت وااليحاء للبنانيني ان االمور تسري قدماً».
حاصباين الذي رأى أن «ال فائدة من حوار ال هدف عملياً له
او مقرراته غري قابلــة للتنفيذ» ودعا اىل االتعا من تجارب
الحوارات الســابقة ،إعترب ان «هذا العهد هو األسوأ بحق كل
مكونات املجتمــع اللبناين واملطلوب عدم وجود إجحاف بحق
أي أحد .كل يوم إنهيار إضايف سيكلفنا  10أيام لإلزدهار».
عن واقع «الثورة» ،قال« :كان يجب ان يكون هناك ت امناً

فكرياً اك بني الثوار وقبول بالتعددية .الترذم يف صفوف
الثوار وعــدم االعرتاف بوجود معارضــة حقيقية ي عفان
الثورة .يجب ان نعارض بشــكل واضح حتــى لو كان هناك
معارض يني ومعارض يســاري ،لنتوحــد عىل معارضة
نه الحكم القائم وبعدها لنقــر مبجلس النواب النه الذي
سنعتمده.
إستطرد قائالً« :ا نى من الشعب اللبناين اال يقول «صو
غــري مؤثر» ،فكل صوت باســتطاعته ان يدفع نحو التغيري.
ادعوه ان يختار نواباً تلكون الكفاءات وب ستطاعتهم التأثري
وان يصوتوا ألناس نجحــوا يف تجاربهم ب جراء التغيري يف
االوساط التي عملوا فيها».
كام سأل عن اللجان التي شكلت يف وزارة الخارجية إلدارة
االنتخابات النيابيــة يف الخار  :ما هي املعايري التي إعتمدت
إلختيار أع ائها وما خلفياتهم السياسية
يف الختــام ،رأى حاصباين أنــه اذا طــارت االنتخابات،
فاإلدارة السياسية ستكون اســوأ بكثري وندخل بنفق املسار
الديكتاتوري ويصبح اي تغيري خار عن املسار الد قراطي.
إذا مل تجر االنتخابات فلبنان الذي نعرفه سيكون مهدداً».
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مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات

حمد حــســن :املتحور أومــيــكــرون قــد يمهد لــخــرو تسلسلي مــن الجائحة...
وصــــرخــــة املــــواطــــن غ ــي ــر مــســمــوعــة ف ــه ــل انـــتـــصـــرت م ــاف ــي ــا الـــــــدواء؟
رأى الوزيــر الســابق
الدكتور حمد حسن ،يف لقاء
حواري عــرب تقنية «زوم»
بدعوة من تجمع املعلمني يف
لبنان -منطقــة بريوت ،أن
متحور أوميكرون «قد يكون
املرحلــة املؤاتيــة للخرو
اآلمــن والتسلســيل مــن
جائحــة كورونا» ،الفتا إىل
أن «اإلصابة باملتحور تعطي
مناعة ضــد كل املتحورات
السابقة وهذا أمر جيد ،كام
أن نتائــ الفحوص تظهر
اإلصابة باإلنفلونزا وكورونا
معا ،وهذا يعني أن الفريوس
أصبح أكــ ضعفا من قبل
وأن نسبة املناعة لدى األفراد
قد ارتفعت».
وجــدد النصيحة للجميع بتلقــي اللقاح امل اد
لفريوس كورونــا ،م يفا أن «الجرعــة الثالثة
ورية ملن يعاين من أمراض مزمنة ومستعصية
وضعف مناعة ،عــىل أنه من األف ــل أن تكون
الجرعة الثالثة مختلفة عن األولتني».
وأبــدى ارتياحــه لتمكنه خالل توليــه وزارة
الصحة العامة من « اء اللقاحات يف وقت مبكر
وبأرخص األســعار ،حيث تم توفــري الكثري عىل
خزينة الدولة ،ما شــكل إنجازا نوعيا يف مرحلة
تفكك املؤسسات».
وقــال« :بالنســبة إىل املــدارس وبعيــدا عن
الشــعبوية ،ننصــح باللقاح للتالمــذة وذويهم
واالف ل التعليم الح وري حتى يكتســب التلميذ
عامه الدرايس يف موازاة تطور املناعة املجتمعية».
وحول معاناة املعلمني يف الفواتري االستشفائية،

لفت اىل ان «هــذه املعاناة مشــرتكة بني جميع
املواطنني يف ل األزمة الصعبة الراهنة» ،مشددا
عــىل « ورة طلب الفاتورة االستشــفائية من
املستشــفى وعرضها عىل مراقب الجهة ال امنة
قبل دفعها ،إذ إن الفروقات يجب أن تكون مقبولة
وبعيدة عن استغالل األزمة».
وردا عىل أسئلة مطروحة يف ملف الدواء ،أسف
حســن لتجميد تنفيذ البطاقــة الدوائية الصحية
بعد انتهاء واليته «رغم تأمني ويلها من دون أي
تكلفة للموازنة العامة ،حيــث كانت مبثابة حلم
قريب التحقق ،ألنها كانت ستؤمن تتبع الدواء من
املصدر يف الخار حتى وصوله إىل املريض».
وأوضح أنه كن خالل تســلمه وزارة الصحة
العامة مــن «خفض األرباح عىل الدواء بنســبة
عرين يف املئــة ( ) 20لريحة  ،OTCكام فتح

باب االسترياد الطارئ لتلبية
الســوق بنوعية وأســعار
تنافسية ولكن إلغاء الدعم
عن الدواء جــاء بعد انتهاء
واليتي ما شكل مجزرة بحق
الشــعب اللبناين» .وســأل
«هل انترصت مافيا الدواء ».
ولفت اىل أنه نتيجة حمالت
املداهمة التي قام بها «ترضر
الكثري من الركات املحتكرة
للدواء واملســتلزمات ،لذلك
نظمــت حملة ضــده تحت
شــعارات طائفية من أبواق
ومجموعــات مأجــورة
لتشويه صورة عمل الوزارة».
وأســف لكــون املواطن
«يعاين كثريا ورصخته غري
مســموعة ويف كل أسبوع
يتم إطالق الوعود بأن الحلول ستأ يف األسبوع
الذي يليه» .وشدد عىل «تحريك ملف دعم الدواء عن
طريق ال غط عىل حاكم مرصف لبنان» ،مؤكدا أن
«منظومة الحاكم هي املسؤولة عن عدم رصف كل
القروض الخاصة بوزارة الصحة العامة بالفريش
دوالر أو رصفها عىل سعر  3900لرية لبنانية».
وتناول فحــوص  PCRيف املطــار ،فقال« :إن
الفوىض التي الحظناها يف بعض النتائ يف بداية
فتح البلد وعودة االغرتاب دفعت بنا إىل حرص عقد
إجراء الفحوص بالجامعة اللبنانية ،وقد ســاعدت
االتفاقية التي تم توقيعهــا عىل صمود الجامعة
الوطنية علام بــأن وزارة الصحــة العامة قامت
برعايــة االتفاق بني الجامعــة اللبنانية ومديرية
الخدمات األرضية يف مطار بــريوت ،والحواالت
املالية تتم بني الطرفني عرب مرصف لبنان».

فــــــــــو االطــــــــفــــــــاء يــــهــــيــــ بــــاملــــواطــــنــــيــــن
تـــــوخـــــي الــــــحــــــذر مــــــــ وصـــــــــو الـــعـــاصـــفـــة

أفادت دائرة العالقــات العامة يف بلدية
بريوت يف بيان اآل :
مع قــرب موعد وصــول منخفض جوي
جديد ،حيث تشــري التقديرات أنه يحمل يف
جعبته أمطاراً غزيرة ترتافق مع رياحٍ قوية
قد تصــل رسعتهــا اىل  100كيلومرت يف
الســاعة ،يهيب فو اطفاء مدينة بريوت
باملواطنني توخّي أقىص درجات الحذر خالل

تنقّالتهــم والتنبه من األمور التي تشــكّل
خطراً عىل الســالمة العامة  ،الحاقاً مبا
ت منته بيناتنا الســابقة برضورة التبلي
عن أي حوادث قد تحصل جــراء التداعيات
املرتافقــة للعاصفة وذلك عرب رقم الطوارئ
العائد لغرفة عمليــات فو االطفاء ((175
املوضوع بترصف املواطنني يف مدينة بريوت
عىل  24/24ساعة».

رمــــــــا  :أزمـــــــة ط ــح ــي ــن فــــي الـــجـــنـــوب مـــجـــددا
بــــســــبــــ عــــــــدم فــــتــــح اعــــــتــــــمــــــادات جــــديــــدة

نــقــيــ املــهــنــدســيــن فــــي رســــالــــة الـــــى صــــنــــدوق الـــنـــقـــد :غـــيـــاب مــبــدأ
ال ــش ــم ــول ــي ــة والـــشـــفـــافـــيـــة ســـيـــعـــوق تــنــفــيــذ خـــطـــة االنـــــقـــــاذ املـــالـــي
وجــه رئيــس اتحــاد
املهندســني اللبنانيني نقيب
املهندســني يف بــريوت
املهندس عارف ياسني رسالة
اىل صندوق النقد الدويل ،جاء
فيهــا« :نيابة عــن نقابة
املهندسني يف بريوت ،أكتب
إليكم رســاىل للتعبري عن
مخاوفنا بشأن اآلثار الخطرية
للسياســات املالية والنقدية
التي تنتهجها حكومة لبنان،
ومرصف لبنــان ،وجمعية
مصا ر ف لبنا ن بحجــة
التعــاون مع مؤسســتكم
املوقــرة .كام إننا نشــعر
عن راء
بالقلق إزاء التغا
ائح رئيسية يف املجتمع
اللبناين ،مثــل نقابات املهن
الحرة واالتحــادات العاملية والجهات الفاعلة غري
الحكومية ،والتي كن أن يتم إســتبعادها من قبل
صندوق النقد الدويل عن املشــاركة يف املحادثات
أو املفاوضات مع السلطة يف لبنان ،خصوصا يف
هذه الفرتة الحرجة التي نعــاين فيها من االنهيار
االقتصادي واالجتامعي».
وقال« :منذ بداية األزمة املالية ،مل تتوقف نقابة
املهندسني عن الدعوة إىل تبني خطة وطنية لإلنقاذ
املايل ترتكز عىل أســس الشــمولية والشفافية
والعدالــة .وكام هو الحال اليــوم ،ترى النقابة أن
املفاوضــات واملباحثات الجارية بني صندوق النقد
الدويل وبني الحكومــة اللبنانية واملرصف املركزي
ال تلتزم بهذه األسس .كام أنها تتعارض مع مبادئ

إطار تعزيز املشــاركة يف ق ايــا الحوكمة الذي
اعتمده املجلس التنفيذي للصندوق .لذا ،ف ن غياب
مبدأ الشــمولية ســيعوق بصورة خطرية التنفيذ
املستقبيل لخطة اإلنقاذ املايل الوطنية.
ولتجنــب هذه النتائ الكارثيــة ،عملت وتعمل
نقابة املهندسني مع نقابات املهن الحرة والنقابات
واالتحــادات العاملية ورابطة املودعني ،ف ال عن
املجموعات املســتقلة األخرى عىل تشــكيل قوة
ثيليــة .ونحن ،يف هذا الصــدد ،واثقون من أن
هذه الرسالة ستشــجع صندوق النقد الدويل عىل
رسم مســار عمل جديد والنظر يف توصياتنا عند
صياغة خطة اإلنقــاذ املايل الوطنية مبا أننا منثل
مئات اآلالف من العائــالت ،ونعد واحدة من كربى
مجموعات املودعني يف القطاع املرصيف.

تســتمر
كــام
حكو مة لبنا ن و معهــا
املــرصف املركــزي بتعطيل
تنفيــذ خطــة اقتصادية
وماليــة شــفافة ،كن
أن تحمي صغــار املودعني
وصناديق التقاعد واالقتصاد
عموما ،بل ينتهجان ســويا
سياسات ت خمية لتصفية
مدخرات اللبنانيني بشــكل
غري قانوين ،وقد فشال يف
وضع قانون ل وابط مؤقتة
واستثنائية عىل التحويالت
والســحوبات املرصفيــة
(كابيتــال كونــرتول) منذ
بدايــة األزمة ،ســامحني
للمودعــني املرتبطــني بهم
بتهريــب أموالهم إىل خار
البالد ،ومحافظني عىل سياســة أســعار رصف
متعددة تدمر النظم االقتصاديــة واالجتامعية».
ورأى «ان النقابة ترى أن أي خطة إنقاذ مايل وطنية
ينبغي أن تراعي توزيع الخســائر بشــكل عادل،
ومحاســبة األشــخاص والكيانات املسؤولة عن
واحد من أكرب االنهيــارات االقتصادية يف التاريخ
الحديث ،ويف الوقت ذاته ،ينبغي أن تت من إعادة
هيكلــة الدين العام والقطــاع املرصيف .ومن هذا
املنطلق ،ف ننا نشــدد عىل أن أي خطة إنقاذ مايل
وطنية ينبغي ان تشتمل عىل ستة اركان ،وهي:
العدالة يف توزيع الخسائر ،اعادة هيكلة الدين
العام ،الشــمولية ،الشفافية ،املســاءلة وارضية
الحامية االجتامعية.

هــل يــؤثــر الــشــار السني على قـــرار الــرئــيــس سعد الــحــريــري؟
جهاد نافع
هر اليوم سيكون موعد
لقاء انصار الحريري من كل
املناطــق اللبنانية يف بيت
الوسط ببريوت ...
يبدو ان الدعوات اىل اللقاء
شــملت الشــامل ،خاصة
طرابلس وعــكار وال نية،
والالفــت ان بعــض الذين
شكلوا اركان ما سمي بثورة
 17تريــن يف طرابلــس
والشــامل ،هم اليوم اركان
يف الدعــوة اىل منــارصة
الرئيــس الحريــري ،النه
مرجعية السنة السياسية ...
حتى مســاء امس كانت
الدعــوات اىل لقــاء بيــت
الوســط خجولة،ولكــن ال
يعني هذا ان املشاركة ستكون دون الحد املطلوب ...
منسقيات تيار املستقبل نشطت منذ ساعات بعد
هر أمس الســبت تح ريا لتنظيم مواكب باتجاه
بيت الوسط دعام للرئيس الحريري ...
فمنذ انتشــار خــرب احتامل عــزوف الرئيس
الحريري عن خوض االنتخابــات ،وحتى عزوف
تياره وترك خيار الرتشح لكل مرشح منهم باسمه
وليس باسم التيار ،مام ادى اىل بلبلة وفوىض يف
اوساط كتلة املستقبل ويف صفوف تيار املستقبل،
وخشية من تفتت وتشــتت التيار لصالح تيارات
اخرى تتحرض الحتالل مســاحة املســتقبل الذي
ينكفيء بعزوف رئيســه وابرزها اســتعداد بهاء
الحريري وحركته السياســية املستجدة،وقيادات
سياســية خرجت من تحت عباءة املســتقبل منذ
زمن و ردت عليه ...
مل يعلن الرئيس الحريري موقفه االخري رسميا،

لكن مــا إن ترسبت اخبار احتــامل عزوفه حتى
برزت مواقف لبعض نوابه يف الشامل ،ومل يتأخر
البعض يف االعالن عن ترشحه مهام كانت خيارات
الحريري ،فنائب رئيس املســتقبل النائب السابق
مصطفى علــو ابدى نيته الرتشــح مهام كان
قرار الرئيس الحريري ،والنائب هادي حبيش بدوره
اعلن ترشــحه بصفته الشخصية يف حال عزوف
الحريري عن الرتشــح واالمتناع عن تشكيل لوائح
تيار املستقبل.
كل ذلك دفع بقيادة التيار االزرق اىل تدارك االمر
وااليعاز اىل املنســقيات االرساع بخطوات شعبية
يف املناطق تستنهض الهمم وتشد العصب وتتجه
اىل بيت الوســط الجباره عىل الرتاجع عن قراره
ورفض ال غوط الخارجية عليه...
قد يكون الحشــد الشــعبي هر اليوم يف بيت
الوســط دون املســتوى املطلوب نتيحة سلسلة
متغــريات يف املنطقة،لكــن هي حشــود كافية

لالشــارة اىل ان الرئيس الحريــري ال يزال ثل
حالة شعبية واســعة يف املناطق السنية خاصة
يف طرابلس وعكار وال نية،وان اي تيار سيايس
سني مل يســتطع الحلول مكانه حتى لو كان بهاء
الحريري ،وان اصواتا خرجــت تعلن بوضوح انه
غري مسموح الي شخصية سنية ان تحل بديال عن
الحريري ،وان االنتخابات النيابية لن تجري بغياب
الحريري وتيــاره ،بل ان املســتقبل حاجة ملحة
لحلفائه وإال فان ازمة تحالفات ستشهدها مناطق
الســنة،وفق ما تبديه اوساط سياسية قريبة من
املستقبل...
ولعل ما ترسب عن عزوف الحريري كان مبثابة
دق ناقوس الخطر ودعوة لشــد العصب مام يدفع
بالحريري اىل الرتاجع عن قــراره نزوال عند رغبة
جامهــريه ،او اقله خــوض املعركــة بتياره دون
ترشحه شــخصيا ولكن قيادة املعركة االنتخابية
بلوائح من موقعه كقائد للتيار ...

اعلن أمس وكيل املطاحن يف الجنوب عيل
رمال ان «أزمة طحني خانقة ترضب الجنوب
مجددا» ،مشريا اىل ان «أفرانا ستقفل ابوابها
وأخرى تعمل بنصــف طاقتها او اقل وتتجه
اىل ايقاف انتاجها خالل الســاعات املقبلة،
واىل ان متاجر الطحني املعروفة يف الجنوب
خلت من املادة والبعض اآلخر يســتنزف خر
مخزونه».
وقال رمال يف ترصيــح« :الوضع أصبح

ال يحتمل ،اســتنزفنا كل مخزوننا بعد توقف
املطاحن عن التســليم من منتصف االسبوع،
بســبب عدم توقيع مرصف لبنان عىل فتح
اعتامدات جديدة للبواخر».
وناشد املسؤولني «تدارك هذه املسألة قبل
ان يقع املحظور ،وخصوصــا ان القمح هو
املــادة الغذائية األساســية للمواطن» ،مال
من الرئيس نبيه بــري «التدخل ل فرا عن
اعتامدات القمح لدى مرصف لبنان».

هــــــيــــــ ــــــة عـــــــلـــــــمـــــــاء بــــــــــيــــــــــروت تـــــديـــــن
«الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــدوان عــــــــلــــــــى الـــــــيـــــــمـــــــن»
أكدت هيئــة علامء بــريوت ادانتها ملا
يتعــرض له اليمنيني من عــدوان ومجازر
جراء غارات «التحالف العريب ،مســتغربة
الصمت الدويل حيال مــا يجري يف اليمن
من ارتكابات ،وجاء يف البيان:
سبع سنني والعدوان السعودي االمارا
األمري مســتمر يف ارتكاب أبشع القتل
واملجــازر بحق الشــعب اليمنــي املظلوم
الــذي رغم ضغف امكاناتــه اال من إرادته
الصلبة وإ انه الثابت وعز ته املتجذرة
بالعنفوان واالباء
ورغم تكالــب كل طغاة األرض وأذنابهم
،يواجه أبطال اليمن وفرســانه األشداء ،
العدوان الرس بأروع مشــاهد البطولة
يف امليدان ...
إننا يف هيئة علامء بريوت ندين املجازر
البشــعة التي يرتكبها العدوان الســعودي
االمارا األمري بحق املدنيني يف اليمن
ونعترب ان هذه األعامل الوحشــية ليست

إال التعبــري الجبــان عن هزائــم العدوان
املتتاليــة يف امليدان والتي تعرب عن افالس
فاضح وتجرد صار مــن كل قيم األرض
والسامء...
كــام أننــا نســتغرب أن يديــن العامل
املســتكرب دفاع اليمنيني عن أنفسهم ،لعل
املعتدي يرعــوي عن همجيتــه ،ويصمت
صمت القبور عن املجازر املهولة املستمرة،
األمر الذي يكشــف زيفه ونفاقه ،وخوائه
املريع ،وال يحق له بعــد الحديث عن القيم
وحق اإلنســان .فقد بات هذا العامل وحشا
ضاريا ال ت لالنسانية بأية صلة ...
اننــا ندعــو كل الرفــاء واالحرار يف
العامل لدعم شــعب اليمن بكل الوســائل
واالمكانــات وان ال يرتك وحيــدا يواجه
العــدوان ،وهو الشــعب األيب الذي دافع
ويدافــع عن وجوده وكرامته ببســالة مل
نشهد لها نظريا ...وحق له الدفاع عن أهله
بالرد املوجع والرادع ...

فـــــتـــــح تـــــــــرد عـــــلـــــى حــــــمــــــاس عـــــــن حـــــادثـــــة
مــــــــخــــــــيــــــــم الـــــــــــــبـــــــــــــر الـــــــشـــــــمـــــــالـــــــي
ردت قيادة حركة «فتح» يف بيان ،عىل نائب
املسؤول السيايس لحركة «حامس» جهاد طه
عن «رف ه أي مبادرات لتقريب وجهات النظر
بني حركة حامس وحركة فتح ،قبل تســليم
املتورطني يف الحادث املؤسف يف مخيم الرب
الشاميل ،والذي أدى إىل سقوط ثالثة شهداء
وعدد من الجرحى من أبناء شعبنا».
وقالت« :تعقيبا عىل ذلك ،يهمنا التوضيح
أن الترصيح الــذي أدىل به جهاد طه ت من
كالعــادة الكثري من املغالطــات واالفرتاءات
واألكاذيــب التي ال نعرف من أيــن أ بها.
وتوضيحا للحقيقة ،نؤكد أننا دنا وندين هذه
الجر ة النكراء ،والشهداء هم شهداء الشعب
الفلسطيني ،وتقدمنا ونقدم التعازي مجددا
ألهلهم وذويهــم ،ونتمنى الشــفاء العاجل
لجميع الجرحى واملصابــني يف ذلك الحادث
املؤسف .وأبدينا استعدادنا لتسليم أي مشتبه
به يف هذه الجر ة النكراء للق اء اللبناين

الذي نثق به ،ووصل عدد الذين قمنا بتسليهم
حتى اليوم ستة أشخاص».
أضافت« :بنــاء عليه ،نؤكــد أن ال صحة
للكالم عن أن أوامر تسليم من يطلبه الق اء
اللبناين يف حاجة لقرار مــن رام الله ،فهذا
محض افرتاء وأكاذيــب لت ليل الرأي العام،
ألن من ســلموا للق اء اللبنــاين ،تم بقرار
محيل من قيــادة حركة فتح يف الســاحة
اللبنانية ،ألننا حريصون عىل تبيان الحقيقة
كاملة ،وكلنا ثقة بالق اء اللبناين .ونرحب
بكل الجهــود املخلصة التــي تبذلها القوى
الفلسطينية واللبنانية ،حرصا منا عىل دماء
الشهداء ودرءا للفتنة وحفا ا عىل أمن أهلنا
وشعبنا يف كل املخيامت واستقرارهم».
وختمت« :حركــة فتح ســتبقى الوفية
ألهلنا وشــعبنا يف لبنــان ،والحريصة عىل
رفض كل أشكال الفتنة والحفا عىل أمنهم
واستقرارهم».
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ا قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا د

الــــــفــــــا ام ي ــن ــتــ ــر دوالر املــــــوازنــــــة؟
هـــــل ي ــس ــت ــم ــر تـــــراجـــــ الـــــــــــدوالر الــــــى مـــــا دون ا
م ــصـــارف تــمــتــنـ ع ــن اعـــطـــاء الــعــمــلــة الــلــبــنــانــيــة لــزبــائــنــهــا وت ــص ــر عــلــى الــــــدوالر حــس ـ تــعــمــيــم 161
عــــــــــودة مـــــصـــــرف لــــبــــنــــان الــــــــى ان يـــــكـــــون االعــــــــــ االســـــــاســـــــي فــــــي ســــــــوق الـــقـــطـــ
جوزف فرح
يستمر تراجع سعر رصف الدوالر يف السوق املوازية بف ل
تعميم مرصف لبنان رقم  161الذي حقق مكاســب كبرية واعاد
بعض الــروح اىل اللرية اللبنانية وقد وصفت مصادر مرصفية
مطلعة ما قام به حاكم مرصف لبنان رياض سالمة ب « بة
معلم»من خالل التعميم 161الذي اصدره والذي ادى اىل تراجع
سعر رصف الدوالر يف الســوق املوازية وتقيد معظم املودعني
بسعر منصة صريفة التابعة ملرصف لبنان خصوصا ان معظم
املصارف بدأت تلبي حاجة املودعني من ودائعهم بالدوالر راف ة
تلبية حاجاتهم باللرية اللبنانية وهذا ان دل فأنه يدل عىل مقدرة
مرصف لبنان عىل التحكم بسوق القطع بعد ان كن من كبار
امل اربني الذين يتحينــون الفرصة لالنق اض عىل مرصف
لبنان ومن ان يكون الالعب االسايس يف سوق القطع .
وتتابع هذه املصادر املرصفيــ ُة حديثها بالقول انه رغم عدم
استشارة املصارف بالتعميم 161وابقائها فرتة زمنية الستيعاب
هذا التعميم اال انها اكدت ارتياحها ملفاعيله ان بالنسبة للكوتا
املخصصة لها من الدوالرات ودون تحديد اي ســقف لعملياتها
او بالنسبة للتعاطي مع املودعني الذين باتوا يسرتجعون بعض
اموالهم بالدوالر ولو بنسبة 65يف املئة من قيمة ودائعهم بعد ان
كانت محتجزة السباب باتت معروفة اهمها عدم تسديد الدولة
اللبنانية اللتزاماتها من سندات الخزينة .
وتعترب هذه املصادر املرصفية ان الحاكم من وراء اصداره هذا
التعميم كن من الســيطرة عىل سوق القطع وتراجع الكتلة
النقدية باللــرية اللبنانية وخفف من حجــم الت خم واوقف
طبع العملة اللبنانية ووحد تقريبا سعر الرصف التي ينادي بها
صندوق النقد الدويل .
وتطرح املصادر املرصفية اسئلة مروعة حول عام سيفعله
باللــريات اللبنانية التي يســرتدها من املودعــني وامل اربني
واملواطنــني حيث ذكر ان بع هم حمل « شــواالت «من اللريات
اللبنانية لتحويلها اىل الــدوالر ومن اين يأ من الدوالرات وهو

اك م

لبنا ريا
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كان حتى االمس القريب يحذر من قرب نفاد االحتياطي االلزامي
املكون لديه اال ان هذه املصادر مل تستبعد ان تكون دوالرات املركزي
متأتية مــن رصف املواطنني او املحولة من الخار عرب  OMTاو
عرب الصيارفة،مستذكرة ال 17مليار دوالر التي ذهبت هدرا لدعم
السلع واملحروقات واالدوية والطحني وكانت كن ان تدعم اللرية
وت بط سعر رصف الدوالر يف السوق املوازية .
وقد عاود حاكم مرصف لبنان رياض ســالمة التأكيد عىل
االســتمرار بتنفيذ التعميم  161مبفاعيله األساســية ،وببيع
الدوالر األمري الورقي مقابل اللــرية اللبنانية الورقية عىل
منصة  Sayrafaللمصارف عىل سعر منصة  ،Sayrafaومن دون
سقف محدد ،كام تم االتفاق عليه يف اجتامع  11كانون الثاين
 2022برئاسة رئيس الحكومة االستاذ نجيب ميقا وزير املال
يوسف خليل.
وأكد ســالمة يف بيانه أن حجم التداول اليومي عىل منصة

 Sayrafaال ثل عمليات تدخّل من قبل مرصف لبنان يف السوق
النقدي للدوالر ،وال حجم تدخله ،ألن منصة  Sayrafaال تت من
فقط العمليات التي يقــوم بها مرصف لبنان مع املصارف ،وامنا
يسجل عليها كل عمليات بيع و اء الدوالر التي تتم يف السوق
بني املسجلني عىل هذه املنصة عرب املصارف والرصافني حتى وان
مل يتدخل فيها يف الواقع ،لكن من املؤكد ان مرصف لبنان سينتظر
قرار الحكومة يف اي ســعر سيعتمد بالنسبة ملوازنة 2022النه
ال كن ان يستمر يف خفض الدوالر اىل ما دون ال 20الف لرية
بينام املوازنة ســعرته بني 25و20الف لرية خصوصا ان النقا
بني رئيس الحكومة نجيب ميقا وحاكم البنك املركزي رياض

وزيـــــر االق ــت ــص ــاد  :املـــفـــاو ـــات مـــ صـــنـــدوق الــنــقــد ت ــب ــدأ اإلثــنــيــن
أكد وزير اإلقتصاد أمني سالم ان املفاوضات
الرسمية مع صندوق النقد الدويل ستبدأ اإلثنني
املقبل ،مشرياً مع اىل ان املفاوضات ستنطلق
بعدما تم االنتهاء من مباحثات تح ريية حول
األرقام التي طلبها صندوق النقد الدويل ،بشأن
حجم الخسائر يف القطاعني املايل واملرصيف،
أو ما يسمى بـ»الفجوة املالية».
وعن حجم الخسائر ،لفت سالم« ،أنها تقدر
بنحو  69مليار دوالر ،وفقاً لرئيس الهيئة ،نائب
رئيس الحكومة سعادة الشامي».
ال
ام
أضاف« :كان مــن املفرتض أن يحرض وفد
ما بني  3و  4مليارات دوالر.
صندوق النقد إىل بريوت لبدء املفاوضات ،إال أنه
ومل يســتبعد وزير االقتصاد اللبناين توســيع
ألسباب تتعلق باإلجراءات املواكبة لجائحة كورونا،
ستعقد االجتامعات (بدءا من اإلثنني) افرتاضيا عرب الربنام الحقاً وزيادة قيمة التمويل من الصندوق..
«هذا مرتبط مبدى تطبيق الحكومة بالتزاماتها تجاه
تقنية االتصال املر ».
وأشار سالم اىل أن برنام االستدانة من صندوق الصندوق».
النقد يف املرحلة األوىل ،يف حال تم إنجازه ،سريصد
وقال سالم ل ناضول ،إن الحكومة أنجزت خطة

التعايف االقتصادي ،عىل أن يبدأ تنفيذها خالل
ذار املقبل ،عىل ضوء مروع املوازنة العامة.
وتت من املوازنــة الجديدة «الكثري من األرقام
والتفاصيل التي تحتاجها خطة التعايف ،كام
ستشكل ر ية للمرحلة االقتصادية املقبلة».
وتابع« :املوازنة تت من أي ا مشاريع إعادة
تفعيل القطاعات الحيوية ،عىل رأسها قطاع
الطاقة والنقل واالتصاالت واالنرتنت ،اىل جانب
املرافق العامة كمرفأ بريوت واملطار ومشاريع
أخرى».
ولفــت إىل اكتامل أعــامل إزالة ومعالجة
أطنان القمح والذرة ،التــي كانت مبع ة يف
محيط الصوامع منــذ وقوع االنفجار« ،عىل أن تبدأ
قريباً مرحلة هدم املبنى الذي يعود تاريخ إنشــائه
إىل  1969بسعة  120ألف طن .وسييل ذلك ،مرحلة
إعادة اإلعامر بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية
االقتصادية قيمته نحو  22مليون دوالر».

حـــمـــيـــه :أهــــــ وســــهــــ بــــأيــــة شــــركــــة مـــــن بــــــاب الـــشـــراكـــة
ولـــــيـــــس الـــخـــصـــخـــصـــة واصـــــــــــو الـــــــدولـــــــة لـ ــيـ ــسـ ــت لــلــبــيــ
أكد وزير االشــغال العامــة والنقل عيل حميه
أن «زيارته الفرنســية التي بدأت منذ ايام وتستمر
حتى اليوم مل تكن مفاجئة له الن ســبق وأعدت
الوزارة خطة عمل إسرتاتيجية مقاربة االمور وفق
مشــاريع نية ومتوسطة اآلجال ومستقبلية وتم
عرض املوضوع عىل اك من طرف محيل إقليمي
وعاملي وبالتايل الســفارة الفرنســية يف لبنان
ممثلة بالسفرية ن غريو اطلعت عىل خطة العمل
كذلك الســفري بيار دوكان زارنا يف الوزارة مرتني
مكونا فكرة واضحة عن نشاطات الوزارة وعملها
ويف مكان ما بحسب ما قاله يل السفري دوكان كام
وزير النقل ومديرة الرق االوسط وشامل افريقيا
يف وزارة الخارجية الفرنســية الذين التقيتهم يف
زيار اثنوا عىل خطة الوزارة وهذا كان من خالل
متابعتهم لها ملســوا جدية يف العملية االصالحية
التي بدأتها الوزارة».
واضــاف يف حديث اذاعي «قال يل الســفري
دوكان ان الخطــوات إصالحيــة بامتياز وتعزز
املرافق العامة».
ولفــت اىل «أهميــة اللقاءات الفرنســية من
الجانب التقني ان يف مطار شــارل ديغول او يف
مرفأ مرســيليا او مع قطاع الســكك الحديد وذلك
بغية تكوين صــورة حول كيفية رفــد الخزينة
العامة من خالل تشغيل هذه املرافق».
واوضح مســألة اللغط الحاصل حول الرسوم
االضافية يف املطار التي لحظها مروع املوازنة،
وقال« :جدول رقم  9رســوم املطار ،ال عالقة لها

بجيــوب املواطنني ال من قريب وال من بعيد بل هو
فقط مع الركات العاملية التــي تعنى بالطريان
النها تتقــاىض بالدوالر وتدفع للدولــة اللبنانية
باللرية عىل اساس سعر رصف .«1500
واعلن الرتحيب ب «نية اي طرف دويل فرن
كان او غريه ،مــن الرق او الغرب لالســتثامر
باستثناء العدو االرسائييل طبعا ،فاهال وسهال باية
كة وفقا للقوانــني اللبنانية وملصلحة الخزينة
العامة وتحســني الخدمات املوجودة ،وبالتايل اذا
كان الجانب الفرن مهتام بذلك فاهال وسهال به
بكل مرافق الدولة من باب الراكة وليس من باب
الخصخصة».
وقــال« :ال بيع الصول الدولــة وال خصخصة
وسيكون ذلك من ضمن دفاتر وط وفقا للقوانني
اللبنانية املرعية االجراء».
واضاف« :انــا احمس الجانــب الفرن من
خالل زيار لالســتثامر يف لبنان بسكة الحديد
النها الركن االساس الجتذاب املستثمرين من خالل
تخفيض رسوم النقل عرب الطرق ويخفف االموال
عىل الخزينة ويكون مسارها  470كلم .ونطمح الن
تكون الدولة املالكة والقطاع الخاص هو املشغل».
اىل ذلــك ،واصل حميــه زيارتــه للعاصمة
الفرنســية باريس ،حيث عرض امس مع وفد من
كة الســتوم ( )ALSTOMالفرنســية برئاسة
مديرها العام بوبا ال فار األعامل التي تقوم بها
الركــة يف مجال النقل العام وتأســيس البنية
التحتية للســكك الحديدية ووضع معايري لتقنيات

مبتكرة صديقة للبيئة ،وصناعة قطارات الســكك
الحديدية ،وتشــييد أرسع قطارات وأنظمة مرتو
فائقة الرسعة يف العامل.
وبادر حميه املجتمعني بالحديث عن قرض البنك
األورويب للتثمري والذي كان مقدما للبنان ومتبقيا
منه  800ألف يورو ،مشــددا عىل «أهمية تحريره
مجددا بغية استفادة لبنان منه».
واقرتح عىل الركة «إعداد دراســة تفصيلية
ب نشاء خط ســكة للحديد لنقل الركاب والب ائع
لناحية تقدير الكلفة وتحديد املطلوب عىل الصعد
الفنية والتقنية واللوجســتيه ،تنطلق من مطار
رفيق الحريري الدويل  -مرفأ بريوت  -اىل طرابلس
وصــوال اىل العبودية ،وخط خر ينطلق من املطار
 مرفأ بــريوت اىل ضهر البيدر -رياق وصوال اىلالحدود السورية ،وكذلك األمر خط ثالث ينطلق من
رياق يف البقاع اىل حمص يف سوريا».
وأكد «اســتعداد الوزارة إلبرام عقد بنظام BOT
مع أي كة فرنســية يف هذا املجال ،مال «عدم
ربط هكذا مروع ب نجــاز التفاهم مع صندوق
النقد الدويل».
ولفت انتبــاه حميه أن «لدى الركة معلومات
كافية عن وضع سكة الحديد حاليا يف لبنان».
كذلك قام حميه بجولــة ميدانية عىل محطة
قطارات سان الزار التابعة للركة الوطنية لسكك
الحديد  ،SNCFمطلعا عىل طريقة العمل املعتمدة
لديها بغية االستفادة من هذا النموذ لتطبيق ما
يناسب الواقع امليداين يف لبنان.

ه ــل وص ــل ال ــدواء املقط ــو ال ــى االس ــواق وم ــاذا ع ــن انخف ــاض االس ــعار؟
أثارت لجنة الصحة النيابية بشــخص رئيسها
النائــب عاصم عراجــي أزمة خلــ ّو مركز توزيع
األدويــة يف الكرنتينا التابع لــوزارة الصحة من
أدوية األمراض الرسطانية واألمراض املزمنة ،يف
حني أن املريض كنه إيجادها يف القطاع الخاص،
دامئاً حسب عراجي الذي تســاءل «أين الدواء »،
جهاً تحذيراً إىل مستوردي األدوية ومن ّب ًها إيّاهم
مو ّ
من اتخاذ موقف يف حقّهم ما مل يؤ ّمنوا الدواء.
بنا ًء عليه ،ف ّنــدت نقابة مســتوردي األدوية
وأصحــاب املســتودعات الوقائــع ،موضح ًة أن
من مســؤولية مــرصف لبنــان ووزارة الصحة
تحديد الكم ّيات واألصناف املدعومة التي يُســمح
باستريادها ،أما دور املســتورد فيبدأ عند حصوله
عــىل املوافقات املســبقة ،ليتواصــل حينها مع
الــركات املص ّنعة يف الخار ويؤ ّمن الشــحنة
يف أرسع وقت .أ ّمــا إذا كانت الكم ّيات غري كافية
لتغطية حاجات السوق ،فأكّدت النقابة أن امليزانية
املحدودة هي الســبب يف حني أن التمويل ليس من

مسؤولية املســتورد ،الفت ًة إىل أن وزارة الصحة
تك ّبدت عج ًزا خالل سنة  2021م ّوله املستوردون،
فهل يجوز اتّهامهم وهم ّولون عج ًزا يف املوازنة،
مل يتدخّل أحد لتسديده
يكشــف نقيب مســتوردي األدوية وأصحاب
املســتودعات كريم جبارة لـ «املركزية» أن «وزارة
الصحة العامة بدأت ب عطاء املوافقات املســبقة،
ووصلــت ك ّميات مــن األدويــة املدعومة 100
واملدعومة جزئياً هذا األســبوع ،وستصل ك ّميات
إضافية األسبوع املقبل ،حصلت الوزارة عىل جزء
منها ،عىل أن تواصل الشحنات وصولها تدريجياً».
ويشري إىل أن «النقابة اتّفقت مع وزير الصحة
كل
حصة الوزارة من ّ
فــراس األبيض عىل أن يق ّرر ّ
شحنة تصل ،والكميات املتبقية توزّع عىل القطاع
الخاص .مع العلم أن الــوزارة تأخذ فقط األدوية
املدعومــة التي تربح يف املناقصــات .أما القطاع
تم اإليحــاء به ،ال ثّل
الخــاص ،فعىل عكس ما ّ
حي خار الوزارة
الركات الخاصة بل كل تأمني ص ّ

أي ال امن وتأمني الجيش وقوى األمن.»...
ويؤكّد جبــارة أن «مل توضــع موازنة لوزارة
الصحة تســمح لهــا براء الــدواء منذ منتصف
السنة املاضية ،وســلّمناها كميات من دون توفّر
األموال .أملنا إقرار أي موازنة والســامح للوزارة
بتغطية الحاجات ليــس الدوائية فقط بل للقطاع
الصحي مبجمله».
وبالنسبة إىل تأثّر أسعار األدوية برتاجع سعر
رصف الدوالر يف الســوق السوداء ،يجيب «حتامً
األدوية غري املدعومــة (رفع عنها الدعم يف ّوز
 )2021سينخفض سعرها ألنها مرتبطة مبا ًة
بسعر الرصف ،هي التي ال تحتا إىل وصفة طبية
ومرتبطة بالطب العام وتؤخذ بشــكل غري منتظم
لفرتة وجيزة مثل امل ادات الحيوية ...اي ا األدوية
املدعومة جزئياً ،تبعاً لقرار صدر الشــهر املا ،
بنســبة ترتاوح ما بني الـ  25والـــ  80يف املئة،
ستتأثّر نســبتها غري املدعومة بسعر الرصف وهي
أدوية األمراض املزمنة».

سالمة ووزير املالية يوســف خليل كان موضع نقا لتعديل
سعر الرصف ،واالنتهاء رسمياً من العمل بسعر الـ 1507 5لريات
يتوصلوا حينها إىل نتيجة ملموسة .
للدوالر.ولكن مل
ّ
وكانت رئاســة الحكومة قد وزعت عىل الــوزراء مروع
موازنــة  2022هيداً لبحثه يف جلســة الغد يتألف مروع
املوازنة من  139مادة بـ 1282صفحة يتوقع فيها تسجيل عجز
بنسبة  20 77يف املئة بتحقيق إيرادات بقيمة  39 15ألف مليار
لرية ونفقات تبل  49 41ألف مليار لرية.
يُذكر ان هذا املروع يأ بعد انقطاع دام لســنتني عن إقرار
املوازنات العامة ،واستمرار اإلنفاق وفق القاعدة اإلثني عرية.

دبــــــوســــــي إفــــتــــتــــح جـــــنـــــاح غـــــرفـــــة طــــرابــــلــــس
الــــــــكــــــــبــــــــر فــــــــــي مــــــــعــــــــرض بـــــــالـــــــعـــــــراق
إفتتح رئيس غرفة التجارة
والصناعــة والزراعــة يف
طرابلس والشــامل توفيق
دبويس ،جنــاح الغرفة يف
معرض «صنــع يف لبنان»
الذي يقام عىل أرض العراق
يف العاصمــة بغداد ،بعدما
شــارك أمــس مــع وزير
الصناعة جور بوشــكيان
ممثال رئيس الحكومة نجيب
ووزيــر الصناعة
ميقا
و
واملعادن العراقي منهل عزيز
الخباز والشخصيات العراقية
واللبنانية يف حفل اإلفتتاح الرسمي.
أعطت مشــاركة غرفة طرابلس الكربى
يف معــرض «صنع يف لبنــان» دفعا قويا،
خصوصا أن الغرفة بتوجيهات رئيسها دبويس
إحت نت كل التح ريات القامة هذا املعرض،
إضافة اىل أنها تطرح واحدا من أهم املشاريع
االقتصادية االسرتاتيجية عىل مستوى لبنان
واملنطقــة واملتمثل باملنظومــة االقتصادية
املتكاملــة من طرابلس الكــربى املمتدة من
عكار ،والتي قدم دبويس
البرتون اىل أقا
يف كلمتــه التــي ألقاها يف إفتتــاح جناح
الغرفة حا مفصــال عن ركائزها وأهميتها
و ورتها للنهوض بلبنان ســواء عرب املرفأ
الدويل الواسع لتنشــيط تجارة الحاويات ،أو
املطار الذ  ،وما بينهام من منصات للنفط
والغــاز ،و كات البرتوكيميائيات والحوض
الجاف الصالح الســفن ،إضافة اىل املشاريع
الصغرية التي كن أن تقــوم عىل جوانبها.
وقد شــدد دبويس يف هذا االطار عىل تعزيز

الراكة مــع الجانب العراقي يف كل املجاالت
املتاحة إنطالقا من العالقة املتينة التي تربط
بني البلدين والشعبني.
وتحدث دبــويس عن «االســرتاتيجيات
االقتصاديــة التي يجب أن تبنــى بني لبنان
ب قامة معرض
والعراق ،وقدم مبادرة تق
صنع يف العراق ومعرض صنع يف لبنان عىل
أرض معرض رشيد كرامي الدويل يف طرابلس
الكربى لتحقيــق التقارب بــني الصناعات
اللبنانية والعراقية ،وتطوير التبادل التجاري»،
مبديا االســتعداد «لتقديم كل التســهيالت
املمكنــة ووضــع كل الطاقــات واالبداعات
والخربات يف ترصف األخوة العراقيني».
ثم تحــدث املدير العام لركــة «الهيبة»
حســام غالييني ،فشكر لدبويس الدعم الذي
قدمه ،الفتا اىل «أهمية أن يقام معرض صنع
يف لبنان عىل أرض العراق ،ملا كن أن يؤسس
لراكات إقتصادية وتجارية مســتدامة بني
البلدين».

فــــــــــادي الـــــجـــــمـــــيـــــل :ســــعــــر الــــــــــــــدوالر مـــرتـــبـــ
بـــالـــثـــقـــة ويــــجــــ املـــحـــافـــ ـــة عـــلـــى ال ــص ــن ــاع ــة
رحب رئيــس جمعية الصناعيني
فــادي الجم ّيل يف حديــث اذاعي ،
بأي إجراء يساعد القطاع الصناعي
اللبناين ،مشــدداً عىل وجوب وضع
خطة نهوض شاملة وبرنام كامل
ينهض بلبنان مجدداً أساسه الثقة
ألن القدرات والطاقات موجودة.
وأشــار إىل أن ســعر الــدوالر
مرتبــط بالثقة ويجــب املحافظة
عىل الصناعة ألنهــا هي التي تأ
بالــدوالر إىل الداخــل ،الفتاً إىل أن
القطاع الصناعي أ هر مدى أهميته
وقدراته.

االســـــــــمـــــــــر :طـــــالـــــبـــــنـــــا بـــــــــزيـــــــــادة الــــــــرواتــــــــ
واالجــــــــــــــور لــــلــــقــــطــــا الــــــعــــــام كــــمــــا الــــخــــا
لفــت رئيــس االتحــاد
العاميل العام بشارة االسمر
يف حديــث اذاعــي اىل
رف هــم اية زيــادات عىل
الرسوم والرضائب.
وقال اننــا طالبنا بزيادة
الرواتب واالجــور للقطاع
العام كام القطاع الخاص
كام اشــار اي ا اىل انه
تم تبنــي مــروع زيادة
النقل للعســكريني واضاف اال مر
لن نفــرط بحقوق ال امن
ونطالــب
وامل مونــ
باعطائهم كل مســتحقاتهم املالية يف حالة
التقاعد .
االســمر رفض كل انواع الزيادات ،وطالب

بحقوق العــامل واملواطنني املهــدورة جراء
االرتفاع العشــوا للدوالر معترباً ان حقوق
املواطنــني يجب ان تعطى الن الوضع مل يعد
يحتمل .
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دولـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراق :تصفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة قياديي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي «داع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش»
أعلنت خلية اإلعالم األمني
العراقــي عن تصفية ثالثة
من إرهابيي تنظيم «داعش»،
بينهم قياديان ،جراء عملية
أمنية دقيقة يف محافظتي
صالح الدين وكركوك شامل
البالد.
وجــاء يف بيــان للخلية
أنــه «ردا عــىل األعــامل
اإلرهابيــة الجبانة األخرية
الغــادرة» وبجهود األجهزة
االستخباراتية والعسكرية
«فقدتمرصدومتابعةقياديني
إثنني مــن عصابات داعش
اإلرهابية وهــام اإلرهايب
املكنى أبو عصام والذي يشتغل منصب ما يسمى مسؤول قاطع
دجلة واإلرهايب املجرم أبو محمود ،كانا يســتقالن عجلة نوع
بيك أب ويرتديان حزامني ناســفني وبصحبتهام إرهايب ثالث،
حيث تــم تزويد طريان القوة الجوية بهــذه املعلومات والتي
بدورهــا وجهت بة جويــة دقيقة لهم جنويب الحرض يف

قاطع الجزيرة بني ق ا بيجي والحويجة ،مام أدى اىل تدمري
العجلة بالكامل وهالك من كان بداخلها».
وختــم البيان بالقــول إن القوات األمنيــة العراقية تتوعد
«بعمليات نوعية أخرى ستكون قاصمة لإلرهابيني يف القريب
العاجل وكام وعدت سيكون الرد قاسيا جدا وغري متوقع ،ف ن
دماء العراقيني لن تذهب سدا وست يق األرض مبا رحبت عىل
كل من تسول له نفسه العبث بأمن العراق».

الــيــمــن...قــلــق دولـــي «كــبــيــر» ودعــــوات لــوق ـ التصعيد

تصاعد القلق الدويل وتوالت الدعوات
إىل وقف التصعيد يف اليمن بعد الغارات
التي اتهم الحوثيون التحالف بشــنها
عىل مركز احتجاز يف محافظة صعدة
شــامل البالد وقالوا إنهــا أوقعت 70
قتيال.
وقد نفــى التحالف -الــذي تقوده
السعودية -اســتهداف مركز احتجاز
يف صعــدة ،وقال إنه ســيطلع األمم
املتحدة والصليب األحمر عىل الحقائق
والتفاصيل.
يف املقابل ،أدانت األمم املتحدة غارات
التحالف وطالبت ب جــراء تحقيقات
رسيعة يف الهجوم.
مــن جانبها ،قالــت اللجنة الدولية
للصليــب األحمر إن مرافق تُســتخدم لالحتجاز يف محافظة
صعدة باليمن ،تعرضت لهجوم أسفر عن سقوط أك من 100
محتجز بني قتيل وجريح.
وأعربــت اللجنة عن قلقها العميــق نتيجة احتدام األعامل
العدائيــة خالل األيام القليلة املاضيــة ،ومنها الهجامت التي
استهدفت مدنا يف اليمن والسعودية واإلمارات.
كــام دعت جميــع أطراف النزاع يف اليمــن إىل حقن دماء
املدنيني ،والحفا عىل املرافق والبنية التحتية الرضورية لبقاء
السكان عىل قيد الحياة.

املوقف األمري

يف السياق ذاته قال وزير الخارجية األمري أنتوين بلينكن
إن ما يجري يف اليمن من تصعيد يشكل مصدر قلق كبري لبالده.
وأشار بلينكن يف بيان إىل الهجوم الذي شنته قوات التحالف
عــىل مركز احتجاز ،ودعا األطراف كافــة إىل وقف التصعيد
وااللتزام بحل دبلومايس سلمي إلنهاء الرصاع.
من جانبها قالت الخارجية األمريكية إن بلينكن أجرى اتصاال
مع وزير الخارجية السعودي األمري فيصل بن فرحان أدان فيه
هجوم الحوثيني عىل السعودية واإلمارات.
ووفق الخارجية ،ف ن بلينكن جدد التزام واشنطن مبساعدة
الركاء الخليجيني عىل تحسني قدراتهم الدفاعية ،مشددا عىل
أهمية تخفيف الرضر عىل املدنيني.

انزعا بال

بــدوره ،عرب الســيناتور الد قراطــي كريس مرييف عن
انزعاجه البالــ من الرضبات الجوية لقوات التحالف عىل ما
سامها أهدافا مدنية يف اليمن خالل اليومني املاضيني.

وقــال مــرييف إن املدنيني هــم من يعانون من اســتمرار
الحرب ،مشــريا إىل احتامل ســقوط مئات القتىل من األبرياء
بعد اســتهداف سجن ومركز لالتصاالت وملعب لكرة القدم يف
غارات للتحالف.
ودعا ع و مجلس الشــيو األمــري إىل إنهاء الحرب،
معتربا أن السبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو جلوس جميع األطراف
إىل طاولة املفاوضات.
وشــدد مرييف أي ا عــىل ورة توقف القتال والرضبات
الجوية للتخفيف من املعاناة اإلنســانية وإعطاء الدبلوماسية
مساحة للنجاح ،وفق قوله.
حلقــة مفرغةأما األمني العــام ل مم املتحــدة أنطونيو
غوترييش ،فدعا إىل وقف التصعيد يف اليمن وإنهاء ما وصفها
بالحلقة املفرغة التي تؤدي إىل تفاقم األوضاع.
وأضــاف غوترييش أن اليمــن يحتا إىل وقف إلطالق النار
وفتح املوان واملطارات ،وبدء حوار جاد لحل األزمة.
كام أعربت بعثة األمم املتحدة لدعم اتفاق الحديدة ،عن قلقها
البالــ إزاء الهجامت العســكرية التي وقعت أخريا يف مدينة
الحديدة الســاحلية غرب اليمن ،وأســفرت عن سقوط قتىل
وجرحــى .ودعت البعثة أطراف الرصاع إىل الوفاء بالتزاماتهم
تجاه حامية املدنيني لتفادي التســبب يف مزيد من اإلصابات
والخسائر يف األرواح.

غارات متواصلة

وكانت وسائل إعالم حوثية أعلنت أن طائرات التحالف أغارت
عىل مطار صنعاء ومركز اتصاالت مبحافظة عمران.
مــن جهته ،قــال التحالف إن الدفاعات الســعودية دمرت
صاروخا باليســتيا أُطلق باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب
السعودية.

م ــواج ــه ــات عــنــيــفــة بــيــن املــيــلــيــشــيــات غــــرب ليبيا

أكــدت مصــادر أهليــة
متطابقة اندالع اشــتباكات
عنيفة يف مدينــة غريان،
التي تبعد  75كيلومرتا جنوب
العاصمة الليبية طرابلس.
وقالــت املصــادر ،إن
انفجارات وقعت يف مرصف
الجمهورية فرع القواســم
باملدينــة ،إضافة إىل مقهى
بجواره ،من جراء االشتباكات
بني مسلحني ،استهدفوا أي ا
محطة وقود قريبة بقذائف
« ر يب جي».
ومل تت ــح عــىل الفور
أسباب االشــتباكات ،ولكنه
أمر معتــاد يف املدينة خالل
الفرتة األخــرية ،حيث تغيب
مظاهر األمن اما.
وقالــت املصــادر إن
املجموعات املسلحة تتصارع
عىل النفــوذ والتجارة غري
املروعــة ،يف ل فوىض الســالح املوجود بك ة يف أيادي
املجرمني ،حيث شهدت غريان ،يوم الخميس ،واقعة إطالق نار
من مجهولني عىل تجمع ل هايل ،ليصاب أحد الشباب بجروح
بليغة ،نقل عىل إثرها إىل مستشفى بالعاصمة.

تحركات «مريبة»

وقال الخبري االسرتاتيجي الليبي العميد محمد الرجباين ،إن
املواجهات اندلعت عىل مدار عدة ساعات ،حيث هوجمت محطة
الوقود مرتني ،وسط غياب تام ل من ،أو محاولة السيطرة عىل
تلك املواجهات.
ولفت الرجباين ،إىل أن هذه االشتباكات جاءت بالتزامن مع
اجتامع موسع عقده قادة امليليشيات يف أحد الفنادق املشهورة
بطرابلس ،إطار تنسيق املواقف بني تلك املجموعات ،حيث سبق
أن صدرت تحذيرات محلية ودولية من اندالع رصاع وشيك بني
املجموعات املسلحة املتصارعة بالعاصمة الليبية.
وتــأ تلك االضطرابات يف الوقــت الذي حذرت فيه وزارة
الداخلية الليبية من احتامل وقوع عمليات إرهابية تســتهدف
التجمعات واملنش ت العامة واملقار األمنية.
تعميام لجميع النقاط األمنية،
وبحسب البيان ،أرسلت الوزارة
ً
وطالبت بتشديد الحراسة و ورة أخذ الحيطة والحذر ،ف ًال
عن متابعــة املرافق الحيوية واملرور عليها ،والتأكد من وجود
القامئني عىل حراستها وتأمينها.

تحركات لعنارص خطرية

أفاد مصدر أمني،بأن الوزارة اســتقبلت معلومات «خطرية»
تؤكد وجــود تحركات لعنارص متطرفة متمركزة يف وســط
الصحراء ،جنوب البالد ،تســتعد لتنفيــذ هجامت عىل نقاطًا

اجتم ــــــــا ط ــــــــار ملجل ــــــــس الجامع ــــــــة العربي ــــــــة

تقرر عقد دورة غري عادية
ملجلس جامعة الدول العربية
عــىل مســتوي املندوبني
الدامئني برئاســة الكويت،
ملناقشــة األحــداث التــى
تعرضت لهــا دولة اإلمارات
العربية املتحدة مؤخرا.
وطلبت اإلمارات يف مذكرة
رسمية ،أمس الجمعة ،عقد
دورة غري عادية عىل مستوى
املندوبني ملناقشة «األحداث
اإلرهابيــة التي تعرضت لها
جراء اســتهداف ميليشــيا
الحو اإلرهابية ملنشــأت
مدنية يف إمارة أبو بي».
وقامــت األمانة العامة للجامعــة العربية بتعميم الطلب
اإلمارا عىل الدول العربيــة ،وأيدته دولة الكويت وعدد من
الدول العربية األخرى.
تجدر اإلشــارة إىل أن أبو بي كانــت قد تعرضت قبل أيام

لهجوم بطائرة مســرية حوثية مام أدى إىل مقتل وإصابة عدد
من األشخاص.
ويف وقت سابق من أمس الجمعة ،نصحت القوات املسلحة
التابعــة لجامعة «أنصار اللــه» يف اليمن الركات األجنبية
العاملة يف دولة اإلمارات باملغادرة ،وقالت إنها «بلد غري من»،
يف إشارة إىل أنها قد تستهدفها ثانية.

تونـــــــــــــــس« ..اختطـــــــــــــــاف» قيـــــــــــــــادي مـــــــــــــــن
النهضـــــــــــــــة واملرزوقـــــــــــــــي يجـــــــــــــــدد تحذيراتـــــــــــــــه

أعرب األمــني العام ل مــم املتحدة
أنطونيو غوترييش عن قلقه إزاء تطور
األوضاع يف تونس مع تفاقم نسبة التوتر
يف البالد بعد إجــراءات جديدة اتخذها
الرئيس قيس ســع ّيد وعدّ ها معارضوه
با لحرية اإلعالم واستقالل الق اء.
وبينام أعرب الرئيس التون األسبق
محمد املنصف املرزوقي عن ت امنه مع
عميد املحامني األسبق عقب إحالته إىل
الق اء العسكري ،قالت حركة النه ة
إن قوات األمــن اختطفت أحد قيادييها
ونقلته إىل جهة مجهولة.
ويف مؤ ر صحفي عقده مبقر األمم
املتحــدة يف نيويورك ،قال غوترييش إن
«الثورة الد قراطية التونســية كانت
شيئا أل َه َم األمل يف شتى أنحاء العامل ،ونريد بالتأكيد الحفا
عليها بكل القيم الد قراطية».
وأضــاف «نأمل أن يحدث ذلك ،نرى املخاوف ،ومل إزالة هذه
املخاوف باالستعادة الكاملة إلطار د قراطي مؤسسا يعمل
لجميع التونسيني».
ويف مشاهد مل تشهدها العاصمة منذ  10سنوات ،استخدمت
الرطة خراطيم املياه والغاز املسيل للدموع والهراوات لتفريق
املتظاهرين ،واعتقلت العرات يف مظاهرة الجمعة لالحتفال
بذكرى ثورة  2011وللتنديد بقرارات سع ّيد.
واستنكرت أك من  20منظمة غري حكومية تونسية السبت
«القمع البولي واالعتداء الهمجي» عىل الصحفيني
املــا
واملتظاهرين خالل االحتجاجات.
ومقابل هذه االنتقادات ،قال ســع ّيد إن «الحريات م مونة
يف تونــس أك من أي وقــت مىض» ،مؤكدا «تطبيق القانون
عىل الجميع».

أزمة مجلس الق اء

ويف خر تطورات أزمة املجلس األعىل للق اء ،جدد املجلس
رف ه لحمالت التشويه ضد أع ائه ،مؤكدا أنه سيواصل أداء
مهامه دفاعا عن استقالل الق اء.
وجــاء بيــان املجلس بعد يومني من إصدار الرئيس ســع ّيد
بوضع حد للمنح واالمتيازات املخ ّولة ألع اء
مرسوما يق
املجلس الـ.45
وبعد ذلك بيوم ،قال ســع ّيد إن الق اء حر ،وإنه يعمل عىل
أن يبقــى كذلك ،لكنه أكد أن الق اء ليس الدولة أو الحكومة،
وعليه أن يطبق القانون ،م يفا أن ما سامه اإلفالت من العقاب
يجب أن ينتهي.
وح ّذر املجلس األعىل للق اء ،يف بيان ،من خطورة املساس
بالبناء الدستوري للسلطة الق ائية ،داعيا الق اة إىل التمسك
باستقالليتهم ،ودان املجلس التدخل يف عمله ورفض التامدي
يف االعتداء عىل صالحياته.
يف املقابل ،قال رئيس املجلس األعىل للق اء يوسف بوزاخر
إن املجلس يرى أن مرسوم وقف املنح الذي أصدره سع ّيد مساس

بالسلطة الق ائية وصالحيات املجلس األعىل للق اء ،مؤكدا
أن هذا املرسوم لن يثني الق اة عن القيام مبهامهم.
محاكمة عميد املحامينمــن جانبه ،أعرب الرئيس التون
األسبق محمد املنصف املرزوقي عن ت امنه مع عميد املحامني
األسبق عبد الرزاق الكيالين ،عقب إحالته إىل الق اء العسكري.
وعلــم أن فــرع املحامني بتونس العاصمة تلقى مراســلة
من محكمة االســتئناف العســكرية بتونس إلعالمه ب حالة
الكيالين إىل الق اء العســكري ،من أجل ما ســامها «أفعاال
يج ّرمها القانون» ،من دون ذكر تلك األفعال املشار إليها.
وقــال املرزوقي عرب صفحته بفيســبوك «كل ت امني مع
العميد عبــد الرزاق الكيالين» ،م يفا «ســع ّيد بصدد تدمري
الدولــة ،و زيق وحدة الشــعب ،وإحالة خرية الوطنيني أمام
ق اء مدين وعسكري يسعى لتوريطه يف هذيانه».
ودعا املرزوقي «كل مؤسسات الوطن وعىل رأسها املؤسسة
العسكرية واألمنية إىل وقف هذه الرتاجيديا الكربى التي حلّت
بتونس».
«اختطاف» قيادي من النه ةيف غ ون ذلك ،قال القيادي
بحركة النه ة محمد القومــاين إن قوات األمن «اختطفت»
الكاتب العام املحيل للحركة مبدينة الرقاب (وسط غرب) أحمد
الجاليل ،ونقلته إىل جهة مجهولة.
وأوضــح القوماين أن قوات األمــن دهمت منزل الجاليل،
من دون االســتظهار بصفة وال بدعوة ،وأنه تم االستيالء عىل
«بعض األغراض من منزله».
وقبــل الجاليل ،أعلنت حركة النه ة اختطاف القيادي نور
الدين البحريي يف  31ديســمرب كانون األول املا  ،من قبل
رجال أمن بزي مدين ،واقتياده إىل جهة غري معلومة.
ويف الســياق ذاته ،قال رئيس الربملان املجمد راشد الغنو
خالل تشــييع جثامن املتظاهر رضــا بوزيان ،الذي تويف إثر
إصابته يف مظاهرات الجمعة املاضية ،إن مقتله جر ة دولة،
م يفا أن املتهم فيها هو وزير الداخلية والرئيس قيس سع ّيد،
إىل أن يثبت عكس ذلك ،وفق تعبريه.
وتقول حركة النه ة و»مواطنون ضد االنقالب» إن بوزيان
تويف نتيجة اعتــداء قوات األمن عليه خالل االحتفال بذكرى
الثورة.

حــمــيــدتــي فــي إثــيــوبــيــا ملــنــاقــشــة «الــقــضــايــا املــشــتــركــة»

و ركزات أمنية مختلفة.
وأوضــح املصدر أنه جرى تعزيــز التمركزات األمنية ،ودعم
القــوات الرطية يف املناطق التي تشــهد معدال مرتفعا يف
الجرائم ،كام نبهت الوزارة بالخصوص عىل القوات يف الجنوب.
ومل يستبعد املحلل العسكري الليبي طه البشري وقوع عمليات
ً
قائــال إن األوضاع األمنية بالتأكيد تجعل نشــاط
إرهابيــة،
ً
ســهال» ألن اإلرهابيني «قادرون عىل التحرك
اإلرهابيني «أم ًرا
بحريــة داخل البالد ،وعىل الحصول عىل الدعم اللوجســيتي،
ومراقبة النقاط األمنية ،وامتالك أسلحة خفيفة وثقيلة».
وأضاف البشــري ،يف حديثه إىل «ســكاي نيوز عربية» ،أن
الجنوب أك املناطق التي شــهدت عمليــات إرهابية ،وكذلك
شــهدت عمليات عسكرية من الجيش ملحارصة اإلرهاب ،إال أن
تصعب مهمة الجيش.
قلة اإلمكانيات ّ
ويشــهد الجنوب الليبي منذ العــام  2011أوضا ًعا مرتدية،
ونشطت هناك عصابات الهجرة واملخدرات وميليشيات املرتزقة
وخاليا تنظيم «داعش» النامئة ،التي اتخذته مال ًذا م ًنا ملساحته
الشاســعة وبُعده عن أعني الســلطات ،كام تُه ّرب العصابات
السالح منه إىل ميليشيات داخل ليبيا.
ورغــم تعــرض التنظيامت اإلرهابيــة واملرتزقة هناك إىل
بات قوية ومتتاليــة من طرف الجيش الليبي ،ف نها ترص
عــىل إيجاد موط قدم هناك ،مســتغل ًة الدعم املقدم لها من
تنظيم اإلخوان اإلرهايب.
ويواصل الجيش الليبي عملياته من أجل تطهري بؤر التطرف
والجر ة هناك ،وكان خرها الحملة التي أطلقها مطلع شــهر
يناير الجاري ،والتي أسفرت أخريا عن شبكة لتهريب األسلحة
تعمل عــرب الحدود مع النيجر ،وحتى مايل ،وتورطت يف نقل
أسلحة وذخائر إىل متطرفني.

جه نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان
تو ّ
دقلو املعروف بـ»حميد » إىل العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا،
حسب ما ذكرت وكالة األنباء السودانية الرسمية (سونا) ،يف
أول زيارة ملســؤول كبري من الخرطوم إىل الدولة املجاورة بعد
عام من التوتر يف منطقة حدودية متنازع عليها.
ووفق بيان ملكتب حميد  ،ف ن الزيارة الرسمية ستستغرق
يومني ،وســتبحث العالقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها،
مبا يخدم مصالح البلدين يف كافة املجاالت.
وتصاعــدت األزمة بني البلدين عقــب إعالن الخرطوم يف
كانون األول  ،2020سيطرة الجيش السوداين عىل كامل أرا
بالده يف منطقة «الفشقة» الحدودية مع إثيوبيا.
وكانت الخرطوم أعلنت قبل أقل من شــهرين أنها فقدت 6
جنود يف منطقة الفشــقة الحدودية الخصبة املتنازع عليها،
متهمة «الجيش ومليشيات إثيوبية» بالوقوف وراء هذا األمر.
لكن أديس أبابا نســبت ذلك إىل عنارص مسلحة من منطقة
تيغراي ،تقاتلهم منذ أك من عام يف نزاع دفع عرات اآلالف
من اإلثيوبيني إىل اللجوء إىل السودان.
وبخــالف األزمة الحدودية ،يوجد ملف ســد «النه ة» ،إذ

غوتيريش يطال

تتبادل مرص والسودان مع إثيوبيا اتهامات باملسؤولية عن تع
بدأ
مفاوضات يرعاها االتحاد األفريقي ،ضمن مسار تفاو
قبل نحو  10سنوات بسبب خالفات حول ملء وتشغيل السد.
ويشــكل ســد النه ة الذي يفرتض أن يصبح أكرب منشأة
لتوليد الطاقة الكهرمائية يف أفريقيا ،مصدر قلق خر للخرطوم
وكذلــك للقاهــرة اللتني ر النهر عرب أراضيهام وتخشــيان
انخفاض إمدادات املياه.

امل رب و «البوليساريو» بحل مشكلة الصحراء

دعــا األمني العام ل مم املتحدة أنتونيو غوترييش املغرب
وجبهة «البوليساريو» إىل إ هار اهتامم أقوى من الجانبني
لحل مشــكلة الصحراء ،وليس اإلبقاء عليها بال نهاية.
وقــال غوترييش «حان الوقت يفهم األطراف الحاجة
إىل الحوار والســعي إىل حــل ،وليس فقط إىل اإلبقاء عىل
عمليــة ال نهاية لها ،دون أمل يف الحل».
وأضاف « :مل أن تتطور العملية السياســية مرة أخرى»،
معتربا أن األمر يتعلق بـ»مشــكلة مستمرة منذ عقود عدة
يف منطقة من العامل نرى فيها مشــاكل أمنية خطرية جدا،
وحيث نرى اإلرهاب يتكاثر يف منطقة الساحل ،وعىل نحو
متزايد بالقرب من الســواحل ،ومــن مصلحة الجميع حل
مشكلة الصحراء الغربية نهائيا».
وتأ ترصيحات غوترييش يف وقت اختتم مبعوث األمم
املتحدة الجديد للصحراء الغربية ،ســتافان دي ميســتورا،
زيارته األوىل إىل املنطقة.
والصحراء التي يدور حولها نزاع بني املغرب و»البوليساريو»
املدعومة من الجزائــر ،تصنفها األمم املتحدة بني «األقاليم

غري املتمتعة بالحكم الذا » .وأطلقت الرباط ،التي تسيطر
هذه املنطقة الصحراوية
عىل نحو انني باملئة ،من أرا
الشاســعة ،يف السنوات األخرية مشــاريع إمنائية كربى
فيها ،وتقرتح منحها حكام ذاتيا تحت ســيادتها.
أما جبهة «البوليساريو» فتدعو إىل إجراء استفتاء تقرير
املصري ،بــ اف األمم املتحدة ،الذي نص عليه اتفاق وقف
إطــالق النار بني اململكة والجبهة يف ايلول .1991
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تتمات ـ دولـــيـات ـ اع نات مبوبة
ســـوريـــا :تـــواصـــل االش ــت ــب ــاك ــات الــعــنــيــفــة بــيــن «قـــســـد» و «داعــــــش» فـــي الــحــســكــة
(تتمة ص(1
وال يعرف حتى اآلن مصري الكثريين منهم» ،مشــري ًة إىل أنّ
» 130عنرصاً من الفارين من الســجن سلموا أنفسهم لقسد
فيــام قتــل نحو  40منهم حتى اآلن يف القصف واملعارك يف
محيط السجن».
بدورهــا ،حــ ّذرت وزارة الدفاع الروســية ،من أنّ إ اك
القــوات الجويــة األمريكيــة يف عمليــات الق اء عىل
اإلرهاب ّيني الفارين من سجنٍ يف الحســـــكة قد يؤدي إىل
مقتل مدنيني.
ودعــا نائــب مدير مركز حميميم ،ما يســ ّمى بـ «اإلدارة

ّ
التخيل عن املواجهة مع
الذاتية يف شامل ق سوريا» إىل
الحكومة الســورية الرعية وضامن أمن السكان املدنيني
واملنش ت العامة.
يُشــار إىل أنّ القوات األمريكيــة د ّمرت امس مبنى املعهد
تحصن فا ّرين
التقني بالكامل يف مدينة الحســكة ،بذريعة
ّ
من ســجن الثانوية الصناعية فيه ،يف الوقت الذي فرضت
فيه «قســد» املدعومة منها حظراً كلياً عىل مدينة الحسكة
ومنعت الدخول إليها والخرو منها.
ووسع تنظيم «داعش» من مساحة وجوده يف مدينة
هذا
ّ
الحسكة ،شاميل قي ســوريا ،من خالل السيطرة عىل
غالبية ســجن الصناعة ،وعد ٍد من املبــاين املحيطة بكلية

االقتصــاد والحبوب ،ومخبز الباســـل ،وصوالً إىل مقربة
أبــو بكر يف ريف الحســكة ،مع أجزا ٍء من حي الزهور يف
األطراف الجنوبية للمدينة .بدوره ،كشف مصد ٌر مقر ٌب من
«قســد» عن تسليم نحو  110من عنارص «داعش» الفا ّر ين
من الســجن أنفــــسهم إىل عنارص «قسد» ،وذلك بالقرب
حي غويران ،فيام تتم مالحق ُة خرين
من دوار الباســل يف ّ
تســلّلوا إىل أحياء الزهور واآلغاوات وغويران.
وأعلنت قوات «األســايش» الكردية حظراً تاماً للتج ّول يف
أحياء مدينة الحســكة كافة ،مــع منع دخول األهايل إىل
املدينــة وخروجهم منها ،يف محاولة ملنع هروب مســلحي
«داعش» الفا ّرين من الســجن إىل خار املدينة.

تــــتــــوعــــد «اســـــرائـــــيـــــل»
بــضــربــات مــوجــعــة تــتــمــة
(تتمة ص(1
الفلسطينية مح ّرمة
واملســتوطنات واملغتصبات ،واألرا
عىل املستوطنني ،وسنكون لهم بالكامئن والرضبات املوجعة»،
موضحاً أنّ «املعركة مفتوحة ،وســتكون لنا صوالت وجوالت
يف املقاومة ،ولن يهدأ لنا بال إال برحيل االحتالل عن أرضنا».
وكان ملثّمــون قد جابوا شــوارع مخيم جنني ،مشــهرين
أسلحتهم ،يف عرض عسكري للتعبري عن قرارهم وموقفهم.

فـــــــــــــايـــــــــــــروس كــــــــــــــــورونــــــــــــــــا ..مــــــــتــــــــحــــــــور فـــــــــرعـــــــــي جـــــــــديـــــــــد يــــــثــــــيــــــر الـــــقـــــلـــــق
(تتمة ص(1
املعدالت ما تزال منخف ة.
وبشــأن الســاللة املتفرعة ،ذكر مركــز أبحاث األمراض
املعدية يف الدامنارك أن دراســات وأبحاثا تجرى بشأن جدوى
اللقاحات وغريها ،لكنه مل يالح وجود فروق بشــأن دخول
املستشــفيات جراء اإلصابة بالساللة املتفرعة الجديدة حتى
اآلن.
ويف الواليــات املتحدة ،ذكرت  3دراســات أجرتها املراكز
األمريكية ملكافحة األمراض والوقاية منها أن الجرعات املعززة
) و»بيونتك» ((BioNTech
من لقاح كتي «فايزر» (
أثبتت فعاليتها بنســبة  90يف منع دخول املستشفى جراء
اإلصابــة بأوميكرون ،وأن األشــخاص ممن تلقوا الجرعات
املعززة كانت لديهم مســتويات أعىل من الحامية ،مقارنة مع
مــن حصلوا عىل جرعتني أو مل يتلقوا اللقاح.

اضطرابات فرنسا

أما يف فرنســا ،فقالت جامعة جونز هوبكنز األمريكية إنه
تم تســجيل أك من  400ألف إصابة بفريوس كورونا خالل
 24ساعة املاضية.
يف غ ــون ذلك ،ما زال جــواز التلقيح يلقي بظالله عىل
املشهد يف فرنسا التي تعيش عىل وقع مظاهرات يف باريس

ومدن أخرى ،راف ًة اعتامده.
فقد أفادت معلومات صحافية بأن السلطات نرت بشكل
كثيف عنارص من رجال األمن يف ســاحة الجمهورية ،حيث
يتوقــع أن يتوجه إليهــا املتظاهرون الذيــن يحتجون عىل
اإلجراءات ،ويرون أنها تشل حياتهم االجتامعية.
وكان املجلس الدســتوري اعتمد أغلب بنود مروع قانون
جــواز التلقيح املثري للجدل ،مبــا يف ذلك التدقيق يف هوية
الزبائن يف املقاهــي واملطاعم ،للتأكد من تطابق الهوية مع
حامل جواز التلقيح ضد فريوس كورونا.
يف املقابل ،رفض أع اء املجلس الدســتوري إمكانية طلب
منظمي املهرجانات السياسية هذا الجواز من املشاركني فيها.

تحذير هون كون

ويف هون كون  ،حذر مســؤولون يف قطاع الصحة امس
مــن تفاقم انتشــار مرض كوفيــد 19-يف املدينة مع زيادة
اإلصابات املشــتبه فيها يف منطقة سكنية مكتظة.
وأكد مسؤولو الصحة أنه تم تسجيل نحو  26إصابة مؤكدة
وأك من  100إصابة مصنفة عىل أنها إيجابية مبدئيا امس
تتمركز يف  3أبنية يف حي كواي تشون (شاميل شبه جزيرة
كولون).
والثالثــاء املا  ،أمر املســؤولون ب عدام نحو ألفني من
حيوانات الهامســرت (نوع من القوارض) يف عرات املتاجر
التي تبيع حيوانات أليفة بعد انتشار للفريوس تبني أنه يرجع

غوتيريش  :خمسة تحديات اساسية تواجه العالم في

حــ ّذر األمني العــام ل مم املتحــدة أنطونيو
غوترييش من  5تحديات رئيســة تواجه العامل يف
العام الجاري ،ووصفها بأنها حريق عاملي خاميس
اإلنــذارات ،متحدثا عن فشــل نظام الحوكمة يف
العامل.
وأوضح غوترييش -يف اجتامع خاص ألع اء
الجمعية العامة ل مم املتحدة ( 193دولة) ،منعقد
يف نيويــورك -أن العامل يواجه «مرجال (فرنا) من
االضطرابات السياســية والرصاعات الرســة،
ويواجــه حريقا عامليا خاميس اإلنذارات ،وهو ما
يتطلب التعبئة الكاملة لجميع الدول».
وعــدد األمني العام األممــي ،خالل حديثه عن
أولوياته للعام الحايل ،اإلنذارات الخمسة يف اآل :
جائحــة فــريوس كورونا.التمويــل العاملي.
مواجهة التغري املناخي.غياب القانون يف الف اء
اإللكرتوين.الســالم واألمن.وشــدد األمني العام
األممــي عىل أن العامل يحتــا إىل الدخول يف حالة طوارئ
ملعالجة «الحريق الخاميس اإلنذارات» ،وعىل أن تكون منظمة
األمــم املتحدة «قوية وفعالة ملواجهة هذه التحديات» ،م يفا
أن «اســتجابتنا لحاالت الطوارئ الخمس ستحدد مسار البر
والكوكب لعقود قادمة».
فشل الحوكمةوألح غوترييش عىل أن فشل نظام الحوكمة
العاملية يف مواجهــة التحديات املذكورة راجع إىل أن األدوات
املتعــددة األطراف املتوفرة حاليا أصبحــت متجاوزة وال تفي
بالغــرض ،ســواء تعلق األمــر مبلفات الصحــة العاملية أو
التكنولوجيا الرقمية.
وبخصوص امللف الليبي ،قال املســؤول األممي إن املنظمة
تعمل عىل تعزيز الحوار ودعم االنتخابات الرئاسية والربملانية

يف أقــرب وقت ممكن ،والدفع من أجل االنســحاب املنســق
للمقاتلني األجانب من ليبيا.
قدما
وبشــأن األزمة السورية ،قال غوترييش «سنم
يف التنفيــذ الكامل لقــرار مجلس األمن  2254الصادر يف
( »2015الذي يدعو لوقف اســتهداف املدنيني) ،مشددا عىل
أهميــة إعادة عقد لجنة دســتورية ذات مصداقية بقيادة
سورية.
وبخصوص األزمة اليمنية ،ذكر األمني العام األممي أن األمم
املتحدة تعمل للتوصل إىل وقف دائم إلطالق النار وفتح منافذ
البالد الحدودية ،واســتئناف عملية سياســية شاملة إلنهاء
الرصاع الكار الذي استمر  7سنوات.
وتطرق األمني العام ل مم املتحدة يف كلمته إىل الوضع يف
أفغانستان ،متعهدا بتوفري يان حياة ملساعدة شعبها.

البابـــــــــــــــــــــــــا بنيديكتـــــــــــــــــــــــــوس «مصـــــــــــــــــــــــــدوم»

أعــرب بابا الفاتيكان الســابق
بنديكــت الـــ  16عــن «صدمته
وخجلــه» بعد صدور تقرير اتهمه
بأنه مل يتخــذ أي إجراء ملنع كهنة
من ارتكاب انتهاكات جنسية بحق
أطفال قارصين.
وقال بيــان ،صادر عن املتحدث
باسم البابا السابق ،إن البابا مل يكن
عىل علم بالتقرير ،وســيفحصه
األيام املقبلة.
وكان تقريــر أُعــد بطلب من
الكنيســة اتهم ،هــذا البابا بأنه
مل يتخــذ أي إجــراء ملنع كهنة من
ارتكاب انتهاكات جنســية بحق
أطفال يف األبرشــية األملانية التي
ً
مسؤوال عنها انينيات القرن
كان
املا .
وأكد محامون مبكتب «فيســتفال شــبيلكر فاســتل» يف
التقرير أن الكاردينال جوزف راتســينغر (اسم البابا قبل توليه
منصبــه) مل يتخذ أي تدبري بحق  4كهنة يشــتبه بارتكابهم
اعتداءات جنسية عىل أطفال.
ويف رده عــىل تقرير املحامني ،أعــرب البابا الفخري البال
 94عا ًمــا واملقيم بالفاتيــكان ،واملبتعد عن الحياة العامة منذ
عام  ،2013عن رف ه «الشــديد» لتحميله أي مســؤولية عن
تلك االنتهاكات.
لكن املحامي مارتن بو يوضح أن هذا املوقف ال يتســم بـ
«املصداقيــة» يف نظر خرباء ،ألن األمر ،يف حالتني مذكورتني
بالتقريــر ،يتعلق برجيل دين ســبق أن ارتكبا اعتداءات مثبتة
ق ائيا .وواصل الكاهنان عملهام بالكنيسة ومل يتخذ أي إجراء
بحقهام.
ويشري معدو التقرير إىل تولد «قناعة لديهم» بأن الكاردينال
راتســينغر الذي كان يرأس األبرشية يف ميونخ وفرايزن كان
عىل علم بأن الكاهن بيرت هولرمان ســبق أن تحر بأطفال
جنسيا.
وكان هذا األخري وصل ،عام  ،1980إىل منطقة شامل الراين
فســتفاليا يف بافاريا حيث ارتكب انتهاكات مل يعاقب عليها
عىل مدى عقود.
وأصدرت محكمة يف بافاريا عام  1986حكام بحبســه مع
وقــف التنفيذ .لكنه نقل بعده ملدينة أخرى يف بافاريا ،وعاود
تجاوزاته إىل أن أجرب عىل التقاعد عام .2010
كــام وجه معدو التقرير انتقــادات للكاردينال راينهارد

ماركس ،األسقف الحايل ألبرشــية ميونخ وفرايزن لعدم
اتخاذه تدابري بحق كاهنني يشــتبه باعتدائهام جنسيا عىل
أطفال.
والكاردينــال ماركس هو الذي طلب إعــداد التقرير .ومن
املتوقع أن يديل بتعليق مقت ب عىل خالصته.

تعليق الفاتيكان

وعلــق الفاتيكان عىل التقرير معربا عن «شــعوره بالعار
والندم».
وقال مدير املكتب اإلعالمي ماتيو بروين لصحافيني «يجدد
الكريس الرسويل شــعوره بالعار والندم للعنف الذي مورس
عــىل قارصين من (قبل) رجــال دين ،ويؤكد لجميع ال حايا
ت امنه معهم».
وأضاف أن الفاتيكان ســيويل الوثيقة كل االهتامم الالزم،
مشريا إىل أنه سيطلع عليه بالتفصيل بعد نره ،وذلك «لدراسة
التفاصيل».
ولطاملــا لحقت بالكنيســة الكاثوليكيــة اتهامات عديدة
بانتهاكات جنســية بحق أطفال يف عدد من الدول ،إذ كشفت
لجنة وطنية فرنسية تحقق باالعتداءات الجنسية عىل األطفال
يف كنيســة «جان مارك سوفيه» أن ما بني  2900و 3200من
مرتكبي جرائم جنســية ضد األطفال كانوا كهنة ورجال دين
خرين بالكنيسة الكاثوليكية.
وقــال رئيــس اللجنة الوطنية الفرنســية إن هذا هو الحد
األد لتقديرات استندت إىل إحصاء وفحص وثائق الكنيسة،
والق ــاء والرطة الق ائية والصحافة والشــهادات التي
تلقتها لجنة التحقيق.

يف األصل إىل إصابة عامل يف أحد هذه املتاجر ،وبعدها تبني
إصابة  11من حيوانات الهامسرت باملرض.

بكني واأللعاب الشتوية

ويف العاصمــة الصينيــة بكني حثت الســلطات جميع
مناطقها أمس الســبت عىل الحفا عىل «وضع االســتنفار
التــام» يف الوقت الذي تواصل فيه املدينة تســجيل إصابات
محلية جديدة بفريوس كورونا ،وذلك قبل أقل من أســبوعني
عىل بدء دورة األلعاب األوملبية الشتوية.
وقالت مســؤولة يف مركز مكافحــة األمراض يف بكني
تدعى بان شينغهو -يف مؤ ر صحفي إن  27حالة انتقلتإليها العدوى محليا و هرت عليها أعراض ،يف حني تم رصد 5
حاالت بال أعراض يف العاصمة منذ  15كانون الثاين الجاري.
وفرضت املدن يف جميع أنحاء الصني قيودا أشــد رصامة
يف األســابيع األخرية يف محاولة للسيطرة عىل أي انتشار
جديــد لكوفيد ،19-يف خطوة اكتســبت أهمية إضافية مع
استعداد بكني الست افة األلعاب األوملبية الشتوية يف بداية
الشهر املقبل.
ونصحت كثري من املدن السكان بالبقاء يف أماكنهم وعدم
االنتقال ،كام طالبت القادمني إليها باإلبال عن رحالتهم قبل
أيام من وصولهم .وأعلنــت اللجنة الوطنية للصحة بالصني
تســجيل  63إصابة جديدة مؤكدة بفريوس كورونا الجمعة،
نزوال من  73يف اليوم السابق.

أرقام قياسية

أما يف روسيا ،فقد قال الفريق الحكومي املكلف مبكافحة
جائحــة كوفيد 19-إن البالد ســجلت أمس الســبت زيادة
قياســية جديدة يف اإلصابات باملرض يف  24ساعة املاضية،
مع انتشــار املتحور أوميكرون يف أنحاء البالد.
وقفزت اإلصابــات اليومية إىل  57ألفا و 212إصابة ،من
 49ألفا و 513يف اليوم السابق ،وتم أي ا تسجيل  681وفاة.
ويف العاصمة اليابانية طوكيو ،ســجلت الســلطات أمس
الســبت أعىل عدد من اإلصابات اليوميــة بكوفيد 19-لرابع
يوم عىل التوايل.
وقالت اإلدارة املحلية إن املدينة رصدت  11ألفا و 227إصابة
بعد يوم من إعادة فرض قيود عىل االنتقاالت والنشاط التجاري
تستمر حتى  13شباط املقبل.
و ثل العدد الجديد زيادة
بأك مــن ال عف عن ذلك
الذي تم تسجيله قبل أسبوع
عنــد  4561إصابة ،كام أنه
أعىل من الرقم املسجل وهو
بالرىض والتســليم ملشــيئته
 9699حالــة مؤكدة .وقالت
تعاىل
ننعي اليكم وفاة فقيدنا الغايل
إدارة طوكيــو إنــه تم أي ا
املأسوف عليه املرحوم
تسجيل  3وفيات و 12إصابة
العميد الركن املتقاعد
بأعراض شديدة امس األول.

واشــــــــــنطن ترفــــــــــ إصــــــــــدار تأشــــــــــيرة دخــــــــــو
لرائــــــــــد فضــــــــــاء روســــــــــي الــــــــــى البــــــــــ د
علقت وكالة الف اء الروســية عىل رفض
واشنطنمنحتأشريةسفرلرائدالف اءالرويس
نيكوالي تشــوب ،معتربة أن ذلك يعدّ «سابقة
خطرية يف التعاون الف ا بني البلدين».
وأكــدت الوكالــة أن «عدم منح التأشــرية
األمريكية لرائد الف اء تشــوب يهدد سالمة
املحطة الف ائية الدولية».
وقــال رئيس وكالــة الف اء الروســية
«روسكوســموس» ،دميــرتي روغوزين ،إنه
ســيقوم باستفســار وكالة «ناسا» حول هذا
املوقف.
وكشــف مصدر دبلومــايس مطلع لوكالة
«سبوتنيك» أن السلطات األمريكية رف ت منح
رائد الف اء الرويس ،نيكوالي تشوب ،تأشرية
دخــول إىل بالدها ،وذلك من دون تفســريات
إضافية.
وقــال املصدر للوكالةُ « :منــع رائد الف اء،
نيكوالي تشــوب ،الذي كان من املقرر أن تكون
رحلته إىل محطة الف اء الدولية يف ربيع عام
 ،2023مــن الحصول عىل تأشــرية دخول إىل
الواليات املتحدة من دون تفسري».
وأوضح أنه تقليدياً يتم تدريب جميع األع اء

الروس يف البعثة يف مركز جونســون للف اء
قبلالسفرإىلمحطةالف اءالدولية،مشرياًإىل
أن التدريب يشمل دراسة هيكل الجزء األمري
من املحطة بنفس الطريقة التي يستعد بها رواد
الف اء من الواليات املتحدة يف روسيا.
وســابقاً ،ذكر الكونغــرس األمري  ،يف
تقري ٍر له ،له أنّ روســيا والصني ُ ثالن تهديداً
محتمالً بالنســبة إىل الواليــات املتحدة يف
الف اء.وجــاء يف التقرير الذي أعدته «خدمة
األبحــاث» التابعــة للكونغــرس أنّ «خصوم
الواليات املتحدة درســوا نظريات إجراء الحرب
وركزوا عىل األنظمة الف ائية ك ُنقطة ضعف
خاصة بالواليات املتحدة».
منجهته،أشاررئيسوكالةالف اءالروسية
يف وقت سابق ،إىل أن «موسكو ستنسحب من
محطــة الف اء الدولية عام  2025إذا مل ترفع
واشنطنالعقوباتاملفروضةعىلقطاعالف اء
والتي تعرقل إطالق األقامر الصناعية الرويس».
ودعت روسيا مراراً إىل وضع اتفاقية لحظر
نر األسلحة أو اســتخدام القوة يف الف اء
الخارجي ،وقدمــت مقرتحاتها إىل الجمعية
العامة ل مم املتحدة.

مقتـــــــــــــــل شـــــــــــــــرطي فـــــــــــــــي نيويـــــــــــــــور
قتل طــي يف الثانيــة والعرين من
العمــر وأصيب خر بجروح خطرة بالرصاص
خالل تدخل للتصدي ألعامل عنف يف شــقة
يف حي هارمل يف نيويورك ،بحسب ما أعلنت
الرطة ورئيس بلدية املدينة إيريك دامز الذي
دعا السلطة الفيدرالية إىل املساعدة يف وقف
انتشار األسلحة النارية.
وقالت الرطة إن الحادث املأساوي وقع
عندمــا تدخل ثالثة طيني قبيل املســاء
عــىل إثر اتصال هاتفي من ســيدة تواجه
ابناً عنيفاً لها يف الشــارع  135يف شامل
مانهاتن.
وقالــت قائدة طة نيويورك ،كيشــانت
سيول ،من مستشفى هارمل ،إنه عندما وصل
الرطيــون الثالثة ،قام رجل يف الســابعة
واألربعني من العمر «بفتح النار فجأة عليهم،
وخالل لحظة توقفت حياة شــاب يف الثانية
والعريــن وترضرت حياة خــر إىل األبد».
وذكرت وســائل إعالم أن مطلق النار قتل لكن
السلطات مل تؤكد ذلك.
وهذه هي املرة الثالثة هذا األســبوع التي
يُطلــق فيها النار عىل رجال طة يف مدينة
يبل عدد ســكانها نحو تسعة ماليني نسمة.
يف الحادثتني السابقتني ،مل يسفر إطالق النار

عن مقتل طيني أو إصابتهم بجروح خطرة.
ودعا رئيس بلدية نيويــورك الد قراطي
والرطي السابق الذي توىل منصبه يف األول
من كانون الثاين بعد انتخابه بنا ًء عىل وعود
مبكافحة الجر ة ،كل القوى يف املدينة إىل
االتحاد ملواجهة العنف املسلح.
وقــال «نريد من واشــنطن أن تن م إلينا
وتتحــرك اآلن لوقف انتشــار األســلحة يف
نيويورك» ،مؤكداً «ســنجد هذه األســلحة
وسنجد الذين يجلبونها ويستخدمونها».
وبعد أن شــهدت زيادة يف الجرائم العنيفة
يف  2020خالل جائحة كوفيد ،19-تراجعت
أرقــام الجر ة بشــكل طفيــف يف 2021
يف أكــرب مدينة يف الواليــات املتحدة .لكن
نيويورك شــهدت يف األيام األخرية جر تي
قتــل جديدتني .فقد قتلت ميشــال غو ،وهي
أمريكيــة من أصول ســيوية تبل من العمر
رد مصاب
 40عامــاً ،بعــد أن دفعها رجل م ّ
باضطرابات نفســية يف محطة املرتو تا ز
سكوير املزدحمة عند وصول القطار.
وقبل يوم قُتلت البورتوريكية كريســتال
بايرون نيفيس ( 19عاماً) برصاص لص أمام
صندوق مال مطعم لسلســلة برغر كين يف
منطقة إيست هارمل يف مانهاتن أي اً.

للمـــــــــــــــرة الثانيـــــــــــــــة هـــــــــــــــذا الشـــــــــــــــهر
مهاتيـــــــــــــــر محمـــــــــــــــد يدخـــــــــــــــل املستشـــــــــــــــفى
قال متحدث باســم رئيــس وزراء ماليزيا
الســابق مهاتري محمد إن مهاتري دخل وحدة
رعاية القلب باملعهد الوطني ألمراض القلب.
وهي املرة الثانية خالل شهر التي يدخل فيها
مهاتري ( 96عاما) املستشــفى ،وكان قد خر
منه بعدما ُوصف بأنــه إجراء طبي اختياري
ناجح األسبوع املا .ومل يذكر املعهد الوطني
ألمراض القلب وقتها ما اإلجراء الذي خ ع له
رئيس الوزراء الســابق الذي عا أك من مرة
من مشــاكل يف القلب .وكان مهاتري -الذي ال
يزال ع وا نشطا بالربملان -قد دخل املستشفى
يف كانون األول املــا  ،وخر بعدما أبدى
األطباء رضاهم عن نتائ الفحوص الالزمة.

وفيـــــــــــات

فادي حسني ابو زين

يصىل عىل جثامنه الســاعة
الثانية عرة من هر اليوم االحد
املوافق يف  23كانون الثاين 2022
يف موقف البلدة ،نيحا الشوف.
تقبل التعازي بعد الدفن ويومي
االثنــني والثالثاء  24و 25الجاري
يف منزله الكائــن يف بلدته نيحا
الشوف ويوم الخميس  27الجاري
يف دار طائفة املوحدين الدروز يف
بريوت من الساعة الحادية عرة
قبل الظهر حتى الثالثة بعد الظهر.
اآلســفون ل ابو زين ،ل غيث
وعموم اهايل نيحا الشوف
نظــرا للظــروف الراهنة تقبل
التعازي عىل االرقام التالية:
زوجتــه ناديــا عــيل غيث:
03/685004
ابنه مازن71/386352 :
ابنته سريين03/790006 :
ابنته كارولني-03/617070 :
03/777607
شقيقته امال:
(whatsapp( 00584141687441
شقيقته بارعة:
(whatsapp( 00971504447789
بيــار موصليل يتقــدم باحر
التعازي اىل روز لبيب ابيض لوفاة
شقيقها

جوزيف لبيب ابيض

يف اسرتاليا ،واي ا يعزي سمري
غاوي وابنه جاد غاوي

1

األحد  23كانون الثاين 2022

ر يا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

بـــــطـــــولـــــة لـــــبـــــنـــــان فـــــــي كــــــــــرة الـــــســـــلـــــة :
فــــــوز مــســتــحــق لـــلـــريـــا ـــي عـــلـــى االنـــتـــرانـــيـــ

تــزلــ  :تــحــديــد مــوعــد جــديــد للسباقات
ب ــس ــبـ ـ ســــــوء األحــــــــــوا ال ــج ــوي ــة

عار اال حا ال بنا

م مبارا االن اني والريا

ضمن منافســات االســبوع الثاين عر
لبطولة لبنان «أكس أكس أل أي جي» يف كرة
فوزاً مستحقاً
الســلة ،حقق فريق الريا
بنتيجة  82 - 95وبفارق  13نقطة امام فريق
انرتانيك يف اللقاء الذي اقيم عىل ارض ملعب
سنرت د ريجيان يف انطلياس امام ما يقارب
 300مشــجع يف املدرجات بســبب انتشار
فريوس كورونا.
وبالعودة اىل مجريات اللقاء ،تقدم الريا
يف الربع االول بفارق اىل  8نقاط وانهى الربع

الثاين بفارق  6نقاط وبنتيجة .50 - 44
تفوقه
ويف الربــع الثالث ،أكمل الريا
ووسع الفارق اىل  12نقطة ويف الربع االخري
تناقل الفريقان التســجيل قبل أن يحســم
املباراة بنتيجة  82 - 95وبفارق 13
الريا
نقطة ملصلحة رجال املدرب جور جعجع.
وكان اف ل مسجل يف اللقاء من الريا
الالعب جــان عبد النوربـــ  31نقطة بينام
االف ل يف االنرتانيك كان يوســف غنطوس
برصيد  28نقطة.

أرقــــــــــــــــــــام كــــــــــارثــــــــــيــــــــــة ..هــــــــــل فــــشــــل
تــــــشــــــافــــــي فـــــــــي إنـــــــــقـــــــــاذ بـــــرشـــــلـــــونـــــة؟

ل ت ل ع ال

قرر اإلتحــاد اللبناين للتزل عىل الثل اقامة الســباقات
الدولية للرجال والسيدات والناشئني يف التزل األلبي ملوسم
 2022يف  29و 30و 31كانــون الثاين الجاري والتي كان من
املقرر إقامتهــا يف  24و 25و  26كانون الثاين الجاري عىل
منحدرات جربان خليل جربان يف األرز وذلك بســبب ســوء
األحوال الجوية.
عىل األندية التي تود تســجيل العبيها إرســال األســامء
واألعامر إىل اإلتحاد قبل الســاعة الثانيــة عرة من هر
األربعاء الواقع فيه  26كانون الثاين الجاري.
كام ق ّرر اإلتحاد تنظيم السباقات األوىل لفئة األوالد يف 3
و 4و 5شباط املقبل عىل منحدرات املزار يف كفردبيان والتي
كان مــن املقرر إقامتها يف  30و 31كانون الثاين الجاري و1
شباط املقبل وذلك بسبب سوء األحوال الجوية اي اً.
عىل األندية التي تود تســجيل العبيها إرســال األسامء
واألعامر إىل اإلتحاد قبل الساعة الثانية عرة من هر نهار
الثالثاء الواقع فيه  1شباط املقبل.
يشــار اىل أن الســباقات مخصصة لفئتي األوالد (ذكور
وإناث) كاال :
 الفئة األوىل مواليد سنة ()2007-2006 -الفئة الثانية مواليد سنة ()2009-2008

«ل ــع ــب ــة االنــــتــــ ــــار» تـــنـــذر بــضــيــا
صــفــقــة مــجــانــيــة ع ــل ــى بــرشــلــونــة

ايف

يبدو أن مهمة تشــايف هرينانديز كمدير
فني لربشلونة ستكون عصيبة للغاية ،عىل
عكس وقته حينام كان العبا.
تشايف وهو من أساطري برشلونة ،حقق
مع الفريق ،كالعب كل ما كن الظفر به من
بطوالت وأرقام ،لكنــه عاد للنادي الكتالوين
كمدرب يف روف قاسية.

فشل متواصل

برشــلونة ودع مؤخرا بطولة كأس ملك
إســبانيا التي يحمل لقبهــا من مرحلة ن
النها  ،وذلك بعد خسارته ،مساء الخميس
أمام أتلتيك بلباو بنتيجة .3-2
الهز ة جاءت بعد أسبوع عىل خسارته
يف نصف نها كأس السوبر اإلسباين ضد
ريال مدريد بنفس النتيجة ،ف ال عن توديع
مســابقة دوري أبطال أوروبا يف الشــهر
من مرحلة املجموعات.
املا
وفشل برشلونة يف التأهل إىل ن نها
دوري األبطــال للمرة األوىل منــذ  21عاما،
وذلك بعد احتالله املركز الثالث يف مجموعته،
خلف بايرن ميونخ املتصدر وبنفيكا الوصيف.
أي ا ،ف ن برشلونة يعد بعيدا عن املنافسة
عىل لقب الدوري اإلســباين ،بل يواجه خطر
عدم املشاركة يف دوري األبطال ،حيث يحتل
املركز السادس برصيد  32نقطة بفارق نقطة
عن أتلتيكو مدريد الرابع.
ماذا قدم تشايف مع برشلونة حتى اآلن
األرقام تشــري بوضوح إىل أن برشلونة
مل يتحسن منذ وصول تشــايف لتدريبه يف

 ،خلفا للمقال الهولندي

ترين الثاين املا
رونالد كومان.
وخــاض برشــلونة  13مبــاراة يف كل
املنافســات تحت قيادة تشايف ،حقق فيها 5
انتصارات مقابل  4تعادالت و 4هزائم ،مسجال
 18هدفا ومستقبال لنفس العدد من األهداف.
الـ 4هزائم منها  3كانت مؤثرة يف خرو
البارسا من  3بطوالت ،حيث تعرض للخسارة
 3-0ضد بايرن ميونخ ليودع دوري األبطال،
وذلك بالشــهر املا  ،ثم هزم  3-2األسبوع
أمام ريال مدريد يف كأس الســوبر
املا
اإلسباين ،وتبع ذلك الهز ة بنفس النتيجة
عىل يد بلباو يف كأس امللك.
ومن ثم ،ف ن تشايف مل يستطع حتى اآلن
حل مشاكل برشــلونة ،بل زادت يف عهده،
عثامن
وكان خرها أزمة الجنــاح الفرن
د بيل ،والذي قرر النادي بيعه يف الشــهر
الحايل ،بعدما رفض الالعب تجديد عقده.
ف ال عن ذلك ،ف ن برشلونة مل يستطع
حل أزمــة التعاقدات ،رغم ضمه يف املريكاتو
الحايل ،الجناح اإلســباين فريان توريس من
مانشسرت ســيتي ،لكنه مل يستطع تسجيله
يف قامئته إال بعد االســتغناء عن الربازييل
فيليبــي كوتينيــو ،ف ال عــن تقليل عقد
الفرن صامويل أومتيتي.
وبالتايل ،يجب عىل تشــايف أوال أن يعي
حجم املشاكل الكربى التي يعيشها برشلونة،
والعمل عىل حلها مع اإلدارة ،حتى يستحق أن
يطلق عليه لقب «املنقذ» ألنه حتى اآلن فشل
يف مهمته.

تحذير « ..» 16رسالة ألفيس إلعادة ميسي إلى برشلونة
ذكر الربازييل داين ألفيس
هــري فريــق برشــلونة
اإلســباين ليونيــل مي
زميله السابق يف كامب نو
والعب باريس سان جريمان
الحايل بتحذير قديم.
ألفيس عــاد مؤخراً إىل
كامب نو بداية من املريكاتو
الشــتوي  ،2022بعــد 6
سنوات من رحيله يف صيف
 ،2016وقت كان ليو ال يزال
ا الفي
العباً يف برشلونة.
وكشــف ألفيــس يف
ترصيحات لصحيفة «ســبورت» الكاتالونية
عن تحذير وجهه إليــه الربغوث عند انتقال
الالعب األك تتويجــاً بالبطوالت يف العامل
ليوفنتوس اإليطايل وقتها.
أف ل العب
ويقــول ألفيس« :ميــ
يف تاريخ كرة القدم ،مــن الغريب أن أجيء
إىل برشــلونة وال أراه أو ال يكــون موجوداً
يف القامئة ،ولكن أحياناً ال تحدث األشــياء
بالشكل الذي نحلم به».
ووجه ألفيس رســالة مليــ من أجل
العودة لكامب نــو ذكره من خاللها مبا قاله
له ليو يف  2016عند رحيله« :لقد أخربته أنه

لن يجد مكاناً أف ل من هنا  -برشــلونة ،-
هو من قال يل نفس هذه الكلامت عند رحييل
من قبل ،سيكون من األف ل لو أنهى مي
مسريته يف كامب نو».
مي ارتبط مؤخراً بالعودة إىل برشلونة
بســبب عدم تأقلم عائلته عــىل العيش يف
العاصمة الفرنسية باريس ،ولكن الالعب مل
يعلق عىل األمر ال من قريب أو من بعيد.
يذكر أن مي يبقى أســطورة برشلونة
التاريخية عىل مدار  17ســنة دافع فيها عن
ألــوان الفريق األول منــذ  2004حتى العام
 ،2021جعلته أف ل هداف يف تاريخ
املا
النادي والليغا.

ي ار ز كويتا

يخطط نادي برشــلونة اإلســباين إلبرام مجموعة من
الصفقات املجانية خالل فــرتة االنتقاالت الصيفية القادمة،
تجنبا الستنزاف خزينته بأموال طائلة.
النادي الكاتالوين عا طيلة األشــهر املاضية من تردي
وضعه االقتصادي يف أعقاب رحيل مجلس اإلدارة الســابق،
برئاسة جوســيب ماريا بارتوميو ،وهو ما تسبب يف انتقال
األرجنتينــي ليونيل مي مجانا إىل باريس ســان جريمان
الفرن .
وبــدأت اإلدارة الحالية ،برئاســة خــوان البورتا ،رصد
مجموعة من الالعبني الذين أوشــكت عقودهم عىل االنتهاء
مع أنديتهم ،ل م بع هم يف صفقات انتقال حر.
ووفقا لصحيفــة «الصن» الربيطانية ،ف ن برشــلونة
قد يتلقى بة من أحد أهدافه يف ســوق االنتقاالت ،وهو
اإلسباين سيزار أزبلكويتا ،مدافع تشيل اإلنكليزي.
وعىل الرغــم من عدم تجديــد عقده حتــى اآلن ،إال أن
الصحيفة أشــارت إىل رغبة قائد البلوز يف إنهاء مســريته
داخل ملعب ستامفورد بريد .
وســي طر أزبلكويتا لالنتظار قليــال ،أمال يف حصوله
عىل عقد جديد من النــادي اللندين ،لتحقيق حلمه باالعتزال
بقميص تشيل .
وتشــري التقارير إىل عزم مارينا غرانوفســكايا ،مديرة
النادي ،مامرســة «لعبة االنتظار» مع أزبلكويتا ،للتحرك يف
الوقت الحاســم من أجل تجديد عقد الالعب املخرضم ،البال
من العمر  32عاما.
وحال عدم تلقي الظهري اإلســباين عرضا من ناديه ،ف ن
األبواب ســتكون مفتوحة عىل مرصاعيها أمام برشــلونة
لجلبه إىل ملعب كامب نو مجانا.

«الفو ى املثالية» ...هل ينجح نيمار
فـــي ت ـ ــيــيــر عــقــلــيــة الــكــارهــيــن
سيكون الربازييل نيامر دا سيلفا نجم باريس سان جريمان
عىل موعد مع حدث استثنا بالنسبة له هذا الشهر.
وســتعرض منصة «نتفليكس» أواخر هذا الشــهر ،فيلام
وثائقيا من  3أجزاء بعنوان «الفوىض املثالية» عن حياة نيامر
خار امللعب باإلضافة إىل العمليات التســويقية التي يديرها
والده.
نيامر يأمل أن يســاعد هذا الفيلــم الوثائقي عىل تعريف
الناس به بشكل أكرب خاصة أولئك الذين ال يحبونه ،وينتقدون
الكثري من ترصفاته.
وقال نيامر يف ترصيحات لشــبكة « »ESPNالتلفزيونية
األمريكيــة« :أولئك الذين يعرفونني يعلمــون من أنا وهذا ما
يهمني بشكل كبري».
وتابع« :أما بالنسبة ألولئك الذين ال يعرفونني ويتحدثون
عن أشياء سيئة بشــأين ،فقد وضعتهم جان ًبا ،لكني مل أن
يتمكنوا من مشاهدة هذا الفيلم الوثائقي وأن يقوموا بتغيري
فكرتهم أو الصورة التي لديهم عني ولو قليالً».
وأضاف« :قلة من النــاس يعرفون حقًا ما أنا عليه ،فقط
أصدقا املقربني ،وعائلتي ،وبعض زمال يف الفريق ،واآلن
أشــعر أنني أســتطيع أن أ هر جز ًءا أكرب من حيا  ،وكيف
أكون يف كل يوم ،يف العمل ويف املنزل ،وكيف أنا كأب ،وابن
وأ ».
وأردف « :مــل أن يظهر هذا الفيلــم الوثائقي هذا الجانب
للناس ،هذا ما عملنا عليه ،أن نظهر الحقيقة بنســبة ، 100
وهو األمر األهم».

بــطــولــة لــبــنــان فـــي كــــرة الـــقـــدم املــرحــلــة : 11
الــعــهــد يــعــزز صــدارتــه وتــعــاد الحكمة م ـ االخ ــاء

ر ة العب الع د

حقق العهد فوزا مثــريا عىل الصفاء (-2
ومع انطالق الشوط الثاين أهدر سيزار أبو
 ،)1أمس الســبت ،عىل ملعب أمني عبد النور شقرا فرصة خطرية ،بعدما أخفق يف متابعة
يف بحمدون ،ضمن منافسات الجولة الـ  11تسديدة سعيد سعد التي ارتدت من الحارس،
األخرية من مرحلة ذهاب الــدوري اللبناين إذ سدد أبو شقرا برعونة فوق املرمى.
لكرة القدم.
ورفع الحكمة رصيده إىل  10نقاط يف املركز
ورفع العهد رصيده بذلك إىل  29نقطة يف التاسع ،يف حني رفع اإلخاء رصيده إىل  8نقاط
الصدارة ،بينام تجمد رصيــد الصفاء عند  9يف املركز  11مع مباراة مؤجلة أمام النجمة.
نقاط ،يف املركز العا .
الدرجة الثانية
وشــهدت املباراة تفوقــا واضحا للعهد
حقق الشــباب الغازية فــوزا مثريا عىل
يف الشــوط األول ،حيث افتتح التسجيل يف
الدقيقة  14عرب الالعب حسني زين ،بتسديدة حســاب الســالم زغرتا بنتيجــة  1-3يف
املباراة التي جرت عىل ملعب املرداشية ضمن
قوية سكنت شباك الحارس الصفاوي.
وأضاف العهــد الهدف الثاين يف الدقيقة منافســات الجولة األخرية من دوري الدرجة
 ،20عرب حســني منذر بعد مراوغة دفاعات الثانية اللبناين.
ورفع الشــباب الغازيــة رصيده إىل 46
الصفاء ،وتسديد كرة متقنة يف املرمى.
ومع انطالق الشوط الثاين ،حاول الصفاء نقطــة يف صدارة ترتيب الــدوري ،يف حني
العودة إىل اللقاء من خالل هدف روين عازار ،تجمد رصيد السالم عند  43نقطة يف وصافة
يف الدقيقة  ،65لكنه فشــل يف تســجيل الرتتيب ،ليصعدان ســويا إىل دوري الدرجة
التعادل ،أمــام دفاعات محكمــة من العهد األوىل (املمتاز).
سجل أحمد ميك الهدف األول يف الدقيقة
وتألق الحارس.
وتعــادل فريقــا اإلخاء األهــيل عاليه  ،11وأضاف الالعب نفســه الهــدف الثاين
والحكمة سلبيا يف املباراة التي جرت بينهام للفريق الجنويب يف الدقيقة .16
وشهدت الدقيقة  23تسجيل السالم هدف
عىل ملعب مجمع فؤاد شهاب يف جونية.
وجاء الشوط األول سلبيا من ناحية األداء تقليص الفارق عرب الالعب عامر محفوض.
ومع انطالق الشوط الثاين أضاف الغازية
والنتيجة ،حيث اقتــرص عىل فرصة وحيدة
الهــدف الثالث يف الدقيقــة  61عرب الالعب
لكل فريق.
وأهدر محمد املرصي العب اإلخاء األهيل حسني خليفة.
وعقب نهاية املباراة تو الشباب الغازية
عاليــه كرة عرضية حولها فــوق املرمى يف
بلقب البطولة ليزين عودته إىل مصاف أندية
الدقيقة .35
وحاول الحكمة تسجيل هدف التقدم عرب الدوري املمتاز.
وعاد الفريقان ســويا للدوري املمتاز بعد
نجمه حيدر عواضة ،الذي سدد كرة مبا ة
نحو املرمى تصدى لها حارس املرمى شــاكر هبوطهام ملوســم واحد فقط لدوري الدرجة
الثانية.
وهبي برباعة.

الــبــطــوالت األوروبــــيــــة املــحــلــيــة ف ــي كـــرة ال ــق ــدم :
فـــوز درامــــي ملــانــشــســتــر يــونــايــتــد عــلــى وســـت هــام

م لقا مان س يونايتد وو ت ا

حقق مانشســرت يونايتد انتصــاراً درامياً
عىل حساب ضيفه وست هام بهدف دون رد،
أمس السبت ،يف املباراة التي احت نها ملعب
أولد ترافورد ضمن لقاءات الجولة رقم  23من
الدوري اإلنكليزي املمتاز.
وسجل هدف مانشســرت يونايتد الوحيد
ماركوس راشفورد يف الدقيقة (.)90
وبتلــك النتيجة رفع مانشســرت يونايتد
رصيده إىل  38نقطة لريتقي إىل املركز الرابع،
بينام تجمد رصيد وســت هام عند  37نقطة
يف املركز الخامس.
وفاز فريق أســتون فيــال عىل م يفه
إيفرتون .0-1
ويدين أستون فيال بالف ل يف هذا الفوز
لالعبــه إميليانو بوينديا الذي ســجل هدف
املباراة الوحيد يف الدقيقة الثالثة من الوقت
بدل ال ائع للشوط األول.
ورفع أســتون فيال رصيده إىل  26نقطة
يف املركز العا وتوقف رصيد إيفرتون عند
 19نقطة يف املركز السادس عر.

اسبانيا

فاز فريق قاد عىل م يفه ليفانتي (-2
 )0خالل املباراة التي جمعتهام أمس السبت
يف الجولــة الثانية والعريــن من الدوري
اإلسباين املمتاز «الليغا».
وســجل هديف قاد ألفــارو نيغريدو
وسالفادور بون يف الدقيقتني  34و.74
وأنهى فريق ليفانتي املباراة بـ 10العبني
بعد طرد أليسيو ليسيك يف الدقيقة .76
ورفــع قاد رصيــده إىل  18نقطة يف
املركز الثامن عر ،وتوقف رصيد ليفانتي عند
 11نقطة يف املركز العرين األخري.

ايطاليا

تعادل فريق جنوى مع ضيفه أودينيزي،
بنتيجة ( )0-0خــالل املباراة التي جمعتهام

أمس الســبت ،يف الجولة الثالثة والعرين
من الدوري اإليطايل.
وشــهدت املباراة طرد أندريا كامبياســو
العب جنوى يف الدقيقة .79
ورفع جنوى رصيــده إىل  13نقطة يف
املركز التاسع عر «قبل األخري».
كام رفــع أودينيزي رصيده إىل  24نقطة
يف املركز الرابع عر.

أملانيا

استعاد فريق بوروسيا دور وند ،توازنه
بعد خروجه من بطولة كأس أملانيا ،وفاز عىل
م يفه هوفنهايم ( ،)2-3أمس الســبت يف
الجولة العرين من الدوري األملاين.
سجل أهداف دور وند إيرلين هاالند يف
الدقيقة السادسة وماركو ريوس يف الدقيقة
 58وديفيد راوم ،العب هوفنهايم ،بالخطأ يف
مرمى فريقه بالدقيقة .66
يف املقابل ،سجل هديف هوفنهايم أندري
كراماريتش يف الدقيقة األوىل من الوقت بدل
ال ائع للشــوط األول وجورجينيو روتر يف
الدقيقة .77
ورفع بوروسيا دور وند رصيده إىل 43
نقطة يف املركز الثاين ،بفارق  3نقاط خلف
بايرن ميونخ الــذي يواجه هريتا برلني اليوم
األحد ،فيام توقف رصيــد هوفنهايم عند 31
نقطة يف املركز السادس.
وكان بوروسيا دور وند ودع منافسات
من دور الـ16
كأس أملانيا يوم الثالثاء املا
بعد الخسارة أمام سانت بويل (.)1-2
وشــهدت املرحلة أي ا هــذه الجولة
فــوز يونيــون برلــني عىل بوروســيا
مونشــنغالدبا ( ،)1-2وفرايبور عىل
شــتوتغارت ( ،)0-2وغروتر فيورث عىل
ماينتــس ( ،)1-2وبايــر ليفركوزن عىل
أوغسبور (.)1-5
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؟

كان مــن كبار املغنــني يف العرص األموي .مات وهو
يغني يف حفلة إزدحم فيها الناس .ســقط الرواق عىل
الح ور ،فسلموا جميعا إال هو.
إسمه مؤلف من عرة حروف .إذا جمعت:
 -5+1+3+9+5مدينة فلسطينية.
 -6+8+2+6+5نهر يف افريقيا.
 -6+5+3+9عملة عربية.
 -6+5+10+6مغنية وفنانة لبنانية.
 -9+5+7ساخن.
 -9+5+6مدينة يف ايران.
َ
إشتاق إىل.
-4+7

افقيا:

الحل السابق

عموديا:

1ـ دولــة أمريكية ،ذكَر
الظباء.
2ـ معركــة خاضهــا
نابوليون ،نقيض امل ُعارض.
3ـ نائــب لبناين راحل،
س ّنور.
وفني ال ء،
َــب
ه
ذ
4ـ
َ
َ
قنفذ البحر ،يعرتف.
5ـ سك َن باملكان ،للتأ ّو ،
من ملوك اشور ،نظَر.
6ـ و ّبخهم ،نهر أورويب،
من الخ ار ،ترفع صوتها،
للتفسري.
7ـ شاعر إنكليزي راحل،
م دب طعام عامرة.
8ـ طائر ما يشــبه
صوتــه صوت البــق  ،ال
يباح به ،متشابهان ،مياه

لحق بـ.
جارفةَ ،
9ـ رجعنا ،يتخلّصون من
العبودية ،شجاع مقدام يف
القتال.
10ـ االســم الثــاين
لشــاعر برتغايل ،حيوان
ويفّ لصاحبه ،لالستدراك،
أقوال سائرة ،يخصني.
11ـ أداة النظــر ،ضمري
متصــل ،أريــ  ،مدينة
مرصية.
12ـ ذم ،عــازف بيانو
لبناين راحل ،االسم الثاين
لالعبة تنس أمريكية.
أسد ،ال ء املطيل
13ـ َ
بـ ،مادة قاتلة.

الحل السابق
1ـ أبيدجان ،الداكن
2ـ فرسان ،محمد عبده
3ـ غنّ ،نبرص ،تنرت
4ـ أك ّنت ،ه ،خ ّو
5ـ ين ،وليم بت ،الباسبور
6ـ ســلطنة ،مــأرب ،بر،
عجاف
7ـ تاه ،ايركهارت ،الع ّ
نق
8ـ ح ّنت ،بد ،وردةّ ،

1ـ بلدة يف الشامل ،بلدة يف
ق اء صور ،شاركَ بـ.
2ـ عاصمة غربية ،نداويه.
3ـ ممثل بريطــاين راحل،
عيب.
4ـ تكــ ّرر القــول ،عاصمة
أوروبية.
5ـ جبــال أوروبيــة ،غري
متعلَم ،الصنف.
6ـ س َق ْيتهُ  ،نحاس.
7ـ االســم الثاين لصحايف
لبناين ،ق اء لبناين ،ارسعْ.
8ـ مطّاط ،تقايض.
9ـ نهــر افريقي ،شــاط ،
ر الخرب.
إنت َ
10ـ مسلسل لفريال كريم،
قالدة.

افقيا:

عموديا:

9ـ ناسك ،ســحبان وائل،

نطح
َ
نب
10ـ كيفون ،أنّبه ،برتّ ،
بس
11ـ أمن ،أملس ،ايواّ ،
12ـ نا ،األوالد ،التحليق
13ـ املتد ّرب ،يندرـ متانة

االبرا

11ـ قــ ّوة ،طبيــب ،كاتب
فرن راحل.
12ـ االســم الثــاين ملمثل
ص َوري.
مرصي راحلُ ،
إنحرف ،حدّ ثت بالخرب،
13ـ
َ
يرمون بال ء متفرقا.
14ـ وزير لبناين سابق.
15ـ أرشــدَ  ،مغنية نيةـ
إماراتية.
16ـ طلع وك َ حمل الشجر،
رقدَ .
17ـ رئيــس حكومة لبناين
راحل.
18ـ ممثلة سورية صاحبة
الصورةُ ،عمر.

1ـ أفغانستان ،أنا
2ـ برنكيال ،اكامل
3ـ يس ،طه حسني
4ـ دانتون ،نكفٍ ،ت
5ـ جنب ،لتأت ،والد
6ـ صأي ،سنامر
7ـ منر ،ممراح ،لوب
8ـ شباك ،باسل
9ـ أ ّمت ،ترهبان ،أي

10ـ لدنا ،بادن بادن
11ـ د َعتها ،وهي
12ـ ابر ،لبتوا ،وأر
13ـ كد ،خرب ،رئبال
14ـ نه وا ،أدْلت ،تم
15ـ سعلة ،ربحت
16ـ بجع ،سال
17ـ واشنطن ،ين
18ـ رفيق حبيقة

ه ي دو فرانس

اخترب معلوماتك
1ـ ما اسم امليثاق الذي وضعه الرئيس األمري فرنكلني
روزفلت باالشــرتاك مع رئيس وزراء بريطانيا ونستون
ترشل يف ب 1941
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ مــا اســم أول فيلم للمخر ألفرد هيتشــكوك يف
هوليوود ،علام بأنه نال عليه جائزة أوسكار ألف ل فيلم
سينام
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3ـ يف أية ســنة قدمت كوكب الرق السيدة أم كلثوم
أوىل حفالتها يف لبنان
ـــــــــــــــــــــــــــــ
4ـ يف أية دولة أمريكية يقع مطار ماريانو اسكوبيدو
ـــــــــــــــــــــــــــــ
5ـ من هو الصناعي الفرن الذي أول من حاك الحرير
االصطناعي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
6ـ يف أية ســنة نُصبت مسلة االقرص الفرعونية يف
ساحة الكونكورد يف باريس
ـــــــــــــــــــــــــــــ
7ـ ما اسم العرص الذي يرجع اىل  15مليون سنة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
8ـ مــا هي الهواية املف لة جدا لدى بيليه ،نجم الكرة
الربازييل املعتزل ،وأي ا املغنية الفرنســية مرياي ماتيو،
واي ا ملكة بريطانيا إليزابيت

ال ــش ــب ــك ــة الــصــ ــيــرة
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افقيا:

عموديا:

1ـ مطربة لبنانية.
2ـ أمري بريطاين.
3ـ عاصمــة دولــة
افريقية.
4ـ نعم باألجنبية ،ت َعب.
5ـ عنرص كيميا .

1ـ عاصمة أوروبية.
2ـ الشــهر االول يف
التقويم الغريغوري.
3ـ جوابك.
4ـ ابتعادي عن الشبهات
واملعا .
أهــم مــدن
5ـ مــن
ّ
سويرسا.

الحل السابق
عموديا:

افقيا:
1ـ نجران.

1ـ ناتال.

2ـ أريحا.

2ـ جرجوع.

3ـ تجربه.

3ـ ريبال.

4ـ أوان.

4ـ أح ّرنا.
5ـ ناه.

5ـ لعالع.

الحل السابق الخترب معلوماتك
1ـ الغراب.
2ـ الهومنمن.
3ـ إسبانيا.
4ـ راسني.
5ـ سنة 1945
6ـ اليوبيل الساتاين.
7ـ دولة بوتان.
8ـ سنة 1896

من أربعة حروف:

الحمل
) 21ذار  20 -نيسان)

الثور
) 21نيسان  21 -أيار)

أنت قلق وحائر من بعض املســؤوليات التي
قراراتك واضحة ورصيحة للغاية .املســائل
العاطفيــة ســوف تعطيك الــرسور العام .ألقيت عليك يف اآلونة األخرية .عاطفيا ،األمور
اهتاممك الزائد مبــن حولك يجعلك يف مركز ستسري نحو األحســن ،فحاف عىل عالقتك
الجيدة.
قيادي.

الجوزاء
) 22أيار  21 -حزيران)

الرسطان
) 22حزيران  23 -وز)

تجتاحــك زحمة أفكار فتشــعر باالرتباك
أوقاتا متشــنجة بســبب املشاكل
الكثرية املرتاكمة ،وقد تنفجر غاضبا بســبب وعدم القدرة عــىل اتخاذ القرار الصائب الذي
ترصف أو موقــف ما ،اال انك تتلقى الدعم من يناسبك .اســتفرس من األهل واألصدقاء عن
األمور التي تقلقك.
مح ّبني.

االسد
) 24وز  23 -ب)

العذراء
) 24ب  23 -أيلول)

التــزم بالقوانني واال تحملت وحدك النتائ
هنــاك مرحلة وعــي ون ــو يف هذه
اآلونــة ،وأي ا اعادة تنظيم دورك االنســاين التي قد تأ ســلبية .اعط وقتا ألرستك ألنها
ماســة اىل اهتاممك الزائد يف هذه
واالجتامعي .ســؤال كبري سريتسم يف ذهنك يف حاجة ّ
املرحلة.
عن املستقبل ،فاطم .

امليزان
) 24أيلول  22 -ت(1

العقرب
) 23ت21-1ت(2

تحصل عىل ء ني طاملا نيت الحصول
نافذة قــد تفتح أمامك هــذه املرحلة عىل
الهدوء والراحة ان رغبت بذلك .الهموم تختفي عليه مام يســعدك ويجعلــك مرتاحا أك يف
من رأسك ،واملرارة تزول وتنقشع الغيوم كلها .مســريتك .عالقة عاطفية ناجحة ومريحة
مع الحبيب.

القوس
)22ت 21 - 2ك(1

الجدي
)22ك 20 - 1ك(2

تبــدو غيورا عىل الحبيــب يف هذه األيام،
فرتة هامة وحســنة ت عــك عىل طريق
املادي .قــد تصل اىل أهدافك فأنت ال تثق بكالمه الذي يقوله لك .ت طر اىل
النجــاح والربح
ّ
بأرسع مــام تتوقــع ،ط أن تختار الدرب التدخل مع شــخصية نافذة من أجل مساعدة
صديق قديم.
السليم املناسب لك.

الدلو
) 21ك 19 - 2شباط)

الحوت
) 20شباط  20 -ذار)

تتمتع بذاكرة حادة فتدون كل كبرية وصغرية
ال تأخذ أية مبادرة مترسعة يف هذه املرحلة
الحرجــة .حــاول أن ال تنســاق وراء أهدافك يف رأسك الجميل .الفلك يعدك مبفاج ت كثرية
الخاصة لدرجة تنســيك الق ايا األساسية ،حلوة خالل الفــرتة املقبلة ،وعليك االحتفا
رسك.
وأهمها الحبيب.
ب ّ

دولة أمريكية
بخور
برق
بلجيكا
بريوت
براءة
بوليس
تاجر
جنود
جزين
خطة
خبز
روسو
رامز
رومانيا
زهد
زرافة
سمرلند
سينام
ساعد
شعب
شقيق
شص
صور
صادق
طريدبا
طانيوس
طابة
طيف
عاصفة
عبلة
عواد
عقد
فندق
فريدة
قصة

S U DO K U

كاميكاز
كنف
كامريا
كائن
ليندا

مرص
ماغي
نرو
نورمندي
وقود

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

ولهان
وارسو
يانسون
يريفان
ياسني.

الحل السابق

الحل السابق
كوستاريكا
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مســــــــعى كويتــــــــي باقتراحــــــــات خليجيــــــــة «العــــــــادة الثقــــــــة» وترجمــــــــة النــــــــأي بالنفــــــــس
الحريــــــــري نحــــــــو العــــــــزوف وتيــــــــاره عــــــــن املشــــــــاركة :مــــــــاذا نفعــــــــت االنتخابــــــــات؟
املوازنـ ـ ـ ــة علـ ـ ـ ــى مشـ ـ ـ ــرحة مجلـ ـ ـ ــس الـ ـ ـ ــوزراء :التيـ ـ ـ ــار يحـ ـ ـ ــذر وحـ ـ ـ ــزب اللـ ـ ـ ــه لدرسـ ـ ـ ــها غـ ـ ـ ــدا
(تتمة ص)1

العرب متانتها».

املحمد الصبــاح املفاجئة للبنان موفــدا كويتيا وعربيا،
حامــا «مقرتحات العادة الثقة» بني لبنان ودول الخليج،
وصفــت بانها ترتكــز عىل مفهوم هذه الــدول لرتجمة
سياسة النأي بالنفس وعدم التدخل يف شؤون هذه الدول،
عــى حد تعبري الوزيــر الكويتي الذي اكد عىل الرغبة يف
استعادة لبنان رونقه وتألقه.
وتعترب هذه الزيارة الخليجية رفيعة املستوى اول خطوة
من نوعها بعد تأزم العالقات مع لبنان اثر ترصيحات وزير
االعالم جورج قرداحي الذي قدم اســتقالته الحقا.
تفاعل قضية مشــاركة الحريري وتيار املســتقبل يف
االنتخابــات النيابية يف ضوء تزايــد الحديث عن توجهه
لالعالن غدا عن عدم املشــاركة هو وتياره يف االستحقاق
االنتخايب.
ووفقاً ملصادر مطلعة فان مســاع جرت وتجري لحمل
الحريــري عىل تعديل موقفه قبل نهار الغد ،انه اىل جانب
محــاوالت بعد القيادات اللبنانية هــذه فان بعض الدول
العربيــة كالكويت ومرص ترغبان يف اســتمرار الحريري
وتياره يف دورهام واملشــاركة يف االنتخابات النيابية.
العقوبــات الجديدة التــي اعلنتها االدارة االمريكية ضد
اشــخاص ومؤسســات ادعت انهم تابعون او يساهمون
يف متويــل حزب الله ،مع العلم انه وفقا ملعلومات دقيقة
وموثوقة فان هؤالء االشخاص ال ينتمون وال تربطهم اية
عالقة حزبية او عملية مع الحزب.
ومل يعلــق حزب الله عىل القــرار االمرييك االخري لكن
مصــادر مقربة منه قالت انه يندرج يف اطار السياســة
التي تنتهجها واشــنطن ضد حزب الله ،مؤكدة انها تهدف
اىل مامرســة الضغوط عىل الحزب وان مصريها الفشل.

من جهة اخرى ،يواجه مجلس الوزراء بعد طول انقطاع
امتحانــا صعبا غدا مع بدء مناقشــة املوازنة التي بدأت
تتعرض منذ نرش مســودتها النتقادات عديدة ال سيام يف
الشــق املتعلق بزيادة بعض الرســوم والرضائب من دون
تصحيــح الرواتب واالجور واكتفاء «مبســاعدات مالية»
عــى غرار ما حصل مؤخراً .وكذلــك يف ما يتعلق بغياب
توحيد ســعر الــرف ،وترك هذا املوضــوع لصالحيات
استثنائية لوزير املال والحكومة.
ويذهب بعــض املعارضني ملــروع املوازنة اىل اتهام
الحكومة بتوليف موازنــة تراعي وصفات صندوق النقد
الدويل قبل البدء باملفاوضات الجدية معه غدا ،كام تراعي
مصالح املصارف عىل حســاب املواطــن وما يتحمله من
اعباء متزايدة نتيجة تدهور سعر اللرية والقيمة الرشائية
وضمور االجور والرواتب.
وعىل الرغم من تريث معظم القوى يف ابداء مالحظاتها
عىل مسودة املوازنة ،فان التيار الوطني الحر سارع امس
اىل انتقــاد عدد من بنودها منبها من خطورتها ،ومعارضا
اعطاء صالحيات استثنائية لوزير املال.
وقــال مصدر وزاري لـ «الديار امس انه من الطبيعي ان
تخضــع املوازنة لنقاش معمق داخل مجلس الوزراء ،الفتا
اىل ان هناك بنودا عديدة ســتحظى بنقاش دقيق.
واضاف انه يف كل موازنة يحصل نقاش الجراء تعديالت
عىل مســودة مرشوعها وهذا امــر طبيعي ،الفتا اىل ان
النقاش غدا سيتناول بصورة عامة املرشوع وال يستبعد ان
تشــكل لجنة وزارية الجراء التعديالت والصياغة النهائية
قبل اقرارها يف مجلس الوزراء.
وردا عىل ســؤال قال «من الســابق الوانه معرفة عدد
الجلسات التي ستستغرقها مناقشة املوازنة ،لكن الرئيس
ميقــايت يف صدد عقد جلســات متتالية من اجل انهائها
واقرارها يف ارسع وقت ممكن».
وحــول التباين داخل مجلس الــوزراء عىل العديد من
بنــود املوازنة قال املصدر «هذا امــر متوقع لكن املهم ان
تجري املناقشات يف اجواء ســليمة بعيدا عن التجاذبات
والخالفــات التي من شــأنها ان تحــدث اهتزازات داخل
الحكومة».

} زيــارة وزير الخارجية الكويتي }

وكان وزير الخارجية الكويتي وصل مســاء اىل بريوت
وبــارش لقاءاتــه باالجتامع مع رئيــس الحكومة نجيب
ميقــايت يف الرساي قبــل ان يلتقي ايضا وزير الخارجية
عبداللــه بــو حبيب الذي كان اســتقبله يف املطار ،ومن
املتوقــع ان يســتكمل لقاءاته اليوم بلقــاء الرئيس عون
وبري.
ويف مؤمتر صحفي مشــرك مع الوزير بو حبيب اعلن
الصبــاح انه يزور لبنان بصفته وزيرا للخارجية الكويتية
وبصفــة اخرى كــون الكويت تــرأس املجلس الوزاري
لجامعــة الدول العربية ضمن الجهود من اجل اعادة بناء
الثقة مع لبنان.
وحــرص عىل وصــف زيارته بانها يف اطــار التحرك
الكويتي والخليجي والعريب والدويل حامال ثالث رسائل:
التعاطف والتضامن مع لبنان وشعبه.
رغبة مشرتكة الســتعادة لبنان رونقه وتألقه وتآلفه
كونه ايقونة متيزت يف العامل العريب.
عدم التدخل يف شــؤون الدول االخرى واال يكون منصة
عــدوان لفظي او فعيل تجاه هذه الدول.
وشــدد ان الرؤية الكويتية والخليجيــة هي ان لبنان
القوي هو قوة للعرب ،مؤكدا يف الوقت نفسه عىل رضورة
التزاماتــه الدولية وان جميع الدول تدعم هذا االمر.
واعترب «اننا االن يف خطوات اجراء بناء الثقة مع لبنان
وهــذا ال يأيت بني يوم وليلــة» ،مؤكدا عىل رضورة التزام
لبنــان بقرارات الرشعية الدولية وجامعة الدول العربية.
وقال ال نريد ان يتدخل لبنان يف شؤون دول اخرى وان
النأي بالنفس اصبح االن مرادفا للبنان وسياســة لبنان،
وهنــاك رغبة عارمة لكل االطراف بــان يكون هذا االمر
قوال وفعال.
وحــرص عــى القــول ان تحركه هو تحــرك خليجي
وبالتنســيق مع كل دول الخليج ،ووصف اجواء لقائه مع
الرئيس ميقايت بانها ايجابية.
واكد ميقايت ان العالقــات اللبنانية – الكويتية «مثلث
منوذجــاً لالخــوة ،شــاكرا الكويت عىل مــا تقدمه من
مساعدات وعون دائم للبنان».
وقــال «اننا نتطلــع اىل توثيق التعاون بني لبنان ودول
مجلــس التعاون الخليجي ،وباذن الله ســتكون الكويت
اىل جانب لبنان وستســتعيد العالقات بني لبنان واالخوة

} امتحــان املوازنة يف مجلس الوزراء }

} فضــل الله لـ «الديار» :ملوازنة
تتناسق مع خطة التعايف }

ويف شــأن املوازنة قال عضو كتلــة الوفاء للمقاومة
النائب حســن فضــل الله لـ «الديار» :ســنبدأ يف الكتلة
دراسة مســودة املوازنة لتسجيل مالحظاتنا واقرتاحاتنا
حول بنودها ،وبالنســبة لنا فان املعايري االساســية هي
ان تلبــي املوازنة واالنفــاق وااليرادات حاجات الناس وال
نزيد معاناتهم بل نســتجيب لتطلعاتهم ونخفف من حدة
ازمتهم ونعينهم عىل مواجهة تدهور االوضاع ،وان تكون
التعديالت والتغيــرات االصالحية التي يفرتض ان يأخذ
بها مجلس الــوزراء والحقا مجلس النواب عىل قدر آمال
اللبنانيــن يف الحــدّ من االنهيــار الحاصل .وليك تكون
املوازنة مدخال للمعالجة يفرتض ان تكون متناقســة مع
خطة التعايف االقتصادي املنتطرة.
وعلمــت «الديار» ان كتلة الوفاء للمقاومة ســتبدأ غدا
االثنني درس مســودة املوازنة ،وان هناك اتجاها القرتاح
وابــداء مالحظات عديــدة لتعديل بعض بنــود املوازنة
خصوصا تلك املتعلقة بالرضائب والرسوم.
وقالــت املعلومات ان الكتلــة تنطلق يف درس املوازنة
من وجوب ربط الرســوم والرضائــب بالرواتب واالجور
وتصحيحها ،وان ال تأيت هذه االجراءات قبل بلورة وانجاز
خطة التعايف االقتصادي واســتقرار سعر الرصف.

} التيار ينتقد املوازنة
والصالحيات االستثنائية لوزير املال }

ويف اول رد فعــل مبارش رأى التيــار الوطني الحر يف
قــراءة اولية ملــروع املوازنة «انــه ال يعكس توجهات
الســتنهاض االقتصاد وال يخرج عن كونه موازنة رقمية
يخىش من آثارها االنكامشــية ،فهي تزيد االعباء من دون

واش ــن ــط ــن ت ــرس ــل مـــســـاعـــدات عــســكــريــة ألوك ــران ــي ــا

ان تحفز النمو يف قطاعات االنتاج ،وال تتضمن بنودا تعزز
الحاميــة االجتامعية والرعايــة الصحية ،كام انها تفتقد
بنــودا اصالحية جديدة تتصل بنظام الرضائب ليصبح اكرث
كفاءة وعدالة من دون املساس بالطبقات االجتامعية ذات
املداخيل الهشّ ة».
واســتغرب التيار يف بيان بعد اجتامع هيئته السياسية
امس «ما تضمنه املرشوع من منح وزير املال يوسف خليل
صالحيات اســتثنائية لتعديل قانون رضيبة الدخل وفرض
قواعد للتعاطي مع الودائع الجديدة بالدوالر وحق تســعري
سعر رصف اللرية مقابل الدوالر من خالل ما سمي الدوالر
الرضيبي والجمريك وسواه».
ورأى ان ذلــك يعترب تطورا خطريا اذ مل يســبق ان منح
مجلــس النواب صالحيــات اســتثنائية يف هكذا امور
حساســة ومصريية تتطلب موافقة ثلثي اعضاء مجلس
الوزراء».
ونبه التيار «اىل ان اي موازنة تتضمن اجراءات تقشفية
او رفعا للدعم او رضائب جديدة ال بد ان تتزامن مع تصحيح
منطقي لالجور يف القطاعني العام والخاص.

} مفاوضات الصندوق غدا }

وكشــف وزير االقتصاد امني سالم امس ان املفاوضات
الرســمية مع صنــدوق النقد الدويل ســتبدأ غدا االثنني
الفتا اىل «انها ســتنطلق بعدما تــم االنتهاء من مباحثات
تحضرييــة حول االرقام التي طلبها صندوق النقد بشــأن
الخســائر يف القطاعــن املايل واملرصيف او ما يســمى
بالفجوة املالية».
واوضح ان حجم الخسائر يقدر بـ  69مليار دوالر وفقا
ملا كان اعلنه نائب رئيس الحكومة ســعادة الشامي.
واشــار اىل ان برنامــج االســتدانة يف املرحلة االوىل
سريصد بني  3و 4مليارات دوالر الفتا اىل ان خطة التعايف
االقتصادي انجزت عىل ان يبدأ تنفيذها يف اذار املقبل عىل
ضوء املوازنة.
وقال ان املفاوضات غدا ســتجري افرتاضيا عرب االتصال
املريئ بعــد تعذر مجيء وفد الصندوق اىل لبنان بســبب
اجراءات كورونا.

} الحريري :ما نفع االنتخابات؟ }

وعشــية حسم موقفه من مشــاركته او مشاركة تيار
املســتقبل يف االنتخابــات النيابية واصل الرئيس ســعد
الحريري مشــاوراته يف البيت الداخــي للتيار ومع عدد
من املســؤولني والقيادات السياســية وزار مساء رئيس
الحزب التقدمي االشــرايك وليد جنبــاط الذي كان اكد
عــى اهمية دور الرئيس الحريري واســتمراره يف الحياة
السياسية ومشاركته يف االستحقاق االنتخايب .وسيزور
اليوم الرئيس بري الستكامل مشاوراته.
ويف ظل تزايــد الحديث عن توجه الرئيس الحريري غدا
العالن عزوفه شــخصيا وعزوف املســتقبل عن املشاركة
يف االنتخابات شهدت احياء وشوارع يف بريوت مسريات
بالسيارات والدراجات ملنارصي الحريري واملستقبل للتعبري
عن تأييدهم له وامليض يف مسريته.
وســجلت تجمعــات يف عدد من االحياء ال ســيام يف
منطقة طريق الجديدة كام توجهت مســرة سيارة تحمل
اعالم املســتقبل وصور الحريري اىل وســط بريوت بعد
مرورها يف احياء وشوارع رئيسية وفرعية يف العاصمة.
ووفقــا ملصادر مطلعة يف املســتقبل فان املشــاورات
التــي اجراها الحريري مع كتلته النيابية ومســؤولني يف
التيار كشــفت عن انه يتجه اىل االعتذار عن املشاركة يف
االنتخابات هو وتياره ،وانه يف صدد االعالن عن اســباب
وجوانــب قراره هذا يوم غــد االثنني ما مل تحصل مفاجأة
نتيجة تدخالت عربية ومحلية.
وعلمت «الديار» ان الحريري نبه النواب اعضاء كتلته من
ترسيب او الكالم عن هذا املوضوع قبل ان يعلن موقفه غدا
مل يفصح رصاحة عن عزمه عىل عدم املشاركة او مشاركة
املستقبل يف االنتخابات لكنه يف معرض مداخلته املطولة
امام كتلته تســاءل قائال «ماذا فعلت االنتخابات؟ لالسف
مل تكن نتائجها هي التي تحدد مسار االمور ومل يكن هناك
معنى للربح او الخســارة فيها فــاذا نفعت او تنفع هذه
االنتخابات اذا مل نســتطع ان نحقق ما نطمح اليه»؟
واشــار الحريري اىل ان املستقبل وحلفاءه فازوا مرتني
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روسية باالنسحاب من بلغاريا ورومانيا.

واشنطن إىل أوكرانيا.
وقال متحدث باســم وزارة الخارجية لـ «ديفينس وان» ،إن
بايــدن وافق أيضا عــى رصف  200مليون دوالر دعام إضافيا
لتلبية احتياجات أوكرانيا الدفاعية الطارئة.

من جهتها ،قالت املتحدثة باسم البيت األبيض جني سايك إن
من املتوقع أن يلتقي بلينكن والفروف مجددا ملواصلة املحادثات.
وأوضحت ســايك -التي كانت تتحــدث إىل الصحفيني يف
إحاطتها األســبوعية -أنه مل يكــن متوقعا حدوث تقدم كبري
يف محادثات أمس مع روســيا ،وســوف يبحث الرئيس بايدن
مع فريقه يف كامب ديفيد الخيارات املتاحة.
وأشــارت سايك إىل أن الجانب األمرييك وافق عىل صياغة
مواقفه ومطالبه من روســيا كتابيا ،مشــددة عىل أنه لن يتم
التفاوض عىل سيادة أوكرانيا .بدوره ،قال املتحدث باسم وزارة
الدفاع األمريكية جون كرييب إن الوجود العســكري الرويس
عىل الحدود األوكرانية ال يزال يشكل مصدر قلق ،إال أن واشنطن
تعتقد أنه ال تزال هناك فرص ٌة أمام الدبلوماسية لتهدئة الوضع.
وخالل مؤمتر صحفي بواشــنطن ،جدد كرييب التزام بالده
مبساعدة أوكرانيا يف الدفاع عن نفسها.
وقال إن قوات التدخل التابعة لحلف شامل األطليس (الناتو)
ستطلق االثنني املقبل تدريبات عسكرية تحت اسم «نبتون ،″22
وستستمر حتى الرابع من الشهر املقبل.
وأشار كرييب إىل أن هذه التدريبات التي كان مخططا لها منذ
 ،2020مصممة لدعم قدرة الردع والدفاع لدى الحلف.
من جانبه ،قال الرئيس األوكراين فولودميري زيلينســي إن
بالده ال تريد الحرب ،لكن يجب أن تكون مستعدة لها عىل الدوام.
وأضاف زيلينسيك أن كييف ستواصل تعزيز قدراتها الدفاعية
ولديها جيش مستعد ألي يشء.

ومصادر أخرى مفادها أن روسيا اقرتحت عىل إيران يف اآلونة
األخرية اتفاقا نوويا مؤقتا يتضمن تخفيفا محدودا للعقوبات،
مقابل إعادة فرض بعض القيود عىل برنامج إيران النووي.
من جانبه ،أكد مســؤول يف االتحــاد األورويب أن االتفاق
املؤقت ليس معروضا يف اللحظة الراهنة عىل الطاولة ،مشددا
عىل أن املحادثات النووية مع إيران يف فيينا تسري يف االتجاه
الصحيــح ،لكنه أعرب عن تخوفه من ضغط الوقت الذي تقول
القوى الغربية إنه ينفد.
وقال مسؤول أمرييك كبري لـ «إن يب يس» إن الواليات املتحدة
متأكدة من عدم وجود مناقشــات جادة بشــأن أي «تسوية»
مؤقتة يف هذه املرحلة ،رغم أنها غري مخ ّولة بالحديث عن أي
مناقشات قد تكون ُعقدت بني روسيا وإيران.

} تعزيز الوجود العسكري }

يف السياق ذاته ،أفادت شبكة «يس إن إن» ( )CNNبأن وزارة
الدفاع األمريكية تعمل عىل إعداد مجموعة من الخيارات لتعزيز
الوجود العسكري األمرييك يف أوروبا الرشقية إذا غزت روسيا
األرايض األوكرانية ،وذلك بهدف طأمنة حلفاء واشنطن.
ونقلت «يس إن إن» عن مســؤول يف وزارة الدفاع قوله إن
هذه الخيارات تشــمل تحريك القــوات األمريكية املنترشة يف
أوروبا وخارجها .وذكرت الشبكة أن من املحتمل أن تكون هذه
الخيارات مدعومة بفرض عقوبات عىل روسيا.
واخ ُتتمت املحادثات األمريكية الروســية يف جنيف بشــأن
األزمة دون تحقيق أي تقدم ،مع متسك كل طرف مبوقفه.
وأرصت روسيا عىل مطالبها األمنية ،وقال وزير خارجيتها
سريغي الفروف إنه حصل عىل تعهد من نظريه األمرييك أنتوين
بلينكن بأن تقدم واشنطن األسبوع املقبل ردا مكتوبا عىل تلك
املطالب ،يف حني وصف وزيــر الخارجية األمرييك االجتامع
بالرصيح .وأضاف بلينكن أن أي تحرك للقوات الروســية يَعرب
الحدود األوكرانية ،س ُيعترب غزوا وسيقابل برد حاسم.
أما حلف شامل األطليس (الناتو) ،فقد أعلن أنه رفض مطالب

شارل ايوب رئيس التحرير العام
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نائــبة رئــيـــس التحرير  :نــور نعمة
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} مصــادر حزب الله والعقوبات االمريكية }

عىل صعيد اخر توقفت االوســاط املراقبة عند استئناف
االدارة االمريكية يف االسابيع االخرية اتخاذ قرارات جديدة
يف سياق مامرسة املزيد من الضغوط عىل حزب الله تحت
عنوان فرض عقوبات عىل اشخاص ورشكات ومؤسسات
تتعامل مع الحزب.
ولفتــت هــذه االوســاط اىل توقيت هــذه االجراءات
والقــرارات االمريكية ضد الحزب معتــرة انها باالضافة
لالهــداف املعروفة منها فانها رمبــا ترتكز اكرث يف هذه
املرحلــة للضغط والتأثري عليه يف املعركة االنتخابية التي
سيخوضها مع حلفائه يف ايار املقبل.
ومل يصــدر عن الحزب اي رد فعــل مبارش لكن مصادر
مقربة منه قالــت لـ «الديار» امس :القرارات واالجراءات
االمريكية ليســت جديدة وهي تندرج يف سياق السياسة
الدامئة التي تنتهجها واشنطن يف حربها ضد حزب الله».
ولفتــت املصادر اىل «ان االشــخاص الذيــن طالتهم
العقوبات االمريكية هم اشخاص غري حزبيني عىل االطالق
وال تربطهم اية صلة عملية وحزبية مع حزب الله ما يؤكد
ان بنك االهداف االمرييك ال يســتند اىل الوقائع والحقائق
بقدر ما هو وســيلة من اجل مامرســة الضغط عىل بيئة
حزب الله».
واضافت «ان مثل هذه القرارات والضغوط التي مارستها
ومتارسها االدارات االمريكية املتعاقبة مل تنجح يف زعزعة
الحزب ويف التخيل عن مواقفه ومســرته ومقاومته».
وعــا اذا كان الهدف مــن القرارات االخرية التأثري عىل
الحزب عشية الذهاب اىل االنتخابات النيابية قالت املصادر:
رمبا تكون هذه الضغوط لها عالقة مبوضوع االنتخابات
ايضــا لكن املعلوم ايضا ان عقوبــات مامثلة صدرت يف
مراحل ســابقة وكلها تستهدف الضغط عىل الحزب وعىل
بيئته ويف كل مرة مل تحصد الواليات املتحدة منها ســوى
الفشل.
واضافــت املصادر «ان مثل هــذه الضغوط واملحاوالت
االمريكية مصريها الفشــل وانه من غري املستبعد ان تزداد
يف املرحلة املقبلــة .وهذا ايضا يؤرش اىل مدى اهتاممها
وتدخلهــا بأشــكال مختلفة يف االســتحقاق االنتخايب
اللبناين وســعيها الدؤوب لقلــب املوازين من خالل هذا
االستحقاق».
وكانت وزارة الخارجية االمريكية قد بررت يف بيان لها
قرار العقوبات االخري بانه يندرج يف اطار محاربة متويل
حزب الله متهمة اياه بأنه «يهدد اســتقرار لبنان».
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} لقاء جديد }

باالكرثيــة ومل يتمكنــوا من تحقيــق االصالحات التي
ينشدونها بكل اسف.
وعــرض املراحل التي ســجلت منذ عهــد والده الرئيس
الشهيد رفيق الحريري واالنجازات التي تحققت ثم مرحلة
تســلمه املســؤولية وما قام به من خطوات وانجازات مل
تســتكمل مع االســف بســبب ما واجهه مــن صعوبات
وعراقيل وتحديات.
ووفقــا للمعلومات ايضا فان الرئيــس الحريري طرح
سلســلة تســاؤالت يف هذا االطار مــن دون ان يتطرق
بشــكل مبارش او غــر مبارش اىل القرار الذي ســيعلنه
بالنســبة للمشــاركة يف االنتخابات النيابية .لكن النواب
الذين شــاركوا يف االجتامع ملسوا منه استياءه الشديد من
االوضــاع التي وصلت اليها البــاد وتلميحه اكرث من مرة
بــأن االحتكام اىل االنتخابــات النيابية مل يؤد اىل النتائج
املرجوة لالسباب التي يعرفها الجميع.
وعام اذا كان الحر يري يف صدد ترك الساحة السياسية
هــو وتياره قال احد اعضاء الكتلــة لـ «الديار»« :ان عدم
املشــاركة يف االنتخابات ال يعني ترك الساحة السياسية
او حل تيار املســتقبل .نحن موجودون بقوة عىل الساحة
باعرتاف الحلفــاء والخصوم لكن القرار يعود اوال واخريا
للشيخ سعد وما سيقوله غدا».
وقــال مصدر مقرب من الحريري لـ «الديار» ايضا «ماذا
بقي يف ظل هذا الوضع؟ البلد يتدهور وهناك مزايدات من
الخصوم والحلفاء والرئيس الحريري ال يشــتغل سياســة
من اجل السياســة بل خاض ويخوض املعرتك الســيايس
من اجل مصلحة البلد وشعبه ،وهو حريص عىل هذا االمر
قبل اي يشء اخر».

} إنقاذ االتفاق }

وكان وزير الخارجية األمرييك أنتوين بلينكن قال إنه ناقش
الشأن اإليراين يف لقاء مع نظريه الرويس سريغي الفروف يف
جنيف ،محذرا من أنه ال توجد ســوى فرصة محدودة إلنجاح
املحادثات التي تستهدف إنقاذ االتفاق النووي املربم عام 2015
مع إيران.
وقال بلينكن للصحفيني إن االتفاق مثال للتعاون املمكن بني
الواليات املتحدة وروسيا يف القضايا األمنية ،وحث روسيا عىل
اســتخدام النفوذ الذي تتمتع به وعالقتها مع إيران يف إيصال
رسالة برضورة اإلرساع يف التوصل التفاق.
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وقــال بلينكــن إن هناك فرصة ال تزال ســانحة للعودة إىل
االتفاق الذي انهار تقريبا بعد أن أعلن الرئيس األمرييك السابق
دونالد ترامب يف عام  2018انســحاب بالده منه ،لكن الوزير
األمــريك ح ّذر من أن التحديثات النووية التي تجريها طهران
ستحبط أي عودة إىل االتفاق إذا مل يتم التوصل إىل اتفاق جديد
يف األسابيع املقبلة.
وقــال بلينكن «املحادثات مــع إيران عن العودة الثنائية إىل
االلتزام بخطة العمل الشــاملة املشرتكة (اتفاق  )2015بلغت
لحظة حاسمة».
وتابــع «إذا مل يتم التوصل إىل اتفاق يف األســابيع القليلة
املقبلة ،فإن التحديثات النووية اإليرانية املســتمرة ســتجعل
من املســتحيل العودة إىل خطة العمل الشاملة املشرتكة .لكن
يف الوقــت الحايل ال تــزال هناك فرصة ،هي فرصة محدودة،
للوصــول باملحادثات إىل نهاية ناجحــة وإنهاء بواعث القلق
املاثلة لدى جميع األطراف».
وكان من شأن االتفاق النووي لعام  2015بني إيران والقوى
العاملية رفع العقوبات عن طهران مقابل قيود عىل أنشــطتها
النووية ،لكن ترامب ســحب الواليات املتحدة منه بعد عام من
توليه الرئاسة.
وقالت إدارة بايدن وحلفاؤها األوروبيون إن الفرصة املتبقية
إلنقاذ االتفاق النووي هي مسألة أسابيع ،بعد الجولة املاضية
مــن املحادثات التي قال خاللها مصدر دبلومايس فرنيس إنه
ال يوجد فيها تقدم بشأن املسائل الجوهرية.
واســتؤنفت املحادثات غري املبارشة بــن الواليات املتحدة
وإيران بشأن إحياء االتفاق النووي منذ قرابة شهرين.
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