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بــــــــر منــــــــي« « وتيــــــــاره مــــــــن الحيــــــــاة السياســــــــية وبــــــــدأ »خلــــــــط االوراق« : »اللعبــــــــة ا الحريــــــــري »اخــــــــر
ــــــــاء والخصــــــــوم  ــــــــ الحلف ــــــــرا  يقل ــــــــة ــــــــــ فرنســــــــية والف ي ــــــــرودة امير اصــــــــرار ســــــــعودي علــــــــى »ابعــــــــاده« وب
هــــــــا بتدويــــــــر »الزوايــــــــا«؟ حيا ءات الخليجيــــــــة ــــــــــ الدوليــــــــة »ولــــــــدت ميتــــــــة« وميقاتــــــــي يســــــــعى  ورقــــــــة االمــــــــ
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ورونـــــــــــا«: 12 حالـــــــــــة وفـــــــــــاة «
جديـــــــــــدة إصابـــــــــــة   1 و

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس، حول 
مستجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 1665 إصابة 
جديدة بالفــريوس، رفعت العدد الراكمي للحاالت  املثبتة 

. 66 منذ 21 شباط 2020 إىل 94
15 إصابة بني  وأوضحــت الوزارة أنّه »تّم تســجيل 7
12 حالة بني الوافدين«، مشــريًة إىل أنّه »تّم  املقيمــني و
تســجيل 12 وفاة جديدة، لريتفع العدد اإلجاميل للوفّيات 

إىل 9499«.

ا السيا ل ن يس الحريري ي الر

رانيا رية الو س ية ال ا االم ساع را ا اس

ية والروسية را السو ا ال

ية را ية ال هو يس الج ر  م ية ي الحو وا را ال ا  ا

ا ا ا ا رتبت ا  ا

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12(  )التتمة ص12( 

ابراهيم نارصالدين  

خطف رئيس تيار املستقبل سعد الحريري االضواء من جلسة 
الحكومة العائدة بعد انقطاع لنحو  اشــهر، معلنا انســحابه 
وتياره السيايس من »الحياة السياسية« يف سابقة سيكون لها 
تداعيات غري مســبوقة، وسط ارباك يسود خصومه وحلفاءه. 
وهذا االعالن جاء بعد يوم واحد عىل حمل وزير خارجية الكويت 
الئحــة »االمالءات« الخليجية  الدولية، املليئة »بااللغام« وغري 
القابلــة للــرصف يف اكرث من بند متفجــر، حيث لن تنفع يف 
تسييلها اســراتيجة رئيس الحكومة نجيب ميقايت مبحاولته 
»تدوير الزوايا« مجددا يف بند »السالح« فيام تشهد املنطقة غليانا 
وتصعيدا لرقعة حرب اليمن مع استهداف االمارات مجددا باالمس، 
مبا يؤكد بحسب اوســاط مطلعة عىل ان »الورقة« ولدت ميتة 
يف حال ارصار الجانب الخليجي عىل موقفه بان تكون املوافقة 

اللبنانية عىل »البنود كاملة او ال تكون«. 
وتعرب »فشــة خلق« بعض انصار تيار املســتقبل بقطع عدد 
من طرق بريوت لســاعات، بعد اعــالن الرئيس الحريري تعليق 
العمل الســيايس والعزوف عن املشاركة يف االنتخابات النيابية، 
عــن حالة »الوهن« لدى هذا التيار الذي عاد انصاره اىل منازلهم 
دون ادراك ما ينتظرهم يف »اليوم التايل«، وهو امر ســيزيد من 
»االحباط يف »الشارع السني« املحبط اصال، فقرار سعد الحريري 
لن يكون أمرا عادياً، فهو ذهب ابعد مام ذهب اليه والده قبل اغتياله، 
يومهــا اعلن الحريري االب مقاطعة االنتخابات، اما االبن فاعلن 
عمليا االنسحاب  مع تياره من الحياة السياسية، وتبقى االسئلة 

املقلقة يف ظل »الكباش« االقليمي الدويل حول من سيم الفراغ 
يف الســاحة السنية؟ مثة خلط اوراق سيكون لها تداعيات غري 
محسوبة حتى االن؟ والسؤال االهم يبقى ما اذا كان انسحاب سعد 
سيفتح الباب امام شقيقه بهاء لتمرير مرشوعه السيايس وهو 
يعد العدة بقوة لخوض االنتخابات النيابية تحت عنوان »الصدام« 

مع حزب الله!

{ من املسؤول عن اخراج الحريري؟ {
اذا بعد ســنوات »عجاف«، مل يخر »زعيــم« التيار »االزرق« 
خلع »عباءة« زعامة الشــارع السني التي فرضت عليه اصال، بل 
فرضت الخطوة عليه بعد سنوات من االخفاقات نتيجة الحسابات 
الخاطئة، وسوء التقدير، واالدارة السيئة يف السياسة واالقتصاد، 
ويف التحالفــات، لكن املفارقة ان ال احد يف هذه البالد املرسوقة 
واملنهوبة يحاســب عىل سنوات فاشــلة من الحكم، كان فيها 
الحريري رشيكا لكل »املنظومة« التي تحالف معها وقادها ايضا 
« صلب مع الرئيس نبيه بري  بالتضامن والتكافل، وشكل »ثال
ورئيس الحزب التقدمي وليد جنبالط، ودخل معهم النائب جربان 
باسيل »رشيكا مضاربا، يف مراحل »العسل« املشرك بني الرجلني.

{ رفض »لعبة الدم« {
 يســجل للرجل انه رفض يف مراحل كثرية الخوض يف »لعبة 
الدم«، ودفع مثنا باهظا لهذا املوقف، وخرج مطرودا من »العباءة« 
الســعودية حيث بات عاريا من اي حامية اقليمية فيام مصالح 

ــرمــلــيــن  ــه والــ ــ ــوات ــ ــة: الـــنـــاتـــو يــحــشــد ق ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ـ األزمــــــــة األو
ــحــل ـــانـــيـــة ال مـــ ـــل بـــ ــون مـــتـــفـــا ــ ــس ــ ــون ــ ــد وج ــي ــصــع ــت ــال ــه ب ــم ــه ــت ي

ة على طو مرتفعات الجوالن رات السورية والروسية في دوريات مشتر الطا

أعلن حلف شــامل األطليس )ناتو( إرســال قوات احتياطية 
للتأهب يف رشق أوروبا األمر الذي عّد الكرملني تهديدا، يف حني 
تفاءلت بريطانيا بأن الحرب ليست حتمية بعد، بالتزامن مع سحب 

دول غربية رعاياها من أوكرانيا.
ومــن املقرر أن يقدم وزير الخارجية األمرييك أنتوين بلينكن 
إحاطة عن بعد لنظرائه األوروبيني بشأن نتائج مباحثاته األخرية 

مع وزير الخارجية الرويس سريغي الفروف يف جنيف.
كام سيبحث بلينكن مع وزراء خارجية االتحاد األورويب تنسيق 
الخطوات العقابية ضد روسيا، يف حال أقدمت عىل شن هجوم 

عسكري ضد أوكرانيا.
وقــال رئيس الوزراء الربيطاين بوريس جونســون إن »غزو 
أوكرانيا سيكون مؤملا ودمويا، وقد يكون عىل غرار ما حدث يف 
الشيشــان«، الفتا إىل أن املعلومات االستخباراتية تؤكد بوضوح 

وجود حشود روسية عىل حدود أوكرانيا.
لكن جونســون أبدى موقفا متفائال بقوله إن غزو روســيا 
ألوكرانيا ليس حتميا، وما زال من املمكن »سيادة املنطق« يف هذه 
األزمة، مضيفا أنه »يجب أن نوضح لروســيا أن غزوها ألوكرانيا 

أعلنت وزارة الدفاع الروسية  أّن الطائرات الروسية والسورية 
قامت بدوريات مشــركة عىل طول الحدود السورية مشرية اىل 
ان  مســار الدوريات امتد عىل طول مرتفعات الجوالن، ثم عىل 
طول الحدود الجنوبية، وعىل طول نهر الفرات واملناطق الشاملية 

من سوريا. 
وكشــف بيان وزارة الدفاع الروســية  أنّه »خالل الدورية تّم 
إطالق صواريخ تدريبية ضد أهداف برية يف أحد ميادين التدريب 
الواقعة يف الجزء األوسط من البالد، وكان السوريون مسؤولني 

عن السيطرة عىل التغطية يف املجال الجوي«.
 » « و«سو-5 وأوضح البيان أّن طائرات من طراز »ســو-4
باإلضافة إىل طائرات االســتطالع طويلة املدى من طراز »أي 
-50« شاركت يف الدورية من الجانب الرويس، وشاركت طائرات 
2« و«ميغ 29« يف الدورية من الجانب السوري. من طراز »ميغ 

كام أشــار البيان اىل أّن »الطياريــن يف البلدين الصديقني 
اكتسبوا مهارات يف التفاعل يف املواقف املختلفة«، مشرياً إىل 

أّن »هذه الدوريات ستصبح من اآلن منتظمة«.
يُشــار إىل أّن الطائرات الروســية أقلعت من قاعدة حميميم 
الجوية، وانطلق الســوريون من مطاري »سيكال« و«الضمري« 

يف محيط دمشق.

مع  مباشرة  ات  مباح احتما  تــطــر  طــهــران 
جّيد نــووي  اتفاق  ــرام  إب تطلبها  بحا  واشنطن 

ــرديــة الــ الـــوحـــدة  الـــعـــراق يــهــدد  ــيــس جــمــهــوريــة  منص ر ــة... ــ ــودي ــ ــع ــ ــس ــ مــــــــــارات وال ــون يـــســـتـــهـــدفـــون ا ــيـ ـ ــو ــحـ الـ
ــ الــبــالــيــســتــيــة ــواريـ ــصـ ــرا الـ ــ ــت ــ ــعــلــن اع « ي ــ ــالـ ــحـ ــتـ و»الـ

طرحت طهران أمــس اإلثنني احتامل إجراء 

مباحثات مبارشة مع واشــنطن يف حال كانت 

وريــة إلبرام تفاهم »جيد« معزز بضامنات 

خالل املباحثات الهادفة إلحياء االتفاق بشــأن 

برنامجها النووي. 

وقال وزير الخارجية اإليراين حســني أمري 

عبداللهيان أمــس إن »الجانب األمرييك يبعث 

برســائل بطرق مختلفة مفادها أنه يبحث عن 

مستوى معني من املباحثات املبارشة مع إيران«، 

وذلــك يف ترصيحات متلفزة خالل مؤمتر يف 

مقر وزارة الخارجية يف طهران.

وأضــاف »حاليا إيران ال تتحــدث مبارشة 

اىل الواليــات املتحــدة )...( لكن اذا بلغنا خالل 
املفاوضات نقطة يحتاج فيها إبرام اتفاق جيد 
مع ضامنــات قوية، اىل مســتوى معني من 
املباحثــات مع الواليات املتحدة، لن نتجاهل ذلك 

يف جدول عملنا«.
وبــدأت مباحثات فيينا يف نيســان 2021، 
وعلّقت يف حزيران تزامنا مع انتخاب املحافظ 
إبراهيم رئييس رئيســا إليــران، خلفا للرئيس 
السابق حســن روحاين الذي أبرم االتفاق يف 

عهده.

كشف الحزب الدميقراطي 
الكردستاين بزعامة مسعود 
انقسام  وجود  عن  البارزاين 
بني القوى الكردية، بســبب 
خالف مــع االتحاد الوطني 
بافل  بزعامة  الكردســتاين 
املرشح  اسم  عىل  الطالباين 

لرئاسة الجمهورية.
وقــال الحــزب يف بيان 
صحفي إن »هدفنا تشــكيل 
وفد مشرك من كل األطراف 
اىل   مشريا  الكردســتانية«، 
أن »ممثــيل االتحاد الوطني 
مل تكن لديهــم الصالحيات 
التخاذ قرار، فقد انســحبوا 

من دون علمنا«.
وشــدد البيان أن »منصب 
ملك  ليس  الجمهورية  رئيس 
طرف واحد أو شخص واحد«، 

قال املتحدث العسكري باسم 

الحوثيــني يحيى رسيع إنهم 

استهدفوا مواقع حساسة يف 

اإلمارات، بينها قاعدة الظفرة 

الجوية، ومواقع يف السعودية 

أيضــا، يف حــني قالت وزارة 
الدفاع اإلماراتية إنها اعرضت 

صاروخني باليستيني.

وأوضح املتحدث العسكري 

- يف بيان متلفز- أن الجامعة 

اســتهدفت قاعــدة الظفرة 

العاصمة  )جنــويب  الجوية 

أبو ظبي(، ومواقع أخرى يف 

منطقة ديب، وفق قوله.

وحــذر رسيــع الرشكات 

اإلمــارات،  يف  األجنبيــة 

املوقف الخليجي والحقد السعودي احرجا 
الرئيس سعد الحريري، واجرباه عىل الخروج 
من الحياة السياسية اللبنانية مؤقتا، وطبعا 

مع حزبه تيار املستقبل. 
املوقــف الخليجي والســعودي يترصف 
بطريقة فوقية مــع لبنان، واعطاء مهلة 

ســتة ايام للجواب عىل الرسالة الخليجية 
التي حملها وزيــر الخارجية الكويتي اىل  
بريوت هي اهانة للدولة والشعب اللبناين.

اذا فشلوا يف اليمن فال يجب ان »يفشوا 
خلقهم« يف لبنان.

عىل طريق الديار

»الديار«



2
ــانـــيـــة ســــيــــاســــة لـــبـــنـ

االثلثاء 25 كانون الثاين 2022

ــط؟! األوســ ــشــرق  ال مفاتيح  مَلـــن 
نبيه الربجي

اىل متــى، واىل أين، هذا 
التزلج عىل الرياح...؟!

جــو بايدن، اآليت من تلة 
الكابيتول، ال بد أن يفشل حني 
يحاول أن يلعب دور املهّرج، 
أو دور البهلوان، عىل املرسح 
الــدويل، كام دونالد ترامب، 

اآليت من... الس فيغاس.
الرئيــس األمرييك يدرك 
أننــا يف عــامل يتغري. مل 
يعد هنــاك دوايت ايزنهاور 

ليقود انزال النورماندي عىل وقع ســنفونية »بحرية البجع« 
لتشايكوفســي، وال فرنكلني روزفلــت ليدفع باالقتصاد 
األمرييك من التداعيات الكارثية للكســاد الكبري، اىل ادارة 

. New Deal ـ األسواق العاملية عرب ال
 الواليات املتحدة منهكــة، ومثقلة باألزمات. حتى كبار 
الفالسفة، والباحثني يف السوسيولوجيا السياسية، يحذرون 
من »القنبلة التي يف ظهورنا«. ذلك الجدار )جدار الكراهية( 
بني البيض كـ »منتجات الهية«  واألجناس األخرى كـ »حثالة 

برشية تغتال، بأقدامها العارية، العبقرية األمريكية«.
مثة رجل يف الكرملني يتقن اللعب داخل الرؤوس األمريكية. 
اذا نّصبتم الصواريخ يف أوكرانيا وجورجيا، وحيث الخارصة 
الروســية، سننّصب صواريخنا يف كوبا وفنزويال، أي عند 

أسوار البيت األبيض...
حتى أن دنيس روس يرصخ، من مكان ما من سفر اشعيا 
»كيف ميكن أن تدعوا آية الله خامنئي يجرجرنا  عىل أرصفة 
فيينا. هذه فضيحة، هذه فضيحة«،  ليسأل ما اذا كانت هذه، 

حقاً، أمريكا.
لن نذهب مع اصحاب الخيال الخشــبي، الذين يتوقعون 
تفكك األمرباطورية بني ليلة وضحاها. الياباين سايوناري 
كاواباتا وصفها بـ »حوذي الكرة األرضية«، ولكن... »يا لهذا 

الحوذي املجنون«!
كل تلــك األضواء، كل تلك التعليقات، حــول ايران »لكأن 
أمرباطورية قوروش عادت ال النقاذ اليهود من السبي البابيل، 
وامنا لتدع نرصالله يهددهم بالنزول اىل األقبية أو بالنزول اىل 

القبور«. )الحاخام شلومو بو طيح(.
ملــاذا تبدو طهــران كام لو أنهــا محور السياســات، 
واالســراتيجيات، الدولية؟ بونيت تالوار الذي سبق وشارك 
يف املحادثات الرسية مع ايران، الحظ  كيف أن اليمني هناك 
يذهب يساراً )نحو روسيا والصني(، وكيف أن اليسار يذهب 

مييناً )نحو أمريكا وأوروبا(.
هؤالء هم حائكو السجاد )كام تجار الزعفران والكافيار(. 
مبوازاة مفاوضات فيينا »عىل الفحم الحجري«، وحيث يبدو 
جلّيــاً اللهاث األمرييك، مناورات يف املحيط الهندي، وحيث 
بوابة الخليج بل وبوابة الرشق األوســط، مع كل من روسيا 
والصــني عىل مســاحة 17000 كيلومر مربع، مع تجربة 

الصواريخ املضادة للبوارج وللغواصات.
هذا ما يثري الضجيج )والقلق( يف البنتاغون، الذي هو من 
يضغط باتجاه املفاوضات ليس فقط للحؤول دون آيات الله 
وامتالك القنبلة النوويــة، بل وأيضاً ألغراض تتعلق ببلورة 
املعادالت الجيوسراتيجية يف الهضاب اآلسيوية. مفاوضات 

مع نصف الكرة الغريب ومناورات مع نصف الكرة الرشقي.
املخططون االســراتيجيون مربكون »أين نحن يف ردهة 
املفاوضــات، فوق الطاولة أم تحت الطاولة؟ وماذا ميكن أن 
نقرأ يف عيون املفاوضني االيرانيني سوى الرغبة يف تسليمهم 

مفاتيح الرشق األوسط«؟
فالدميري بوتني سبق وقال ان النظام العاملي الجديد ينبثق 
من دمشق. ابراهيم رئييس قال يف الكرملني ما معناه »فليكن 
النظام االقليمي الجديد«.... املنطقة، حتى اللحظة، تقف عىل 
ســاق واحدة. حتى أن هناك يف »ارسائيل« من يتحدث عن 
»أزمة يف الرؤية«. رمبا »أزمة يف الرؤيا«،  ما داموا يتبعون 
خطــى التوراة، وملوك التوراة. التزلج عىل الحرائق أم التزلج 

عىل الرياح؟
ملاذا تحاول األمرباطورية أن تدخل اىل النظام العاملي املتعدد 
األقطاب من ثقب الباب. كالم اىل بايدن بأن ال يلّوح باملنديل 
الرمادي يف مصارعة الثريان. املرسح األوكراين باهت وعبثي 
ألن القيــرص »يرقص عىل نقــاط ضعفنا، لكأننا بعرثنا، أو 

استهلكنا، نقاط قوتنا بالسياسات العشوائية«.
كيف الخروج من سياســة الهذيان؟ يقول ليسيل غليب 
»لســنا أمرباطورية الوقت الضائع. يف الحال، يفرض بنا 
اســتعادة وعينا بقوتنا. قوتنا كصانعني للعامل ال كعربة يف 

قطار« !!...

وشعبه« لبنان  الله  »استودع  ــار«...  ص صار  ويّلي  بتفيد...  ما  لــورا  »الرجعة 
إذا... إال  مضمونة  غــيــر  والـــعـــودة  ــرة...  ــ املـ هـــذه  طــويــلــة  الــحــريــري  رحــلــة 

ميشال نرص

يوم اثنني حافل، و »من العيار الثقيل« 
كان امــس. بداية: اوله عودة الوزراء اىل 
طاولة الحكومة، بعد فك ارسها، و«العود 
غري أحمــد للبنانيني« مــع »موازنات 
النيــرات«، ثانيــا: بدء العــد العكيس 
للمهلــة التي أعطاها وزيــر الخارجية 
الكويتي،«ونحنا وشطارتنا بقى«، ثالثا: 
السياســية«  »الحريرية  دخول  واألهم 
اىل »فريزر االنتظار« حتى إشــعار آخر 
»مكرهــة ال بطلة«، »فييل من ايدو الله 

يزيدو«.
بعيدا من طبيعة موقف الشــيخ سعد 
»السراحة املحارب« التي قررها لنفسه 
ولتياره، والسقف الذي وضعه النكفائه 
يف جزئيه الشــخيص او العام، محددا 
االســباب املوجبة لكل ذلك، يقف لبنان 
اليــوم عىل مفرق طــرق خطر، ليس 
عىل مســتوى »بيت الحريري« تحديدا، 
امنا عىل واقع الطائفة السنية اوال، وما 

ســتفرزه صناديق االقراع يف ايار املقبل،«اذا ما صدقت النيات«، 
يف ضوء غياب الزعامة السنية التي فرضت نفسها العبا اساسيا 

منذ عام 2005. 
ففــي كلامت قليلــة، وبغصة ودمعة، ودّع ســعد الحريري 
السياسة، مقدما جردة حساب، تاركا للتاريخ ان يحكم، مستودعا 
»الله لبنان وشــعبه« متاما كام فعل والده يوم قرر الخروج من 
جنة السلطة. فانكفاءة االمس جاءت نتيجة حتمية للسياسات 
التــي اعتمدها بعدما بايعه العامل الزعامة، رغم محاوالت تربيره 
لكل ما قام به، متذرعا من جديد باملصلحة الوطنية، رغم اقراره 
بان مسلســل التسويات وكؤوس السم التي تجّرعها بارادته، من 
تســوية الدوحة اىل زيارة ســوريا، وصوال اىل انتخاب الرئيس 
عون، وتكريس النفوذ االيراين يف لبنان، ســاهمت يف »نحره« 
و«انتحاره«، وفقا ملصادر متابعة، مشــرية اىل انه الكالم نفسه 
الــذي كرره امــام بعض من التقاهم »الحديث يف املايض ما عاد 

يفيد، وييل صار صار واليوم رصنا هون«.

برصاحة ووضوح  قالها وان »بغصة«، مقفال الســتارة عىل 
مرحلة من تاريخ البلد قد يكتب فيها وعنها الكثري، ململام أوراق 
مرشوعه الذي مل يكتمل، ليميش »خطوة خليفاين، بلي برجع 
عرشة قدماين«. فالشيخ سعد الذي اخرج من جنة الحكم والرأي، 
عىل يد من حرره ذات يوم من أرس ملي، كام يدعون، قرر مبحض 
ارادته، وإن مكرها ال بطل عىل أن »ما يدق باب املجلس االنتخايب« 
مخرجا معه هذه املرة مجموعة األربعة، واألهم من ظن انه قادر 

عىل وراثته كمرشوع وكشارع.
 صحيــح ان »علك املوضــوع واللت والعجن« فيه اليام  افقده 
نكهته ومازيته، كام عنرص املفاجأة والتشــويق. قد يكون عن 
سابق ارصار وتصميم »لتبليع« جمهوره وحلفائه الكأس املرّة، هو 
الذي مل يخِف عمن زاره يف أبو ظبي نيته بتعليق حياته السياسية 
الرسمية، دون أن يعني ذلك ابتعاده عن الشؤون الوطنية، للملمة 
نفســه ماليا وتقييم تجربته بنجاحاتها وفشلها، آمالً يف اعادة 
ترميم عالقته مع اململكة العربية الســعودية، التي خيب ظنها 

لفرة طويلة، واألهم إعادة غربلة »تيار 
املستقبل« وتنقيته بعد سلسلة الخيبات 
التي مّر بها، بعضها بســبب قرص نظر 
قيادييه، وفقا الوســاط قريبة من بيت 

الوسط.
 اكيد ان حفالت اللطم والندب بدأت منذ 
يومني عنــد حلفائه، من »بيك« املختارة 
إىل »نــادي األربعة«، فيام خصومه يف 
الداخــل والخارج »ما زالــت األفراح يف 
ديارهــم عامرة«، خصوصــا الربتقايل 
الذي وعد بإخــراج الحريري من اللعبة 
ووىف، ما يعطيه امالً ودفعا يف معركته 
الجديدة تحت شــعار »اجا دورك يا نبيه« 
الذي ال يخفى ال من قيادي وال من منارص، 
يجاهرون باالنجازين ويتباهون بتحررهم 
من الشــيخ وتحرير البلد من »االستيذ« 

قريبا هذا« اذا ضل مخرب«.
»عالسكت وصل وعالسكت راجع يفل« 
إىل حيث قرر ان يســريح ال ان يتقاعد، 
بعــد الفرمان امللي الــذي أعطاه فرة 
سامح جديدة مرشوطة تحدد مستقبله 
السيايس »اذا استلحق حاله وعرف خالصه«،عىل ما يؤكد زوار 
اململكــة، أما األزرق »فمقدور عليه« »ييل جمعو اول مرة بريجع 
يجمعو«... فهل تصح الرؤية الربتقالية »يا تنينا برا يا تنينا جوا«؟ 
واضح ان االنتخابات اذا حصلت فقد تغري طعمها، وواضح ان كل 

االحصاءات بحاجة العادة نظر واألهم ان العقد السدايس فرط.
نطق جوهرته و«بق بحصته« وقال »ييّل عندو«، رغم أن الجميع 
متيّقن أن ما قيل »نقطة من بحر الحقيقة« ســواء األســباب أو 
األهداف، منجزا املهمة التي جاء من أجلها، ليغادر يف ســفرٍة قد 
تطــول هــذه املرة أكرث من كل املرات، دون أن ينقطع تواصله مع 
قاعدته عرب مواقف متفرقة وتغريدات، وفقاً للظروف واألحداث 
املنتظرة. فكام » إجا عا غفلة، عا غفلة رح يفل«، واعداً بأن يعود 
»اذا مش بكرا اليل بعدو أكيد«، فمن حيث ســيكون »رح يســمع 
صــوت األزرق«، إىل أن تحني الســاعة، ليكمل »بيليّل بقيوا«... 
و«تذكّر يا أزرق بيت الوسط مفتوح بوجك ودم شيخه إلك«... و«يا 

خوفنا مّنن وعلني«... واألهم يا خوفنا عالشيخ سعد.

ــي لــبــنــان ــ ــجــي ف ــي ــخــل ــد ال ــي ــصــع ــت ــى تـــداعـــيـــات ال ــ ــ تـــنـــّحـــي الـــحـــريـــري أول
ــه؟ ــلـ ــة حـــــزب الـ ــ ــه ــ ــواج ــ ــاب بـــعـــيـــداً فــــي ُم ــ ــذهـ ــ هــــل قـــــــّرر الـــخـــلـــيـــج الـ

محمد علوش

مل تكن زيارة وزير الخارجية الكويتي 
اىل لبنــان »مطمئنــة«، فالرســالة 
الخليجية التي حملها الرجل اىل بريوت 
تؤكد مبا ال يدع مجاالً للشّك، بأن الدول 
الخليجية قــررت التصعيد بوجه حزب 
الله، وهذا القــرار الذي اتّخذ قبل رأس 

السنة، يتجه نحو طريق التنفيذ.
تنقســم اآلراء يف األوساط اللبنانية 
التي  الخليجية،  الرســالة  قراءة  حول 
نقلها وزير الخارجية الكويتي الشــيخ 
احمــد نارص املحمد الصباح اىل بريوت 
يف عطلة نهاية االســبوع، ال سيام أن 
هذه الزيارة األوىل ملسؤول خليجي من 
هذا املســتوى منذ فرة طويلة، وتأيت 
بعد األزمة الديبلوماسية التي انطلقت 
عىل خلفية ترصيحــات وزير االعالم 

السابق جورج قرداحي.
يف هذا السياق، هناك من املسؤولني 

مــن يعترب أنها تعرّب عن رغبة خليجية يف إعادة اإلنفتاح عىل 
لبنــان يف هذا التوقيــت بالذات، األمر الذي يراهن عليه رئيس 
الحكومة نجيب ميقايت عىل سبيل املثال، بينام هناك من يرى 
أنها متثل رسالة تهديد قبل االنطالق نحو املزيد من الخطوات 

التصعيدية.
أصحاب الــرأي الثاين، ينطلقون يف قراءتهم ملضمون هذه 
الرسالة، التي تتحدث عن تنفيذ القرارات الدولية ال سيام القرار 
1559، الذي يتحدث عن حل املليشيات يف لبنان، من أنه ينسجم 

مــع ما تضمنه البيــان الصادر عن القمة التي جمعت الرئيس 

الفرنيس إميانويل ماكرون وويل العهد الســعودي محمد بن 

ســلامن قبل فرة قصرية، كام أنه ينســجم مع البيانات التي 

صدرت خالل الجولة التي قام بها بن سلامن نفسه عىل الدول 

الخليجية.

من وجهة نظر هؤالء، هذه الرسالة ال ميكن أن تنفصل عن 

األوضاع القامئة عىل املســتوى االقليمي، حيث يحتدم الرصاع 

يف امللــف اليمني، كام أنها ال تنفصل عن التصعيد الذي طغى 

عــىل العالقة بني حــزب الله وبعض 
السعودية،  خصوصاً  الخليجية،  الدول 
يف الفــرة األخرية، وتضيف: »يف ظل 
هكذا أجواء ال ميكن الحديث عن تهدئة 

خليجية«.
ويف حني يعترب هــؤالء أن التعامل 
اللبناين مع هذه الرســالة ســيكون 
موضع انقســام داخيل، بدليل الحملة 
التي بدأت تشــن ضد بعض بنودها، ال 
ســيام من جانب أوساط حزب الله، ال 
تســتبعد أن يكون الهــدف منها زيادة 
الضغوط عــىل الحزب قبل االنتخابات 
النيابيــة، عىل قاعدة الدفع نحو تقليب 
الرأي العام ضده وتحميله مســؤولية 
األزمة القامئة بكافة مندرجاتها، حيث 
بدأ الحديث اليوم عن َحرج قد يشعر به 
الحزب أمــام اللبنانيني بحال أرص عىل 

املواجهة.
كذلــك هناك مــن قرأ بالرســالة 
وخطرياً،  كبــرياً  تصعيداً  الخليجيــة 
ينســجم مع قرار رئيس »تيار املســتقبل« ســعد الحريري 
الخــروج من الحياة الربملانيــة وتنحية تياره عن االنتخابات 
املقبلة، وتُشري أوساط سياسية متابعة إىل أن الحريري بات 
مطّلعاً عىل قرار خليجي بالتصعيد يف لبنان بوجه حزب الله، 
وهــو يعترب هذه املرة أن التصعيد لن ينفع معه حوار لبناين، 
ولن يتمكن معه أي رئيس حكومة من لعب دور الوســط بني 
الحزب والدول الخليجيــة، لذلك اختار الحريري اإلنكفاء يف 

هذه املرحلة الصعبة.

التربوي  القطاع  وعــود  ولّبى  والخاص  العام  للقطاعين  النقل  بــدالت  ورفــع   2021 موازنة  مشروع  أقــّر  الـــوزراء  مجلس 
ــأّي تأخير ــ ــة لــم تــعــد تــســمــح ب ــداهــم ــات ال ــحــّدي ــت ــع املــعــيــشــّيــة قــبــل غــيــرهــا - مــيــقــاتــي: ال ــواضــي ــدرس امل ــ ــون: ل عــ

أقر مجلس الوزراء يف جلسته التي انعقدت عند التاسعة صباح 
أمس يف قرص بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العامد ميشال عون 
وحضــور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقايت والوزراء، مرشوع 
قانون موازنة العام 2021، وقرر عقد جلسات يومية متتالية يف 
الــرساي الكبري القرار مرشوع قانون موازنة العام الحايل متهيدا 
الحالته اىل مجلس النواب. كام اقر مجلس الوزراء سلسلة تقدميات 
اجتامعية ورفع قيمة بدل النقل للقطاعني العام والخاص واألجهزة 
العسكرية واألمنية، كام لبى وعوده التي كان قطعها للعاملني يف 

القطاع الربوي الرسمي.
وكانت الجلسة انعقدت يف حضور الوزراء الذين غاب منهم وزير 
العدل هرني خوري املوجود يف زيارة رسمية اىل العراق، وسبقها 
خلوة بني رئييس الجمهورية ومجلس الوزراء، تم التطرق خاللها 
اىل املواضيع املدرجة عىل جدول االعامل، إضافة اىل بعض الشؤون 

الحياتية واملعيشية.
وبعد انتهاء الجلســة، تال وزير االعالم بالوكالة الوزير عباس 
الحلبي البيان االيت: »عقد مجلس الوزراء جلســة برئاسة رئيس 
الجمهورية العامد ميشال عون وحرض رئيس مجلس الوزراء نجيب 
ميقــايت والوزراء الذين غاب منهم وزير العدل املوجود يف العراق 

يف زيارة رسمية. 

{ عون {

يف مستهل الجلسة، رحب الرئيس عون بالوزراء بعد طول انقطاع 
تجمد خاللها عمل السلطة التنفيذية ممثلة مبجلس الوزراء، وان 

كان استمر عمل الوزراء افراديا او عرب اللجان الوزارية. 
 أضاف »انقطاع جلسات مجلس الوزراء اثر سلبا عىل انتظام عمل 
السلطة اإلجرائية وزاد يف تراكم االنعكاسات السلبية عىل الوضع 
العام يف البالد. وقال: »لقد ســبق ان اكدت عىل احرام مبدأ فصل 
السلطات يف لبنان بني السلطات التنفيذية والترشيعية والقضائية، 
وأود التأكيــد يف هذا املجال، عىل انه عندما تكون الحكومة غري 
مستقيلة، ال ميكن لرئييس الجمهورية والحكومة اصدار موافقات 
استثنائية. وطلب البدء بدرس املواضيع املعيشية التي تهم املواطنني، 

عىل ان يتم الحقا درس جدول االعامل.

{ ميقايت {

ثم قال ميقايت:«يســعدين ان نعاود جلســات مجلس الوزراء 
وســنحاول قدر املستطاع انجاز املسائل  االساسية املرتبطة اوال 
بالحياة اليومية للمواطنني ومبلف الكهرباء واملوازنة واســتجرار 

الغاز والنفط«.
أضاف »اميل ان تكون جلســاتنا مثمــرة ونتعاون فيها بروح 
املســؤولية بعيدا عن اي خالفات، وان ننطلق من ان الناس مل تعد 
تتحمل املناكفات وملت الخالفات وتريد عمال منتجا وتعاونا بني 
الجميع النتشــالها مام هي فيه من ازمات ومخاطر. ما اطلبه ان 
تحمل اطالالت الوزراء عرب االعالم روح التفاؤل يف مقاربة امللفات 
كافة، رغم صعوبتها، وان نتالىف قدر املستطاع الخالفات والتباينات 
التي تيسء اىل التضامن الوزاري وان نحافظ عىل رسية املداوالت 
الن اي ترسيب مجتزأ او مغلوط او خارج السياق، سيبعد النقاش 

يف املوازنة وارقامها عن مقاربته العلمية الصحيحة«.
املقررات

بعد ذلك، بارش مجلس الوزراء درس جدول اعامله، وقرر املوافقة 
عىل:

 -  مرشوع مرسوم يرمي اىل اعطاء مساعدة اجتامعية موقتة 
للعاملــني يف القطاع العام )مبا فيها املستشــفيات الحكومية 
والجامعة اللبنانية(، البلديات واتحاد البلديات وكل من يتقاىض راتبا 
او اجرا او مخصصات من األموال العمومية باإلضافة اىل املتقاعدين 
الذين يســتفيدون من معاش تقاعدي وإعطاء وزارة املالية سلفة 

خزينة لهذه الغاية.
 - مرشوع مرســوم يرمي اىل تعديل قيمة بدل النقل اليومي 
للقطاع الخاص مببلغ 65 الف لرية لبنانية عن كل يوم حضور فعيل 

زائد منحة تعليم.
 - مرشوع مرسوم يرمي اىل تعديل قيمة تعويض النقل املوقت 
للعاملني يف القطاع العام ليصبح 64 الف لرية لبنانية عن كل يوم 

حضور فعيل.
 - مرشوع مرسوم يرمي اىل إعطاء تعويض نقل شهري مقطوع 
بقيمة مليون و200 الف لرية للعسكريني يف الجيش وقوى االمن 

الداخيل واالمن العام وامن الدولة 
ورشطة  الجمركية  والضابطــة 

مجلس النواب.
 - متديــد العمــل يف املالكات 
املوقتة ومبفعــول قرارات وعقود 
املوظفــني املوقتــني واملتعاقدين 

مبختلف تسمياتها.
 - تعديــل اجــور التدريــس 
املدارس  يف  للتدريس  للمتعاقدين 
والثانويات الرسمية ومعاهد التعليم 

املهني والتقني.
 - تعيني الهيئة الوطنية ملكافحة 
الفساد وفق ما ييل: القايض الرئيس 
كلود كرم رئيسا، املحامي األستاذ 
فواز كبارة نائبا للرئيس، القايض 
تريز عالوي والسادة: عيل بدران، 

جو معلوف وكليب كليب أعضاء.
 - تأجيــل البت مبرشوعي النظامــني الداخيل واملايل للهيئة 
الوطنية لحقوق االنسان املتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب بغية 

تأمني حضور معايل وزير العدل يف الجلسة املقبلة.
 كام اقر مجلس الوزراء كل البنود املدرجة عىل جدول اعامله.

ثــم اقر املجلس مرشوع قانون املوازنــة العامة للعام 2021، 
ومرشوع قانون يرمي اىل إجازة جباية الواردات كام يف الســابق 
ورصف النفقات اعتباراً من اول شباط 2022  ولغاية صدور قانون 

موازنة العام 2022، عىل أساس القاعدة االثني عرشية.
 وعىل األثر، بارش مجلس الوزراء درس مرشوع قانون املوازنة 
العامة للعام الحايل، فقدم وزير املال عرضا مفصال حول األسس 
التي اعتمدت واألسباب املوجبة والنقاط اإليجابية للمرشوع، عىل 
ان يواصل املجلس، يف جلسات يومية متتالية ستعقد يف الرساي 

الكبري ابتداء من اليوم ، درس مرشوع املوازنة.
الحلبي يدعو األساتذة يف التعليم الرسمي للعودة اىل العمل

بعدها، توجه الحلبــي  بصفته وزيرا للربية والتعليم العايل، 

اىل العاملني يف القطاع الربوي يف املالك او التعاقد عىل مختلف 

التســميات واملهام واملواقع فقال: »اقر مجلــس الوزراء املنحة 

االجتامعية الشهرية، واقر رفع تعويض الحضور اليومي املعروف 

ببدل النقل، كام اقر مضاعفة اجر الساعة للمتعاقدين، وكنا قد وفرنا 

لهم منحة من الجهات املانحة بقيمة 90 دوالرا شــهريا مرتبطة 

بالحضور ».

أضاف »انطالقا مام تقدم، فإن مجلس الوزراء قام مبا عليه، ما 

يعني ان الوعود قد تحققت عىل الرغم من الضيق الذي تعانيه البالد 

عىل الصعد كافة، ونحن كذلك. لذلك، ادعو جميع األساتذة واملعلمني 

واملتعاقدين واملستعان بهم وعاميل املكننة والحراس والخدم يف 

املدارس والثانويات واملهنيات الرسمية، اىل العودة اىل املدارس ابتداء 

من صباح اليوم، كام عرضنا ايضا قضايا متصلة بالجامعة اللبنانية 

وطلبت ان يخصص مجلس الوزراء جلسة لدرس موضوع تعيني 

العمداء والتفرغ والدخول يف املالك«.

عون يرتأس الجلسة          )دااليت ونهرا(

منارصون للحريري امام بيت الوسط امس



ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ
الثلثاء 25 كانون الثاين 2022

ويتّية بوحبي : بدأنا البح بالورقة ال
ــ ــســب ــزة قـــبـــل ال ــ ــاه ــ ــون ج ـ ــ ــتـ وسـ

أوضح وزير الخارجية واملغربــني عبد الله بوحبيب، 
بعد انتهاء جلســة مجلس الوزراء، »أن البحث يف الورقة 
الكويتية، بدأ البحث بها، وان الرد سيكون جاهزا قبل يوم 

السبت املقبل«.

ــداء ــ ــت ــ ــة« دانــــــ االع ــ ــّي ــ ــارج ــ ــخ ــ  »ال
ــبــي ــى أبــــــو  ــلـ الــــصــــاروخــــي عـ

دانــت وزارة الخارجية واملغربني يف بيــان، االعتداء 
الصاروخي الذي تعرضت له امارة ابو ظبي والذي متكنت 
الدفاعات الجوية من اعراضه وتدمريه، واكدت »تضامنها 
مع دولة االمارات العربية املتحدة الشقيقة قيادًة وشعًبا 
يف وجه اي اعتداء يطال ســيادتها وامنها واســتقرارها 

. وسالمة اراضيها

ــة ــ ــوازن ــ ُم ــروع  ــشــ ــ م أّي   : ــة  ــ ــي ــب ال ــر  ــ ــ  وزي
ــا ــ ــق ــ ــن ــ ــل ــ ل يـــــخـــــضـــــع  أن  يــــــجــــــ 

أن  ياســني  نارص  البيئة  وزير  أكد 
إمنا هناك  أســايس،  بند  »املوازنــة 
أعامل  جــدول  عــىل  أخرى  بنــود 
وســيصار  الوزراء  مجلس  جلســة 
إىل مناقشــتها تدريجيــا« ، الفتــا 
يف حديــث، إىل أن »الهــدف مــن 
املالية  عمل  يف  االنتظام  هو  املوازنة 

العامة«.
إىل  »التوصــل  أن  اعتــرب  وإذ 
قال:  جيدة«،  خطوة  موازنة  مرشوع 
الطموحات،  كل  تلبي  ال  املوازنة  »إن 
فهناك أســئلة ونقاط عدة لنقاشها. 
اجتامعات  البدايــة وهنــاك  هــذه 
لجنة  إىل  تذهب  أن  قبــل  مفتوحة، 
املــال واملوازنــة ثــم إىل الهيئــة 

مضيفا  النــواب«،  ملجلــس  العامة 
أن  »إن أي مــرشوع موازنــة يجب 
يف  أننا  خصوصا  للنقــاش،  يخضع 
النقد  صندوق  مــع  التفاوض  بداية 

الدويل«.
وأكد ياســني أن »البند الذي وضعه 
وزير املالية مبا يخص طريقة احتساب 
الدوالر الجمريك هــو جزء من عملية 
النقــاش اليــوم«، موضحا أنــه »إذا 
أجيز لوزير املالية تحديد ســعر الدوالر 
الجمــريك وفق ســعر رصف الدوالر، 
فيجب أن يعود دامئا إىل مجلس الوزراء 
الذي مــن األفضل أن يناقــش بدوره 
احراما  النواب  املوضوع مع مجلــس 

للفصل بني السلطات«. 

ــا وشـــعـــبـــنـــا ووطـــنـــنـــا ــنـ ــلـ ــة أهـ ــدمـ ــخـ  الــــحــــريــــري: بــــاقــــون بـ
ــحــرب األهــلــّيــة ــون بــمــشــروع رفــيــ الــحــريــري ملــنــع ال وُمــتــمــّســ

ــا ــعــن ــجــم ــقـــى الـــــوطـــــن ي ــبـ ــيـ ــي: سـ ــ ــات ــ ــق ــ ــي ــ  م
: املــــــــخــــــــتــــــــارة حــــزيــــنــــة جـــــــنـــــــبـــــــ

حسم الرئيس سعد الحريري الجدل يف شأن توجهاته 
االنتخابية، واعلن من بيت الوسط يف كلمة القاها عند 
الرابعة والربع من بعد ظهر أمس، بحضور أعضاء كتلة 
»املستقبل« النيابية وهيئة الرئاسة يف تيار »املستقبل« 
وإعالميــني، تعليق عمله بالحياة السياســية، داعيا 
»تيار املستقبل التخاذ الخطوة نفسها، وعدم الرشح 
لالنتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشــيحات من 

تيار املستقبل أو باسم التيار«.
ولفت إىل أّن »بعد اغتيال رئيــس الحكومة الرّاحل 
رفيق الحريري، وقع الخيار عــيّل ملواصلة مرشوعه 
الّســيايس، وليس لــي تبقى عائلــة الحريري يف 
الّسياســة، بغــّض الّنظر عــن املــرشوع واملباد 
والظّروف«، موضًحا أّن »مرشوع رفيق الحريري ميكن 
اختصاره بفكرتني: أّواًل، منع الحرب األهلية يف لبنان، 
وثانًيا حياة أفضل للّبنانّيــني. نجحت يف األوىل، ومل 

يُكتب يل الّنجاح الكايف يف الّثانية«.
وأشارإىل أنّه »ال شّك أّن منع الحرب األهلية َفرض عيّل 
تسويات، من احتواء تداعيات 7 أيّار، إىل اتفاق الدوحة، 
إىل زيارة دمشــق، إىل انتخاب ميشال عون رئيًسا، إىل 
قانون االنتخابات، وغريها. هذا كان ســبب كّل خطوة 
اتّخذتها، كام كان ســبب خساريت لرثويت الّشخصّية 
وبعــض صداقايت الخارجّية، والكثــري من تحالفايت 
الوطنّية وبعض الرّفــاق وحّتى االخوة«، مركزا عىل أّن 
»هذه الّتسويات الّتي أتت عىل حسايب، قد تكون الّسبب 
يف عدم اكتامل الّنجاح للوصول لحياة أفضل للّبنانّيني، 
والّتاريخ سَيحكم. لكّن األساس، أّن الهدف كان وسيبقى 
دامئًا تخطّي العقبات للوصول إىل لبنان منيع يف وجه 

الحرب األهلية، ويوّفر حياًة أفضل للّبنانّيني«.
وذكر أّن »من باب تحّمل املســؤولّية، كنت الوحيد 
الّذي اســتجاب لثورة 17 ترشين األّول 2019، فقّدمت 

استقالة حكومتي. وكنت الوحيد الّذي حاول بعد كارثة 
4 آب يف بريوت، تغيري طريقة العمل عرب حكومة من 
االختصاصّيني. واللّبنانّيــون يعرفون يف الحالتني ما 
كانت النتيجة. واعلن أّن من باب تحّمل املسؤولّية أيًضا، 
وألنّني مقتنــع أّن ال مجال ألّي فرصة إيجابّية للبنان، 
يف ظّل الّنفوذ اإليراين والتخّبط الّدويل، واالنقســام 
الوطني واستعار الطائفية واهراء الدولة، أُعلن الّتايل: 
أّواًل، تعليق العمل بالحياة الّسياســّية ودعوة عائلتي 
يف »تيار املســتقبل« التّخاذ الخطوة نفســها. ثانًيا، 
عدم الرّشــح لالنتخابات النيابية وعدم التقّدم بأّي 

ترشيحات من »تيار املستقبل« أو باسم التّيار«.
وتوّجــه إىل »أحّبتــه أبناء وبنات مدرســة رفيق 
الحريري«، قائاًل: »نحن باقون بخدمة أهلنا وشــعبنا 
ووطننــا، لكّن قرارنا هو تعليق أّي دور أو مســؤولّية 
مبارشة يف الّســلطة والّنيابة والّسياســة مبعناها 
الّتقليــدي. وشــّدد عىل أنّنا ســنبقى مــن موقعنا 
كمواطنني، متمّســكني مبرشوع رفيق الحريري، ملنع 
اللّبنانّيني.  الحرب األهلية والعمل لحياة أفضل لجميع 
كام أكّد أنّنا باقون بخدمــة لبنان واللّبنانّيني، وبيوتنا 
رادات الطّيبة وألهلنا وأحّبتنا من  ستبقى مفتوحة ل
كّل لبنان. ال أن فضلكــم، ومحّبتكم وتعاونكم يف 

أصعب األوقات«.
وأفاد بأّن »الّشــكر من صميم قلبي ألحّبا ورفاق 
ورفيقــات دريب يف »تيار املســتقبل«، ولدار الفتوى 
وسّيدها والعامئم البيضاء تحت قّبتها«، ورأى أنّه »قد 
يكــون أفضل الكالم يف هذه اللّحظــة، ما قاله رفيق 
الحريري يف بيان عزوفه قبل 17 عاًما: »أستودع الله 
هذا البلد الحبيب لبنان، وشــعبه الطّيب. وأعرّب من كل 
جوارحي عن شكري وامتناين لكّل الّذين تعاونوا معي 

خالل الفرة املاضية«.

عقب اعالن الرئيس ســعد الحريري تعليقه العمل 
الســيايس والعزوف عن املشــاركة يف االنتخابات 
النيابية، توالت أمس املواقف لبعض السياسيني حول 

القرار. 

{ ميقايت: كالمه صفحة حزينة للوطن 
ويل شخصياً {

الوزراء نجيــب ميقايت عرب  غرد رئيس مجلــس 
»توير«: »كالم الحريري صفحة حزينة للوطن ويل 
شخصيا، ولكنني أتفهم الظروف املؤملة التي يعيشها 
واملرارة التي يشــعر بها. ســيبقى الوطــن يجمعنا 
واالعتدال مســارنا ولو تغريت الظــروف  واألحوال، 
مســتلهمني قوله تعاىل: ال تحسبوه رشا لكم، بل هو 

خري لكم«.

{ جنبالط: تيّتم الوطن {
رأى رئيس الحزب التقدمي االشرايك وليد جنبالط، 
أن الوطن تيتم.وقال عــرب »توير«:«املختارة حزينة 

وحيدة لبنان«.

{ فرنجيه: نحن أحوج ما نكون لتضافر 
جهود جميع املكونات {

قال النائب طــوين فرنجيه، أن تعليــق الحريري 
عمله يأيت يف وقت نحن أحوج ما نكون إىل تضامن 
وتضافر جهود كل املكونات وعىل رأســها الحريري 

مبن ميّثل وما يجّسد من اعتدال وانفتاح«.

{ املعلوف: بدونه الله ينّجينا
من األعظم!{

اعترب النائب ســيزار املعلــوف يف حديث صحايف 
ان »مــا يحصل ليــس عابرا، وبغياب تيــار االعتدال 
سيقوى التطرف يف لبنان، وسيتشّتت الشارع السّني، 

متسائال: من املستفيد من غياب الحريري عن الساحة 
السنية؟«.

وشــّدد عىل ان »البديل عن الحريري هو الحريري 
ألننا نعرف البلد اىل أين ســيتجه من دونه ومن دون 
تياره، والله ينجينا مــن االعظم، معلنا عن تضامنه 
مــع تيار املســتقبل الــذي يف حال قــرر العزوف 
عن االنتخابــات، فأنا لن أخوض هذا االســتحقاق 

الدستوري ألنه سيكون ناقصا«.

{ الصايغ: حلقة جديدة
يف اغتيال الشهيد الحريري {

غرّد عضــو »اللقاء الدميقراطــي« النائب فيصل 
الصايغ عرب »توير«: بكّل أســٍف وحزن، اسُتكملت 
رفيق  الشــهيد  اغتيال  حلقة جديــدة يف عمليــة 
الحريري. يبقى األمُل والعزم والرهان أن نحافظ مع 
املخلصني عىل إرث الرئيس الشــهيد، ونواصل حمل 
والوطنية  والعربية  اللبنانية  بأبعاده  مرشوعه  راية 

واإلنسانية«.

{ قطع طرقات {
اىل ذلك، قــام عدد مــن املحتجــني واملنارصين 

للحريري، باقفال بعض الطرقات يف بريوت.
املروري«،  »التحكم  اعلنت غرفة  السياق،  ويف هذا 
املقطوعة ضمن نطــاق بريوت، هي  الطرقــات  ان 
كورنيــش املزرعة باالتجاهني  مســجد عبد النارص، 

والكوال، وقصقص.
كام وأنه تم قطع الطريق عند أوتوســراد املدينة 
الرياضية مبســتوعبات النفايات والدراجات النارية، 
وكذلــك األمر يف فــردان عند تقاطــع دار الطائفة 

الدرزية ونزوال باتجاه ساقية الجنزير - قريطم.
وقطع الســري أيضا يف محلة بشارة الخوري يف 

بريوت.

مـــــــواقــــــ
 وقطع طرقات

يــــس الجمهوريّــــة امُلقبــــل... عــــودة الحريــــري امُلرتقبــــة بعــــد إنتخــــاب ر
ــر وحــــــــيــــــــداً قـــــــد وّلـــــــى ــ ـ ــا ــ ــسـ ــ ــخـ ــ ــل الـ ــ ــّمـ ــ ــحـ ــ زمـــــــــن تـ

صونيا رزق

الرئيس ســعد  متوقعاً خرج  كان  كــام 
الحريــري او عــىل االقــل علّــق حياته 
السياســية، فســار بعيــداً عــن »لعبة« 
الجميــع، وتحت عبارة »كلــن يعني كلن« 
بعــد ان فضحــت كل االمور، لتشــكل ما 
اقله  الحريري سياسياً،  إقفال بيت  يشــبه 
يوم  من  اعتبــاراً  العام  يقــارب  ما  خالل 
بعد  اي  املقبل  الخريــف  آخر  وحتى  امس، 
وصول رئيس جديــد للجمهورية، وعندها 
يكون الحريري خارج كل« الفربكات » التي 
تحملّها منذ ســنوات، وتحديــداً مع بداية 
الذي انتج له اكرث بكثري من  العهد الحايل، 

أعداء. اىل  تحّولوا  الذين  الحلفاء، 
الحريري وحيداً  الرئيس  الذي جعل  االمر 
وســط مجموعة ال تشــبهه، وصوالً اىل 
إتخــاذه القرار االبرز يــوم امس من بيت 
الوسط، مســتهالً كلمته بـ » أستودع الله 
ســبحانه وتعاىل هذا البلــد الحبيب لبنان 
وشعبه الطّيب، واُعرّب من كل جوارحي عن 
تعاونوا معي  الذين  لكل  شــكري وامتناين 

املاضية«. الفرة  خالل 
الحريري  الرئيس ســعد  إســتذكر  هكذا 
عبارات والده الشــهيد رفيق الحريري التي 
لبنان  بدوره  ليستودع  سنوات،  قبل  اطلقها 
خاللها  اعلن  مفصلية،  كلمة  خالل  الحبيب 
عزوفه عــن خوض االنتخابــات النيابية، 
وعمل  السياســة  الحياة  يف  عمله  وتعليق 
أي  تأكده مــن غياب  بعد  املســتقبل،  تيار 
فرصــة ايجابيــة يف لبنان بظــل النفوذ 
االيــراين، واالنقســام الداخــيل والغياب 
املســتقبل  تيار  من  طالباً  للدولــة،  الكيّل 
الرشــح  عدم  أي  عينها،  الخطــوة  إتخاذ 

النيابية. لالنتخابات 
عىل  اتت  جرت  التي  التسويات  بأّن  وذكّر 
حســابه، وهو الوحيد الذي استجاب لثورة 
17 ترشيــن فقّدم إســتقالته، وطالب بعد 
آب بتشكيل حكومة اختصاصيني   4 انفجار 

البلد. لتنتشل 
الحريري،  الرئيــس  كلمة  عــىل  تعليقاً 
اشــار نائب رئيس تيار املســتقبل الدكتور 

»الديار«  لـ  حديث  خالل  علوش،  مصطفى 
اىل انــه تفاجأ بإعــالن الحريري الخروج 
اذ مل يعد يستطيع   السياســية،  الحياة  من 
فّضل  لذا  تشبهه،  ال  البقاء وسط مجموعة 
البقاء خارجها، النه ال يســتطيع املشاركة 

»اللعبة«. هذه  يف 
وعن خطورة  بقاء تيار املســتقبل خارج 
املجلــس النيــايب، قال علــوش: » هنالك 
خطــورة بالطبــع، لكن مل يســتطع تيار 
واحدة،  ايجابية  خطوة  تحقيق  املســتقبل 
الرئيس  اذ كان  لــه،  بســبب محاربتهــم 
الحريــري يتلقى اللكامت دامئاً، ومُينع من 
له، مام  إنجاز بســبب تصّديهم  أي  تحقيق 

منطقي«. خياره  ان  يؤكد 
ســنّية  مقاطعــة  حصــول  وحــول 
لالنتخابات من قبل منارصي الحريري، دعا 
اىل انتظار ما ســيتخذه رؤساء الحكومات 
او  الســابقون عن إمكانية ترشح بعضهم 
عدمــه، ورأى بأّن املقاطعة ســتؤدي اىل 
يعني  مام  بالتأكيــد،  الحاصــل  إنخفاض 
فرص فــوز النائبني فؤاد مخزومي وفيصل 

املثال. سبيل  عىل  كرامي 
وعن كيفية رؤيته للمشــهد الســيايس 

يف ظــل غياب الحريري، دعــا مجّدداً اىل 
االنتظار، ورأى بأّن موقف الرئيس الحريري 
كان حزينــاً خصوصاً حني إســتذكر والده 
 14 وذكرى  يحميه،  »الله  وقال:  الشــهيد، 
أي  اتحدى  وانطالقاً من هنا  قادمة،  شباط 
مســؤول او زعيم ان يخطو خطوة الرئيس 
الحريري ويتخذ هذا الخيار الشــجاع الذي 
يحتــاج اىل رجل بكل مــا يف الكلمة من 

معنى«.
وبــدوره  لفــت  عضو كتلة املســتقبل 
النائــب نزيه نجم خالل حديث لـ » الديار« 
الحريري يف  الرئيــس  اهميــة وجود  اىل 
العمل الســيايس، اذ ال احد يستطيع إنكار 
الكثري،  اعطاهــا  انه ميثــل طائفة كربى 
وبالتايل هــو صاّمم امان لــكل الطوائف 
يحمل  ال  فهو  االعتدال،  النه رجل  لبنان  يف 
ضغينــة تجاه احــد، ويحــرم كل الناس 
ويتعامل مع الجميع وفق االصول. مشــرياً 
اىل اّن الرئيس الحريري يشعر بـ »القرف«، 
النيابية  الكتل  احد مــن  يتعامل معه  اذ مل 
الوفاء معه من  كام يجب، بل كانوا عدميي 
دون إســتثناء احد، من املقّربني والبعيدين، 

وهذا مؤسف جداً مع شخص ويفّ مثله.

ومة ــيــســاً للح ــعــود ر ــد ي ــطــو أو ق ــد ت ــة.. إســتــراحــتــه ق ــي الــحــيــاة الــســيــاســّي ــ عــمــلــه ف ــري عــّل ــحــري  ال
ــراع ــت قــبــا الــســّنــي عــلــى االق ــي ا ــدّن ّدي الـــى ت ــد يُــــ ــار األزرق« عــن املــشــهــد االنــتــخــابــي ق ــّي ــت غــيــاب »ال

دوليل بشعالين 

مع قرار رئيس »تّيار املستقبل« سعد الحريري بتعليق عمله 
تّياره التخاذ الخطوة نفسها، وعدم  بالحياة السياسية، داعياً 
نتخابات النيابية، وعدم التقّدم بأي ترشــيحات  الرّشــح ل
منه أو باســمه، القتناعه بأن ال مجــال ألي فرصة إيجابية 
للبنان، يف ظّل النفوذ اإليراين، عىل ما قال، والتخّبط الدويل 
واالنقسام الوطني واســتعار الطائفية واهراء الدولة، رغم 
معارضــة منارصيه ومؤيديه يف عدد مــن املناطق اللبنانية 
لقراره هذا، فإّن خروج الحريري وتّياره من الساحة السياسية 
ككّل، مبلء إرادته، يُخرجه من املشــهد اإلنتخايب املقبل، ومن 
أي إستحقاق سيايس سيشــهده لبنان منذ اآلن وحتى األربع 
الســنوات املقبلة، فيام لو قّرر العودة اىل الســاحة بعد هذه 

اإلسراحة الطويلة.
وتعليق الحريري عمله بالحياة السياســية يف لبنان ال بّد 
وأن يرك ذيــوالً عديدة يف الداخل اللبناين، ويؤثّر ســلباً يف 
السياســيني، عىل  منارصيه ومحّبيه، وإيجاباً يف أخصامه 
ما تقول مصادر سياســية عليمة، وخصوصاً أّن الجميع كان 
يف انتظار قــراره النها ليبدأ امل الجــّدي يف التحضري 
نتخابات النيابية املقبلة، لناحية اختيار الحلفاء واملرّشحني  ل
وتشكيل اللوائح اإلنتخابية التي سيخوض بها املعارك املرتقبة. 
ورغــم تطمينات الحريري لـ »تيار املســتقبل«، كام ألهله 
وشــعبه ووطنه بأّن »بيت رفيق الحريري لن يُغلق«، رسعان 
ما بدأ الحديــث عن إمكان تشــّتت الســّنة يف اإلنتخابات 
النيابية املقبلة، كام أّن مغادرة الحريري الســاحة السياسية، 
بحسب املصادر، ال بّد وأن تؤثّر سلباً يف حلفائه املعتادين يف 
اإلنتخابات أو سواها من اإلستحقاقات املقبلة، وعىل رأسهم 
حليفه الشــيعي »حركة أمل« و«الحزب التقّدمي اإلشرايك«، 
راً يف حزب »القّوات اللبنانية«  فيام ســيكون تأثريها أقّل 
كونه مل يعــد حليفاً قويّاً لـــ »تّيار املســتقبل« بعد التباعد 
الســيايس الذي حصل بني الحريري ورئيس القّوات ســمري 
جعجع عىل خلفية احتجاز السعودية للحريري وإرغامه عىل 
تقديم استقالة حكومته من الرياض وذلك يف 2017/11/4.

وتخ املصادر نفســها 
من أن يؤثّر قرار الحريري يف 
الطائفة  من  الناخبني  مزاج 
السنّية، ال سيام منهم الذين 
اعتــادوا أن يصّوتوا لالئحة 
هيي«،  مــا  »زّي  الحريرية 
عىل مــا كان يوعــز اليهم 
عدد  فُيحجم  األب،  الحريري 
اإلقراع  عــن  منهم  كبــري 
النيابيــة  اإلنتخابــات  يف 
يجدوا  »لن  كونهــم  املقبلة 
عن الحريــري بديالً ميّثلهم 
فعلّياً يف الحياة السياسية«. 
عدد هؤالء  اّن  القول  وميكن 
ميّثل غالبية الناخبني السّنة، 
النيابية  الحريري  كتلة  كون 
كانت األكرب عدداً يف مجلس 
النّواب، ووصلت اىل  نائباً 
قبل أن يخرس 12 مقعداً منها 

201( بســبب القانون اإلنتخايب النافذ  يف الدورة املاضية )
الذي يعتمد النظام النسبي عىل أساس 15 دائرة إنتخابية مع 

صوت تفضييل واحد عن كّل قضاء.  
وإذا ما كان قرار الحريري ســيغّيب الطائفة الســنّية عن 
اإلنتخابات املقبلة، أوضحت املصــادر أّن قراره قد يؤّدي اىل 
تديّن نســبة إقبال الناخبني من الطائفة السنّية عليها، غري 
أنّه ال يعني تغييــب الطائفة ككّل، إذ ال أحــد ميكنه القيام 
النافذ، ومع  القانــون اإلنتخايب  بذلك، خصوصاً مع اعتامد 
وجود قوى سياســية سنّية أخرى عىل الساحة متّثل رشائح 
واسعة من أبناء الطائفة السنّية. فإىل جانب القوى السنّية 
املعروفة، فإّن »الجامعة اإلسالمية«  التقليدية واملســتقلّة 
قّررت خوض اإلنتخابــات املقبلة واإلســتفادة من الوضع 
الحايل، عىل أن تعلن قريباً أســامء مرّشــحيها يف 9 دوائر 
إنتخابية، علامً بأنّها كانت تتحالف يف السابق مع الحريري 

يف بعض الدوائر، ولن تعلن بعد أي جهة سياســية ستكون 
الخريية  بديالً عنه. كــام ستســتفيد »جمعية املشــاريع 
اإلسالمية« )أو األحباش( التي لها عقيدة متباينة مع عقيدة 
أهل الســّنة والجامعة، ولهذا غالباً ما تتحالف مع حزب الله 
يف اإلنتخابات النيابية من خالل تأمني الحواصل اإلنتخابية 
يف بعض الدوائر، ال ســيام يف عكّار وطرابلس وصيدا حيث 

األكرثية السنّية.
وترى املصادر عينها أّن الحريري ليس »ضحية اإلنتخابات« 
ألّن أحداً مل يُلغه، أو متكّن من ذلك، سيام أّن التجارب السابقة 
قد أثبتت أنّــه ال ميكن ألي طرف يف لبنان أن يلغي طرفاً آخر، 
بل هو الذي قّرر اإلبتعاد عن الســاحة السياسية، وإن بإيعاز 
من الســعودية واإلمارات العربية، وقــد يكون الحريري قّرر 
اإلبتعاد عن الساحة السياســية لفرة قد تدوم يف املبدأ أربع 
سنوات، إذا ما اعتربنا أّن املجلس النيايب الجديد يف حال جرى 
انتخابه يف أيّار املقبل سيستمّر يف مهامه حتى أيّار من العام 

2026، إاّل أنّه بإمكان الحريري أن يعود يف فرة قريبة، رئيساً 
للحكومــة، يف حال حصلت اإلنتخابــات النيابية عىل خري، 
ومــن ثّم جرى انتخاب الرئيس الجديد للبالد يف ترشين األول 
والسياسية، وتغرّيت  اإلقليمية  التســويات  املقبل، ونضجت 
الظروف السياســية.فال أحد سيفرض عندئذ أن يكون رئيس 
الحكومة بعد انتخــاب الرئيس الجديد للبالد، األول أو األقوى 
يف طائفته، علامً بأنّه جرى خالل السنتني األخريتني تكليف 
كّل من الرئيســني حّســان دياب ونجيب ميقايت، والسفري 
مصطفى أديب لتشكيل الحكومة، من دون أن يكون أي منهم 

»األقوى« عىل الساحة السنّية. 
ء يبقى وارداً ما دامت  من هنا، تضيف املصادر، فإّن كّل 
أبواب »بيت الوسط« ستبقى مفتوحة أمام جميع اللبنانيني، 
ومثّة إحتامالت كثرية ستصبح واردة مع التقارب األمرييك- 
اإليراين، والســعودي- اإليراين املرتقبني، وإن كانت املعركة 
النيابية املقبلة لن يخوضها الحريري وتّياره األزرق ألنّه قّرر 

اإلنسحاب منها قبل أن تبدأ. 
وترى املصادر نفسها، أّن مثّة من كان يزاحم الحريري عىل 
موقعه أو إرثه الســيايس، وهو ســيتقّدم خطوة اىل األمام 
بطبيعة الحال، إذا ما أجرى تحالفات إنتخابية مناســبة، غري 
نتخابــات النيابية، تعني  أّن مقاطعــة منارصي الحريري ل
شــبه مقاطعة سنّية لها، ومن شــأن ذلك أن ينعكس إيجاباً 
عىل القوى السنّية األخرى، ال ســيام تلك التي ستستمّر يف 
خوضها، إذ ميكن أن يفوز أي مرّشــح سّني بأصوات متدنّية، 
بعــد أن كان عائق الحصول عىل الحاصل اإلنتخايب يف بعض 

الدوائر صعباً يف ظّل وجود »تّيار املستقبل«.  
وبرأي املصادر، إّن املال اإلنتخايب سيكون له دورا كبري أيضاً 
عىل الساحة السنّية التي ستفتقد سخاء الحريري، حتى وإن 
موال التي ســُتنفق عىل  كان القانون يحّدد ســقفاً معّيناً ل
الحمــالت اإلنتخابية، ال ميكن تخطّيه نظــراً للمحاذير التي 
ينّص عليها القانون اإلنتخايب. كام ســتحاول القوى السنّية 
األخرى اإلستفادة من وجع الناس، فتلّبي لهم مطالبهم بحّجة 
التخفيف مــن معاناتهم مقابل الحصول عىل أكرب عدد ممكن 

من األصوات يف صناديق اإلقراع.  

ل م بيت الوسط أمس الحريري يل 
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ر والده تسّلم من نجل عبيد دعوة لقداس في ذ
ـــا بــــــري عــــــر االوضـــــــــــاع مـــــع فـــرونـــتـــســـ

اســتقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، يف مقر الرئاسة الثانية يف 
مم املتحدة يف لبنان يوانا فرونتسكا حيث  عني التينة، املنسقة الخاصة ل
جرى بحث يف األوضاع العامة وآخر املســتجدات. وغادرت فرونتسكا 

دون اإلدالء بترصيح.
كام عرض الرئيس بري األوضاع اإلقتصادية واإلجتامعية واملعيشية، 
خالل إستقباله رئيس املجلس اإلقتصادي اإلجتامعي شارل عربيد وعددا 
مــن أعضــاء املجلس، يف حضور رئيس اإلتحاد العاميل العام بشــارة 

األسمر .
وبعد الظهر، استقبل رئيس الحزب السوري القومي االجتامعي ربيع 
وضاع العامة  واملســتجدات  بنات عىل رأس وفد، حيث جرى عرض ل

السياسية.
وبعد اللقاء، قال بنات: »لقد ناقشنا مع الرئيس بري العالقة بني حزبنا 
وحركــة أمل وأكدنا عىل العالقة التــي تجمع قوى املقاومة دفاعا عن 
ورة إجراء اإلنتخابات النيابية يف موعدها.  وحــدة لبنان، كام أكدنا 
ووضعنا دولته يف اجواء املبادرة الكويتية وأكدنا له رفض أي بند ميس 
بســالح املقاومة. كام تحدثنا حــول موقفنا من صندوق النقد الدويل، 

ونحن يف هذا االطار نعتقد ان هناك الكثري من الحلول البديلة«.
كام إســتقبل الرئيس بري سليامن جان عبيد نجل النائب الراحل جان 
عبيد الذي ســلمه دعوة للمشــاركة يف القداس الذي سيقام مبناسبة 

الذكرى السنوية لرحيل النائب جان عبيد يف شهر شباط املقبل.

) ي س ابرا ا        ) س رون بري مس 

عيل ضاحي 

كام كان متوقعاً »قّسط« الرئيس سعد 
الحريري خروجه و«تيار املســتقبل« وآل 
الحريري، باســتثناء بهاء الحريري، من 
الحياة السياســية والحزبيــة اللبنانية، 
عرب الخطــوة االوىل بالغياب املنظم عن 
، وبالتايل خروجه  النيابيــة  االنتخابات 
من املشهد اللبناين واقامته يف اإلمارات.

وتشــعر اوســاط ســنية مقربة من 
الحريري ودار الفتوى بالخيبة والحزن عىل 
هــذه النهاية املؤملة إلرث رفيق الحريري، 
وإلضطرار الحريري االبن، وبعد 17 عاماً 
من العمل الحكومي والنيايب والســيايس 
اىل »إغالق بيته«، للرحيل بســبب خيبات 
السياسية  بالتســوية  واالخالل  داخلية 
والرئاسية من قبل »التيار الوطني الحر« 
و«القــوات«. وتقول االوســاط ان جزءاً 

كبرياً من الّســنة يحّملون الحريري مســؤولية االخفاق 
بســبب التحالفات مع »التيار« والعهد، وكذلك ربط النزاع 

والتسويات مع حزب الله. 
واذا كانت االوســاط ترفض الترصيح عن مســؤولية 
الســعودية املبــارشة بحصــار الحريري وإغــالق بيته 
الســيايس، اال انها تقّر ان هناك قراراً دولياً واقليمياً كبرياً 
بإخراج الحريري من املعادلة السياسية  الداخلية والدولية 
واالقليمية، وخروجه ليس قرارا اختياريا او بكامل االرادة 

والحرية!
وتكشــف االوساط عن تشــاور يجري بني شخصيات 
وقيادات يف »املســتقبل« ودار الفتوى، و«نادي الرؤساء 

الســابقني للحكومة« وشخصيات دينية وفاعليات سنية 
يف املناطق من الشامل اىل البقاع، لتدارس الخروج املدوّي 
للحريري والكامل املسرية ولو بشكل فردي. وتلفت اىل ان 
االرباك طبيعي والضبابية ســيدة املوقف، وال ميكن الجزم 
او الحسم بكيفية خوض السنة االنتخابات النيابية، وكذلك  
البحث عن البديل السني واملؤهل لقيادة شارع »املستقبل« 
وتوظيفــه يف لوائح انتخابية متامســكة، والبحث ايضا 
عــن تحالفات مفيــدة تضمن ايصال نــواب من روحية 
»املســتقبل« وخطه السياســية. وتشري االوساط اىل انه 
خالل االســبوعني املقبلني وبعد استيعاب صدمة مغادرة 
الحريري، ستبدأ الصورة باالتضاح ومعرفة وجهة االمور.

يف املقابل، يؤكد تحالف »الثنا الشــيعي« و آذار، ان 

ال تعليق صالــح ملا جرى مع الحريري، اال 
ان ما قام به هو خياره وقرار ذايت ونتيجة 
ملرحلة سابقة من العمل السيايس، وتلمح 
اىل ان الرئيس نبيه بري حاول خالل لقائه 
بالحريــري امس االول، ثنــي االخري عن 
قراره، لكنه اكتشــف ان القرار متخذ منذ 

فرة وليس حديث العهد!
وتقــول االوســاط ان الربط بني رحيل 
الحريري وتعويم الســنة او ســنة   آذار 
او املعارضة الســنية لـ«املســتقبل« ليس 
دقيقاً، خصوصاً ان الكتلة الســنية خارج 
»املستقبل« هي اليوم مؤلفة من 10 نواب، 
بينام يتمثل »تيار املســتقبل« بـ17 نائباً، 
اي ان تحســني املعارضة السنية لرشوط 
خوضهــا االنتخابــات واختيــار صائب 
للمرشــحني وتحسني التحالفات من شأنه 
ان يزيــد من حصتها اىل 6 نواب اضافيني 

لتصبح 16 او 17 نائباً.
وتشــري االوساط اىل انه ســيكون هناك بضعة ايام ، 
ورمبا اســبوع او اثنني من االنتظار لجالء املشــهد ملعرفة 
اتجــاه االمور، رغم ان التحضريات لالنتخابات مســتمرة 

وقامئة ومل تتوقف.
اما يف مقلــب »التيار الوطني الحر«، فتؤكد اوســاط 
قياديــة فيه ان ال تعليق رســمياً من »التيار« عىل خروج 
الحريري حتى الســاعة، ويتم درس تداعيات هذا الخروج 
والتعاطي املناســب معه، مع رفض تحميل العهد والوزير 
جربان باســيل و«التيار« مسؤولية خطوة الحريري، وهو 
وحده ميتلك اســباب الخــروج الحقيقية وبهذه الطريقة 

القرسية.

ــدرس واملتابعة ــ ــرو الــحــريــري مــن الــحــيــاة الــســيــاســّيــة قــيــد ال تــداعــيــات خـ
ذار « وحزب الله و  ار في صفو »الوطني الحّرّ إربا وتشاور سّني... صم وانت

أكد املكتب السيايس لحركة »أمل« يف بيان 
اثــر اجتامعه الدوري برئاســة جميل حايك، 
عــىل »أهمية الوصول إىل إقرار موازنة عامة 
تعكس الصــورة الحقيقية ألوضــاع املالية 
العامة، وتؤمن انتظام العمل املايل وإدارته مبا 
ينسجم ويتالقى مع تحضريات خطة التعايف 
االقتصــادي واملايل التي تدرســها الحكومة 
حاليا، والتي تشكل جزءا من استعادة االنتظام 
واملالية  االقتصاديــة  وضــاع  ل واملعالجة 

والنقدية«.
ائب وأعباء  ورفض املكتب السيايس »أي 
جديدة تفرض عىل الطبقات املتوسطة والفقرية 
والتــي تعاين من تدهور األوضاع املعيشــية 
ووصلت إىل حدود االنهيار الشــامل بشــكل 
مبارش أو مقنــع، وإن أيا من هذه االجراءات 
من املفرض أن تدرس بشكل متواز مع خطة 
النهوض الشــاملة ومع إعــادة نظر جدية 
للقطاعات  واملخصصات  للرواتــب  وواقعية 
االجتامعيــة والتي من الواضح تجاهل تعزيز 
ميزانيتها يف املوازنة رغم ازدياد نسبة الفقر 
إىل حدود كبرية مام يستوجب خطة انقاذية 
اجتامعيــة ودعم حقيقي للمواطنني يف هذه 

ائب جديدة  املرحلة، وااللتفــات إىل أن أي 
يف ظل غياب النمو يف االقتصاد ســتؤدي إىل 
مزيــد من االنكامش وتعمــق أزمة االقتصاد 

واملالية معا«.
وأشــار البيــان اىل أن »الحركة بأجهزتها 
وكتلة التنميــة والتحرير ومن خالل مجلس 
الوزراء، ستواكب مراحل نقاش املوازنة وتعمل 
عىل تصحيح أي خلل تجاه ما ورد وستتعاطى 
بجدية وإيجابية ومســؤولية مع الطروحات 
واألفــكار التــي توصــل إىل معالجة جدية 
للواقع برمته، ويف هــذا املجال، يعيد املكتب 
ورة األخذ باالعتبار  السيايس الركيز عىل 
عند مناقشة خطة التعايف االقتصادي حقوق 
املودعني يف املصــارف وعدم تحميلهم عبء 

ب واقتطاع ودائعهم«. االنهيار ورفض 
وجدد املكتب الســيايس دعــوة »األجهزة 
الحكوميــة الرقابية إىل القيام بدور جدي يف 
لجم تفلت األسعار ومامرسات وجشع التجار 
الذين يســتغلون التالعب غري املســبوق يف 
أسعار رصف الدوالر«، داعيا إىل »االرساع يف 
ب اإلحتكار وإقراره  إنجاز قانون املنافسة و

يف اللجان النيابية املشركة هذا األسبوع«.

ام العمــــــل املالي وإدارته ّمن انت »أمــــــل« : مُلوازنة ت
ــتــعــافــي ــّطـــة ال بــمــا يــنــســجــم مـــع تــحــضــيــرات خـ

عقدت اللجنــة الفرعية املنبثقة عن لجنة 
الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلســتها 
ال21 امس، برئاســة النائب ســمري الجرس 
وحرضها عدد من النــواب، كام حرضها عن 
املنظمة الدولية للتقريــر عن الدميوقراطية 

اندرية سليامن وسابني حايك.
وتابعت اللجنة يف جلســتها درس قانون 
البلديات من خالل اقراحات القوانني الواردة 
اىل اللجنــة واجراء التعديالت الالزمة فأبقت 
 54، 5 عىل الصياغات الجديدة للمواد49 51، 
باضافة فقرتــني جديدتني عليها.اما املادة51 

تم تعديل الفقرة املتعلقة بتنظيم حركة املرور 
والنقل العام ومشــاريع تقويم الطرق العامة 
والترصيــح التوجيهيــة العامة يف املنطقة 
البلدية وانشاء املدارس الرسمية واملستشفيات 

واملستوصفات الحكومية.
5 املتعلقــة بتأليف اللجان فتم  امــا املادة
الطلــب العــادة صياغتها مبا يتــالءم مع 

املناقشات الحاصلة.
كام تابعت اللجنة النقاش يف املواد 56. 57 
5 و59 فأقرتها وتم تعليق املادة 59 اىل حني  .

األنتهاء من درس املواد 60 61 62.

ــون ــانـ ــة الــــــدفــــــاع« درســـــــ قـ ــنـ ــجـ ــة »لـ ــ ــّي ــ ــرع ــ ف
الـــبـــلـــديـــات وأبـــقـــ عــلــى الــصــيــاغــة الــجــديــدة

القائــد  اســتقبل 
والتنظيمي  العســكري 
يف  »فتــح«  لحركــة 
جنويب  صــور  منطقة 
توفيق  اللــواء  لبنــان 
من  قياديا  وفدا  عبدالله، 
حزب الله ضم مســؤول 
الفلســطينية  العالقات 
يف الحــزب الحاج خليل 
حســني ونائبه أبو وائل 
زلــزيل، يف حضور عدد 
من قيــادة حركة »فتح« 
يف منطقــة صور، يف 
مقــر الحركة يف مخيم 

الرشيدية.
بداية، أكد اللواء عبدالله أننا  »ســنبقى يدا 

واحدة حتى تحرير فلسطني كل فلسطني«.
من جهته، أكد حسني »وقوف حزب الله إىل 
جانب الشعب الفلسطيني حتى تحقيق أهدافه 
يف التحرير والعودة وإقامة دولته املســتقلة 

وعاصمتها القدس الرشيف«.
من جانبه، قال اللــواء عبدالله، إن »حركة 
»فتح« التي انطلقت من أجل تحرير فلسطني، 
وما تزال عىل عهد الشهداء متمسكة مببادئها 
وأهدافهــا التي انطلقــت من أجلها، وإننا يف 
حركة »فتح« حرصــاء عىل الوحدة الوطنية 
الفلســطينية، وعىل أمن واستقرار املخيامت 
والتجمعات الفلســطينية يف لبنان بانتظار 
التحرير والعودة وإقامة الدولة الفلســطينية 
املستقلة وعاصمتها القدس الرشيف شاء من 

.» شاء وأ من أ

وحــول حادث مخيم الربج الشــاميل، قال 
عبدالله: »إننا يف حركة »فتح« ومنذ اللحظة 
األوىل للحــادث قمنا بإدانة هذا العمل وأكدنا 
إننا عىل اســتعداد لتسليم أي شخص تطلبه 
األجهزة األمنية اللبنانية، ليس خوفا بل حرصا 
عىل وحدتنا الوطنية وأمن واستقرار أهلنا يف 
املخيامت والتجمعات الفلسطينية يف لبنان«.

ومــن ثم ناقش الطرفان األوضاع بشــكل 
عام يف املخيامت والتجمعات الفلســطينية 
ورة تعزيز  يف منطقة صــور، مؤكدين »
الوحدة الوطنية الفلسطينية من أجل حامية 
املخيامت واملحافظة عىل أمنها واســتقرارها 
يف ظل الظروف الصعبة واملعقدة التي مير بها 
لبنان الشــقيق. وأكدا التعاون من أجل حامية 
املخيامت، والعمل عىل تعزيز الوحدة الوطنية 
الفلسطينية، وتذليل كافة العقبات التي تقف 

عائقا أمامها«.

»فــــتــــح« اســـتـــقـــبـــلـــ وفــــــــداً مــــن حــــــزب الــلــه
ــمــات ــة املــخــّي ــاي ــل حــم ــ ــن أج ــيــد الـــتـــعـــاون مـ وتــأ

املجر سفير  ــن  م تــســّلــم  الــجــمــّيــل  أمــيــن 
ده ــ ــ ـــومـــة ب ــ ـــيـــس حـ ــن ر ــ ــة م ــ ــال ــ رس

إســتقبل الرئيس أمني الجميل يف مكتبه يف بكفيا ســفري 
املجر يف لبنان فريينز تشيالغ ترافقه القامئة بأعامل السفارة 
ريتا هريينتشار. وقد سلم السفري املجري الرئيس أمني الجميل 

رسالة خطية من رئيس الحكومة املجرية فيكتور أوربان.
وتم خالل اللقاء الحديث حول آخر املستجدات عىل الساحة 
اللبنانية، وعن املســاعي الرامية اىل إنقــاذ لبنان من املحنة 

القاسية التي تعاين منها البالد.
 

ــد ــيـ ــعـ تـ املـــــــــــوازنـــــــــــة   : نـــــــحـــــــاس 
ــارة ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــو بـــــالـــــدولـــــة امُلـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ الـ

أوضح النائــب نقوال نحاس يف حديث اذاعي، »أن مرشوع 
املوازنة الحايل هو نســخة أولية«، مشــريا إىل أن »املوازنة 
هــي نفقــات وواردات، ولكن املوضوع هو يف السياســات 
اإلصالحيــة التي تعترب من الرضوريات والتي تأيت من خارج 
املوازنة، ألن أي إصالح ال ميكن أن يعطي مفعوله يف الســنة 

ذاتها«.
ولفــت إىل أن »األهم يف هذه املوازنــة أنها تعيد النهوض 
بالدولــة املنهارة، كام تعيد التوازن ملســاعدة الحكومة عىل 

النهوض أيضا«.
ويف ما يتعلق بزيــارة وزير الخارجية الكويتية إىل لبنان، 
أشــار نحاس إىل أن الحكومة ستعطي ردا موحدا ىف اجتامع 

وزراء الخارجية العرب، ونحن نلتزم القرارات الدولية«.
واعتــرب نحــاس أن »ما طرحه الوزيــر الكويتي هو تذكري 
باملبــاد التي نعرفهــا«، مؤكدا أن »ما يســعى إليه الرئيس 
نجيب ميقايت هو تقريب وجهات النظر قدر املستطاع وإعادة 
التواصل، إىل حني معرفة كيف سيصار إىل حل االختالفات يف 

املقاربات وإعادة لبنان إىل موقعه الطبيعي«.
  

ــون ــ ــادق ــ ص ـــويـــتـــّيـــون  الـــ  : ــون  ــ ــرعـ ــ فـ
ــة ــ ــّيـ ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ ـــــلـــــهـــــم الـ فــــــــي رســـــا

غرد الوزير السابق ميشال فرعون عرب حسابه عىل  »توير«: 
»الشعب الكويتي شــعب أخ وصديق وكرث من يعتربون لبنان 
بلدهــم الثاين واملســؤولون الكويتيــون صادقون معنا يف 
رسائلهم الرسمية ونصائحهم الخاصة ويريدون خالص لبنان 
ومساعدته. ولكن هل يؤثر ذلك عىل منطق التعطيل الجهنمي 
كرثية الحاكمة بقوة الســالح مع الرئاسة آخذين مصلحة  ل

اللبنانيني وحياتهم رهينة؟«.

: ــم  ــ ــي ــ ــراه ــ إب ــي  ــاضــ ــ ــق ــ ال زار  ــوم  ــ ــل ســ
ــع عـــّدة ــواضــي ــل فـــي م ــام ــ لــلــتــنــســيــ ال

زار نقيب الصيادلة جو ســلوم املدعي العام املايل القايض 
عــيل إبراهيم يف مكتبه، يف حضــور القايض نجاح عيتاين 
وأمني رس نقابة الصيادلة محمد جابر وأمني صندوق التقاعد 
يف النقابة نجيب محفــوض. تخلل اللقاء بحث يف مواضيع 
عدة تتعلق بقطاع الصيدلة يف لبنان وتم اإلتفاق عىل التنسيق 

الكامل يف مواضيع عدة تعني الطرفني.

جر سل الرسالة م س ا ي ي الج

تــرأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقايت 
اجتامعا وزاريا - نيابيا، عرص امس، يف الرساي 
الكبرية، تنــاول البحث خالله موضوع مطمر 

الناعمة وإنتاج الطاقة الكهربائية منه. 
شــارك يف اإلجتامع وزيــرا الطاقة واملياه 
الدكتور وليد فياض والبيئة نارص ياسني، النائب 
أكرم شهيب، رئيس مجلس اإلمناء واإلعامر نبيل 

الجرس ووفد من رشكة كهرباء لبنان. 
بعد االجتامع، قال شــهيب: »عرضنا واقع 
الحــال يف مطمــر الناعمــة وحاجة القرى 
املحيطة للكهربــاء املنتجة من املطمر إلنتاج 
ســتة ميغاوات، وبعد التوقف عــن إنتاجها 
ألسباب إدارية ومالية منذ تاريخ 2020/9/2  

تقرر ما ييل: 
 1-    متابعة وزارة البيئة لهذا امللف من أجل 
الوصول إىل عودة إنتاج الطاقة من هذا املطمر 
الذي كلف الدولة اللبنانية مبالغ كبرية، وتوقف 

سباب التي ذكرناها.  عن العمل ل
   2- استمرار أعامل الصيانة يف املطمر لناحية 
 ،)Methane(املياه اآلسنة، أو  حرق غاز امليثان
من قبل مجلس اإلمناء واألعامر، بعد أن توقف 
هذا املعمل عن إنتاج الكهرباء بسبب عدم توقيع 
عقد جديد مع مشغل جديد، بعد أن أجرت كهرباء 
لبنان مناقصة بهذا الشأن. ويف هذا املوضوع 

بالــذات، أعطى دولة الرئيس ميقايت تعليامته 
اىل املعنيني بتأمني املوافقات الالزمة الفورية 

واملبالغ املطلوبة لتوقيع العقد«. 
أضاف »إن هــذا املرشوع هو مرشوع بيئي 
منوذجي يســمح باالســتفادة من الغاز الذي 
يجــري حرقه حاليا، وهو يرض بالبيئة ويكلف 
الدولة اللبنانية، علام أن  سعر الكيلوات ساعة 
من الكهرباء التي تنتج من مطمر الناعمة يكلف 
الدولة 5 سنتا، يف الوقت الذي تدفع فيه اليوم 
ساعة من الكهرباء  14 سنتا مثنا لكل كيلوات

يف باقي املناطق املنتجة«. 
وتابع »كام تــم البحث يف موضوع معمل 
، وأعطى دولــة الرئيس  رشــميا الكهربــا
غاثة الستكامل  توجيهاته إىل الهيئة العليا ل
مرشوع تأهيل هــذا املعمل متهيدا إلنتاج  10 
ساعة من معمل رشميا، عىل أمل أن  ميغاوات
تــرسي االمور كام طلب دولة الرئيس ومعايل 
الــوزراء، وأن يعود مطمر الناعمة إىل اإلنتاج 
منعــا ملا يجري من حرق لغاز امليثان الذي يرض 
بالبيئة، وتكون االستفادة كاملة اذا ما عدنا إىل 
إنتاج الطاقة الكهربائية، وأعتقد أن األمور هي 
عىل الســكة الصحيحة  ونأمل أن نرى كهرباء 
أفضل، ســواء من مطمر الناعمة أو املســقط 

املا يف رشميا«. 

ــاً ــي ــاب ــي ــي تـــــرأس اجـــتـــمـــاعـــاً وزاريــــــــاً - ن ــات ــق ــي م
ــر الـــنـــاعـــمـــة  ــ ــم ــ ــط ــ بــــحــــ فــــــي مــــــوضــــــوع م
ــه ــن ــــّيــــة م ــــهــــربــــا ــة الــــ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ وإنـــــــتـــــــا الـ

ايت يرتاس اال                )دااليت ونهرا( مي

اســتقبلت رئيسة لجنة املرأة والطفل النائبة 
عناية عز الدين، منســقة األمــم املتحدة يف 
لبنان نجاة رشــدي، يرافقها امييه كرم وجوانا 
اريكسون من مكتب اليونيسيف، وخصص اللقاء 

للتباحث يف أوضاع األطفال بلبنان.
وعىل ضوء نتائج التقرير، الذي أعدته منظمة 
اليونيســيف أخريا حول العنف ضد األطفال يف 
لبنان وأظهر نتــــائج خطرية تتطلب تدخال 

رسيعا من قبل كل األطراف املعنيني.
وعرضت عز الدين ورشــدي للمؤرشات التي 
تضمنهــا التقرير، وتم الركيــز عىل »قضايا 
األطفال يف السجون اللبنانية وظاهرة الترسب 
املــدريس وزواج األطفــال، خصوصا أن عددا 
كبريا من األطفال يف السجون يركون من دون 

محاكمة يف ظروف غري إنسانية. 
ويف هذا املجال، أوضحت عز الدين أنها »تعمل 
منذ أكرث من ســنة مع وزاريت العدل والشؤون 
االجتامعية عىل تعديل القانون 422 عىل 2002 
املتعلق باألحــداث املعرضني للخطر واملخالفني 
للقانون، وإن التوجه هو لتعديالت وفق مقاربة 
تركز عىل مفهوم إعادة تأهيل األحداث ومعالجة 
األسباب، بعيدا من العقاب وحجز الحرية، إضافة 

إىل العمل عىل رفع السن القانونية من 7 سنوات 
إىل 12 أو 14 ســنة. وأشــارت إىل أنها ستعقد 
الخميس اجتامعا مع وزارة الشؤون االجتامعية 
والــوزارات املعنية لالطالع عــىل التعديالت 

املقرحة حول هذا القانون ومناقشتها«. 
وعن الترسب املدريس الذي زادت حدته بسبب 
األزمة االقتصادية وتوجه األطفال إىل ســوق 
العمل، قالت عز الدين: »إن القانون اللبناين مينع 
العمل قبل نهاية التعليم األسايس، لكن األزمة 
االقتصادية فرضت وقائع مؤســفة عىل هذا 
الصعيد. ودعت إىل تفعيل التدريب املهني املعجل 

األمر الذي يؤهل األطفال مهنيا وحقوقيا.
أما بالنسبة إىل الزواج املبكر، فأكدت عز الدين 
أن »املطلوب تنظيم هذه القضية وســن وإقرار 
رسة يســاعد عىل حامية األطفال من  قانون ل
أي ابتــزاز أو اســتغالل. ولقد أكدت املجتمعات 
أهمية إيجاد األطر القانونية والبنى املؤسسية 
لحامية األطفال وتأمني وصولهم إىل حقوقهم 
األساسية واستكامل الشق الترشيعي بسياسات 
وأطر ناظمة وآليــات اجتامعية واقتصادية، 
إضافة إىل العمل ثقافيا وتربويا من أجل تغيري 

السلوكيات ورفع مستوى الوعي«. 

ــا ــاع األطــف ــ ــدي أوضـ ــ عـــز الـــديـــن عــرضــ مـــع رش

ا  الل

الحريري م بيت الوسط امس

ا  الل
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فهد الباشا

1ـ ليت الساسة يف لبنان، ساسة خراب لبنان، ميتلكون 
مــن الجرأة ما يجعلهم يحذون حذو ســعد الحريري يف 
االنســحاب من العمل السيايس، واالحتجاب عن األنظار، 
يس ينســون بعضا من مخازي السياســيني،  عّل أهل امل
فتخف عىل هؤالء، إذ ذاك، لعنات ســتالحقهم، ال بد، إىل 

أبعد من قبورهم.
2ـ مســودة املوازنة إشــارة رصيحــة إىل ما ينتظر 

اللبنانيني من ايام شديدة السواد.
ـ الرســالة التي حملها وزيــر خارجية الكويت إىل 
لبنــان، مؤخرا، مؤداها خيــاران. خياران أحالهام، ال مّر 
وحســب، بل حرب وجوع وقهر وموت. فإما عىل الدولة 
أن تنزع ســالح  الحزب، ولو باالحراب والخراب، وأما إن 

يكون لبنان إىل مزيد من الضياع، إىل مزيد من الجياع.
4ـ عبثا يحاول عزيز نفس أن يزرع يف نفس ذليل مراوغ 
روح عزة وعنفوان. فمن شب عىل الذل، عىل الذل شاب.

كلامت يف زمن الغربة

بري ل املسرحي رضا  ات واملخر واملم نعى ال
ــ : املــرتــضــى عــن وفـــاة املــخــر بــســام امل
ــبــيــرة لــســوريــا والــعــرب ــقــافــّيــة  خــســارة 

نعــى وزير الثقافة القايض محمد وســام املرت املخرج 
السوري بســام املال، وجاء يف النعي: »ياسمني دمشق خرس 
نفحة من عطره األبيض، باب الحارة أوصد مرصاعيه عىل أيامه 
الشامية، صناعة الذاكرة املرئية توقفت آلتها، بسام املال ترجل 
عن ضوء شاشته،املخرج الفذ الذي رصف أعامله، أو معظمها، 
عىل البيئة الدمشــقية ببساطة عيشها ونخوة أبنائها وأناقة 
عاداتهــا ونقاوة تقاليدهــا، كان له أن يصري مؤرخا بالصوت 
والصــورة واألداء الحي للحياة االجتامعية يف الشــام خالل 

حقبة طويلة من زمنها الجميل.
جســد بسام املال يف كل ما أخرج مبدأ االنتامء إىل املجتمع. 
وهو، يف تركيزه عىل تصوير ما كانت عليه معيشــة الشــعب 
الدمشــقي سابقا، مل يشأ أن يكتفي مبجرد اسرجاع الذاكرة، 
بــل أراد أن يوطد يف نفوس األجيــال املقبلة فضائل الوطنية 
والحمية والغرية االجتامعية، كوسائل أخالقية فضىل للتعبري 
عن الهوية واالعتداد بها.بســام املال خســارة ثقافية كبرية 

لسوريا والعرب والفن األصيل.«
كام نعى وزير الثقافة الكاتب واملخرج واملمثل املرسحي رضا 
كربيت. وجاء يف بيان النعي :«عن ارتفاع اثنني وتسعني عاما 
هــوى أحد أعمدة املرسح اللبناين املمثل واملخرج والكاتب رضا 
كربيت الذي تركت مسريته الفنية بصمة واضحة عىل هذا الفن 
منذ أوائل خمسينيات القرن املنرصم. برحيله يفتقد لبنان قامة 
مرسحية مميزة ووجها ثقافيا ملتزما بقضايا أمته، وتنطوي 
صفحــة من كتاب تاريخنــا الجميل. عزاؤنا أنه باٍق يف ذاكرة 
الوطــن من خالل أعامله الكثــرية وأدواره املتنوعة التي أداها 

عىل امتداد عقود طويلة.« 

فــــــاق الـــتـــعـــاون الـــتـــربـــوي بـــيـــن وفـــد
من السفارة الفرنسّية وبلدية زغرتا - إهدن

زار وفد من الســفارة الفرنســية يف بــريوت رئيس بلدية 
زغرتــا - إهدن أنطونيو فرنجيــه، يف املبنى البلدي يف رساي 
زغرتا. وضم الوفد مديرة التعاون الربوي واللغوي يف السفارة 
سيســيل سانت مارتن، يرافقها مديرة مرشوع  بوليت فرشخ، 
مدير املعهد الفرنيس يف طرابلس إمانويل خوري واملنســقة 

الربوية ندى الضناوي.
وجاءت الزيارة يف ســياق جولة لوفد السفارة عىل مدارس 
زغرتا املصنفة، ومتحور اللقاء حول املشــاريع املنفذة من قبل 
املعهد الفرنيس واملدعومة من السفارة الفرنسية، مثل مرشوع 
إنشــاء لجنة »الهوية الفرنكوفونية لزغرتا الزاوية«، كام وتم 
البحث يف عدد من املشــاريع الجديــدة ملدينة زغرتا وإهدن، 
حيث أبدى فرنجيه »إســتعداد البلدية للتعاون التام مع املعهد 

الفرنيس«، ناقال واقع القطاع الربوي يف املدينة.
وبعــد جولة تفقدية للمرسح البلدي- قاعة بيار فرشــخ، 
أظهر الوفد إهتاممه وإســتعداده إلعادة تفعيله والتحســني 
التقني الذي يحتاجــه، وذلك مبتابعة من املعهد الفرنيس يف 
طرابلس وإرشاف الســيد إمانويل خوري مدير فرع طرابلس، 

كام ولتأهيل ودمج املزيد من املدارس يف زغرتا.

نا توزيع تعويضــــــات انفجار املرفأ إســــــت
اعلنــت قيــادة الجيــشـ   مديريــة التوجيــه يف بيان، 
بانه«اســتأنفت أمس وحدات الجيــش املعنية عملية توزيع 
التعويضــات عــىل املواطنني املترضرين جــراء انفجار مرفأ 
250 لرية  900 بريوت، وقد تــم توزيع مبلغ وقــدره 000
لبنانية. وبلغ عدد الوحدات الســكنية التي استفادت من هذه 
التعويضات واملصنفة متوســطة ودون املتوسطة 477 وحدة 
ســكنية موزعة عىل مناطق )مار مخايــل والجميزة ورأس 
بريوت وكرم الزيتون وكورنيش النهر والجعيتاوي وساســني 
واملــدور والرميل والــروم ورزق والعدليــة وتباريس وبرج 
حمود والواجهة البحرية لســاحل الدورة وبورشية والجديدة 
البورشية وســن الفيل واملزرعة والخندق الغميق والباشورة 

وعني املريسة وزقاق البالط واملصيطبة(.
وذكر البيان بانه سيتم استئناف التوزيــــع بــــتاريخ 

25/ 1/ 2022 يف املناطق املذكورة أعاله.

انون األو الجي : توقي 21 شخصاً خ 

أعلنــت قيادة الجيشـ  مديريــة التوجيه، يف بيان لها انه: 
»يف حصيلة التدابري األمنية التي اتخذتها وحدات الجيش يف 
مختلف املناطق اللبنانية خالل شــهر كانون األول املنرصم، تم 
توقيف 21 شخصا من جنسيات مختلفة، لتورطهم يف جرائم 
وجنح متعّددة، منها االتجار باملخدرات، والقيام بأعامل رسقة 
وتهريب، وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل األرايض 
اللبنانية من دون إقامات رشعية، وقيادة ســيارات ودّراجات 
نارية من دون أوراق قانونية. شملت املضبوطات 171 سالحاً 
حربيــاً من مختلــف األنواع، وكميات مــن الذخائر الخفيفة 
واملتوســطة، وعددا من اآلليات والدراجات النارية، باإلضافة 
إىل كميــة من املخدرات ومــواد مختلفة معدة للتهريب وعدد 

من أجهزة االتصاالت.
سلم املوقوفون مع املضبوطات إىل املراجع املختصة إلجراء 

الالزم«.

هيام عيد 

عاد الوضع الفلسطيني ليثري التساؤالت عىل 
الســاحة اللبنانية بفعل السجاالت والخالفات 
واإلتهامــات املتبادلة بني كّل من حركتي »فتح« 
و »حامس« عىل خلفية اإلنفجار الذي وقع يف 
مخّيم الربج الشــاميل يف صور، حيث تكشف 
مصادر فلســطينية مواكبة، أن ارتفاع ســقف 
الخطاب الســيايس لحركة »حامس«، يف ضوء 
اإلرصار عىل تسليم املّتهمني بقتل عنارصها، قد 
دفع نحو تجميد كل املبادرات التي كانت انطلقت 
خالل األشهر املاضية لتطويق التداعيات السلبية 
لهذا الحادث. وهنا، تشري معلومات هذه املصادر، 
إىل أن زيارة القيادي الفلسطيني جربيل الرّجوب 

األخرية إىل لبنان، كانت يف أساسها تهدف إىل اللقاء بالفصائل 
الفلســطينية يف مخّيامت كّل من دمشق وبريوت، وقد ُعقدت 
سلســلة إجتامعات مع قيادات كل الفصائل، مبا فيها املعارِضة 
لحركــة »فتح«،إالّ أنــه مل ينجح يف جمع مســؤويل »فتح« 
و«حامس« عىل طاولة واحدة، ولكنه نقل إىل الفريقني، وجوب 
التفاهم من أجل متتني الوحدة الفلسطينية، وبالتايل، الحّد من 
ذيول أحداث الربج الشاميل، وتطويقها بعدما اتّهمت »حامس« 

 عنارص من حركة »فتح« بافتعال اإلشكال املذكور.
إالّ أن املعلومات نفســها، تشري أيضاً إىل أن الرّجوب نقل إىل 
القيــادة الفلســطينية يف رام الله حصيلة لقاءاته يف بريوت، 

وقد نوقشــت خالصات محادثاته  يف اجتامع اللجنة املركزية 
للمجلس الوطني الفلســطيني، وصوالًإىل عرض تقريٍر مفّصل 
عن أوضاع املخّيامت يف لبنان من النواحي السياســية واألمنية 
واإلجتامعية، إذ أن زيارة رئيس حركة »حامس« خالد مشعل، إىل 
مخّيامت لبنان قد تّم عرضها، وال ســّيام أنه مل يقم بأي زيارات 
للمسؤولني اللبنانيني باستثناء رئيس الحزب التقدمي اإلشرايك 
وليد جنبالط، وهو ما ترك تســاؤالت لدى السلطة الفلسطينية، 
ما أدى إىل اتصال جنبالط بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
وإن كان البيان الذي صدر حول هذه املســألة من »اإلشرايك«، 
قد حمل عبارات التأكيد عىل التواصل بني الطرفني، ولكن تضّمن 
بعض العتب، ومن دون أن يؤثر األمر يف خط العالقة بني املختارة 

والسلطة الفلسطينية.
وعىل مســتوى الواقع الحايل يف مخيم الربج 
الشاميل، فإن املصادر الفلسطينية نفسها، تكشف 
عن فشل إصالح ذات الَبني بني »حامس« و«فتح«، 
علامً أن القيادي الفلسطيني الرّجوب، كان قد أنجز 
اتفاقــاً بني الحركتني، عىل وضع الحَل يف عهدة 
أجهــزة األمن اللبنانية، وهــي الجهة القانونية 
املؤهلة إلجــراء التحقيقات وتوقيف املطلوبني، 
ولكن يبدو جلياً أن الخالف بني الطرفني، يتخطّى 
حادث الربج الشاميل إىل ما يجري عىل الساحة 
الفلسطينية يف الداخل، واعراض »حامس« عىل 
توّجهات الســلطة الفلسطينية، وهو ما تكرّس 
يف املوقف األخري ألحد قادة هذه الحركة محمود 
الزهار، والذي رفع من منسوب التوتر والتباينات 

بني الطرفني.
أّمــا عىل خّط الوضع يف املخيامت الفلســطينية يف لبنان، 
فكشــفت املصادر، عن مخاوف وقلق من أن تكون البيانات التي 
صدرت أخــرياً من قبل »فتح« و«حامس« حــول حادثة الربج 
الشاميل، مقدمًة لحصول توتر يف الشارع وإشكاالت قد تكون 
ســاحتها املخيامت، عىل الرغم من املوقف الفلســطيني العام 
الداعم للوحدة، علامً أنه مل يحصل لقاء مبارش بني الرّجوب وقادة 
»حــامس« خالل زيارته األخرية إىل بريوت، عىل الرغم من أنه 
اجتمع بكل قيادات الفصائل الفلســطينية، ومبا فيها مسؤولو 

حركة »الجهاد اإلسالمي«.

التصعيــــــــــد يُجّمــــــــــد الوســــــــــاطات الفلســــــــــطينّية لتطويــــــــــ أحــــــــــدا »البــــــــــر الشــــــــــمالي«

اشــار امني عام املدارس الكاثوليكية االب 
يوســف نــرص،«اىل ان الدولــة غري مهتمة 
بالقطاع الربــوي واولوياتها يف مكان آخر، 
مضيًفا:« لذلك علينا تدبر االمور بأنفســنا مع 

لجان االهل واالساتذة«.
وأكد يف حديث اذاعي، »ان موازنة املدارس 
ال متر من دون امضاء لجنة االهل«، مشــريا 
»اىل ان مبلــغ 50 مليــارا اقــر يف املجلس 
النيــايب وصدرت مراســيمه التطبيقية التي 
فيهــا اكرث من عقــدة، ووزارة الربية أعطت 
مهلــة 15 يوما ابتداء من اليوم للبدء بتحضري 
اللوائح الرسمية للطالب«. ولفت »اىل ان كل 
ما يتعلق بصناديق املدارس هو إلتزام إخالقي 
وهو صندوق توافقي يرشف عليه لجان االهل 

اموال  املعلمني واملدارس إلســتيفاء  وروابط 
من املقتدرين او من الخارج لدعم االســاتذة، 
وقانون النقد والتسليف والقانون 515 مينعان 

منعاً باتا إستيفاء االقساط بالدوالر«.
واشار »اىل ان الذي يضبط االقساط: لجان 
االهــل، مصلحة التعليم الخــاص واملجالس 
التحكيميــة، الفتــا اىل ان دور لجــان االهل 
اســايس بكل مدرسة وعىل كل املؤسسات ان 
تقدم موازنات شفافة باملطلق«، مضيًفا«حصل 
توافق عىل اعطاء الدرجات الســت وتقسيط 
الدرجات الست ضمن  املتأخرات وإحتســاب 
تعويض املعلمني، كام حصل توافق عىل البدء 
بإعطــاء 65 الف لرية بدل نقل بإنتظار صدور 

مراسيمه«.

أكّد وزير املال يوســف الخليل، يف ترصيح 
له بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، يف قرص 
ائب جديدة كام أُشيع، والكثري  بعبدا، أّن »ال 
ماّم ُحي عن املوازنة غري دقيق«، مشــريًا إىل 
أّن »الدوالر الجمريك سُيحتســب عىل سعر 
منّصة »صريفة«، وجميع ارقام املســاعدات 

سُتنرش يف اليومني املقبلني«.
وعن تحديد ســعر الرصف الّرسمي وما يتّم 
تداولــه عن أنّه ما بــني 15 ألف لرية و20 ألًفا 
مقابــل الدوالر »، أوضــح أّن »ال اتّفاق حّتى 
اللّحظة عىل تحديد سعر الرصّف، واألرقام قد 

.» ال تكون بعيدة عاّم يُح

األب نصــــــر : الدولة غيــــــر ُمهتّمة بالقطــــــاع التربوي شــــــيع
ُ
أ ما  ــــــ جديــــــدة  وزيــــــر املــــــا : ال ضرا

ي سُيحتســــــ على ســــــعر »صيرفة« والدوالر الجمر

اســتغرب حراك املتعاقديــن »كيف يجتمع 
أركان الســلطة وأحزابها ويغدقون الحقوق 
)التي نحــن معها ومن حق كل مواطن( عىل 
الجميع من أســاتذة مالك وقوى أمن وجيش 
وموظفــني وعندما  يصل األمر إىل املتعاقدين 
يف التعليم الرسمي الثانوي واألسايس واملهني 
تســحب الحكومة بســاط الحقوق من تحت 
هؤالء الذين استدانوا ليوفروا املال للذهاب إىل 
املــدارس لتعليم أبناء الوطن من دون أن يجف 
لــوزارة الربية والحكومة واحزاب الحكومة 

رمش لالنسانية«.
وقال منسق الحراك حمزة منصور يف بيان: 
»من حق املتعاقد بدل النقل كام للمالك والخاص 
ومنحة اجتامعية نصف راتب شهري، وحتى 
ن مل تصل إال لـ15 يف املئة من  الـ90 دوالرا ل
املتعاقدين وعن شهر ترشين أول، هذا التخبط 
باحتســاب جداول الحضور ترد الوزارة سببه 
ملدراء املدارس الذين يردونه بدورهم للوزارة«.

 أضاف: »حقوقنا هي:
1- رفــع أجر الســاعة ومنــذ بداية العام 

الدرايس. 
2-اعطاء بدل نقل فوري ومبرسوم  وزاري 
أو إخراجه من املجلــس النيايب بأرسع وقت 

ممكن. 
-اعطاء املتعاقــد منحة اجتامعية مالية 
كام باقي املوظفني واملالك والعســكر مليون 

ونصف شهريا. 
4-حل معضلة القبض الشهري التي تتقاذف 
وزارة الربيــة ومدراء املدارس أســباب عدم 
متابعتها، والوصــول اىل حل فوري وإعطاء 

القبض الشهري لكل متعاقد. 
5-الطلب من مجلس النواب عقد جلســة 
ترشيعية ووضــع اقراح القانون الرامي إىل 
إعطاء ضامن اجتامعي للمتعاقدين املقدم من 
النائب إيهاب حامدة عىل جدول أعامل الهيئة 

العامة. 
6-التعجيــل بإقرار اقــراح قانون العقد 
الكامل للعام 2021-2022 والطلب من وزارة 
املال رصف مســتحقات العقد الكامل للثانوي 
عن العام الدرايس السابق كام الطلب من مدراء 
املــدارس إنهاء جداول العقــد الكامل للزمالء 
األسايس وإرسالها إىل وزارة الربية بأرسع 

وقت ممكن. 
وتوجه اىل الطالب بالقــول: »نحن وأنتم 
من يدفع الثمن لكــن نعدكم بأننا لن نرككم 
وستكونون يف أعيننا. فلتتحمل وزارة الربية 
والحكومــة ولجنة الربية إهــامل التعليم 

الرسمي وطالبه ومتعاقديه«.
وخلــص البيــان اىل أن »رابطــة الثانوي 
ن موقفها مخافة أن تؤثر  سف، مل تعلن ل ل
عىل نتائج انتخابات الهيئة االدارية ورئاســة 

الرابطة األسبوع املقبل«.

عالم الندوة  عقدت يف املركز الكاثوليي ل
الثالثة الطالق اســبوع الكتاب املقدس تحت 
عنوان »الرشكة يف الكتاب املقدس«، شــارك 
فيها رئيس اللجنة األسقفية لوسائل اإلعالم 
املطران انطوان نبيل العنداري،  راعي ابرشية 
جبيــل املارونية املطران ميشــال عون، مدير 
املركــز الكاثوليي لالعالم الخوري عبدو ابو 
كســم، أستاذ مادة الكتاب املقدس يف جامعة 
القديس يوســف االب سمري بشارة اليسوعي 
ومنســق اللجنة الوطنية لراعوية الشــبيبة 

APECL Jeuneاملحامي روي جريش.
 قدم للندوة املطران العنداري وقال: »إِن كلمة 
الله، بحسب تعبري البابا فرنسيس، هي رسالة 
الحــب التي كتبها لنا ذلك الذي يعرفنا أَكرث من 
أَي شــخص آخر. إِن كلمة الله لنا تســمح لنا 
أَن نلمس قرب الله منا كام يقول ســفر تثنية 
اإِلشــراع: » ليس بعيدا عنا، ولكنه قريب من 
قلوبنا ». كلمة تبعث فينا الســالم، ولكنها ال 
تركنا بســالم. إِنها تفعــل فعلها، إِنها كلمة 
تعزية وكلمة توبــة تزرع فينا الرجاء. كلمة 
متلك قوة خاصة تؤثر فينا بطريقة شخصية 
ومبارشة. إِنها رســالة حب تجعلنا نســمع 
صوت الرب، نرى وجهه، وننال روحه. عندما 
نقرأها تقربنا من اللــه وتقرب الله منا. إِنها 
الكلمة التي تبعث فينا الشــجاعة يف مسرية 

الحياة بالرغم من كل الصعوبات واملعاناة«.
ثم كانت مداخلة للمطران عون  تناول فيها 
موضوع »السينودســية ودورها يف تفعيل 
رسالة الكنيســة«، وقال:«منذ البداية شدد 
البابــا فرنســيس عىل الكلــامت املفصلية 
للســينودس: رشكة، مشــاركة ورســالة. 
الرشكة والرســالة هــام تعبريان الهوتيان 
يشــريان إىل رس الكنيســة ومــن املهم أن 
نتذكر هذا.الرشكة والرســالة دون مشاركة 
الجميــع تبقى تعابري مجردة. من هنا أهمية 
الســينودس. فالرشكة والرسالة تفرضان 
مشــاركة أبناء الكنيســة ألن املشاركة هي 
تعبــري حي عــن جوهر الكنيســة. مهمة 
الكنيســة هي متابعة رسالة يسوع املسيح 
وتحقيــق هذه الرســالة من خــالل إعالن 
اإلنجيل أي برشى الخالص ومن خالل الخدمة 
التعليمية والتقديســية والتدبريية التي تقوم 

بها الكنيسة يف عامل اليوم.
وختم قائال: »من وحي ما تعيشه كنيستنا 

اليــوم يف لبنان يف ظل الظروف الراهنة، من 
الرضوري أن نعي أن الرســالة يف الكنيســة 
يجب أن تتبع نهج يسوع املستمر يف الوصول 
إىل األشــخاص املســتبعدين واملهمشــني 
واملنسيني. السمة املشركة يف خدمة يسوع 
هي أن اإلميان يظهر عندما يتم تقدير الناس: 
عندما يتم االســتجابة إىل حاجاتهم، وعندما 
تقدم لهم املســاعدة يف الصعوبات، وعندما 
تتثبت كرامتهم بحضور الله فتستعاد يف قلب 
الجامعة. هذا ما يجب أن تســعى إليه كنيسة 
لبنان لي تبقى أمينة للرب يســوع ولرسالته 

بني البرش«.
وتناول االب بشــارة موضوع »الرسالة يف 
الكتــاب املقدس« منطلقا من خربة يســوع 
املبرش املثايل،ورأى ان »مبدأ وأساس الرسالة 
هو إختبار عالقة حميمة مع يســوع املسيح 
نتيجتها الخالص أي التحرير: تحرير الشــعب 
من عبودية األصنــام التي تحيط بنا ، تحرير 
الكنيسة من اإلنطواء عىل ذاتها، تحرير العائلة 
من الخصومات والعداوات، تحرير اإلنسان من 
الوحدة ومن الغرق فيها أو اإلحباط. وشــدد 
عىل ان مبدأ وأساس الرسالة هو ان اكون أمينا 
لهذا املوعد الحميــم ولهذا امللجأ الوديع حيث 

ء«. ننال كل 
وتحــدث املحامــي جريش عــن »راعوية 
ورة  الشــبيبة يف الكنيسة«، مشددا عىل« 
مشاركة الشبيبة يف مركز القرار ضمن العمل 
الكنــيس ، إيجاد لغة تخاطب قلب الشــباب 
وإيجــاد وظائــف لهم يف خدمــة راعوية 
الشــبيبة والخروج من إطار العمل التقليدي 

والبريوقراطية القاتلة« . 
ويف الختام،قــال ابو كســم: »نختتم يف 
هذه الندوة سلســلة ندوات اســبوع الكتاب 
املقدس يف اطار املوضوع العام لســينودس 
الذي يعده قداســة البابا«رشكة ومشــاركة 
ورســالة« والذي يسعى من خالله اىل وضع 
الكنيسة اكرث فأكرث  يف اطارها الدميقراطي 
والتقدم واملســاءلة الذاتية والشــفافية  اي 
ارشاك املؤمنني العلامنيني يف تفكري الكنيسة 
ورســالتها.  وممتلكاتها  واموالها  وقراراتها 
والبابا فرنســيس يســعى من خــالل ذلك، 
واستكامال ملسرية البابوات السابقني، اىل كرس  
جدار التباعد بني املؤمنني والســلطة الكنسية 

من دون كرس االحرام«. 

عـــــــودة  ال   : املـــــتـــــعـــــاقـــــديـــــن«  »حــــــــــــــرا 
لــلــتــعــلــيــم حـــتـــى يــــنــــا املـــتـــعـــاقـــد حــقــوقــه

ـــتـــاب إخـــتـــتـــام ســلــســلــة نــــــــدوات أســــبــــوع الـــ
م« ــ ــ عـ ــ ــ ــي لـ ــ ــ ــ ــي ــ ــول ــ ــا ــ ــ ــ املـــــقـــــدس فـــــي »ال

اعلنت لجنة املتعاقدين يف التعليم األسايس 
الرسمي يف بيان، أن »اللجنة تابعت مقررات 
جدول أعامل مجلس الوزراء وكانت تنتظر من 
الحكومة الحالية ومن وزير الربية والتعليم 
العــايل عباس الحلبي املســؤول مبارشة عن 
املتعاقدين يف املدارس الرسمية، إقرار بدل نقل 
1200 ل.ل،  يومي مقطوع شهريا وقدره 000
وشمولهم باملنحة االجتامعية التي قدمت لكل 
املوظفــني واملتعاقدين يف اإلدارات العامة، إال 
أنه وكالعادة يتم استثناء املتعاقدين بالتدريس 
عىل الســاعة يف التعليم األســايس من كل 
الّتقدميات االجتامعّيــة واملالية، وحرمانهم 
من املســاواة مع باقي املوظفني واملتعاقدين 

يف القطاع العام«.
(، التي  وقالــت: »أما املنحة املاليــة )90

تحدث عنهــا وزير الربّيــة فإنها تصل إىل 
فتات، وبشــكل عشــوا ومببالغ مختلفة 
ودون قيمتهــا الحالية، كام وتحدث عن رفع 
أجر ساعة التعاقد إىل 40 ألف لرية للمجازين، 
و2 ألــف لرية لغري املجازيــن، وحيث أنه تم 
إبالغ معاليه ســابقا بأن هذا األجر ال يتناسب 
مــع االرتفاع الحاصل واملســتمر يف ســعر 
رصف الدوالر واألسعار الغذائية واملحروقات، 
والطبابــة...، باإلضافــة إىل  عــدم إعطاء 
املتعاقدين العقد الكامل عن العام الحايل، يف 
ابات والتعطيل القرسي وانتشــار  ظل اإل
كورونا... وعدم إنصاف زمالئنا املستعان بهم 
يف إمضاء عقودهــم«. وعليه، قررت اللجنة 
»دعوة املتعاقدين إىل عدم العودة إىل املدارس 
اليوم، حتى إنصافنا وتحقيق مطالبنا كافة«.

اعترب مدير املعهد الفني االنطوين الدكوانة 
األب رشبل بوعبود، خالل تنظيم املعهد ندوة 
تحت عنوان »حــني يصبح الفن عالًجا، عن 
»نحن  النفســية«،  والصحة  العالجي  الفن 
مدعوون إىل االســتفادة من شــتى أنواع 
الفنون مهام كانت الغاية، وأما نحن كمعهد 
يُعنى بفنون مختلفة من الفسيفســاء إىل 
التشكييل وغريها  فالرسم  األيقونات  كتابة 
من الفنون، فإننا نضُعها يف صلِب رســالة 
املعهد وبترصف َمن هم بحاجٍة ُقسوى إليها 
ونعول عىل املدارس وأصحاِب االختصاصات 

والجمعيات يك تقــَف معنا يف هذه املهمة 
التي نطلقها اليوم مــن منرِب معهِدنا الفني 
االنطوين الدكوانة علنــا ننقُذ مجتمعنا من 
انفجــار كبري عىل صعيــد القَيم واألخالق 
والثقافــة املُهــددة باالندثــار يف ظل هذه 
الظــروِف الحالكة«، مرّصًحــا أنه »فلُنبادر 
إىل نرِش لغة املحبة والسالم من خالل الفن 
ولنِقــف مــع أهلِنــا وكّل اللبنانيني لنخفف 
من وطأِة معاناتِهــم واآلمِهم اليومية ومن 
االحتقــاِن املُتزايد الــذي يؤثّر عىل صحِتهم 

والجسدية«. النفسية 

ــدارس ــ ــى امل ــودة الـ ــ ــي« : ال ع ــاسـ ــدو األسـ ــاق ــع ــت »ُم

املــحــّبــة ــة  لــ نــشــر  الـــى  ــادر  ــب ــُن ل  : ــود  ــوعــب ب األب 
اللبنانيين مــع  ولنق  ــن...  ــف ال خــ  مــن  م  والــســ

صدر عن لجنة االساتذة املتعاقدين يف التعليم 
املهني والتقني الرســمي يف لبنان بيان، أشار 
اىل انه »بعد تجاهل الحكومة رشيحة واسعة 
ووازنة يف القطاع الربوي، وبعد الهروب اىل 
األمام من قبلها وااللتفاف عىل املطالب املحقة 
لالســاتذة املتعاقدين، تدعو لجنة االســاتذة 
املتعاقدين يف التعليم املهني والتقني الرسمي 
كافة الزمالء الثبات عىل مواقفهم الرافضة لكل 
اب املفتوح  ظلم وتهميش واىل مواصلة اال
اىل حــني الحصول عىل كافة الحقوق، خاصة 
بعد قرار الحكومة اليوم يف اقرار مضاعفة أجر 
الســاعة فقط ال غري، ضاربة بعرض الحائط 

املطالب الجوهرية واالساسية املتبقية.
وهنا ال بد من التذكري باملطالب:

1-املطالبة بالدفع الفوري للـ 5  يف املائة 
املتبقيــة من قيمة العقد عــن العام الدرايس 

املنرصم. 
2-دفع 90 أسوة بباقي الزمالء يف التعليم 
الرســمي، عىل الرغم من ان اللوائح االسمية 
املنجزة لالســاتذة، موجــودة يف ادراج وزارة 

الربية.
-املطالبة باملنحة االجتامعية املقدمة من 
الحكومة اللبنانية أســوة بباقي العاملني يف 

القطاع العام.
4-إعطــاء املتعاقدين بــدل نقل عن كل يوم 

تعليم حضوري.
5-املطالبــة بــرضورة القبض الشــهري 

للمتعاقدين يف التعليم املهني.
6-العمل عىل صيغة قانونية إلحتساب العقد 

كامال.
7-متديــد العام الــدرايس للتعويض عىل 

الطالب.

مُلـــواصـــلـــة  : ــي«  ــ ــن ــ ــه ــ امل ــي  ــ فـ »املــــتــــعــــاقــــدون 
ــامــلــة ــوق  ــ ــق ــ ــح ــ ضــــــــــراب وصـــــــــوالً الــــــى ال ا

و ون  الن ا ا



العرشات  نّفــذ 
من طاّلب »جامعة 
العربية«،  بريوت 
اعتصامــا أمــام 
مدخل الجامعة يف 
الطريــق الجديدة 
رفضا  يف بريوت، 
اإلدارة  لقــرار 
رفــع األقســاط 
رســوم  وتحديد 
للّنفقات  إضافّية 
لّتشــغيلّية  ا

بالدوالر الّنقدي.
وأطلق املعتصمون الهتافات املنّددة بقرارات ادارة 
الجامعة، مؤكّدين »رفضهم الّدفع بالّدوالر، يف ظّل 

األوضاع املعيشّية واالقتصاديّة املرّدية«.
وكان قد تبلّغ طاّلب الجامعة بشكل غري رسمي، 
رفع رســوم الّســاعات الّدراسّية إىل نحو الّضعف 

للّرســوم املطلوبــة باللّــرية اللّبنانّية )من 2700 

لــرية لبنانّية للدوالر الواحد إىل 5000 لرية لبنانّية 

للــّدوالر(، تُضــاف إىل دفعات فصلّية ملا ســمته 

رسوًما إضافّيًة للّنفقات الّتشغيلّية تُدفع بالدوالر 

النقــدي حرًصا، وتراوح بني 00 و600 دوالر يف 

الفصل بحسب الكلّية واالختصاص.

طقس شــديد الربودة يسيطر عىل لبنان مع تساقط الثلوج 
عىل مســتويات متدنية، وسط ترّقب ملنخفض جّوي آخر أشّد 

برودة يوم األربعاء.
وال يــزال لبنــان والحوض الرشقي للمتوســط تحت تأثري 
منخفــض جّوي متمركز فــوق تركيا والذي يحمل معه أمطار 
وثلوج حتى مساء اإلثنني، إذ يخف تأثريه مع بقاء الكتل الهوائية 
الباردة، ومن ثــم يعود ليتأثر اعتباراً تدريجياً اعتباراً من فجر 
االربعــاء مبنخفض جّوي آخر يكون أكرث برودة ويحمل معه 
أمطار غزيرة وثلوج عىل مستويات متدنية تالمس الـ700 مر 

خاصة شامل البالد.
وانحرس املنخفض مســاء امس يليه اسراحة قصري اليوم 
الثالثاء، ثم يتأثّر لبنان مبنخفض جوي آخر، قطبّي االمتداد، بارد 
جدا ومثلج يوم االربعاء ويحمل معه امطارا غزيرة وثلوج تحت 

الـ 1000مر وتكون ذات تراكامت ثلجية كبرية عىل الجبال.

{ حال الطقس {

توقعــت دائرة التقديــرات يف مصلحة األرصاد الجوية يف 
املديريــة العامة للطريان املدين ان يكون الطقس اليوم غامئا 
جزئيا مع ارتفاع يف درجات الحرارة ويبقى خطر تكون الجليد 
عىل الطرق الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1000 مر وما فوق 

خالل ســاعات الصبــاح االوىل. يتحول الطقس ليل الثالثاء- 
االربعاء اىل غائم مع امطار متفرقة وثلوج عىل ارتفاع 1000 

مر وما فوق.
- الطقس املتوقع يف لبنان:االربعاء: غائم جزئيا اىل غائم مع 
انخفاض تدريجي وملحو يف درجات الحرارة، تهطل امطار 
متفرقة تشتد غزارتها احيانا مصحوبة بعواصف رعدية ورياح 
شــديدة، وتتســاقط الثلوج نهارا عىل الـ 900 مر وما فوق، 
ويتد مستوى تساقطها ليال لتالمس الـ 700 مر وما دون 
ذلك عموما، فجر الخميس، مع ارتفاع ملوج البحر لحدود 4 امتار 
خصوصا جنوبا. يحذر من ســلوك الطرق الجبلية وخصوصا 

ضهر البيدر.
-الخميــس: غائم جزئيا مع درجات حــرارة متدنية ) دون 
معدالتهــا املوســمية( وموجة من الصقيــع، تهطل امطار 
متفرقــة وثلوج عىل ارتفاع 700 مــر وما فوق، مع حدوث 
بعــض االنفراجات خالل النهار ويتكون الجليد عىل املرتفعات 
خالل ســاعات الصباح االوىل ويف الليل اعتبارا من 00 مر، 

لذا نحذر من خطر االنزالق.

{ الدفاع املدين {

ذكــرت املديريّة العاّمة للّدفاع املــدين اللّبناين، أّن »عنارص 

من الدفاع املدين عملوا عىل ســحب ثالث شاحنات وسّيارتني، 
علقت بســبب كثافة الثلوج عىل طريق عام عنايا- جبيل، وقد 
مان، وتسهيل  تّم سحبها إىل حيث ميكنها من متابعة سريها ب

حركة املرور يف املكان«.

{ حال املناطق {

نجــح فريق من مركــز الصليب االحمر اللبناين يف بلدة 
حرار  بامتام الوالدة الطبيعية الحدى السيدات داخل سيارة 

االســعاف خالل نقلها بشــكل طار  من بلدة فنيدق اىل 

مستشــفى الحبتور،  حيث بلغت سامكة الثلوج يف فنيدق 

اكرث من 40 ســنتمرا.واالم والجنني بحال صحية جيدة يف 

مستشــفى الحبتور.وكان سيطر الثلج عىل  املناطق الجبلية 

ابتــداء من  650 مرا، وتســبب بقطع الطرق الجبلية كافة 

مــع تكون طبقة من الجليد .

 ومنــذ الصباح، بارشت جرافات وزارة االشــغال واتحاد 

بلديــات جرد القيطع العمل عىل اعادة فتح هذه الطرق عىل 

الرغم من اســتمرار العاصفة وتساقط الثلوج بغزارة.

كذلك، تتابع جرافات وزارة االشغال العامة وإتحاد بلديات 

جرد القيطع وبلديــة فنيدق، العمل عىل فتح الطريق العام 

املمتــد من بلدة حرار وصوال اىل نبع بلدة فنيدق .
ويف بعلبــك، تولــت جرافات وزارة األشــغال العامة 
والنقــل منذ الصبــاح  جرف الثلوج التــي تراكمت خالل 
ســاعات الليل عىل طرق: عيناتا- املشــيتية- البليقة- دير 

األحمر- اليمونة، واليمونة - دار الواســعة.
يف حاصبيا، اشــتدت وطأة املنخفض الجوي ليل امس 
عــىل املنطقــة، يف ظل موجٍة من الــربد القارس وبدأت 
الثلوج بالتســاقط ابتداًء من 1200 مر، ما تسبب بقطع 
طريق شــبعا- عني عطا عرب وادي جنعم وطريق شــبعا- 
كفرشــوبا عرب ســدانة، يف حني تعترب طريق الهبارية - 
شــبعا سالكة أمام الســيارات املجهزة بسالسل معدنية، 
وكذلــك الحال بالنســبة لطريــق الحاصباين- راشــيا 

الوادي«.
مطار، تســببت بسيول جرفت  وُســجل تساقط غزير ل
معها الح واألتربة إىل وسط الطرقات واالودية، وأّدت 
إىل ارتفاع إضايف يف منســوب مياه نهر الحاصباين. ويف 
ســياق مّتصل، عملت عنارص من الصليب األحمر اللبناين- 
فرع شــبعا، عىل إنقذ عدد من املواطنني علقوا بســيارتهم 

عىل طريق شــبعا- كفرشوبا يف منطقة سدانة«.

عملــت مجموعــة من 
الصليب األحمر اللبناين يف 
مركز شبعا قضاء حاصبيا، 
عىل إنقاذ عدد من املواطنني 
علقوا بسيارتهم عىل طريق 
شبعا كفرشوبا يف منطقة 
سدانة وعىل طريق الهبارية 
طبقة  تكون  بسبب  شبعا، 
مــن الجليد. كــام عملت 
عنارص أخــرى عىل توزيع 
العرشات من ربطات الخبز 
الفقرية  العائــالت  عــىل 
واملحتاجة وعىل املسنني يف 

بلدة شبعا.
كــام انقذ عنارص الدفاع 
املدين العرشات من املواطنني 
احتجــزوا عــىل طريــق 
ترشيش  زحلة ويف بلدة 
بوارج بســبب تراكم الثلوج 

وتكّون طبقات من الجليد.

مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات
االثلثاء 25 كانون الثاين 2022

ـــــــــانـــــــــونـــــــــي بــــــــامــــــــتــــــــيــــــــاز يُـــــــســـــــيـــــــطـــــــر عــــــــلــــــــى لـــــــــبـــــــــنـــــــــان... طــــــــقــــــــس 
ــر ــتـ مـ  00 مـــــــــن  اعـــــــــتـــــــــبـــــــــاراً  ـــــــــلـــــــــو  و مـــــــقـــــــطـــــــوعـــــــة...  وُطـــــــــــــــــرق  جـــــلـــــيـــــد 

ــاذ ُمـــواطـــنـــيـــن ــ ــق ــ ــي: إن ــ ــدنـ ــ ــر والـــــدفـــــاع املـ ــ ــم ــ  الـــصـــلـــيـــ األح
ــ - زحــلــة ــرشــي ــ ت ــا وطـــريـ ــرشــوب ــف ــا-   ــع ــب عــلــى طــريــ ش

1 بنسبة    2021 العام  في  ارتفع  السرقات  نسبة  مسّلم: 
أوضــح رئيــس شــعبة العالقات 
لقوى  العامة  املديريــة  العامــة يف 
األمن الداخيل العقيد جوزيف مســلم، 
أن نسبة الرسقات بشكل عام يف لبنان 
 ، 1 ارتفعت يف العام 2021 بنسبة 5
ارتفاعا  الســيارات  وســّجلت رسقة 
. وتحدث عن استقطاب  2 بنســبة 
لعصابات رسقة الســيارات بني لبنان 
وسوريا، ولفت إىل أن »هذا االستقطاب 
عّززته أيضاً األزمة يف سوريا واألرباح 
الهائلة التي توفرها رسقة الســيارات 
لتلك العصابات. وبســبب غياب القدرة 
عــىل ضبط الحدود مئة يف املئة، فإن 
تذهب  املرسوقة  الســيارات  معظــم 
خارج الحدود. وأوضح العقيد مسلّم أن 

نســبة السيارات التي يتم اسرجاعها فهي ما 
. ويتم االسرجاع بطرق عديدة  1 و20 بني 
إما من خالل الجرم املشــهود أو املطاردات او 
الحواجز ونســبة قليلة جدا يتم اسرجاعها 

عرب االنربول«.
أما عن نســب توّزع جرائــم الرسقة عىل 
املناطق اللبنانية، فكشف يف حديث تلفزيوين، 
أن »النسبة األعىل من الرسقات تسّجل يف جبل 
، يليها الشــامل 21 )الرسقات يف  لبنان 29
، ثم  طرابلــس اكرث من عكار(، ثم الجنوب 19
. وعن اكرث األشــياء  بريوت 17 والبقاع 11 
التــي تتم رسقتهــا فتــأيت بالدرجة األوىل 
السيارات، ثم املنازل. وتسجل ايضا نسب كبرية 
سالك الكهربائية والدراجات  من الرسقات ل
النارية وقطع السيارات واإلطارات، وكل ما هو 
مصنوع من حديد، بطاريات السيارات، أجهزة 

االتصاالت عىل األسطح، موتورات املياه«.
يف املقابــل، أكد مســلّم »انخفاض بجرائم 
اخرى مثل ســلب السيارات بقوة السالح الذي 
، نشل األشخاص تراجع  2 تراجع بنســبة 

، النشــل بقوة السالح تراجع  16 بنســبة 5
، كــام انخفضت جرائم القتل بنســبة  1 5
. ورداً  ، والخطف مقابل فدية بنسبة 60 0 5
عىل سؤال عن نســبة املوقوفني بني لبنانيني 
وغري لبنانيــني، أوضح أن 57 من املوقوفني 
يف ســجن رومية هم لبنانيــون ونحو 29 
مــن الجنســية الســورية و9 اىل 10 من 

الفلسطينيني«.
وكشــف »أن نسبة اكتشــاف الجرمية يف 
لبنان بلغت0 اىل 5 أول سنة، وهذه نسبة 
عاليــة جداً باملعايري العامليــة. ونّو برسعة 
عمليات التوقيــف التي تحصل عىل يد القوى 
األمنية. وإعترب أن عدم االســتقرار السيايس 
هو أحد األسباب األساسية للتفلّت األمني أكرث 
ء آخر. وأكــد عىل أهمية حصول  مــن اي 
استقرار سيايس واجتامعي واقتصادي طويل 

األمد.«
اىل  نصائح  بسلســلة  وتوجــه مســلم، 
واملصالح  املؤسســات  وأصحاب  املواطنــني 
للحد مــن إمكانية تعرضهم للرسقة، فأو 

بعــدم حمل مبالــغ كبرية يف حقائب 
اليد لدى النساء وباالنتباه اىل طريقة 
حملهــا، وعدم وضع حقائب اليد عىل 
املقعــد يف الســيارة إمنــا يف مكان 
مخفي تحته. ونصح السائقني بإقفال 
ابواب الســيارة ونوافذها ألن النشالني 
ينتظرون الســيام امام السوبرماركت 
واملصارف وغريها... كام دعا املواطنني 
اىل االنتباه عىل املوبايل السيام عندما 
يتكلمون عىل الهاتف يف الســيارة يف 
زحمة الســري ودعاهم اىل عدم حمل 
الهاتــف من جهة النافــذة، كام دعا 
اىل الحذر من الرسقــات التي تحصل 
ألغراض يف السيارة ناصحا بعدم ترك 
ء مثــل البتــوب أو جاكيت او  اي 

غريها داخل السيارة.
كام نّبــه »اىل أن رسقات املنــازل تحصل 
بأساليب مختلفة، التسلق اىل املنزل بواسطة 
الحبال أو عىل السالمل أو فوق األسوار وأو 
بتمتني األبــواب وتركيب كامــريات مراقبة، 
تثبيت الخزنات باألرض وبإخفائها يف أماكن 
غــري معروفة، ، كام دعــا اىل تعزيز األقفال 
بحيــث يكون هناك أكرث من قفل. وحّذر كذلك 
من الرسقات التي تحصل عىل أســطح املنازل 
أو األبنية. ودعا اىل إقفال أبواب األسطح حيث 
تســّجل رسقات ألجهزة خاصــة باالتصاالت 
وغريها من املعدات التي يتم تركيبها عىل اسطح 
املنازل مثل الطاقة الشمسية وغريها... وحّذر 
مســلّم من الرسقات عرب انتحال صفة خدمة 
الديلفــري أو تنفيذ عمليــات صيانة أو طلب 
خدمة معينة مثــل رشب املاء كام حصل قبل 
أيام مع عصابة يف بلدة القاع تذّرع أعضاؤها 
أنهم يريدون رشب املياه، فرسقوا وحاولوا قتل 
امرأة. ودعا ايضــا اىل توزيع املجوهرات يف 

املنزل وعدم وضعها يف مكان واحد«.

عامل وجــبــل  ــور  صـ مفتي   إســتــقــالــة 
الــشــيــ حــســن عــبــدالــلــه مــن منصبه

ــة ــي ــعــرب ــروت ال ــ ــي ــ ــن جـــامـــعـــة ب ــ ب م ــ ــطـ ــام لـ ــصـ ــتـ  إعـ
رفــــــضــــــاً لــــــقــــــرار رفــــــــع األقـــــــســـــــا والــــــرســــــوم

تقدم مفتي صــور وجبل عامل 

الذي يشغل  الشيخ حسن عبدالله، 

املسؤول الثقايف املركزي يف »حركة 

أمل« باستقالته من مجلس القضاء 

الرشعي الجعفري، بواسطة كتاب 

رســمي إىل املجلس، يؤكد فيه أن 

لعدم  شخصية،  اإلستقالة  أسباب 

قدرته عىل متابعة املهام.

يف هذا السياق، أشارت املعلومات 

إىل أن »اإلســتقالة ناجمــة عن 

تراكامت ومنها الفساد يف املحاكم 

الرشعيــة«. هذا، ويذكر بأن املفتي 

عبداللــه هو واحد من األســامء 

املتداولة لرئاســة املجلس الشيعي 

األعىل بعد وفاة املفتي الشيخ عبد 

األمري قبالن.

ام  االع



اقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد
الثلثاء 25 كانون الثاين 2022

ـــه ــّري« يُـــــواصـــــل تـــحـــّر ــ ــ ــب ــ ــ ــل ال ــقـ ــنـ الـ

أعلنت اتحــادات ونقابات قطاع النقل الــربي بدء التحرك 
الكبري اعتباراً من يوم غد مواكبًة لجلســات الحكومة حتى 
إقــرار االتفاق، وذلك »تنفيذاً لقرار اتحــادات ونقابات قطاع 
النقــل الربي ومن أجل الــزام الحكومة تنفيــذ االتفاق مع 

القطاع« كام جاء يف بيانها.
وأضافــت: لهذه الغايــة يُعقد مؤمتر صحايف الســاعة 
10،00صباحاً من قبل ظهر اليــوم يف مقر االتحاد العاميل 

عالن عن خطة التحرك ومواقع التجمع. العام  ل

أزمـــــــــــة طــــحــــيــــن فـــــــي األفـــــــــــ 
أشار نقيب أصحاب األفران يف جبل لبنان أنطوان سيف يف 
حديث اذاعي اىل ان أزمة الطحني يف الجنوب ستنسحب عىل 
كل املناطق اللبنانية، وذلك بســبب عدم رصف مرصف لبنان 

االعتامدات للمطاحن.
وتابــع: ال احد يعلم هدف التأخــري يف رصف االعتامدات، 

وارتفاع سعر الرغيف متعلق بسعر الرصف واملازوت.

ــ ـ ــار ــار عـــالـــيـــه شـ ــ ــج ــ جـــمـــعـــيـــة ت
ــد ــن ــه ــي ال ــ ــر زراعـــــــــي فـ ــ ــع ــ ــي م ــ فـ

أعلنت جمعيه تجــار عاليه، يف بيان، انهــا »رغم االزمه 
الخانقه التي تحل يف لبنان الحبيب ، ورغم انهيار املؤسسات 
وانعدام القدرة الرشائية للمواطن اللبناين، شاركت يف معرض

undus  food السنوي للزراعة والتكنولوجيا يف الهند ممثله 
بنائب رئيس الجمعية املهندس غسان صعب وبعض رشكات 
منطقة عاليه، وذلك ضمن وفد رســمي مــن وزارة الزراعة 

اللبنانية«.
واشارت اىل ان الوفد »التقى باكرث من 200 رشكه عارضة 
من مختلف انحاء الهند ملختلف انــواع االغذية وكذلك ملعدات 

الصناعات الغذائية.
 كام التقى الوفد بعضو الربملان الهندي ممثل رئيس الوزراء 
مرحبا بالوفد واكد امكانيه التعاون املشرك بني البلدين وذلك 
من خالل الســفارة الهندية يف لبنان وسفريها السيد سهيل 
اجازخان بتأمني كامــل االحتياجات املطلوبه لتطوير وتعزيز 

العالقات التجارية والزراعية بني الهند ولبنان«.
ويف هذا االطار، شكرت الجمعية جمهورية الهند وسفارتها 
يف لبنان ل«التعاون املشرك بني البلدين وشكر خاص لالنسة 
رنا زيتوين مسؤولة القســم التجاري يف سفارة الهند التي 

كان لها الدور االسايس يف انجاح هذا العمل ».

ــس« : ملــنــاقــشــة املــوازنــة ــل »انـــمـــاء طــراب
حسابه عــلــى  ــيــس  ول املـــواطـــن  ملصلحة 

اشــادت جمعية »امناء طرابلس وامليناء« يف بيان،  »ببدء 
الحكومــة مبناقشــة املوازنــة العامة التي هــي من اهم 
االمور واملواضيع التي تنظم عمل املؤسســات الدستورية«. 
ورة »اال تأيت هذه املوازنة عىل حســاب  وشــددت  عىل 
ائب جديدة عىل الفقراء،  جيوب املواطنــني، واال يتضمنها 
االقتصادية واالجتامعية واملعيشية  ان االوضاع  وال ســيام 
ال تتحمل ابــدا اي زيادة عىل املواطن الــذي يعاين من ازمة 

اقتصادية غري مسبوقة«.
كام رأت انه يجــب ان يكون يف املوازنــة »رؤية انقاذية 
واصالحيــة متكاملة يف كل املجاالت، واال تكون تعســفية 
وتطال مــا تبقى من الرشائح اللبنانيــة، كام يجب ان تكون 
املوازنة عقالنية ومعقولة يف نفــس الوقت، واال تؤدي اىل 

تهجري اللبنانيني من بلدهم«.
واكدت  انه »من حق املواطن عىل دولته ان ترعى شــؤونه 

وشجونه وان تعمل عىل تأمني حاجاته ودعمه«.
واســفت ملا »يتوقــع ان تفرضه هذه املوازنــة من زيادة 
للرضائب عرشات املرات، علام ان ال قدرة للمواطن عىل تحمل 
املزيد مــن االعباء، اذ انــه بالكاد يســتطيع ان يؤمن قوته 

اليومي«. 
ودعت »املسؤولني اىل مناقشة املوازنة، ليس عىل حساب 
املواطن بل ملصلحته، والنظر اليه مبسؤولية وتغليب الحكمة، 
ار كبرية عىل حساب املجتمع  الن اي زيادات ستســبب با

اللبناين«.
وختمــت مؤكــدة »ان نهضة البلد ال تكون عىل حســاب 
ائب ال تطال  املواطن الفقري، امنا عىل الدولة التفتيش عن 
الطبقات املتوسطة والفقرية، واال فان االمور ستزيد تعقيدا«.

ــ والـــــرســـــوم ــ ـ ــرا ــ ــضـ ــ ــاء الـ ــ ــف ــ ــي ــ ــت إســ
ــس« ــان ــن ــي ــر »بــــــوب ف ــبـ ـــومـــيـــة عـ الـــحـــ

ذكّرت رشكة »بوب فينانس« وكيل »ويسرن يونيون« يف 
املواطنني »بإمكانية تسديد رسوم الرضائب والرسوم  لبنان، 
املتوجبــة عليهم عــرب مراكزها املنتــرشة يف كافة املناطق 

اللبنانية بالتعاون مع وزارة املال«.
وأوضحت يف بيان، أن »الرضائب املشــمولة بهذه الخدمة 
يبــة الدخل عىل الرواتب واألجــور، والرضيبة عىل  هي 
يبة األمالك املبنية، وامليكانيك، وغريها  القيمة املضافة، و

من الرضائب والرسوم املتوجبة لوزارة املال.

حر ي يوا  الن ال

ر ا  ا نانية  اعة الل ال

جوزف فرح

هل ميكــن ان متر موازنة 2022 كام هــي او تلغى بعض 
موادها او تسقط يف املجلس النيايب قبيل االنتخابات النيابية 
ائب تثقل  التي ســتجري يف ايار املقبل نظرا ملــا فيها من 
ظهر املواطن املســتنزف منذ سنتني وبعد ان خرس جنى عمره 
والقدرة الرشائية خالل الســنتني املنرصمتني او لوجود بعض 
املواد التي ال تأخذ بعني االعتبار العدالة يف التوزيع وال العدالة 

يف التوازن السيايس ان مل نقل التوزيع الطائفي؟
ائب عىل شــعب متهالك نســبة الفقر  املوازنة تفرض 
فيه تتعدى الـ 66 يف املئة غري قــادر عىل االيفاء بالتزاماته 
الرضيبيــة واقتصاد منكمش منهــار وال رؤية اقتصادية او 
طريقــة للخروج من االنهيار االقتصادي الــذي يعانية البلد، 
قد تكــون هذه الرؤية موجودة يف خطة التعايف املايل ولكن 
اليست املوازنة هي السياسة املالية واالجتامعية واالقتصادية 
واالنتظام املــايل العام ام اصبحت موازنــة لالنفاق وتأمني 
االيرادات؟ خصوصا ان املوازنة غاب عنها االنفاق االستثامري 

واالنفاق االجتامعي وتراجع االنفاق الصحي.
املوازنة يجب ان تكون موازنة تقشــفية اصالحية حسب 
طلب صندوق النقد الدويل ونسبة العجز فيها ال تتعدى الـ  2 
او  يف املئة من الناتج املحيل االجاميل بينام العجز يف هذه 

املوازنة تعدى الـ 25 يف املئة.
مل يكن مــرشوع موازنة 2022 عىل قدر الطموح الذي كان 
يؤمل ان يكون خصوصا بالنســبة للمواطنني او بالنســبة 

لصندوق النقد الدويل بل كان مثل املوازنات الســابقة انفاق 
كبري ومزيد من ســلف للكهرباء واستمرار العجز الدي وصل 
فيها اىل اكرث من نســبة  25 يف املئة بتحقيق إيرادات بقيمة 
49 ألف مليار لرية.  9 ألف مليار لرية ونفقات تبلــغ 41 15
وحسب وكالة رويرز ســيتم اعتامد سعر رصف غري رسمي 
بالنفقات التشغيلية يراوح بني 15 ألفاً و20 ألف لرية اي زيادة 
يبيــة كبرية ال ميكن ان يتحملها املواطن الذي فقد 90 يف 

املئة من القدرة الرشائية.
ولعل االعراض الكبري ســيكون عىل اعطــاء وزير املالية 
يوسف خليل صالحيات اســتثنائية ملدة سنتني تتناول تعديل 
يبة الدخل وتحديد الشطور وفرض اسس التعاطي  قانون 

مع الودائــع الجديدة بالدوالر يف القطــاع املرصيف اي بعد 
17ترشين االول 2019 وكيفية تســديدها وحق تسعري سعر 

رصف اللرية مقابل الدوالر.
هذه الصالحيات االســتثنائية التي تعطى لوزير املالية لن 
تقبلها احزاب وتكتالت وتيارات النها ستعطيه حرية التسعري 
وفرض الرضائب دون الرجوع اىل مجلس الوزراء والنواب وما 
لهذه الصالحيات من تأثري سلبي يف املجتمع املتهالك خصوصا 
ان التسعري سيكون عىل سعر رصف يراوح بني 15و 20 الف 
لرية للدوالر خصوصــا ان الوزير خليل معروف عنه قربه من 
حاكم مرصف لبنان رياض ســالمة املمســك بالقرار النقدي 
فكيف الحال بأن يكون ممســكا ايضا بالقرار املايل املؤثر يف 

ؤالقرارات الرضيبية واالقتصادية وغريهام.
اما الرضائب التي وضعت يف املوازنة فهي:

- فرض رســوم فراغ عــىل التفرغ موازية لرســم الفراغ 
واالنتقــال عىل العقارات عىل ترصفات التفرغ عن االســهم 

والحصص للرشكات التي متلك عقارات.
زيادة رسوم الطابع املايل عىل املعامالت.

زيادة رسوم خروج املسافرين وفرضها بالدوالر.
زيادة التنزيــل العائيل لرضيبة االنتقال، ورفع الشــطور 

املتعلقة برسم االنتقال وزيادة معدل الرضيبة.
يبة عــىل االمالك املبنية عىل االبنية الشــاغرة  فرض 

بنسبة 50 من الرضيبة الواجب تسديدها.
يبة ايرادات االمالك املبنية عىل اساس العقد بدال  فرض 
من التقدير املبــارش رشط اال تقل عن 70  من قيمة التقدير 

املبارش.
يبة ايرادات االمالك املبنية  زيادة التنزيل الســكني عىل 

لغاية 40 مليونا.
يبة ايرادات االمالك املبنية وتعديل معدالت  زيادة شطور 

الرضيبة.
فرض رسم  عىل كافة السلع املستوردة ملدة 10 سنوات.

فرض رسم جمريك 10 عىل كافة السلع املستوردة اذا كان 
يصنع مثيل له.

فرض رسم  يف املئة عىل كافة السلع املستوردة.
تعديل ورفع رســوم املــراىفء 6- تعديل وزيادة رســوم 

املطارات.
زيادة رسوم االشغال الطوبوغرافية ورسوم املساحة.
زيادة الرسوم العقارية و رسوم التسجيل املقطوعة.

زيادة الرسوم عىل جوازات السفر حتى ان امني عام االتحاد 
العاميل العام ســعد الدين حميدي صقر متنى لو اســتمرت 
مقاطعة الثنا الشــيعي لجلســات مجلس الوزراء بدالً من 
مترير موازنة تفرض املزيد من الرضائب عىل شعب غري قادر 

يبة عىل الفقراء وذوي الدخل املحدود. عىل دفع اي 

ى بعــــــ موادها أو تســــــقط في املجلــــــس النيابي؟ هــــــل تمّر موازنــــــة 2022 أو تل
ماري واالجتماعي نفاق االســــــت ــــــ ُمتنّوعة ..وغيــــــاب ا يــــــة اقتصاديــــــة وضرا ال ر
حيــــــات وزيــــــر املاليــــــة لتســــــعير الــــــدوالر الضريبي دونهــــــا عقبات سياســــــية  ص

افحة الفساد« : ة الوطنية مل رياشي عن »الهي
ــتــرجــمــة  ــلـــمـــوس ل ـــومـــي مـ ــ ــاه حـ ــ ــج ــ ات
ــة ــقـ ــيـ ــقـ حـــــــــــات الـــــــــــى حـ االصـــــــــــ

عقبت نائبة رئيس اللجنة الوزارية ملكافحة الفساد ورئيسة 
الفنية املعاونة املكلفة مبتابعة تنفيذ »االسراتيجية  اللجنة 
الوطنية ملكافحة الفســاد«، وزيرة الدولة لشــؤون التنمية 
االداريــة نجال ريا عســاكر عىل تعيني اعضــاء الهيئة 
الوطنية ملكافحة الفســاد، فوصفتها بانها خطوة تشــكل 
اتجاها حكوميا ملموسا لناحية ترجمة اإلصالحات املنتظرة 
اىل حقيقة عــىل أرض الواقع. ولفتت اىل ان خطوات عديدة 
أخرى مطلوب القيــام بها يك نتقدم اىل حيث يجب أن يكون 

لبنان يف مجال مكافحة الفساد.
وقالت: »متثل خطوة تعيني الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد 
اتجاها حكوميا ملموســا للعمل عــىل ترجمة اإلصالحات 
املنتظرة اىل حقيقة عىل أرض الواقــع. أقول خطوة، وليس 
إنجازا، ألن اإلنجــاز الحقيقي يحتــاج اىل مزيد من الوقت 
واملثابرة والعمل، وألنه توجــد خطوات عديدة أخرى مطلوب 
القيام بها حتى نتقدم اىل حيث يجب أن يكون لبنان يف مجال 
مكافحة الفساد، ولكنها مع ذلك هي خطوة مفصلية وهامة 

جدا، وذلك لعدة أسباب أذكر أربعة منها فقط:
أوال، الهيئة تشــكل رافعة أساســية مــن رافعات خطة 
التعايف، فمن دون التصدي لخطر الفســاد ال ميكن الحديث 
عن اســتعادة العافية االقتصادية واالجتامعية وكسب الثقة 

املجتمعية والدولية، والسري نحو تحقيق التنمية املستدامة. 
ثانيا، تفعيل الهيئة أمر محــوري لتفعيل مجموعة كبرية 
من القوانني التي تم إقرارها يف الســنوات املاضية يف مجال 
الوقاية من الفســاد ومكافحته، واهمها القوانني الســبعة 
التالية: قانون الحق يف الوصــول اىل املعلومات الصادر يف 
عــام 2017  واملعدل عــام 2021، وقانون حامية كاشــفي 
201 واملعدل يف عام 2020، وقانون  الفساد الصادر يف عام 
 ،201 دعم الشــفافية يف قطاع البرول الصــادر يف عام 
وقانون الترصيح عن الذمة املالية واملصالح ومعاقبة اإلثراء 
غري املرشوع الصادر يف عام 2020، وقانون اسرداد األموال 
املتأتية عن الفســاد الصادر يف عــام 2021، وكذلك قانون 

الرشاء العام الصادر عام 2021.
ثالثا: انشــاء وتفعيــل الهيئــة التزام حــريف وارد يف 
ورة محورية  الفساد« و الوطنية ملكافحة  »االسراتيجية 
ورات تنفيذها، فهي تضطلع بصالحيات وقائية ملنع  من 
حدوث الفســاد يف القطاعني العــام والخاص، وصالحيات 
توعويــة وتثقيفية، وصالحيــات تقيص جرائم الفســاد 

ومالحقتها ومتابعتها.
رابعا: وجود الهيئة اســتجابة مبــارشة اللتزامات الدولة 

باملعايري الدولية لـ »اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد«.

السياســــــية القو  دعا  الخطي  ســــــمير 
الى عدم اهدار »فرصة« املبادرة الخليجية

نوه رئيس إتحاد مجالس رجال األعامل اللبنانية الخليجية 
ســمري الخطيب، يف بيان،  بـ »زيارة وزير خارجية الكويت 
الشيخ أحمد نارص املحمد الصباح والتي تعرب عن مدى إهتامم 

ومحبة الكويت ودول الخليج بلبنان«. 
وإعترب إن »املبــادرة التي طرحها الوزير الكويتي بإســم 
دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، ويف خضم األزمات 
املتعــدة والكارثية التــي تتخبط فيها البالد، تعترب خشــبة 
خالص ال بد من أن التمســك بها إلنقاذ لبنان واللبنانيني من 
كل هذه األزمات واملعاناة والخوف من املستقبل الذي بات من 

يوميات كل لبناين«. 
ودعا »القوى السياسية املمسكة بزمام السلطة اىل تحمل 
مسؤوليتها وعدم إهدار هذه الفرصة الثمينة والتعامل معها 
بجدية ومســؤولية وطنية عالية، لوقف مسلســل اإلنهيار 
والخراب والعودة اىل طريق التعايف والنهوض وإعادة لبنان 

اىل الحضن العريب والدويل«.
  وأعلن أن »اتحاد مجالس رجال األعامل اللبنانية الخليجية 
يطالب القوى السياسية وبإلحاح بالرد إيجابا عىل هذه املبادرة 

املبنية عىل مرتكزات تحقق املصلحة الوطنية الخالصة«. 

علق وزير الصناعة جورج بوشكيان عىل مناقشة مجلس 
الوزراء اليوم موازنة العام 2022: »مبناقشــة املوازنة، يجب 
طرح زيادة االنتاج وتســويق الخدمات وخفض االســترياد 
الذين هم يف صلب خانة االصالح املايل واالقتصادي وبالتايل 
االجتامعي. والعراق مثال عىل ذلك، وكذلك دول أخرى مل يخف 
مسؤولوها رغبتهم وتصميمهم وقرارهم يف تقوية العالقات 
مع لبنان. ويف زياريت بغداد مرتــني متتاليتني خالل عرشة 
أيام، التقيــت نائب رئيس الــوزراء ووزراء املالية والصناعة 
والتجارة ورئيس غرفة تجارة بغداد وافتتحت معرض » صنع 
يف لبنان« مبشاركة مثانني مؤسسة صناعية لبنانية، طالب 
اللبناين، والخدمات  العراقّيون رصاحة باالنتاج  املســؤولون 
املرصفية والتدريب وتعلم اللغات، والبحث العلمي والدراسات 

واألبحاث ونقل الخربات اللبنانية اىل العراق.«
وســأل: »ماذا يعني ذلك؟ يعني أن لــدى لبنان واللبنانيني 
ميزات تفاضلية ونقاط قّوة وهــي القدرات البرشية والفكر 
واالبــداع واالخراعــات والصناعة والعالمــات التجارية )  
Franchise  (. هذه امليزات هي مصدر غنى لالقتصاد واملجتمع 
اللبناين وايجاد فرص عمل وتســويق املنتجــات والخدمات 
مقابل عمالت صعبة تدخل اىل لبنان، ويؤّدي ذلك اىل تخفيف 

تصدير الدوالر من لبنان اىل الخارج.«
ائب ال  وقال: » ال يتّم االصالح فقط بوقف الهدر وفرض 
طاقة للبنانيني عىل تحّملهــا، وال يكون فقط بتطوير االدارة 
 ، العامة وتأمني الخدمات للبنانيني بأرسع وقت من دون ر
وال باملطالبة باســرداد األموال املنهوبة، وال بضبط التهريب 
والتهــرّب الرضيبي والعمــل غري الرشعي يف املؤسســات 
الخاصة. يتحّقق االصــالح الحقيقي واملنشــود بانجاز كّل 
ما ســبق، ويضاف إىل ذلك دعم االنتاج وايجاد بيئة حاضنة 
للصناعة واعطاء الحوافز لالستثامر يف اقامة مصانع جديدة 

مبنتجات تحويلية وتكاملية«.
واكد »هذا ما يجب أن تلحظه املوازنة عن قناعة واميان ثابت 

باجراء نوع من االنقالب يف الخيارات االقتصادية التقليدية، 
وتثبيت طريق االقتصــاد االنتاجي، بدال من االقتصاد الريعي.
بهذا الطرح، ال نعمــد إىل الغاء دور القطاعــات الخدماتية 
واملرصفية والتجارية والسياحية والتكنولوجية وغريها.  ما 
نسعى اىل ارسائه هو االقتصاد التكاميل بني هذه القطاعات، 

فتأيت مكملة بعضها لبعض«.
ووصف بوشــكيان جلسة مناقشــة املوازنة ب«املفصلّية 
واملحوريّة وهي ليســت عاديّة وال شبيهة بأي جلسة سابقة 
القرار موازنة. هي جلسة اســتثنائية يف ظروف استثنائية 

جدا وقاهرة«.
وختم: »كلنا ندرك الهواجس واملخاوف التي يعيشها غالبية 
اللبنانيني. دورنا أن نبدد هذه الحالة ونعمل عىل تثبيت اميانهم 
باألرض والحد من الهجرة. نحن اليــوم تحت الرصد من قبل 
املجتمع الــدويل والبنك الدويل، ومن قبــل مجتمعنا الحي، 
مجتمعنا وناســنا الذين لهم علينــا الحق يف ضامن ظروف 

حياتية واجتامعية وكرمية لهم«.

يان عن ُمناقشــــــة املوازنة : لبنان تح الرصــــــد الدولي واملحّلي بوشــــــ
نتا قامة إقتصاد صناعــــــي ُمحفز ل صــــــ ب ونحــــــن ُمطالبون بربط ا

ناعة ير ال و

أعلنت مؤسســة كهربــاء لبنان أنه 
»بتاريــخ 2022/01/22 عند الســاعة 
الثانية عرشة ظهــراً، أقدم بعض أهايل 
عرمون وبشــامون بالدخول اىل محطة 
بإرجاع  املوجود  املناوب  وهددوا  عرمون 
الكهربــاء بالقوة عىل بعــض املخارج، 
وعندما رفض طلبهم قاموا بفتح قاطع 
الجّيــة 150 ك.ف. مــام تســّبب بخلل 
عىل الشــبكة الكهربائية وقام بعضهم 
بالدخول إىل غرفة الحاميات يف املحطة 
والعبث مبحتوياتها مام أدى إىل حدوث 
أعطال جســيمة عىل مرحالت الحامية 
للمخارج توتر متوســط عددها 12 التي 
تغذي مناطق عرمون، بشــامون، خلدة، 

الشويفات وضواحيها«.
وأضافت: عىل األثر تــم إبالغ القوى 
حرم  اىل  ووصلــت  بالحادثة  االمنيــة 
املحطة عند الســاعة الثالثة بعد الظهر 
بعد مغادرة االهايل، ومن ثّم قامت فرق 

الصيانة بالتدخل الفوري وعالجت بعض األعطال، بينام بقي 
القســم االكرب منها دون معالجة نظراً لعدم توفر قطع الغيار 
الالزمة، بنتيجة األزمة املالية والنقديــة التي ميّر بها البلد. 
وبالتايل سيبقى قســم كبري من املواطنني الذين يتغذون من 
محطة عرمون الرئيســية محرومني من أية امكانية للتغذية 
الكهربائية عىل مدى األيــام املقبلة اىل حني ايجاد اية حلول 
ممكنــة. كام وأن املناوبــني يف املحطــة ال ميكنهم القيام 
بأعاملهم بشكل طبيعي بسبب استمرار التهديدات والتعديات 

ت املحطة. املتكررة عليهم وعىل منش
ونّبهت املؤسســة املواطنني »من الدخول بأي شــكل من 
الرئيسية والعبث بتجهيزاتها،  التحويل  األشكال إىل محطات 
ملا تحمله هذه الترصفات من خطر عىل ســالمتهم وسالمة 
املواطنني من ناحيــة، وعىل الشــبكة الكهربائية والتغذية 
بالتيار الكهربا من ناحية أخرى«، وشــكرت »كافة القوى 
االمنية عىل تجاوبها الدائم وتتمنى عليها املساعدة عىل تأمني 
تها يف هذه املرحلة، تجنباً لحصول ما قد ال  حامية دامئة ملنش

تحمد عقباه يف حال استمرار هذه الحالة الفوضوية«.

ــات ــ ــاع ســ ــد   ــ ــع ــ ب ــ  ــ ــلـ ــ وصـ االمــــنــــيــــة  الـــــقـــــو 
ــّررة عــلــى محطة عــرمــون ــ ــت ُم : اعـــتـــداءات  لــبــنــان«  ــهــربــاء 

نان هربا ل

بدأت بعد ظهر امس املفاوضات الرسمية بني الحكومة 
اللبنانية وصندوق النقد الدويل يف شــأن برنامج التعايف 

االقتصادي الذي ترغب الحكومة إبرامه مع الصندوق.
 ورأس هذه املفاوضات عن الجانب اللبناين  نائب رئيس 
الحكومة سعادة الشامي وعن صندوق النقد الدويل ارنستو 
رامــرياز. وهي عقدت يف مرحلتهــا االوىل عرب التقنيات 
االلكرونية لتعذر مجي الوفد اىل لبنان بسبب القيود عىل 

السفر التي فرضها الصندوق وذلك نتيجة جائحة كورونا.
 وقد تم خالل الجلســة االوىل، عــرض جدول األعامل 
والنقاط التي سيتم بحثها وفق جدولة زمنية متتد لحواىل 

اسبوعني.
وقال نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي يف ترصيح 
»ســنبحث يف هــذه الجولــة األوىل مــن املفاوضات و 

عىل  امتداد االسبوعني املقبلني مواضيع عدة منها املوازنة 
والقطاع املرصيف وسعر رصف الدوالر وميزان املدفوعات 
وقطاع الطاقــة والحوكمة ومســاعدة العائالت الفقرية 
وغريها من املواضيع التي ستشــكل العنارص االساســية 

لربنامج التعايف االقتصادي .
 وردا عىل ســؤال قال«نأمل انتهاء املفاوضات يف ارسع 
وقت ولكن نظرا لتشعب املواضيع من املحتمل عقد جوالت 

اخرى حتى نصل اىل اتفاق .
 ولفــت اىل » انه عند انتهــاء املفاوضات وبعد موافقة 
مجلس الوزراء ســوف توقع الحكومــة اللبنانية مع وفد 
صندوق النقد اتفاقا مبدئيــا ، وبعدها يرفع وفد الصندوق 
تقريره اىل مجلس االدارة حتى تتم املوافقة النهائية ويبدأ 

التنفيذ.

ــد الـــدولـــي ــق ــن ــدوق ال ــنـ ــع صـ ــة مـ ــي ــرســم ــات ال ــاوضـ ــفـ ــدء املـ ــ ب
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ــى ــ ــالـ ــ ــه فـــــــي ديـ ــ ــات ــ ــي ــ ــل ــ ــم ــ ةالــــــحــــــشــــــد يُــــــــواصــــــــل ع فــي الحس ــات  ســس ــ ــان وم ــب م ــدّمـــر  يُـ ــي  ــر ــي ــران األم ــي ــط ال

ــي ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ـ ــرا ــ ــ فـــــــي ســــــجــــــون االحــــــــتــــــــ االسـ ــ ــضـ ــ غـ

«1 ق ُمـــــــــــــــنـــــــــــــــاورات »مـــــــــــــــرجـــــــــــــــان- انــــــــــطــــــــــ

د ــ ــبـ ــلـ لـ بـــــدســـــتـــــور  يُـــــطـــــالـــــ  الــــدبــــيــــبــــة   : لـــيـــبـــيـــا 

ـــــات قــــبــــلــــّيــــة فـــــــي جــــــنــــــوب الـــــــســـــــودان اشـــــتـــــبـــــا

ـــة ارتـــــــفـــــــاع عــــــــدد األســــــــــر املـــــهـــــّجـــــرة فــــــي الـــحـــســـ

ــة ــي ــان ــس ــا إن ــديـ ــيـ ــراجـ ــمـــن تـ ــيـ ــران: مــــا يـــحـــد فــــي الـ ــ ــهـ ــ طـ

ــــــاهــــــرات جــــــديــــــدة الــــــــــــســــــــــــودان: تـــــــرقـــــــ لــــــتــــــ
ــا ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ والـــــــــســـــــــلـــــــــطـــــــــات تـــــــتـــــــعـــــــّهـــــــد بـ

أفادت معلومات صحافية عن استشــهاد أربعة جنود يف 
إثر انفجار عبوة ناســفة يف كركوك، مشرياً إىل أن الشهداء 
هم من رسية االســتطالع يف الفرقــة الثامنة يف الجيش 

العراقي.
يأيت ذلك فيام تســتمّر العمليات األمنية ضّد داعش، وقد 
بات اســتهدفت تجّمعاً  نّفذت طائرات حربية عراقية 4 
للتنظيــم رشقي جبال مكحول ضمن قاطــع قيادة عمليات 

صالح الدين.
وذكر الناطق باســم القائد العاّم للقوات املسلحة اللواء، 
يحيى رســول، يف بيــان أن العمليــة أّدت اىل مقتل 4 من 
عنارص التنظيم، وأشــار اىل أن هذه العملية تأيت استكامالً 
للعملية التي نّفذت جنوب قضــاء الحرض، وأّدت إىل قتل  

من داعش بينهم قياديان.
اىل ذلك، تواصل قوات الحشد الشعبّي عمليتها األمنية يف 

منطقة العظيم مبحافظة دياىل.
وذكرت الهيئة يف بيان أن العملية الواســعة التي انطلقت 

من محاور متعددة ترمي إىل تفتيش ومالحقة فلول داعش 
يف حوض العظيم.

وتشــارك يف العمليــة األمنيــة قيادة عمليــات دياىل 
وتساندها صنوف وخدمات القيادة واالستخبارات واملدفعية 

املتفّجرات. ومكافحة 

أفاد مراسل »ســانا« يف الحســكة، بأن طريان االحتالل 
األمرييك قصف مبنى رئاسة فرع جامعة الفرات باملدينة ما 

أدى لتدمري مرآب اآلليات فيه.
وأضاف أن طريان االحتالل األمرييك أقدم عىل قصف عدة 
نقاط يف محيــط الصوامع مبركز حبــوب غويران بذريعة 

مالحقة فارين من سجن الثانوية الصناعية.
أفادت مصادر يف ســوريا بوقوع  يأيت ذلك فيام كانــت 
اشتباكات عنيفة بني »قســد« و »داعش« يف محيط سجن 
الصناعة ومقربة غويران يف الحســكة. وأضافت املصادر أّن 
قوات ســوريا الدميقراطية فشلت حتى اآلن يف دخول سجن 
الصناعة الذي يتحّصن فيه مسلحو »داعش«، مشريًة إىل أّن 
التنظيم متكّن من قطع جزء من طريق الستني نارياً يف الجزء 

الرشقي من حي غويران.
كام أوضحت أّن »طائــرات التحالف األمرييك قصفت عدداً 
من املواقع املحيطة بسجن الصناعة ومقربة غويران«، مبّينًة 
أّن »قسد« تطالب عرب مكرّبات الصوت عنارص »داعش« بإلقاء 

السالح واالستسالم لها.
من جهته أصدر تنظيــم »داعش« بياناً، أكد فيه متكنه من 
»تحرير 00 من سجناء ســجن الصناعة، مع قتل 200 من 
عنارص قســد«، كام أصدر أيضاً تسجيالً مصّوراً أظهر متكّنه 

2 عنرصاً من »قسد«. من احتجاز نحو 

واســتهدفت طائــرات التحالف الدويل مشــغل الخياطة 

العسكري التابع لـ »قســد« يف محيط سجن الصناعة بعّدة 

غارات جوية، كام اســتهدفت أمس أيضاً مبنى املعهد التقني 

بالكامل يف مدينة الحسكة، بذريعة تحّصن فاّرين من سجن 

الثانوية الصناعية فيه، يف الوقت الذي فرضت فيه »قســد« 

املدعومــة منها حظــراً كلياً عىل مدينة الحســكة، ومنعت 

الدخول إليها والخروج منها.

أفــادت لجنــة األرسى للقوى الوطنية واإلســالمية يف 
فلســطني املحتلة بأّن ســجون االحتالل »تعيــش حالة من 
سري نارص  الغليان الشديد«، نظراً للحالة الصحية املردية ل

أبو حميد، وانتشار فريوس كورونا بني األرسى.
وأشارت اللجنة إىل أّن سياســة االعتقال اإلداري »ال تزال 
سيفاً مسلطاً عىل رقاب مئات اإلداريني، الذين أعلنوا مقاطعة 
محاكــم االحتالل«، معتــربًة أّن االحتالل »يحكــم باإلعدام 

البطيء بحق األرسى بسبب كورونا«. 
وأكدت لجنــة األرسى أّن »كل الخيارات مفتوحة ومرّشعة 
لنــرصة أرسانا يف ســجون االحتالل«، مشــيدًة يف الوقت 
نفسه مبواصلة األرسى اإلداريني مبقاطعة محاكم االحتالل 

الصهيوين.
وطالبت اللجنة املجتمــع الدويل »بالتدخل العاجل إليقاف 
سياسة االعتقال اإلداري غري القانونية«. كام طالبت مبواصلة 

الضغط الشعبي عىل االحتالل إلنهاء معاناة األرسى.
وقبل أيام، قال نادي األســري الفلسطيني إّن »حياة األسري 
نارص أبو حميد باتت مهــددة«، وذلك بعد الراجع الجديد يف 

وضعه الصحي.
ويف وقت سابق، رصّحت أماين رساحنة، العضو يف نادي 
األسري الفلسطيني، أّن »إدارة سجون االحتالل أبلغت األرسى 
يف سجن عسقالن حيث كان يقبع األسري أبو حميد قبل نقله 
إىل مستشــفى برزالي اإلرسائييل، بأّن هناك خطراً حقيقياً 

يتهدد حياته«.
ويذكر أّن األسري املريض نارص أبو حميد مصاب بالرسطان، 
ومحتجز يف العناية املركزة يف مستشفى برزالي اإلرسائييل.

وأفادت معلومات صحافية عن إصابة أكرث من 550 أسرياً 
فلسطينياً بفريوس كورونا يف عدد من املعتقالت اإلرسائيلية. 
وكان نادي األسري الفلســطيني قد أفاد،  بإصابة 110 أرسى 

بفريوس كورونا يف سجني »إيشل« و »عوفر«.
رسى واملحررين إصابة  بدورها، أعلنت جمعيــة »واعد« ل
أقدم أســري فلســطيني وأحد أبرز عمداء األرسى والقيادي 
، بفريوس  الكبري يف الحركة الوطنية األسرية، نائل الربغو

كورونا، يف سجن »إيشل«.
وتعليقاً عىل إصابة االرسى بفريوس كورونا، قال املتحدث 
باسم حركة »حامس«، حازم قاسم، إّن »تزايد انتشار فريوس 
كورونا بني األرسى يعكس اإلهامل الطبي بحقهم. واالحتالل 

يتحّمل املسؤولية عن ذلك«.
ورأى قاسم أّن »ما يسّمى مصلحة السجون اإلرسائيلية تريد 
أن تضيف معاناة جديدة فوق معاناة األرسى الذين يعانون من 

جملة من االنتهاكات«.
الجدير بالذكــر أّن 5 منظامت حقوقيــة قّدمت، يف وقٍت 
سابق، التامســاً إىل املحكمة اإلرسائيليــة العليا، ضد رفض 
وزير األمــن الداخيل اإلرسائييل، بيني غانتس، تلقيح األرسى 

الفلسطينيني ضد فريوس كورونا املستجد.

أعلن املتحدث باســم الجيش املرصي بدء فعاليات التدريب 
البحري املشرك املرصي الســعودي »مرجان-17« باململكة، 
حيث يســتمر لعدة أيام يف إطار خطة التدريبات املشــركة 

لقوات البلدين.
وأوضــح املتحــدث أن »التدريب يتضمن عقــد العديد من 
ات النظرية واملؤمترات التدريبية، كذلك تنفيذ العديد  املحا
من البيانات العملية واألنشــطة، منها تنفيــذ عدة رمايات 
تكتيكيــة للقوات الخاصة البحرية لــكال الجانبني مبختلف 
األســلحة الصغرية، وكذا تنفيذ رماية مدفعية سطح سطح 
عىل هدف سطحي، وتنفيذ رماية سطح جو عىل هدف جوي، 

وتنفيذ تشكيالت إبحار«.
وأضاف أن التدريب »يهدف إىل تعزيز التعاون املشرك بني 
القــوات البحرية لكال البلدين وتوحيــد املفاهيم العملياتية 
بني الجانبني يف أســاليب وطرق تنفيــذ املهام البحرية ضد 
التهديــدات املختلفة وتدريب أطقم الوحــدات البحرية عىل 

مهام الحــروب البحرية املختلفة ومهــام القوات الخاصة، 

ما يســاهم يف رفع الكفاءة القتاليــة للقوات البحرية لكال 

الشقيقني«. البلدين 

قال رئيس الــوزراء الليبي عبد الحميــد الدبيبة إن ليبيا 
بحاجــة إىل دســتور قبل إجــراء االنتخابات الرئاســية 
والربملانية، يف حني دعت مستشارة األمم املتحدة ستيفاين 
وليامز مجلس النواب إىل تحديد موعد جديد ومسار واضح 

لالنتخابات.
ورصح الدبيبة خالل مشاركته يف ندوة بعنوان »الدستور 
أوال«  يف طرابلس: »اليوم نحن بأشد الحاجة لدستور يحمي 
برملانية ورئاســية وفق هذا  وانتخابات  الوطن واملواطــن، 
الدستور الشعب يريد انتخابات حرة تعرب فعال عن إرادته، 

وال يريد إطالة األزمة والدخول يف مرحلة انتقالية جديدة«.
وأضاف الدبيبة »مشكلتنا اليوم تكمن يف عدم وجود قاعدة 

دستورية أو دستور«.
وقال الدبيبة »حاولت أطراف تعميق األزمة بدال من حلها، 
وتقييد إرادة الشــعب الليبي من خالل تفصيل بعض القوانني 
ملنع أشخاص ومتكني آخرين، واليوم بعدما قال القضاء كلمته، 

تحاول ذات األطراف االلتفاف من جديد عىل أصل املشكلة«.
وقد تعذر إجراء االنتخابــات يف موعدها املقرر يف كانون 
األول املايض بســبب خالفــات بني األطــراف الليبية، وكان 
يفرض أن تكون االنتخابات الرئاسية والربملانية تتمة لعملية 

سياسية انتقالية رعتها األمم املتحدة.
وعىل إثر ذلك، قال رئيس مجلــس النواب عقيلة صالح إن 
حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة تعد »منتهية الوالية« 
بتاريــخ 24 كانــون األول املايض، داعيا إىل إعادة تشــكيل 
الحكومــة، ومطالبا محافــظ البنك املركــزي والنائب العام 
واألجهزة الرقابية بعدم التجاوب معها إال مبوافقة مســبقة 

من مجلس النواب.
وطالــب صالــح لجنة خارطــة الطريــق الربملانية التي 
شــكلت ملتابعة ملف االنتخابات، بتحديد موعد نها إلجراء 

. االنتخابات، مقرحا نهاية الشهر الجاري كحد أق
مني العام  ويف هذا السياق، قالت املستشــارة الخاصة ل
مم املتحدة بشأن ليبيا ستيفاين وليامز، خالل لقاء جمعها  ل
برئيــس مجلس النواب عقيلة صالح إن الشــعب الليبي يريد 
إنهــاء الفرة االنتقالية التي طالت لســنوات ومعها ترتيبات 

تقاسم السلطة.
وطالبت وليامز أعضاء مجلس النواب بتحمل مســؤوليتهم 
تجاه الشــعب الليبــي، وتحديد موعد جديد ومســار واضح 

لالنتخابات.
وأكدت وليامز -عرب موقــع توير- أنه لن يكون هناك حل 
ألزمة الرشعية التي أصابت كل املؤسسات الليبية إال من خالل 

صناديق االقراع.
من جهته، قال السفري واملبعوث األمرييك الخاص إىل ليبيا 
ريتشارد نورالند إن الواليات املتحدة تتفق مع رؤية املستشارة 
األممية ســتيفاين وليامز بأن إجراء االنتخابات يف ليبيا له 

أولوية اآلن.

لقى 1 شخصا عىل األقل من عرقية الدينكا مرصعهم يف 

اشتباكات مع شبان مســلحني يشتبه أنهم من قبيلة املوريل 

يف والية جونقيل املضطربة بجنوب السودان.

وقــال مفوض مقاطعة بور الجنوبيــة، يوت ألري، لوكالة 

»أسوشيتد برس«، إن »االشــتباكات أسفرت أيضا عن إصابة 

أكرث من 20 شــخصا آخرين بجروح يف قريــة بيديت، وتم 

احراق بعض املنازل«.

2 شــخصا قتلوا بالرصــاص، وغرق ثالثة  وأوضح أن »

أطفــال، بينام كان املواطنون يحاولــون االختباء«، الفتا إىل 

أن »املهاجمني غادروا ومعهم مئات املاشــية. وتم اإلبالغ عن 

مقتل اثنني من املهاجمني«.

من جهته، دان القائــم بأعامل حاكم والية جونقيل، تونغ 

ماجوك، الهجوم، داعيا الحكومة الوطنية لجنوب الســودان 

إىل التدخل لوقف الهجامت ضد املدنيني.

ارتفع عدد األرس املهجرة من أحياء مدينة الحسكة )شامل 
رشق ســوريا( إىل 500 أرسة، وذلك بتأثري االشتباكات يف 
املدينة إثر اإلعالن عن محاولة لهروب أفراد من »داعش« من 

سجن يف حي غويران.
وقالت وكالة »سانا« إن تلك األرس وصلت إىل »مراكز إيواء 
مؤقتة وسط املدينة )شامل رشق سوريا( عرب املمرات اآلمنة 

التي فتحها الجيش العريب السوري لتأمني األهايل«.
وأشارت إىل أن أولئك هجروا نتيجة تهديدات »قوات سوريا 

الدميقراطية« )قسد( والقصف األمرييك يف املنطقة.
ونقلت الوكالة عن مديرية الشؤون االجتامعية والعمل يف 
الحسكة أن عدد األرس املهجرة من األحياء الجنوبية بلغ 500 
أرسة منذ بدء أحداث ســجن الثانوية الصناعية الذي تسيطر 

عليه »قسد« الخميس املايض.
وأضافت املديرية أنــه تم افتتاح مركزي إيــواء جديدين، 
ليصبح عدد املراكز 5 موزعة يف أرجاء املدينة، وأن العمل جار 

عىل تجهيز مركز سادس.

ونقلت الوكالة عن بعض األهايل الواصلني إىل مراكز اإليواء 

مطالبتهم »برضورة تدخل املنظامت الدولية اإلنسانية العاملة 

يف املحافظة«، وطالبــوا تلك املنظامت »بالدخول إىل األحياء 

الجنوبية التي باتت يف وضع معييش محرج«.

الجوية  الهجــامت  اإليرانية  الخارجيــة  وزارة  دانــت 
أّن  واعتربت  اليمــن،  عــىل  الســعودي  للتحالف  األخرية 
»بريطانيا وفرنســا وأملانيا وأمريكا لهم عالقة مبارشة مبا 
للدول  اليمن من مجازر عرب بيعهم األســلحة«  يحدث يف 

املعتدية.
وقال املتحدث باســم وزارة الخارجية اإليرانية ســعيد 
إّن »ما يحدث يف  خطيب زاده، خــالل مؤمتر صحفــي، 
الشعب  إىل جانب  تقف  وإيران  إنســانية.  تراجيديا  اليمن 
اليمني إليصال صوت هذا الشــعب املظلــوم إىل العامل«، 
مؤكداً أّن »حّل األزمة اليمنية يجب أن يكون سياســياً عرب 

اليمني«. اليمني  الحوار 
املتحدث باســم وزارة الخارجية أشار إىل أّن »املقاومة 
اليمنيــة أثبتت نضالهــا. ونأمل أن يتوّجــه الجميع نحو 

السيايس يف أرسع وقت ممكن«. الحل 
واعترب أّن »مواصلة الهجامت العســكرية للتحالف عىل 
اليمــن يف ظل صمت والمبــاالة املجتمع الــدويل، وبيع 
األســلحة للمعتدين دون ضوابط، يأيت ضمن نهج متحّيز 

املعايري«. يف  وازدواجية 
أّن »الدول  ولفت املتحدث باســم وزارة الخارجيــة إىل 
الداعمــة لتســليح القــوات املعتدية عىل اليمــن، والتي 
تسببت يف قتل نســاء وأطفال مينيني عرب تزويد املعتدين 

بالقنابل واألســلحة املدمرة، هي رشيكــة ومتواطئة يف 
الجرائم«. هذه 

وتابع: »إيران ترى أّن اســتمرار الحصار وقصف الشعب 
اليمني ال يشــري إىل عزم وجدية يف إيجاد حّل ســيايس 
اليمن  أنّه »لن ينتج عنه سوى دمار  اليمن«، مضيفاً  ألزمة 

املنطقة«. يف  االستقرار  وعدم 
وجّددت طائرات التحالف الســعودي اإلمارايت، يوم أمس، 
اعتداءاتهــا عىل العاصمــة اليمنية صنعــاء، يف مواصلة 

العتداءاتها التي تسببت بسقوط مئات الشهداء والجرحى.

دعا ناشطون إىل مظاهرات جديدة يف السودان للمطالبة 
بالحكــم املدين والتنديد بقتــل املتظاهرين، يف حني تعهدت 

السلطات بتأمني االحتجاجات املرتقبة.
ويف بيان نرشتــه قالت لجان املقاومة يف الســودان إن 
املظاهرات التي أطلقت عليها »مليونية 24 يناير« ســتتوجه 

إىل القرص الرئايس بالخرطوم.
وحــددت لجان املقاومة 7 أماكــن لتجمع املتظاهرين يف 
وسط وجنوب الخرطوم، ودعت إىل استخدام املتاريس إلغالق 
الشــوارع، ال ســيام تلك املحيطة بأماكن تجمع املتظاهرين 

املتوجهني إىل القرص.
وصــدر البيان بالتزامن مع احتجاجات ليلية شــارك فيها 
العــرشات يف عدد من أحيــاء الخرطوم بحــري وأم درمان 

للمطالبة بالحكم املدين.
وردد املحتجون هتافات تطالــب بالقصاص للقتىل الذين 
ســقطوا يف املظاهرات الســابقة، وبقيام سلطة مدنية يف 

البالد.
كام نظمت األحد احتجاجــات متفرقة بعضها يف مدينتي 

مدين واملناقل يف وسط السودان.
وكان تجمع املهنيني الســودانيني دعا الجمعة إىل املشاركة 

الواسعة يف املظاهرات .
ومنذ إطاحة قائد الجيش عبد الفتاح الربهان يف 25 ترشين 
األول املايض بحكومة عبد الله حمــدوك، تواترت املظاهرات 
املناهضة للعسكريني، ويف كل مرة كانت قوات األمن تتصدى 
للمحتجني، مام أسفر عن مقتل نحو 70 منهم، وفقا لناشطني 

معارضني للسلطة.

{ تأمني املظاهرات {
وقبل ســاعات من املظاهــرات ، أعلنت لجنــة أمن والية 
الخرطوم أن جميع الجســور عىل نهر النيــل يف الخرطوم 
ستبقى مفتوحة أمام حركة املرور ، مؤكدة يف الوقت نفسه 
اســتمرار خدمات اإلنرنــت، وفق ما أوردتــه وكالة األنباء 

السودانية.
وهذه هي املرة األوىل التي تعلن فيها الســلطات السودانية 
عدم إغالق الجســور بالخرطوم، واستمرار خدمات اإلنرنت، 

قبل مظاهرات مرتقبة.
وقالت اللجنــة إنها وجهت بتأمني املواقع اإلســراتيجية 

والسيادية بوسط الخرطوم.
النظامية بضبط  أنه صدرت توجيهات للقــوات  وأضافت 
النفس وعدم االســتجابة لالســتفزازات التــي تصدر من 
البعض، مشــرية إىل أنه ســيتم التصدي إىل أي مخالفات 

للقانون.
ويف ســياق متصل، قال وكيل وزارة الخارجية املكلف عبد 
الله عمر بشــري إن األجهزة املختصــة يف الخرطوم رصدت 
مشاركة عدد من ســيارات البعثات الدبلوماسية واملنظامت 
الدولية يف االحتجاجات األخرية التي شــهدتها البالد، مشريا 
إىل أن هذا أمــر غري مقبول وترفضه القوانني الدولية يف هذا 

املجال.
ومنذ 25 ترشين األول املايض، يشهد السودان احتجاجات 

ردا عىل إجراءات اســتثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح 
الربهان، أبرزها فرض حالة الطوار وحل مجليس الســيادة 
والوزراء االنتقاليني، وهو ما تعتربه قوى سياســية »انقالبا 

عسكريا« مقابل نفي الجيش لذلك.

{ وقف إطالق النار {
عىل صعيد آخر، أصدر رئيس مجلس السيادة السوداين عبد 
الفتاح الربهان األحد قــرارا بتجديد وقف إطالق النار يف كل 

أنحاء البالد ويف كافة الجبهات.
ووفقا للمكتب اإلعالمي ملجلس الســيادة، فإن القرار يأيت 
»لتهيئة أجواء االستقرار واألمان يف البالد، واسترشافا لعهد 

نينة واألمن«. جديد يسوده السالم والط
يف ترشين األول من عام 2019، أصدر الربهان قرارا بوقف 
إطالق النار يف جميع أنحاء السودان، ويشمل القرار املناطق 
امللتهبة خاصة يف النيل األزرق وجنوب كردفان ودارفور التي 

كانت تشهد اضطرابات أمنية.
ال يــزال يعاين عدد من أطراف الســودان اضطرابات أمنية 
تشــهد مواجهات عســكرية بني الجيش السوداين وفصائل 
تحمل السالح، خاصة منطقة جبل مرة بدارفور )غرب( التي 
ينترش فيها أفراد من حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد 
الواحد نور والرافضة التفاقية الســالم، ويف منطقة جنوب 
كردفان التي تسيطر الحركة الشعبية شامل بقيادة عبد العزيز 

الحلو عىل أجزاء من أراضيها.
ويف  ترشيــن األول من العام املــايض، وقعت الخرطوم 
اتفاقا إلحالل السالم مع حركات مسلحة ضمن تحالف الجبهة 
الثورية، ومل يشمل االتفاق حركة جيش تحرير السودان التي 
تقاتل يف دارفور، والحركة الشــعبية )قطاع الشــامل( التي 

يقودها عبد العزيز الحلو.
ويف هــذا اإلطار قالت مريم الصــادق املهدي القيادية يف 
قوى الحرية والتغيري املجلس املركزي إن اتفاق جوبا للســالم 
أصبح مهددا بالزوال، يف ظل اســتمرار مــا وصفتها بحالة 

االنقالب يف البالد.
جاء ذلك عقــب لقاء جمع وفدا من ائتــالف قوى الحرية 
والتغيري املجلس املركزي مع كاســتيلو قرنق مستشار رئيس 

جنوب السودان.



ســلّط الرئيس الفنزوييل، نيكوالس 
مــادورو، الضوء عــىل روح املقاومة 
والضمري الحي لدى شــعب فنزويال يف 
مواجهة عدوان الواليات املتحدة وتواطؤ 

اليمني املتطرف املحيل واإلقليمي.
وقال مادورو من قرص مريافلوريس، 
خالل االحتفــال بالذكرى الـ 64 للثورة 
 2 املدنية والعســكرية التي قامت يف 
195، إّن خطط االنقالب  كانون الثاين 
التي رّوجت لها واشنطن، والتي حاولت 
فرض حكومة موازية بعد إعالن زعيم 
املعارضة خوان غوايدو عن نفسه رئيساً 

يف عام 2019 قد »فشلت«.
وشدد مادورو عىل أنّه »وبعد  سنوات 
من محاولة فرض رئيس دمية وحكومة 
موازية، ال يزال الشــعب ممسكاً بزمام 

الســلطة يف فنزويال«، مضيفاً أّن »الشعب الفنزوييل سيبقى 
صانعاً للثورة لسنني عّدة خالل القرن الحادي والعرشين، وذلك 
بفضل ضمريه الحي وحّبه لبلده والتزامه باليمني الذي أقسمه 

بالحفا عىل إرث القائد األبدي هوغو تشافيز«.
كام وّجه مادورو نداًء »لترسيع عملية االنتقال وبناء مرحلة 
جديدة«، وقال: »سيولد من جديد األمل مبستقبل أفضل، وستولد 

من جديد أحالم وطن اشرايك قوي«.

يُشار إىل أّن برملانيني من كتلة الوطن يف الجمعية الوطنية 
طالبوا، يف وقٍت ســابق، مبزيٍد من الرسعة يف تطبيق العدالة 
عــىل الجرائم املرتكبة ضد البالد من خالل املؤامرة التي قادها 

خوان غوايدو.
وأكــد الرئيس الفنزوييل، يف وقت ســابق، أّن بالده عادت 
إىل مسار النمو االقتصادي بعد سنوات من الحصار واملقاطعة، 
مشــرياً إىل أّن فنزويــال وصلت إىل حد إنتــاج مليون برميل 

نفط يومياً.

سمح القضاء الربيطاين  ملؤسس موقع 
بالطعن  أســانج،  »ويكيليكس«، جوليان 
بقرار  الربيطانية  العليــا  املحكمــة  أمام 
الواليات  إىل  الذي أجاز تســليمه  القضاء 
املتحــدة، والتــي تريد محاكمتــه بتهمة 

ترسيب وثائق.
وأوضح قضاة املحكمة العليا يف قرارهم 
أّن »القــرار النهــا يعــود إىل املحكمة 
العليا، أعىل هيئــة قضائية يف بريطانيا، 
ســرايل البالغ من العمر  للسامح أم ال ل

50 بالطعن«.
وألغت املحكمة العليا يف االستئناف يف 
كانون األول قراراً ابتدائياً من قاضية مبنع 
ترحيل أسانج إىل الواليات املتحدة التي تريد 

محاكمته بتهمة نــرش أكرث من 700 ألف 
وثيقــة رسية اعتباراً من عام 2010 تتعلق 
بأنشطة عسكرية ودبلوماسية أمريكية ال 

سيام يف العراق وأفغانستان.
وأسانج مهدد يف حال حوكم يف الواليات 
املتحــدة بعقوبة بالســجن تصل إىل 175 
عاماً. ومتثل هذه القضية يف رأي مؤيديه 
اعتداء خطراً للغاية عىل حرية الصحافة.

يذكــر أّن جوليــان أســانج معتقل يف 
سجن شــديد الحراســة قرب لنــدن منذ 
عامني ونصف عام إثر توقيفه يف نيســان 
2019، بعد أن أم 7 ســنوات يف سفارة 
اإلكــوادور يف لندن حيــث لجأ إثر االفراج 

عنه بكفالة.

انطلقــت جولة محادثات 
األفغانية  الحكومة  وفد  بني 
املؤقتة بقيادة حركة طالبان 
ودبلوماســيني غربيني تركز 
يف  اإلنســانية  األزمة  عىل 
أفغانستان، وذلك بعد لقاءات 
لوفــد الحكومة أمس األحد 
مبمثلــني عن املجتمع املدين 

األفغاين.
وأعلنــت وزارة الخارجية 
الرنويجيــة أن وفدا بقيادة 
وزير الخارجية األفغاين أمري 
خان متقي بدأ محادثات مع 
املتحدة  الواليات  عن  ممثلني 

وفرنســا وبريطانيا وأملانيا وإيطاليا واالتحاد 
األورويب والرنويج.

من جهته، قال املتحدث باســم الخارجية 
األفغانيــة إن الوفد األفغاين بحث مع وفود  
دول قضايا االقتصاد، واملساعدات اإلنسانية، 

واألمن، وعمليات البنك املركزي، والصحة.
وكانت حركة طالبــان أعربت عن أملها أن 
تســهم املحادثــات يف »تحويل أجواء الحرب 
إىل وضع يسوده السالم«، وفق ما قال الناطق 

باسم حكومتها ذبيح الله مجاهد.
ويتوقــع أن تبحث املحادثات املســاعدات 
الدوليــة التــي توقفت بعد ســيطرة حركة 
طالبان عىل الســلطة يف نهاية آب املايض، 
وهو ما فاقم معاناة ماليني األفغان وأدى إىل 
استفحال الفقر يف البالد التي عانت من ارتفاع 

نسب الجوع بعد سنوات من الجفاف.

{ حقوق اإلنسان {
وسركز املحادثات عىل وضع حقوق اإلنسان 
ومعاملة النســاء، عقب سيطرة طالبان عىل 
السلطة العام املايض. ويتوقع أن يضغط ممثلو 

طالبــان من أجل اإلفراج عن قرابة 10 مليارات 
دوالر جّمدتها الواليــات املتحدة ودول غربية 
أخرى بالتزامن مع مواجهة أفغانستان لوضع 
إنســاين غري مستقر. ومل تعرف أي دولة بعد 
بالحكومة التي شكلتها طالبان، وسبق لوزيرة 
الخارجية الرنويجيــة أنيكني هويتفيلدت أن 
رصحت قبيل االجتامع بأن املحادثات »لن متثل 

رشعنة لحركة طالبان أو اعرافا بها«.
لكن الوزيرة الرنويجية استدركت بقولها إن 
»عىل الدول التحدث مع السلطات التي تدير البالد 
ورة »عدم  بحكم األمر الواقع«، مشددة عىل 
السامح للوضع السيايس بأن يؤدي إىل كارثة 
إنسانية أســوأ«. ومنذ آب تم تعليق املساعدات 
الدوليــة التي كانت متّول نحو 0 من ميزانية 
أفغانســتان، يف حني جّمدت الواليات املتحدة 
9 مليــارات دوالر يف املرصف  أصوال بقيمة 5
 2 املركزي األفغاين. واليوم يهدد شــبح الجوع 
مليون أفغاين، أي ما يعادل 55 من السكان، وفق 
بيانات األمم املتحدة، التي تشري إىل أن أفغانستان 
4 مليارات دوالر من الدول املانحة  تحتاج إىل 4

هذه السنة للتعامل مع األزمة اإلنسانية.

دولـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
الثلثاء 25 كانون الثاين 2022

نتائج اللوتو اللبناين

جرى مساء امس ســحب اللوتو اللبناين لالصدار رقم 

197 وجاءت النتيجة عىل الشكل االيت:

االرقــام الرابحــة: 2 ـ  ـ 9 ـ 17 ـ 19 ـ  الرقــم 

االضــايف: 5

 املرتبة االوىل ستة ارقام مطابقة

ء عدد الشبكات الرابحة: ال 

 املرتبة الثانية خمسة ارقام مع الرقم االضايف

ل.ل. 9 1 04 ـ قيمة الجائزة االجاملية: 0

عدد شبكات الرابحة: شبكة واحدة

ل.ل. 9 1 04 ـ الجائزة االفرادية: 0

 املرتبة الثالثة خمسة ارقام مطابقة

967ل.ل. ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة: 05

ـ عدد الشبكات الرابحة: 21 شبكة

4606ل.ل. 4 ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 

 املرتبة الرابعة اربعة ارقام مطابقة

967ل.ل. ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة: 05

1شبكة ـ عدد الشبكات الرابحة: 1

ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 72677ل.ل.

 املرتبة الخامسة ثالثة ارقام مطابقة

املرتبــة:  حســب  االجامليــة  الجوائــز  قيمــة  ـ 

241ل.ل. 20000

ـ عدد الشبكات الرابحة: 20110 شبكة

ـ الجائزة لكل شبكة: 12000 ل.ل.

 املبالغ املراكمة للمرتبة االوىل واملراكمة اىل السحب 

املقبل: 2575914927ل.ل.

نتائج زيد

197 وجاءت النتيجة  جرى مساء امس سحب زيد رقم 

كاآليت:

9 14 الرقم الرابح: 

 الجائزة االوىل: 75000000 ل.ل.

عدد االوراق الرابحة: ال اوراق رابحة

14  االوراق التي تنتهي بالرقم: 

الجائزة االفرادية: 900000 ل.ل.

 االوراق التي تنتهي بالرقم: 143

الجائزة االفرادية: 90000 ل.ل.

 االوراق التي تنتهي بالرقم: 43

الجائزة االفرادية: 8000 ل.ل.

الراكم للسحب املقبل: 75000000ل.ل

نتائج يومية

جرى مساء امس ســحب »يومية« رقم 1195 وجاءت 

النتيجة كاآليت:

 يومية ثالثة: 571

 يومية اربعة: 9377

 يومية خمسة: 47566

التجسس؟ بتهمة  الــنــاتــو  طــردهــم  الــذيــن  الــــروس  الــديــبــلــومــاســيــون  هــم  مــن 

ــبــريــطــانــي يــســمــح ألســـانـــج بــالــطــعــن بـــقـــرار تــســلــيــمــه الـــى واشــنــطــن ــضــاء ال ــق ال

عقيد له صالت رفيعة املستوى بالكرملني، 
متعقــب »للخونة« متخصــص يف البيانات 
الضخمة، هي بعض هويات الدبلوماســيني 
الروس الثامنية الذين طردهم حلف شــاميل 
األطليس )ناتو( يف ترشين األول2021 بتهمة 
التجسس، ولكن الحلف مل يعلن أبدا عن أسامء 
اســتقصا  ذلك تحقيق  ليفعل  املطرودين، 

أورويب نرش مؤخرا.
قال األمني العام للناتو ينس ســتولتنربغ، 
إبان إعالن قرار الطرد، إن األشخاص الثامنية، 
الذين قالت روســيا إنهم دبلوماســيون يف 
بعثتهــا لــدى الناتو بالعاصمــة البلجيكية 
بروكسل، كانوا يف الواقع »ضباط استخبارات 
غري معلنني« ويقومون »بأنشطة ال تتام 

مع اعتامدهم الدبلومايس«.
مل يكشــف الناتو عن أســامء الجواسيس 
الــروس املطرودين، مام يعنــي أنه ميكنهم 

العودة بهدوء إىل ديارهم، والعمل يف مواقع دبلوماسية أخرى 
غري تابعة للدول األعضاء يف حلف الناتو.

موسكو، ويف رد فعل انتقامي عىل قرار الناتو، أغلقت بعثتها 
لدى الحلف. وتكشــف السري الذاتية للدبلوماسيني املطرودين 
حساســة مناصبهم يف خدمة أجهزة املخابرات الروســية، إذ 
تم إرسالهم إىل بروكسل الستهداف الناتو ومؤسسات االتحاد 

األورويب واملؤسسات البلجيكية.
ويتعلق األمر بكل من سريجي تشيسنوكوف، أوليغ دمييكني، 
فاسييل إبيشكني، دميري فيليبينوك، إيغور كوفاليف، ناديزدا 
أوبوخوفا، ألكسندر سموشــكو، ستانيسالف تيليغني. وذلك 
وفقا للمعلومات التي كشف عنها تحقيق صحفي مشرك أجراه 
»دوسري سنر« )Dossier Center( وهو منظمة غري حكومية 
 )EUobserver( »مقرهــا بريطانيا، وموقع »إي يــو أوبزرفر

اإلخباري األورويب.
اسم بارزوضمن أسامء املطرودين، يبقى سموشكو أكرثها 
اتصاال بالدوائر العليا يف موسكو، فقد تخرج من كلية اللغات 
واملعلومات العســكرية األجنبية بالجامعة العسكرية التابعة 
لوزارة الدفاع الروســية، ليصبح مقدما ونائبا لرئيس قســم 

بالجامعــة، ويف مرحلة ما انضم أيضــا إىل جهاز املخابرات 
.)GRU( »العسكرية الروسية »جي آر يو

وقبل مجيء سموشكو إىل بروكسل، عمل مرجام شخصيا 
لوزير الدفاع ســريغي شويغو، ولقائد القوات املسلحة فالريي 

جرياسيموف، ولوزير الدفاع السابق أناتويل سريديوكوف.
وأما فيليبينوك فرمبا أرسلته موسكو إىل بروكسل للتجسس 
عىل الروس أنفســهم يف بلجيكا، فلدى موســكو قرابة 200 
دبلومايس ومســؤول قنصيل يف بعثات مختلفة يف أنتويرب 
ثانية أكرب مدينة يف بلجيكا.ويشري ملفه الشخيص عىل موقع 
»لينكد إن« )Linkedin( إىل أن فيليبينوك كان رسمياً مبنصب 
ســكرتري أول يف بعثة روسيا لدى حلف الناتو، ويظهر فحص 
ســجالت الهاتف الروســية أن فيليبينوك عضو بالوحدة رقم 
55297 داخــل جهاز األمن القومي »إف إس يب« )FSB( وهي 

وحدة متخصصة مبكافحة التجسس العسكري.
ويبدو أن إبيشــكني، الذي طرده الناتو أيضا، كان مهتام مبا 
يفعلــه الغرب يف مجال البيانــات الضخمة )Big Data( فقد 
تخرج برتبة مالزم احتياطي يف قســم 609 مبعهد موســكو 
للطريان »إم إيه آي« )MAI( حيث درس املعلوماتية التطبيقية 
لربمجيــات النظام، أنظمة اتصاالت الحاســوب، الرياضيات 

التطبيقيــة، الذكاء االصطناعــي، معالجة 
البيانات الضخمة.

ويف مرحلة ما، انضم إبيشــكني إىل جهاز 
املخابــرات الخارجية الــرويس »إس يف آر« 

.)SVR(
وكان تشيسنوكوف أحد الجواسيس الروس 
الثامنيــة الذين طردهم الناتــو، وهو ينتمي 
لنفس مجال تخصص إبيشكني، فقبل وصوله 
 «Antaris-TP« إىل بروكســل، عمل يف رشكة
الروسية الحكومية، والتي تعنى بإنشاء قواعد 

بيانات لوزارة الدفاع وجهاز األمن القومي.
يُعــرف كل مــن معهد موســكو للطريان 
والجامعة العسكرية، حيث درس سموشكو 
وإبيشــكني، بأنهام مركــزا تجنيد معروفان 
للمخابرات الروســية. وكذلك الحال مع معهد 
موســكو الحكومي للعالقات الدولية، حيث 
درس تيليغني ودميكني، اللذان طردهام الناتو.

عمليات الطردكان طرد الناتو للدبلوماسيني الروس يف أكتوبر
ترشين األول املايض حلقة ضمن سلسلة عمليات طرد للجواسيس 
الروس السنوات املاضية، إذ بدأت عمليات الطرد عام 2009، عندما 
أقال الحلف فاسييل تشــيزوف، نجل فالدميري تشيزوف سفري 
روسيا آنذاك والحايل باالتحاد األورويب، وكذلك دبلوماسيا روسيا 

آخر اسمه فيكتور كوتشوكوف، بتهمة التجسس.
وقد سجل عام 2015، طرد الناتو لقرابة 0 روسيا كرد فعل 

عىل استيالء موسكو عىل شبه جزيرة القرم األوكرانية.
201 بعد أن حاولت  وطــرد الناتو 7 آخرين من الروس عام 
موســكو اغتيال أحد جواسيسها السابقني سريغي سكريبال، 

باستخدام سالح كيميا يف اململكة املتحدة.
ورغــم كل ذلــك، ال يزال يعتقد بأن لدى روســيا الكثري من 
عمالئها الناشطني يف بلجيكا، فحسب تقديرات االستخبارات 
الغربية فإن ما ال يقل عن نصف )قرابة 100( الدبلوماســيني 
الروس املعتمدين بهذا البلد األورويب من ضباط االســتخبارات 
الروسية، يف حني يعمل 100 أو نحو ذلك من الجواسيس الروس 
تحت غطاء غري دبلومايس بالرشكات، املؤسســات الفكرية، 

املنظامت غري الحكومية يف بلجيكا.

ـــــــــــات وفــــــيــ
باحر  يتقدم  موصلــيل  بيار 
التعــازي اىل روز لبيــب ابيض 

لوفاة شقيقها

جوزيف لبيب 
ابيض

يعزي  وايضا  اســراليا،  يف 

سمري غاوي وابنه جاد غاوي

مدير عــام ادارة حرص التبغ 
والتنباك اللبنانية

املهندس ناصيف سقالوي
اعضاء لجنة االدارة

نقابة املوظفني والعامل
مجلس صندوق التعاضد

الجمعية الرياضية
رابطة القدامى

التعازي  بأحــر  يتقدمــون 
لعائلة املدير )السابق( يف االدارة 

املرحوم

غسان نعمة الله 
حنا

رحمته  بواســع  الله  تغمده 

وألهم  جناته،  فســيح  وأسكنه 
عائلته الصرب والسلوان.

ــ ــلـ ــشـ ــط واشــــــنــــــطــــــن فـ ــ ــ ــط ــ ــ مـــــــــــــــــــــادورو: خ ـــــــــــات رســـــــــــمية  ومـــــــــــة طالبـــــــــــان يبـــــــــــدأ محاد وفـــــــــــد ح
ــج ــ ــ ــ ــ ــي النرويـ ــ ــ ــ ــ ــن فـ ــ ــ ــ ــ ــيين غربييـ ــ ــ ــ ــ ــع ديبلوماسـ ــ ــ ــ ــ مـ

ــا  ــ أوروب ــان  0 مـــن ســ ــة  صــاب ــ ب  ــورونــا:تــوقــعــات 
ــّرة ــم ــســت ــة الـــلـــقـــا ُم ــاريـ ــبـ ــات ضــــّد إجـ ــاجـ ــجـ ــتـ واالحـ

قال فرع منظمة الصحة العاملية يف أوروبا 
إن من املتوقع أن يصيب املتحور »أوميكرون« 
من فريوس كورونا املستجد )كوفيد-19( 60 
من األوروبيني بحلول آذار املقبل. وبينام أعلنت 
بكني أنها ســتفحص حّيا كامال بعد اكتشاف 
بؤرة للفريوس، يواصل الوباء انتشاره لرتفع 
حصيلــة املصابني به عامليا إىل أكرث من 52 

مليونا.
وأعلن مدير الفرع األورويب ملنظمة الصحة 
العاملية هانز كلوغ  أن املتحّور أوميكرون الذي 
قد يصيب 60 مــن األوروبيني بحلول  آذار، 
أطلــق مرحلة جديدة من وباء كوفيد-19 يف 
املنطقة وقد يقرّب األزمة الصحية من النهاية.

وقال كلوغ لوكالة الصحافة الفرنســية إن 
»مــن املحتمل أن تكــون املنطقة تقرب من 
نهاية الوباء«، لكنه حّض عىل الحذر من واقع 

تغرّي الفريوس.

بؤرة وعمليات تقص
ويف الصني، أعلنت مدينة بكينأنها ستجري 
فحوصا لجميع سكان حي يف منطقة فنغتاي 
بعد اكتشاف بؤرة لفريوس كورونا، وذلك قبل 
أقل من أسبوعني من انطالق األلعاب األوملبية 
الشــتوية يف العاصمة الصينية.ومنذ نهاية 
األســبوع املايض، ُســّجلت نحو 40 إصابة 

بكوفيد يف بكني، معظمها باملتحّور دلتا.
ويبلغ عدد ســكان فنغتــاي نحو مليوين 
نســمة، ويضم الحي املعني سوق تشينفادي 
التي شــكّلت يف 2020 بؤرة للفريوس بسبب 
آثار لكورونا رصدت عىل لوح لتقطيع كميات 

مستوردة من سمك السلمون.
من جانبه، أعلن نادي األســري الفلسطيني 
)غري حكومي( أمس األحد، إصابة 100 أسري 
فلسطيني بفريوس كورونا، يف سجن عوفر 

اإلرسائييل.



النجمــة  نــادي  أعلــن 
اللبناين، بشــكل رســمي، 
االســتئناف  لجنة  قبــول 
النادي  قدمه  الــذي  للطعن 

يف وقت سابق.
وكانت لجنة املســابقات 
لكرة  اللبناين  االتحــاد  يف 
اعتبار  أعلنــت  قــد  القدم 
 0- بنتيجة  النجمة خارسا 
6 نقاط  العهد، وخصم  أمام 
وذلك  النجمــة،  رصيد  من 
عن  الفريق  تخلف  بســبب 
الحضور إىل امللعب ملواجهة 
منافســات  ضمن  العهــد 

الجولــة الثامنة من الــدوري اللبناين لكرة 
القدم.

مطالبا  القرار  عــىل  طعنا  النجمة  وقدم 
بإلغاء تلك القرارات.

وقــال النجمة يف بيانــه: »أوصت لجنة 
االســتئناف رســمياً بإعادة مباراة النجمة 
مع العهد، وإلغاء قرار لجنة املســابقات يف 

االتحاد اللبناين لكرة القدم بشــطب النقاط 
النادي  إيقاف رئيس  الســت، باإلضافة اىل 

أسعد صقال  أشهر«.
ويأيت هذا القرار بعد سلســلة من األخذ 
والرد بــني االتحاد ونــادي النجمة ونادي 

العهد.
وينتظر الشارع الكروي اللبناين رد العهد 

عىل هذا القرار.

10
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة يا ر

الثلثاء 25 كانون الثاين 2022

ــــرة الــقــدم ــة الــتــاريــخــيــة فـــي  ـ ــرا ــشـ  تــجــديــد الـ
ــو الــلــبــنــانــي ــفــرنــســي واتــلــتــيــ ــون ال ــي ــيــن نـــاديـــي ل ب

ــوا ـ ــ ــسـ ــدات فــــي الـ ــيـ ــسـ ــلـ ــا لـ ــ ــم ــشــ ــ ــة ال ــولـ ــطـ بـ

الفرنيس  ليون  ناديا  أعلن 
واتلتيكو  اللبناين عن تجديد 
ســنة  ملدة  بينهام  الرشاكة 
يف لعبــة كرة القــدم هذه 
الرشاكة التــي  انطلقت يف 
العاصمة  مــن  العام 2011 
اللبنانية بــريوت وبحضور 

اركان الناديني.
وتأيت هــذه الرشاكة من 
اجل مواصلــة  التعاون بني 
الناديني مع تقديم نادي ليون 
يف  األندية  ابــرز  أحد  وهو 
العامل التــي  متلك أكادميية 

شــهرية عىل مســتوى عال تخّرج الالعبني 
املميزين ليس للعب يف فرنسا  فحسب بل يف 

اوروبا.
وتنص بنود االتفاقية املوقعة بني  الناديني 
منذ ايام عىل تقديم النادي الفرنيس الشهري 
كافة خرباته الفنية والتدريبية  والتسهيالت 
امــام الالعبني اللبنانيــني وخاصة اليافعني 
منهم عرب اســتقدام العديد منهم  لالنخراط 
يف معســكرات تدريبية يف اكادميية نادي 
ليون بهدف اكتســاب الخــربة مقدمة ملنح  
العبي وطــن األرز الفرصة للعب يف األندية 
األوروبية باملســتقبل اىل جانب اجراء دورة  
دراســة  للمدربني اللبنانيني بهدف اطالعهم  

عىل آخر تقنيات التدريــب وتطوير قدراتهم 

التدريبية.

يشــار اىل أن التعاون مثمر بني  الناديني 

منذ العام 2011 بحيث نجــح نادي اتلتيكو، 

الذي تأســس يف العام 2006، يف تبوء  اهم 

املراكز والصعود اىل منصات التتويج وخاصة 

باملركــز االول ببطوالت الفئات  العمرية التي 

ينظمها االتحاد اللبناين لكرة القدم ســنوياً 

مام جعل االتحاد اآلسيوي  لكرة القدم  يختار 

للنخبة  االوىل   »األكادمييــة   اتلتيكو  نادي 

عىل مســتوى الرشق االوســط«  يف العام 

2019 وهو وسام يعلّق عىل صدر هذا النادي 

الذي يضم اكرث من الف العب  والعبة.

أجرت اللجنــة الفنية يف اإلتحاد  اللبناين 
الشامل  ببطولة  الخاصة  القرعة  للسكواش 
للســيدات يف الســكواش لعام 2022 تحت  
إرشاف رئيــس اللجنة املــدرب ظافر كبارة 
وبحضور الالعب الســابق صفوان صابونه 
وعبد  املجيد أديــب ممثال منتجع »املريامار« 

السياحي الذي سيستضيف البطولة.
وقد جــرى فــرز األســامء وتأكيد عدد  
املشاركات الذي وصل إىل 25 ولكن بعد إعتذار 
عدد منهن ألســباب صحية يف ظل جائحة  
كورونا فقد تم تأكيد مشاركة 16 العبة من 

مختلف املناطق اللبنانية.
  وســوف تبدأ املباريات يــوم الجمعة 4 
شباط املقبل وتســتمر لغاية األحد 6 شباط 

املقبل  باقامة االدوار النهائية.
وبالتنســيق بني اللجنة الفنية للسكواش  
ومنتجع املريامار السياحي فقد تم التحضري 
ووضع خطة عمل لســري املباريات يف ظل  
الســالمة  عىل  للحفا  الوقائية  التدابــري 

العامة.

ويف هذا االطار، جرى ابالغ نتيجة سحب  

القرعة اىل أمني عام االتحاد روي دي فّرو.

و ي ل ة ب ليون وا ا ي ال و  ع 

وا نا للس حاد الل ا اال

: الــســلــة  ــرة  ـ فــي  للمحترفين  ــي  ــر ــي األم ــدوري  ــ  الـ
الشرقية املنطقة  صــدارة  وينتزع  رز  لي يهزم  ميامي 

انتزع ميامي هيت صدارة املنطقة  الرشقية 
-11 بفوزه عىل ضيفه لــوس أنجليس ليكرز 
107 يف دوري كرة السلة األمرييك  للمحرفني.

واستغل ميامي هيت خسارة كل من بروكلني  
نتس وشيكاغو بولز أمام مينيسوتا متربوولفز 

1 وأورالندو ماجيك 95-114  توالياً. 6-125
وقاد جايسون تاتوم فريقه بوسطن سلتيكس  
إىل الفوز عىل مضيفه واشنطن ويزاردز 116-
7 بتســجيله 51 نقطة، فيــام واصل غولدن  
ستايت ووريرز صحوته بفوز صعب عىل ضيفه 

يوتا جاز 92-94.
يف املباراة األوىل عــىل ملعب »إف  يت إكس 
ب  1997 متفرجاً،  أرينا« يف ميامــي وأمام 
ميامي هيت بقوة يف الربع  األول وكسبه بفارق 
-25( وســعه إىل 17 نقطة يف  14 نقطة )9
- نهاية الشوط األول بعدما  كسب الربع الثاين 0
.)1 27، ثم إىل 19 نقطة عقب الربع الثالث )20-

  )24- وانتفض ليكرز يف الربــع األخري )7
بفضل تألــق »امللك« ليربون جيمس وراســل 
وســتربوك ونجح يف تقليص الفارق إىل  أربع 
نقاط قبل دقيقة واحدة من نهاية املباراة، لكن 
هيت الذي خــاض اللقاء يف غياب  كايل الوري 
وتايلر هريو، متكن من تأمني فوزه بفارق ست 

نقاط.
وفرض جيمي باتلر نفسه نجام يف صفوف  
هيت بتحقيقه »تريبل دابل« حيث ســجل 20 
نقطة مع 12 متريرة حاســمة و10  متابعات، 
فيام كان زميله دنكن روبينسون أفضل مسجل 

يف صفوف الفريق برصيد 25 نقطة.
وكان جيمس أفضل مسجل يف املباراة  محققاً 
»دابل دابل« مع  نقطــة و11 متابعة، فيام 

الـ«تريبل دابل« بتسجيله  المس وســتربوك  
24 نقطة مع تســع متابعات ومثلها متريرات 

حاسمة.
واســتعاد هيت توازنه عقب خسارته أمام  
أتالنتا هوكس السبت وحقق فوزه الـ0 يف 47 
مباراة هذا املوســم مستغالً الخسارة  السابعة 
عرشة لكل من بروكلني نتس وشــيكاغو بولز، 
علــامً بأّن هيت لعــب مباراة أكرث مــن  األول 

ومباراتني أكرث من الثاين.
وأوقف مينيسوتا متربوولفز صحوة  بروكلني 
نتس وألحق به الخســارة الـ17 هذا املوســم 
واألوىل بعــد فوزين متتالني عندما  تغلب عليه 

.125-1 6
وعا نتس الذي خاض املبــاراة يف غياب  
نجمه كيفن دورانت املصاب، أمام تألق الثال 
 2 أنتوين إدواردز )25 نقطة( ودانجيلو  راسل )
نقطة و10 متريرات حاســمة( وكارل أنتوين 
2 نقطة بينهــا 15 يف  الربع  تاونــز صاحب 

األخري.
يف املقابــل، تألق كايري إرفينغ يف  صفوف 
نتس بتسجيله 0 نقطة، وأضاف بايت ميلز 21 
 1 نقطة، فيام اكتفى جيمس هاردن بتسجيل  

نقطة ومثلها متابعات.
ويف الثالثة عىل ملعب »أمواي  سنر« وامام 
1 متفرجاً، مني شيكاغو بولز بخسارته  46
الثانية توالياً عندما  سقط أمام أورالندو ماجيك 

95-114 رغم 41 نقطة لنجمه دميار ديروزان.
وتراجع بولز إىل املركز الثالث أمام  فيالدلفيا 
سفنتي ســيكرسز الفائز عىل مضيفه سان 
أنتونيو سبريز 115-109 بفضل  نقطة  و12 

متابعة للكامريوين جويل إمبيد.

ــي  ــازل ــن ــت ال ــد  ــعـ الـ ــل  ــدخـ يـ لـــبـــنـــان  ــخــ  ــت مــن  :2022 مـــونـــديـــا  ــات  ــي ــف ــص  ت
ــس ــي ــخــم ــدا ال ــ ــي ــ ــي ص ــ ــة فـ ــيـ ــوبـ ــنـ ــجـ ــا الـ ــ ــوريـ ــ ـ ــة  ــ ــه ــ ــواج ــ اســـــتـــــعـــــداداً مل

ــس: ــ ــ ــن ــ ــ ــت ــ ــ ــة فــــــــــي ال ــ ــ ــوحـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ـــة اســـــــتـــــــرالـــــــيـــــــا املـ ــ ــ ـــول ــ ــ ــط ــ ــ  بـ
ــ ــ ــي ــ ــال ــ ـــــي وخـــــــــــــــرو ه مـــــدفـــــيـــــديـــــ إلــــــــــى ربــــــــــع الـــــنـــــهـــــا

لكرة  لبنان  منتخــب  أّدى 
أمس  ظهر  بعد  مرانه  القدم 
االثنني عىل ملعــب البابلية 
يف إطــار تجمعه الذي بدأه 
قبل ظهــر األحد يف الجية، 
استعداداً ملباراتيه أمام كوريا 
الجنوبية بعــد غد الخميس 
والعراق )الثالثاء 1 شــباط 
صيدا،  ملعــب  عىل  املقبل( 
ضمــن الدور الحاســم من 
املؤهلة  التصفيات اآلسيوية 
»قطر  العامل  كأس  لنهائيات 

.«2022
لبنان  منتخــب  وينّفــذ 
برنامجــاً تحضريياً يتضّمن 
بني بدنية  فقرات عدة يومياً 
لياقيــة وتحليلية وتدريبية 
ميدانيــة. وكان إكتمل عقد 
حســن  انضامم  مع  العبيه 
سعد )ســوين( إثر وصوله 
قبل ظهر أمــس االثنني من 

ماليزيا.
التدريب  وشــملت حصة 
لياقية  البابلية فقــرات  يف 
ومناورات بالكرة من ملســة 
مســاحات  ضمن  واحــدة 
ضيقة، الهــدف منها ضبط 
ردة الفعل املناســبة وحسن 
الترصّف أمام ضغط الخصم. 
ثم خاض الالعبون تقسيمة، 
إىل جانــب فاصل تســديد 

مبارش عىل املرمى.
الفني  الجهــاز  ويتابــع 
عملية اإلعــداد، وأكد مديره 
التشــيي ايفان هاشيك أن 
عىل  دامئاً  منصــب  »العمل 
وتوظيفها  املهــارات  صقل 

بالطريقة املناســبة للتحّسن وتقديم املنشود منا، 
ونحّفز الالعبني عىل ذلــك«، الفتاً يف الوقت عينه 
إىل أن »الظروف مل تتح إكتــامل صفوفنا يف أي 
من التجّمعات التي دخلناها منذ إنطالق التصفيات 
يف الدور الحاسم وحتى خالل مشاركتنا يف كأس 
العرب، لكن الالعبني يسعون دامئاً للظهور بأفضل 
صورة وإســعاد اللبنانني، وهذا مــا يتطلّعون إىل 

تقدميه أمام كوريا الجنوبية الخميس«.
بريوت  اىل  الجنوبيــة  كوريا  منتخــب  ويصل 
الثالثاء قادماً من معسكره يف تركيا، حيث خاض 
مباراتني مــن دون بعض محرفيه يف أوروبا، فاز 
فيهام عىل كل من مولدوفا 4  صفر، وايســلندا 5 

.1-
املباراة طاقم حكام ُعامين مؤلّف من:  وسيقود 
أحمد الكاف وأبو بكر العمري وعبد الله الجرداين، 

محمد  السعودي  إىل  إضافة 
الحويــش حكــامُ رابعــاً، 
وســرياقبها املالديفي أحمد 

شاهري.

{ الهدى بطالً للبنان 
لفئة االشبال {

عــىل صعيد آخــر، احرز 
بطولة  لقــب   الهدى  فريق 
دوري فرق االشــبال ) دون 
الريايض  للموسم  16 عاما( 
2021-2022 للمــرة الثالثة 
يف  تاريخــه عقــب فوزه 
يف   1-0 الصفــاء  عىل  يف 
الدورة  من  العارش  االسبوع 
ملعب  عــىل   السداســية، 
قد  الهــدي  وكان  الــرشق، 
حسم اللقب قبل اسبوع عىل 

الختام.
النجمة،  ملعــب  وعــىل 
النجمة  والنرص  لقاء  انتهى 
االيجايب  بالتعــادل  الحدث 
1-1، ســجل للنجمة حسني 
الحدث  وللنــرص  ســبليني 

شفيق  ميني.
البلدي  صور  ملعب  وعىل 
صور  التضامن  لقاء   انتهى 
االيجايب  بالتعــادل  والعهد 
للتضامــن  ســجل   ،1-1
وللعهد هادي   جاد عجمــي 

شومان.
وتصــدر الهــدى بطولة 
دوري االشــبال برصيد  24 
نقطــة، فيام حــّل النجمة 

وصيفاً برصيد 16 نقطة.
وحقق العب النرص الحدث 
رالف خــوري  جائزة هداف 

1 هدفاً. البطولة برصيد 
وســلّم أمني عام االتحاد اللبنــاين لكرة  القدم 
الرئيس االتحاد  جهاد الشــحف وبحضور نائــب 
رميون سمعان كأس البطولة لكاب فريق  الهدى 
جاد جوهر والذي تسلم أيضا جائزة أفضل حارس، 
ووزعت ميداليات املركز االول عىل  الالعبني، وتسلم 

فريق النجمة ميداليات املركز الثاين.

دانييــل  الــرويس  بلــغ 
مدفيديف املصنف  ثانياً عاملياً، 
الــدور ربع النهــا لبطولة 
فوزه  بعد  املفتوحة  أســراليا 
الصعب عىل  األمرييك مكسيم 
 )4-7) و6-7   2-6 كريــيس 

و6-7 (4-7( و5-7.
وقــال مدفيديف، املرّشــح 
القــوي إلحراز  اللقــب، بعد 
معركة دامت  ســاعات و0 
املجموعة  مــن  »بدءاً  دقيقة 
األوىل التي  كسبتها بسهولة، 
ازدادت األمور صعوبة. مباراة 

جهنمية!«.
النســخة  وصيف  ويعاين 
فاحتاج  ملبورن،  يف   املاضية 
إىل  الثاين  الــدور  مثــالً يف 
5 دقيقة لتخطي  ســاعتني و
النجم األسرايل  نيك كرييوس.

وواجه الــرويس عقبة بدنيــة أمام  األمرييك 
املصنف 70 عاملياً، إذ عا من آالم يف الجزء العلوي 
من ساقه اليمنى  »كانت املباراة طويلة، لكن حتى 
إذا كنت متأملاً ميكنني خوض املباراة  )التالية( بعد 

مل«. تناول مضاد ل
أمام  كرييس  املباراة متقاربة ومشّوقة  وكانت 
ب 75 كرة فائزة مقابــل 60 ملدفيديف،  الــذي 

لكنهام ارتكبا الكثري من األخطاء  املبارشة.
مرييك كانــت يف  املجموعة  األكــرث تكلفة ل
الرابعة عندما أهدر كرة طائرة ســهلة يف الشباك 
كانت ستمنحه التقدم 6-5،  قبل أن يكرس مدفيديف 

ارساله ويّتجه لحسم املباراة.
تابع مدفيديف »لــو مل أحرز  املجموعة الرابعة، 

لكنت يف حالة ذهنية مذرية«.
ويلتقــي مدفيديــف يف ربع النهــا الكندي  
والذي  التاســع عاملياً  فيليكس-أوجيه-ألياســيم 
تخطى عقبة العمالق الكــروايت املخرضم  مارين 
تشــيليتش 2-6 و7-6 (9-7( و6-2 و6-7 (4-7( 

يف ثالث ساعات و5 دقيقة.
وقال أوجيه-ألياسيم )21 عاما(  »خرست ثالث 
مرات أمام مارين، هذه هي املرة األوىل التي أهزمه. 
إنه بطل وقد  أخربته يف النهاية! لذا الفوز، وبهذه 

الطريقة، يجعلني سعيًدا حًقا«.
وأضاف الكندي الساعي إىل نصف النها  الثاين 
توالياً يف الغراند سالم بعد فالشينغ ميدوز الصيف 
املايض »الشوط  الفاصل يف املجموعة الثانية كان 
نظيفتني  مبجموعتني  تخلّفت  لو  ألنني  حاســامً، 
كانت  األمور ســتختلف. أدركت التعادل وتحّسنت 

بشكل أفضل انطالقا من املجموعة الثالثة«.
وتابع أوجيه-ألياسيم: »كان الجو  حاراً جداً يف 
البداية لكن الظّل حل تدريجاً وكان الوضع أفضل«.

{ السيدات {
وعند السيدات، فكّت الفرنسية املخرضمة  أليزيه 
 6 كورنيه نحسها مع دور الـ16، يف املشاركة الـ
لها يف البطوالت الكــربى،  بفوزها عىل املصنفة 
أوىل عاملياً ســابقاً الرومانية سيمونا هاليب 4-6 

-6 و4-6. و
وقالت كورنيه التي أطاحت باملصنفة  ثالثة عاملياً 
اإلســبانية غاربينيي موغوروسا من الدور الثاين 
»شــعوري رائع، تلك  املعركة مع سيمونا والحرارة 
املرتفعة، بعد نصف ساعة كنا نهلك، وصمدنا ملدة 

ساعتني  ونصف الساعة«.
وكانت كورنيه )2 عاماً( التي استهلت  مشوارها 
يف البطوالت الكربى عــام 2005، قد بلغت الدور 

الرابع يف خمس مناسبات سابقة  خرستها كلها.
أضافــت كورنيــه: »بعد 16 عامــاً يف  دورات 
املحرفات، ال استسلم أبداً، حققت اليوم هذا الهدف 

الهام يل«.
تابعــت: »بعــد فوزي عــىل أســامء  كبرية، 
موغوروسا واليوم هاليب، ال أعرف ماذا حصل يف 

املايض، لكن برصاحة ال يهمني  ذلك«.
وســتلتقي يف ربع النهــا األمريكية  دانييل 
كولينــز )27 عاملياً( التي خاضت مباراة أطول أمام 
البلجيكية إليز مرتنــس  وتغلبت عليها 4-6 و4-6 

و6-4 يف ساعتني و51 دقيقة.
قالت كولينز: »كانت مبــاراة صعبة  جداً عيل، 
خضت مباراة طويلة املــرّة األخرية، لذا تعنّي عيل 
إجراء تعديــالت كثرية من  الناحيــة التقنية يك 

أمتكن من التحرّك بأريحية، كان تحدياً كبرياً«.
وخــرست الرومانية ســورانا كريســتيا أمام  
البولندية إيغا شفيونتيك السابعة عىل الدورة 7-5 

. و6- و6-

{ ملاذا يرفض ديوكوفيتش
لقاح كورونا؟ {

 قبل 10 ســنوات من ظهور فــريوس كورونا،  
وتحديدا يف عام 2010، حدثت واقعة كانت ســببا 
يف رفض الرصيب نوفــاك ديوكوفيتش للحصول  

عىل اللقاح املضاد له.
ديوكوفيتش يعد أكرث العــب يف تاريخ  التنس 
تتويجاً بألقاب بطوالت الغراند سالم الـ4 الكربى، 
بـ20 لقبا، بالتســاوي مع  الســويرسي روجيه 
فيدرر واإلسباين رافائيل نادال، لكنه لن يشارك يف 
بطولة أســراليا  املفتوحة للتنس، بعد ترحيله من 
أسراليا بسبب رفضه الحصول عىل اللقاح الخاص 

بفريوس  كورونا.
يعتقد الكثريون أن ديوكوفيتش يرفض  الحصول 
عىل اللقاح الخاص بفريوس كورونا ألنه ال يقتنع 
به، لكن األمر أوســع من ذلك،  فالالعب الرصيب 
الذي تم ترحيله من بطولة أسراليا املفتوحة للتنس 

ال يؤمن بوسائل  الطب التقليدي من األساس.
يف نيسان 2020، أعلن ديوكوفيتش رصاحة  أنه 
الخاص بفريوس  اللقــاح  للحصول عىل  معارض 
كورونا، وأنه يرفض إجبــاره عىل الحصول  عليه 

للمشاركة يف البطوالت.
وبعد عام و أشــهر من ذلــك الترصيح،  عا 
الالعــب الرصيب من ويالته، حيث تم اســتبعاده 
من بطولة أسراليا املفتوحة للتنس،  بعدما رفض 
الحصول عىل اللقاح، حيث تم إلغاء تأشــريته بعد 

أيام من وصوله إىل سيدين.
»إندبندنــت«   صحيفــة 
تقريرا  أعــدت  الربيطانيــة 
شــامال، اســتعرضت فيــه 
أســباب رفــض ديوكوفيتش 
للحصول عــىل لقاح  فريوس 
األمر  أرجعت  حيــث  كورونا، 
إىل معتقدات الالعب القدمية، 
أن   والتي نشــأت حتــى قبل 

يصبح أحد أبرز نجوم اللعبة.

{ قصة عمرها 12 
عاما {

فإن  للصحيفــة،  ووفقــا 
القصة بدأت قبــل 12  عاما، 
 ،2010 عــام  يف  وتحديــدا 
الرصيب  الالعب  فــاز  عندما 
بأول ألقابه يف البطوالت الـ4  

الكربى.
وعىل الرغم من فــوزه، إال أن ديوكوفيتش  كان 
يشــعر بضيق يف التنفس، وهو األمر الذي اختفى 
يف الســنوات الالحقــة، بعدما أصبــح  الالعب 

الرصيب مميزا للغاية عىل املستوى البدين.
وتشــري الصحيفة إىل أن ديوكوفيتش عالج  تلك 
املشكلة من خالل طبيب رصيب، يصف نفسه بأنه 
متخصص يف الطب الحيــوي، حيث قابله  الالعب 
الرصيب من خالل صديق مشرك بينهام يف كرواتيا.

وطالب الطبيب ديوكوفيتش بفرد ذراعه  عندما 
كان يضغط عىل بطنه بقطعة من الخبز، ليشــعر 
الالعــب الرصيب بالضعــف، قبل أن  يســتجيب 

لعالجات الطبيب الروحاين.

{ الطب البديل {
تلك القصة جعلت ديوكوفيتش من أكرب  املؤيدين 
لفكرة الطــب البديل، وتحديدا الطــب الروحاين، 
والذي يعتمد عىل ما يسمى  بتوجيه طاقة شافية 
أتباع هذا  للمريض تســبب نتائج إيجابية، ويلجأ 

الفرع إىل وصف هذه  الطاقة بالخفية.
الصحيفــة الربيطانية أرجعت ذلك إىل  خلفيات 
الدينية والثقافية، حيث نشــأ يف رصبيا  الالعب 
التي دمرتها الحرب منذ  سبعينيات القرن املايض، 
فعلمته تلك الظروف االكتفاء الذايت، وعدم االعتامد 

عىل  الطب العضوي الذي يلجأ إليه الناس.
ويؤمن البطــل الرصيب أنه قــادر عىل  إيجاد 
طرق أساســية للبقاء يف حالة صحية جيدة من 
خالل جسده، دون الحاجة للتدخالت  الجراحية أو 

خر. الطبية بشكل أو ب

{ رفض إجراء جراحة {
ويتضح األمر بشــدة يف واقعة عمرها نحو  5 
ســنوات، وتحديدا يف عــام 2017، عندما رفض 
ديوكوفيتش إجراء جراحة رغم معاناته من  أمل ال 

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

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

بعد ذلك.
إنه   الرغم مــن ذلك، قــال ديوكوفيتش  وعىل 
ب  أيام بعــد إجراء العملية ألنه خان معتقده، 
قائالً: »كل مرة أفكر فيام  فعلت، أشعر أين خذلت 

نفيس«.

ي نان  ال و من ل الع

ا ة ا نان ل ري اله ب ل

ي ي دانيي م

والعهد النجمة  مباراة  عادة  ب توصي  نا  االست  لجنة 
النبيذي الفري  رصيد  من  نقا  شط   قــرار  اء  ل وب

ة هو نادي النج
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 عموديا: 

 عموديا:

من ستة حروف:    االبراج 

  دولة افريقية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  نقوال فياض 

اخترب معلوماتك

1ـ حيوان معروف. 

2ـ نوع من األيائل. 

نوتــة  ُمقِبــل،  ـ 

موسيقية. 

4ـ دعم ومساندة.

5ـ ثقيل اللســان يردد 

يف كالمه.

الواليات  1ـ مرفــأ يف 
املتحدة. 

2ـ نفتقر إىل. 
ـ كثــري، مــن كانت 
أسنانهم ملتزقة عىل غار 

الفم. 
4ـ مدينة يف السويد. 

5ـ من ألعاب ورق اللعب. 

كاتب وأديب أمــرييك راحل. تزوج من كاتبة ناجحة 

ومشــهورة. له مرسحيات تعبريية ذات طابع تشاؤمي 

وهجاء إجتامعي. منها: االمرباطور جونس. نال جائزة 

19 نوبل 6

إسمه مؤلف من عرشة حروف: إذا جمعت: 

- مدينة يف فرنسا.  +2+4+10

5+7+1+10- مطربة خليجية.

+6- مدينة يف أملانيا.  +1+9

+7+5- بلدة يف الشوف. 

2+6+7- مدينة يف جنوب السودان.

- علو.  +7+1

- أمرية بريطانية. +1

1ـ ما اسم املدينة األملانية التي ُعقَد فيها مؤمتر الحلفاء 

عام 1945؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما اســم الدولة العربية التي كانت عاصمتها قدميا 

تدعى بالد القديم؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ يف أية ســنة تزوج أمري موناكو الراحل رينيه من 

املمثلة األمريكية غريس كييل؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما هو إسم عاصمة دولة بروناي؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ من هو الشــاعر الســويدي الذي تويف عام 1949، 

ويُعترب رائد الِشعر الحديث يف بالده؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ ما اســم االمرباطور الروماين الذي أوقَف األلعاب 

األوملبية؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ من هو الكيميا الفرنيس الذي إكتشف املورفني؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ما إســم الفيزيا االنكليزي الذي ســّيَل الغازات 

واكتشَف البنزين؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9ـ من هو الشاعر العريب القديم الذي لّقَب بـِ الُحطَم؟

؟ من هو
من هي؟

الثور

(21 نيسان - 21 أيار(

الرسطان

2 متوز( (22 حزيران - 

العذراء

2 أيلول( (24 آب - 

العقرب

2 ت1-21ت2) )

الجدي

(22ك1 - 20 ك2)

الحوت

(20 شباط - 20 آذار(

كن متفها ملن يطلب منك صداقة، وال تصده 

من دون االستامع اليه بهدوء. عاطفيا، تحاول 

اســتعادة الحبيب يف حني ان املطلوب واحد، 

الوفاء. 

الظروف الحالية تحتم عليك أن تكون عادال و 

حازما يف مسألة عائلية. أمنية قدمية تتحول 

اىل واقع دون اي مجهود يُذكر من جانبك. 

تناضل كثريا وتفكر يف خطط عملية جديدة. 

ال تدع املشاكل الصغرية تعرض طموحاتك أو 

أن تكون حجر عرثة أمام تقدمك ونجاحك. 

ال تتعب تفسك باخفاء أحاسيسك الحقيقية 

رغــم كل الصعوبات والعوائــق. حافظ عىل 

هدوئــك وتفاؤلك، فالفــرج يأيت من حيث ال 

تعلم أو تدري. 

اســتفد من االســتعدادات الحالية الطيبة 

لتقوية موقعك بأكرب قدر ممكن من الظروف. 

عاطفيا، العاطفة الصادقة تساعدك يف طريق 

التقدم والنجاح. 

ال تبح بيشء مل تُسأل عنه. تأكد أنك ستشعر 

بصعوبة مــا يف املرحلة األوىل، غري أنك بعد 

فرة قصرية من الوقت سستتعّود عىل الحزم. 

يجــب أن تختار وتأخذ قراراتــك النهائية. 

مهارتك يف تسيري أمورك هي التي تجعلك بارزا. 

اتبع حدســك اذا كان يحثك عىل بعض الحيطة 

والحذر.

فكر مطــوال قبل أن تعطــي وعدا لصديق 

وادرس املعطيات جيدا. حاول أن تخطط ألعامل 

مهمة، وستحصل عىل نتائج ايجابية ممتازة 

للغاية. 

أمــور كثرية تقلقك وتربــكك ولكنها فرة 

وســتزول لتعرف بعدها طعــم الراحة. مثة 

فرصة قوية لالنجذاب اىل شخص تتعرف عليه 

بطريق الصدفة. 

اســتقرار يف حياتــك الفكرية وراحة يف 

حالتــك النفســية. تحصد كميــة كبرية من 

االعجاب، فأنت غري متطلب ومســتعد للتمتع 

بالحياة وجاملها.  

أخريا تتقبل اليوم الواقع الذي كنت ترفضه 

وري خصوصا  دامئا، وخريا تفعل. فالتعقل 

يف األمور الحساسة التي تزعزع االستقرار. 

تــرّو يف أمورك هذا اليــوم ألنك يف وضع 

يشــوبه بعض الحذر. فتش عن الذين يحلون 

مشــاكلك الشائكة، ويحملونك اىل وضع جيد 

مريح تستحقه. 

الحمل

(21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

(22 أيار - 21 حزيران(

االسد

2 آب( (24 متوز - 

امليزان

(24 أيلول - 22 ت1)

القوس

(22ت2 - 21 ك1)

الدلو

(21 ك2 - 19 شباط(

أرزة
املغرب

الرياض
بريطانيا

براغ
بهاء

بوليفيا
تحيات

ثياب
جوائز

حزيران
حاصبيا

خمر
دانوب
ديسم

روزالني
راشانا

روسيني
روالبندي

زنود
زوريخ
سهري
شعب

شط
شادية
صيام
صيدا

عامرة
عجب

غزل
فولتري

فينيسيا
فريدي

فلوريدا
قنديل

قلوب
قش

كلامت
ملبادا

موليري
موزامبيق
نيودلهي

نابلس.

الحل السابق

الحل السابق

  فنزويال

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

ام املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

SUDOKU

1ـ عزّة امليالء.

2ـ عام 1904

ـ القلزم. 

4ـ سنة 1929

5ـ لويس فيغو. 

6ـ السويد. 

7ـ اليوبيل الجلدي.

ـ أملانيا الغربية.

1ـ جناِدل. 

2ـ ِويزُدم. 

ـ لسمها. 

4ـ يان. 

5ـ اناقة.

1ـ جوليا. 

2ـ نيسان. 

ـ أزمنا.

 . 4ـ دّد

5ـ ملّاعة
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الكرايس السويد،  1ـ 
لور، معايل، أجلس 2ـ 

ـ نريد، العرس، آٍت
4ـ سدعوا، مارن، مُين

5ـ رب، مراسل، نبيه بّري
6ـ يانا، صتيت، حطموها

7ـ نيس، مرياج، أسَود
ـ ريــال مدريد، ســال، 

فني

9ـ بو، شــــكو، ســل، 
تيزاين

10ـ لـــندن، أيم، اد، يد، 
وال

النفط املهرقان،  11ـ 
اســهاب،  املرميس،  12ـ 

مسعف
حســن  كوســبا،  1ـ 

يل منيمنة، 

1ـ النرسين، بلزاك
2ـ لورد بايرون، لو

ـ رسيع، نيس، دامس
4ـ دوما، أشن، رب
5ـ يم، آر، سلك، أما
6ـ دعا، أص، موايل
7ـ املستعّد، ميسح

ـ العايل، رسمه
9ـ لير، متيل، ران

10ـ رنن، يد، أقسم
11ـ رأس، برص، تداهن

12ـ أج، ي ي، آيس، ناي
1ـ سالمه حجازي، بم

14ـ يستنبط، الدا
15ـ رمأ، ملّة

16ـ يوسف يونس
17ـ هون، أفعل
1ـ ناديا لطفي

1ـ أســاس كل مــرشوع 
ناجح، نهر أورويب. 

2ـ فرَحت، دولة أوروبية. 
ـ للنهي، مغن وملحن يف 
وامتنع  كف  األموي،  العرص 

عام، قرع الباب. 
4ـ أنشأها، أمني عام سابق 

مم املتحدة.  ل
إيرانية، تقال  5ـ مدينــة 

للوالد، بحر. 
6ـ من ملوك الســويد، من 

الحرشات. 
7ـ مأوى الدجاج، أحد أيام 

االسبوع، قلب. 
راحل،  ســوري  ممثل  ـ 

أصل. 
9ـ أظهَر الرّس، أرشَد، من 

أفالم سيلفسر ستالون. 
شاعر  وســال،  ذاب  10ـ 

عبايس. 
َب  11ـ عطــَش، الَعبد، 

بباطن الكّف. 
12ـ دولــة عربيــة، من 

قبائل الهنود الحمر. 
1ـ نفــس، ولــد الناقة، 

مدينة إيطالية. 
رّف،  بلجيي،  ملــك  14ـ 

صاح التيس. 
15ـ والية أمريكية، مبَتّل. 

16ـ لقب غريب، ظالم. 
17ـ بلدة يف قضاء عاليه. 
ومطرب  موســيقار  1ـ 
وفنــان لبناين راحل صاحب 

الصورة.  

قضــاء  يف  بلــدة  1ـ 
مرجعيون، الظرف والتهذيب. 
قام  التبت،  عاصمــة  2ـ 

مقام، الخصب. 
ـ حــرَّك وهــز، أفرحَك 
وموســيقى  رقصة  األمر، 

برازيلية. 
مدينــة  أكملــُه،  4ـ 

فلسطينية، مرض صدري. 
5ـ مــاّر، رجعــوا، ضَجر 

وملل. 
باألجنبية،  خريطــة  6ـ 
الدهر، حرف نصب، آلة طرب. 
األدب  من  مرسحيــة  7ـ 
القديم،  اليونــاين  التمثييل 
من الطيور املهاجرة، يكسب. 
عاصمــة  يخصــك،  ـ 

أوروبية، رسام عاملي راحل، 
حرف جزم. 

9ـ زهــر الرّمان، تبلغون 
ّضيقة  أمكنة  ســاّر،  بخرب 

تحت األرض. 
10ـ قائــد فرنيس قديم، 
َذنب  الوقت، شــعر  صــار 

الفرس، يفي بالوعد. 
11ـ ضعــف، حــرشات 
مجتهدة، متــّدون املرشوع 

بالدراهم، إبنك. 
وقــّوت،  نــارصَت  12ـ 
شــّباك  عربية،  عاصمــة 

باألجنبية. 
1ـ صَفا، حيوان معروف، 
أول مطــر الربيع، عاصمة 

آسيوية. 

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

ــرة ــي ــ ــص ـــة ال الـــشـــبـــ
5   4         2   1   

1

2

4

5



ــــــــي« ــــــر من ــ ب ــــــــة ا ــــــــط االوراق« : »اللعب ــــــدأ »خل ــ ـــاة السياســــــــية وب ـــ ــــــاره مــــــــن الحيــ « وتيــ ــــــر ــــــــري »اخــ الحري

ــحــشــد قــواتــه ــــرانــــيــــة: الـــنـــاتـــو ي ــات مـــبـــاشـــرة مــــع واشـــنـــطـــناألزمــــــة األو ـ ــ ــاحـ ــبـ ــر احـــتـــمـــا مـ ــ ــط ــ طــــهــــران ت

مـــــــــــــــارات والـــــســـــعـــــوديـــــة...  ــون ا ــ ــدف ــ ــه ــ ــت ــ ــس ــ ــون ي ــ ــيـ ــ ـ ــو ــ ــحـ ــ الـ

ردية يس جمهورية العراق يهدد الوحدة ال منص ر

12
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات
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)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) )تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

الدول الكربى تجاوزته ومل تعد ترى فيه اي قيمة مضافة، فوجد 
نفســه خارج »اللعبة« فاضطر اىل االنسحاب، فاتحاً الباب أمام 
مرحلة مضطربة عند الطائفة السنية يف غياب زعامة قادرة عىل 
مل الترشذم الواضح لدى مجموعة من الشخصيات غري القادرة عىل 
خلق دينامية جديدة تعيد احياء »ظاهرة« الرئيس رفيق الحريري، 
حتى لو كان اول الطامحني نجله بهاء الذي يفتقر اىل قاعدة شعبية 
و«كاريزما« تسمح له مبلء الفراغ. املشكلة ال تقترص يف الشارع 
السني فحسب، بل أيضاً لدى من تبقى من حلفاء سعد الحريري 

وكذلك خصومه يف آن واحد، فالكل يتهيب املوقف غري املسبوق.

{ تشدد سعودي وبرودة امريكيةـ  فرنسية{
ويف هذا الســياق، نفت اوساط سياسية بارزة كل ما روج عن 
»رســالة« بعثت بها القيادة الســعودية  إىل الحريري تدعوه إىل 
الريث يف إعالن قراره، فاململكة مل تلتفت اىل هذا الحدث ومل تعره 
اي اهتامم، عىل الرغم من محاوالت مرصية جرت االسبوع املايض 
وسبقت عودة الرئيس الحريري اىل بريوت وباءت بالفشل، عندها 
ابلغ رئيس تيار املستقبل انه »ما يف امل« وال داعي يف تأجيل القرار اذا 
كان ينتظر جوابا سعوديا مغايرا، حيث كان الرد السعودي حاسام« 
امره ال يعنينا« ووجوده يف الحياة السياسية اللبنانية كام عدمه 
بالنســبة الينا، و«ما حدا يراجعنا« يف هذا املوضوع. ويف السياق 
نفســه، تعاملت واشنطن »بربودة« شديدة مع قرار الحريري، ومل 
تعمــد االدارة االمريكية اىل اجراء اي تواصل ذات شــأن مع زعيم 
املســتقبل الســتيضاح املوقف منه، فيام كان الدعم الفرنيس قد 
»خفت« اصال، ومل تعد باريس متحمسة لقيادة الحريري بعدما اثبت 
»ضعفه« يف ادارة املوقف بعد انفجار املرفأ، واتهمته بانه مل يقدم اي 

خطوة جدية النجاح مبادرة الرئيس اميانويل ماكرون.

{ عدم التوتر مع حزب الله {
وتلفت اوساط سياسية مطلعة اىل ان الحريري الذي املح يف 
كلمته باالمس اىل عدم وجود مناخات اقليمية ودولية تساعد يف 
مواجهة »الســيطرة االيرانية« عىل لبنان، كان حريصا عىل عدم 
اثارة التوتر يف »شــارعه«، واراد االنسحاب بهدوء، ولهذا مل يات 
عىل ذكر حزب الله يف كلمته، ومل يرفع سقف املواجهة معه يك 
ال يرك وراءه »حريقا« ال يرغب يف اشعاله، وهو اكد رصاحة امام 
بعض الشخصيات املقربة منه ان قراره تاخر خمس سنوات، وكان 
يريد االنسحاب من املشهد منذ ازمته مع الرياض عام 2017 لكن 

تدخالت دولية واقليمية منعته من ذلك!

{ »اللعبة« اكرب مني! {
ولهذا، انتهى لقاءه مع الرئيس نبيه بري، وكذلك مع رئيس الحزب 
ء«، ومل يكن الحريري  التقدمي االشرايك وليد جنبالط اىل »ال
جاهزا لالســتامع اىل كل التحذيرات من تداعيات خطوته، وكان 
حاسام لجهة عرض الوقائع التي ثبت خاللها انه وحده دفع مثنا 

شخصيا وسياسيا عن الجميع ومل يجد من يحميه عىل املستويني 
الداخيل والخارجي، مؤكدا انه مل يعد قادرا عىل قيادة اي مرشوع 
سيايس داخيل يف ظل »لعبة كربى« مل يعد قادرا عىل مجاراتها 

وقال رصاحة »اللعبة اكرب مني«.

{ امليثاقية السنية {
ويف هذا االطار، مثة مخاوف لدى الرئيس نبيه بري من فقدان 
االستحقاق االنتخايب »امليثاقية« بعد قرار مرشحي »املستقبل« 
العــزوف من االنتخابات، وهو تواصل مع رئيس الحكومة نجيب 
ميقــايت القناعه بعدم اتخا قرار عدم الرشــح ايضا. ويف هذا 
االطار، ابلغه ميقايت انه مل يحسم امره بعد، لكنه سيتخذ القرار 
بالتفاهم مع رؤساء الحكومات السابقني ملواجهة مرحلة ما بعد 
عزوف الحريري، مبديا تخوفه من مسالة »ملء الفراغ« السيايس 
الناجم عن غياب »التيار االزرق« عن الربملان، واشار اىل انه صعب، 
وليس باالمر »الهني«، واملشكلة الرئيسية تبقى يف كيفية احتواء 
»االحباط« الســني الذي سيرجم مقاطعة شعبية لالنتخابات. 
وتبقى االنظار شــاخصة اىل موقف النائبة بهية الحريري التي 
تتجه اىل عدم خوض االستحقاق، وكذلك امني عام تيار املستقبل 
احمد الحريري، لكن يبقى القرار رهن مشاورات الساعات القليلة 
املقبلة. وكان الحريــري واضحا لجهة التاكيد انه لن مينح احدا 
حق وراثة التيار، ومن يريد اكامل »املشــوار« عليه خوضه وحده 

وبصفته الشخصية.

{  مخاوف جنبالطية {
من جهته، اعترب جنبالط باالمس، أن الوطن »تيتم«، وقال عرب 
»توير« ان املختارة حزينة وحيدة لبنان، لكنه وبعيدا عن الوجدانيات 
وجد يف قرار الحريري خسارة سياسية كبرية، واشار اىل ان قرار 
الحريري يعني إطالق يد حزب الله واإليرانيني يف لبنان وقراره محزن 
ونفقد به ركيزة لالستقرار واالعتدال،لكن هم جنبالط يف مكان آخر، 
بحسب اوساط مطلعة، فالخطر بات داهام عىل كتلته النيابية يف 

انتخابات بريوت والشوف وبعبدا والبقاع الغريب.

{ الحريري يستحرض والده {
وكان الحريري اســتحرض والده بكلمة وجدانية، ذكر خاللها 
بكلمته الشــهرية قبل اغتياله وقال باكيا«استودع لبنان الحبيب 
يف رعاية الله«... محمال الجميع مسؤوليه فشله يف قيادة  تياره 
السيايس، وفشله يف قيادة البالد، واعلن من بيت الوسط، تعليق 
عمله بالحياة السياسية، داعيا تيار املستقبل التخاذ الخطوة نفسها، 
وعدم الرشح لالنتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من 
تيار املســتقبل أو باســم التيار، القتناعه بأن ال مجال ألي فرصة 
إيجابية للبنان، يف ظل »النفوذ االيراين والتخبط الدويل، واالنقسام 
الوطني واستعار الطائفية واهراء الدول«.. وأكد الرئيس الحريري 
البقاء »بخدمة اهلنا وشــعبنا ووطننا، لكن قرارنا هو تعليق اي 
دور أو مسؤولية مبارشة يف السلطة والنيابة والسياسة مبعناها 
التقليدي، وســنبقى من موقعنا كمواطنني متمسكني مبرشوع 

رفيق الحريري ملنــع الحرب األهلية والعمل من اجل حياة افضل 
لجميع اللبنانيني. ونحن باقون بخدمة لبنان واللبنانيني، وبيوتنا 

ستبقى مفتوحة لالرادات الطيبة وألهلنا وأحبتنا من كل لبنان«.

 { »االمالءات« ولدت »ميتة«؟ {
ويف ملف »االمــالءات« الخليجية  الدولية عىل لبنان، ومع 
اعالن لبنان الرســمي عرب وزير الخارجية عبدالله بو حبيب انه 
ســيبدأ البحث اليوم »بالورقة« الكويتية عىل ان تكون االجوبة 
جاهزة يوم السبت، اكدت مصادر سياسية بارزة ان الرئيس ميقايت 
سيبدا من اليوم محاولة »تدوير الزوايا« وهو سينطلق من خالل 
اعداد الرد بالتنســيق مع رئيــيس الجمهورية ومجلس النواب، 
مبحاولــة تجزئة البنود، لكن الثابت يف املوقف عدم وجود قدرة 
لبنانية عىل تقديم التزامات محددة يف خصوص البنود املتعلقة 
بالقرارات الدولية الخاصة »بســالح« حزب الله. اما اذا ما ارصت 
الــدول التي تبنت »الورقة« عىل قبولها كام هي او رفضها، فانها 
تكون قد »ولدت ميتة«، الن ال قدرة للبنان عىل تقديم اي التزام يف 
هذا الصدد، وبانتظار ان يخرج حزب الله عن »صمته« فال خالف 
عىل موقفه املفرض وهو ســيبلغ املعنيني انه ال ميكن ان يقبل 
»امالءات« من احد، »ولن ياخذوا منا بالتهديد ما فشلوا به بالحرب 
». ولذلك ستكون »الورقة« امام اختبار جدي خالل االيام املقبلة، 
خصوصا ان االقليم يشــهد تفاوضا »بالنار« من البوابة اليمنية، 
وتوســع العمليات العســكرية ووصولها مجددا اىل االرايض 
االماراتية وهو ما يجعل من املطالب الواردة يف« االمالءات« التي 
حملهــا وزير الخارجية الكويتيــة يف الجانب املتعلق بالقرارات 
الدولية خارج اي اطار للنقاش، خصوصا ان مطلب »نزع السالح« 

يف ظل موازين القوى الحالية غري وارد. 

 { هوكشتاين اىل بريوت؟ {
ومــع االعالن شــبه الرســمي باالمس عن  زيــارة املبعوث 
األمريي أموس هوكشــتاين مطلع شباط املقبل اىل بريوت يف 
إطار »وســاطة« واشنطن باملفاوضات »غري املبارشة« لرسيم 
الحــدود البحرية، اكدت مصادر مطلعة ان االمريكيني طالبوا من 
لبنان تحضري اجوبة نهائية ورسمية عن تخليهم عن الخط 29، 
فيام ينتظر الجانب اللبناين جوابا امريكيا يؤكد تراجع ارسائيل عن 
موقفها بشان ما يعرف بالخط رقم »واحد«. ويرغب االمريكيون يف 
الحصول عىل موقف واضح ونها ايضا من طرح »االستثامر« 

املشرك عرب طرف ثالث يقوم بتوزع العوائد عىل الطرفني!

 { سوء تقدير ارسائييل  امرييك - خليجي؟ {
ويف هذا السياق، ما تزال ارسائيل مهتمة »بصفقة الغاز« مع 
لبنان، وما يعزز القلق من كل الحراك الحاصل ســواء االمرييك، 
او الكويتي، وخلط االوراق محليا بعزوف الحريري، ما كشــفته 
صحيفــة »هارتس« االرسائيلية عن قناعــة ارسائيلية عربية 
وامريكيــة بان اتفاق الغاز الذي ترص عىل التأكيد انه ضمنيا بني 
إرسائيل ولبنان، عرب الطرفني االردين واملرصي، يستهدف تقليص 

نفوذ إيران يف لبنان وسوريا، وإعادة سوريا إىل الحضن العريب 
وتقليص نفوذ حزب الله. لكن الصحيفة سخرت من سوء التقدير 
لدى هذه االطراف، ارسائيل لن تحصل عىل اي مقابل ســيايس أو 

عسكري مقابل املوافقة عىل تحويل الغاز إىل لبنان.

{ الغاز االيراين اىل لبنان مجانا؟ {
وتوجهت  »هارتس« اىل من »يحلمون ويتخيلون« رشق أوسط 
يغري فيه الغاز اإلرسائييل أنظمة، ويبني تحالفات، ويهزحزب الله 
ويبعد إيران من سوريا، يجدر بهم االستعداد بالتحديد لدخول إيران 
إىل ســوق الغاز العاملية، ال سيام السوق األوروبية. بعد اكتشاف 
حقــل غاز ضخم يف املنطقــة التي تعود إليران يف بحر قزوين، 
حقل تشــالوس، الذي يضع إيران عىل رأس قامئة الدول املنتجة 
للغاز يف املنطقة، وعند رفع العقوبات، مبقدور إيران أن تبيع أو 
متنح الغاز وبكميات كبرية للبنان وباملجان. وتضمن بذلك نفوذها 
السيايس  االقتصادي يف هذه الدولة، بل وتجعل من رشاء الغاز 

وري. والكهرباء من مرص واألردن أمراً غري 

{ عودة »الحياة« حكوميا {
وقبــل يومني من تحرك جديد يف الشــارع التحادات ونقابات 
قطــاع النقل الربي يف لبنــان، عاد مجلس الوزراء، اىل االنعقاد، 
واقر مرشوع قانون موازنة 2021، وبارش دراسة مرشوع املوازنة 
للعام الحايل، عىل أن تُعقد جلسات متتالية، صباحاً ومساًء، يف 
الرساي الحكومي، بدءاً من اليوم، إىل حني االنتهاء من دراســته. 
وفيام بدات باالمس جلســات الحوار مع صندوق النقد الدويل، 
أعلن وزير اإلعالم بالوكالة، عباس الحلبي، مقّررات الجلسة التي 
شملت مرشوع مرسوم يرمي إىل تعديل قيمة بدل النقل اليومي 
للقطــاع الخاص مببلــغ 65 ألف لرية لبنانية عن كل يوم حضور 
فعيل زائد منحة تعليم، ومرشوع مرسوم يرمي إىل تعديل قيمة 
تعويــض النقل املوّقت للعاملني يف القطاع العام ليصبح 64 ألف 
لرية لبنانية عن كل يوم حضور فعيل، فضالً عن مرشوع مرسوم 
يرمي إىل إعطاء تعويض نقل شهري مقطوع بقيمة مليون و200 
ألف لرية للعسكريني يف الجيش وقوى األمن الداخيل واألمن العام 
وأمــن الدولة والضابطة الجمركية ورشطة مجلس النواب. كام 
أقّر مجلس الوزراء مرشوع مرســوم يرمي إىل إعطاء مساعدة 
اجتامعية موّقتة للعاملني يف القطاع العام )مبا فيها املستشفيات 
الحكومية والجامعة اللبنانية(، البلديات واتحاد البلديات وكّل من 
يتقاىض راتباً أو أجراً أو مخّصصات من األموال العمومية باإلضافة 
إىل املتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي. ومّدد املجلس 
العمــل يف املالكات املوقتة ومبفعــول قرارات وعقود املوظفني 
املوقتني واملتعاقدين مبختلف تسمياتها، وأقّر تعديل أجور التدريس 
للمتعاقدين للتدريس يف املدارس والثانويات الرســمية ومعاهد 
التعليم املهني والتقني. ويف دردشة مع الصحافيني عقب الجلسة، 
ائب جديدة كام أُشيع، وأشار  أكد وزير املال، يوسف الخليل، أن ال 
إىل أّن الدوالر الجمريك سُيحتسب عىل سعر صريفة، الفتاً إىل أنّه 
 مل يتّم االتفاق حتى اللحظة عىل تحديد ســعر الرصف الرسمي.

سيشكل خطوة كارثية«.

{ الناتو يتأهب {
وأعلن حلف شــامل األطليس أنــه يحرض قوات 
احتياطية يف حالة تأهب، وسريسل طائرات وسفنا 

لتعزيز القدرة الدفاعية للحلف يف رشق أوروبا.
وقال األمني العام للناتو ينس ستولتنربغ إن الحلف 
سيواصل اتخاذ كل اإلجراءات الالزمة للحامية والدفاع 

عن الدول األعضاء.
ويتزامن قرار الناتو مع مناورات عســكرية بدأها 
الحلف يف البحر املتوسط تستمر حتى الرابع من شباط 
املقبــل. وكتب وزير خارجية التفيا إدغار رينكيفيش 
عــىل توير »لقد وصلنا إىل املرحلة التي يحتاج فيها 
التعزيز العســكري الرويس والبيالرويس املستمر 
يف أوروبــا إىل املعالجة من خالل اإلجراءات املضادة 
املناسبة لحلف شامل األطليس«. وأضاف »حان وقت 
زيادة وجود قوات الحلفاء يف الجناح الرشقي للتحالف 

كإجراءات دفاع وردع«.

{ الرد الرويس {
وقال ألكســندر غروشــكو نائب وزير الخارجية 
الرويس إن إرسال الناتو قوات إضافية يف دول رشق 
أوروبا دليل عىل أن الحلف يتبنى »نهج التهديد والضغط 
العســكري«، مبينا أن محاوالت الناتو رســم صورة 
عدوانية لروســيا هدفها تربير األنشطة العسكرية 

للحلف يف أق رشق أوروبا.
وأعــرب الكرملني عن قلقــه إزاء الوضع يف إقليم 
دونباس، ودعا أوكرانيا إىل عدم التفكري يف تســوية 
النزاع بالقوة. وقال الكرملني إن سلطات كييف نرشت 
أعدادا كبرية من القوات واملعدات العسكرية عىل خط 

التامس، مام يشري إىل استعدادها لعملية هجومية.
وأفاد الناطق باســم الكرملني دميري بيسكوف 
أن واشــنطن وحلف شامل األطليس يصّعدان التوتر 
عرب »هســترييا اإلعالنات« و«الخطوات امللموسة«، 

مشــريًا إىل أن خطر شّن قوات أوكرانية هجوما ضد 
االنفصاليني املوالني لروسيا »مرتفع للغاية، وأعىل من 
ذي قبل«. وقال بيسكوف للصحفيني »نحن نعيش يف 
بيئة عدوانية«، مضيًفا أن الرئيس الرويس فالدميري 

بوتني يقوم »باإلجراءات الالزمة« لحامية بالده.
وأضاف أن موســكو كانت بانتظار رّد مكتوب من 
واشــنطن وستقرر مســار عملها بعد ذلك، لكنه مل 
يستبعد إجراء مزيد من املحادثات، مبا فيها محادثات 
جديدة بني بوتني ونظريه األمرييك جو بايدن، وتابع أنه 

ء ميكن استبعاده إذا اقتضت الحاجة«. »ال 

{ مساعدات ألوكرانيا {
يف غضون ذلك، أعلنت رئيسة املفوضية األوروبية 
أورسوال فون دير الين أن االتحاد األورويب يعد حزمة 
1 مليار دوالر، مشرية  مســاعدات ألوكرانيا بنحو 4
إىل أنها »حزمة مســاعدات طارئة« جديدة وما يزال 
يتعني أن يصــادق عليها الربملــان األورويب والدول 
األعضــاء. وأضافت أنه منــذ بداية النزاع عام 2014، 
حشد االتحاد األورويب ومؤسساته املالية مبلغ »17 
مليار يورو عىل شكل منح وقروض« لصالح أوكرانيا. 
وأوضحت املســؤولة األوروبية أن »حزمة اإلجراءات 
هذه ستساعد أوكرانيا عىل تلبية احتياجاتها التمويلية 
وســط الرصاع«، مضيفة »كام هي الحال دامئًا، يقف 
االتحاد األورويب إىل جانب أوكرانيا يف هذه الظروف 

الصعبة«.

{ إجالء الرعايا {
ويف موازاة التحركات العســكرية، بدأت عدة دول 
إجــالء رعاياها من أوكرانيا، إذ أمرت الواليات املتحدة 
مبغادرة أفراد عائالت جميع موظفي سفارتها، محذرة 
من أن العمل العسكري الرويس ميكن أن يحدث يف أي 
وقت. وأعلنت بريطانيا أنها ستسحب بعض موظفيها 
وأقاربهم من ســفارتها يف كييف، كام أعلنت النمسا 
إعدادها خطة إلجالء الدبلوماسيني لكنها مل تبدأ بعد.

أما فرنســا فنصحت رعاياها »بتأجيل السفر غري 
الرضوري أو العاجل إىل أوكرانيا بقدر اإلمكان«.

وعادت املباحثات واستؤنفت يف أواخر ترشين 
الثاين. ويقر األطراف املعنيون بأن التفاوض يحقق 
تقدما يف اآلونة األخــرية، لكن تبقى نقاط عدة 
عالقة. كام تبادلت إيران والدول الغربية ترصيحات 
تحّمل اآلخر املسؤولية عن بطء عملية التفاوض 

والتقدم فيها.

{ تبادل السجناء ممكن {
وتشدد طهران عىل أولوية رفع العقوبات التي 
أعادت واشنطن فرضها عليها بعد انسحابها من 
االتفــاق، والحصول عىل ضامنــات بعدم تكرار 
االنســحاب األمرييك. يف املقابل، تركز الواليات 
املتحــدة واألطراف األوروبيــون عىل عودة إيران 

الحرام كامل التزاماتها النووية.

وكانت تحدثت إيران أمس عن امكانية التفاهم 
مــع الواليات املتحدة يف ملفــي االتفاق النووي 
واالفراج املتبادل عن ســجناء، وذلك تعقيبا عىل 

ترصيحات أمريكية ربطت بني األمرين.
وقــال املتحدث باســم الخارجيــة اإليرانية 
ســعيد خطيب زاده إن امللفني يشكّالن »مسارين 
مختلفــني، لكن يف حــال كان لدى الطرف اآلخر 
تصميــم، مثة امكانية للتوصل اىل اتفاق موثوق 
ودائم بشأنهام يف أقرب وقت ممكن«. وشدد عىل 
أن »إيران رفضت أي رشط مســبق منذ اليوم األول 
للمفاوضات« النووية، معتربا أنها »معقدة مبا فيه 
الكفاية، وال يجب أن يتم تعقيدها بشكل إضايف«.

وجاء ذلك تعقيبا عىل ترصيحات أدىل بها األحد 
روبرت مايل، مبعــوث اإلدارة األمريكية الخاص 
بإيران وكبري مفاوضيها يف فيينا، اســتبعد فيها 
موافقــة بــالده عىل إحياء االتفــاق النووي ما 

مل تفــرج طهران عن أربعــة أمريكيني-إيرانيني 
موقوفني لديها.

من جهتها، تحتجز الواليات املتحدة عىل أراضيها 
أربعة إيرانيني أيضا. وشــدد خطيب زاده عىل أن 
املوقوفني »مسألة انســانية وكانت عىل جدول 

أعاملنا، قبل هذه املفاوضات وخاللها«.
وخــالل األعوام املاضية، أفرجت الســلطات 
اإليرانيــة عن بعض املوقوفني األجانب لديها، يف 
خطوات تزامنت مع إطالق رساح إيرانيني موقوفني 
يف دول أجنبية، كان من بينهم من ميضون أحكاما 
بالسجن أو ينتظرون إجراءات محاكمة، أو مطلوب 
تسلمهم من قبل الواليات املتحدة. وحصلت إحدى 
أبــرز عمليات االفراج املتزامــن يف كانون الثاين 
2016، بعد أشهر من إبرام االتفاق النووي، وشملت 
اإلفراج عن أربعــة أمريكيني موقوفني يف إيران، 

وإعفاء واشنطن عن سبعة إيرانيني.

ونصحهــا باملغادرة ألنها أصبحت دولة غري آمنة، 
حسب تعبريه.

كام كشف عن استهداف مواقع حيوية وحساسة 
يف جازان وعســري )جنويب السعودية(، وأعلن 
اســتهداف قواعد عسكرية يف العمق السعودي 
مبنطقة رشورة )جنويب اململكة(، وأكد جاهزية 

الحوثيني لتوسيع عملياتهم يف املرحلة القادمة.
وكانــت وزارة الدفــاع اإلماراتيــة قالت أمس 
االثنــني، إن دفاعاتها الجويــة اعرضت ودمرت 
صاروخني باليستيني أطلقتهام جامعة الحو 
تجاه اإلمارات، بينام دمرت الدفاعات الســعودية 
صاروخا باليســتيا أطلق باتجاه ظهران الجنوب 
التابعة ملنطقة عسري )جنويب اململكة(. كام أكدت 
الوزارة أن الهجوم مل  يسفر عن أي خسائر برشية 
وأنها عىل أهبة االســتعداد والجاهزية للتعامل 
مع أي تهديد، وأشــارت إىل أنها تتخذ اإلجراءات 
الالزمة لحامية الدولة من كافة االعتداءات. كام 
أهابت الوزارة بالجمهور استقاء جميع االخبار من 

الجهات الرسمية يف الدولة، وفق تعبريها.

{ يف املالج {
يف غضون ذلك، نقلت وكالة أسوشــيتد برس 
عن قيادة القوات الجوية األمريكية بقاعدة الظفرة 
قولها إنها تعاملت مع تهديدات هجوم أبو ظبي، وأن 

قواتها احتمت باملالج بالقاعدة خالل الهجوم.
ومل توضــح القوات األمريكية إذا كان اعراض 

صواريخ الحوثيني تم من داخل قاعدة الظفرة.
وأظهرت بيانات ملوقع »فاليت رادار« -املختص 
يف املالحــة الجوية- تعطــال مؤقتا يف هبوط 
وإقــالع الطائرات مبطار أبو ظبي من الســاعة 
:4 من صباح أمس االثنني  20: وحتى الساعة 0
بتوقيت مكة املكرمــة. وجاءت االضطرابات يف 
حركــة املالحة مبطار أبو ظبي الدويل تزامنا مع 
اعراض الدفاعات الجويــة اإلماراتية صواريخ 

باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه أبو ظبي.
وبثت قيادة العمليات املشركة يف وزارة الدفاع 
اإلماراتية لقطــات قالت إنها تظهر تدمري إحدى 

طائراتها منصة إطالق الصواريخ الباليستية يف 
مديرية الحزم مبحافظــة الجوف اليمنية، فور 
إطالقها صاروخني باليستيني عىل أبو ظبي أمس. 
ويأيت الهجوم الجديد عىل اإلمارات بعد أسبوع من 
هجوم شنه الحوثيون عىل أبو ظبي االثنني املايض، 

وأسفر عن مقتل  أشخاص وإصابة 6 آخرين.

{ استهداف جنوب السعودية {
بدورها، نددت الخارجية السعودية بالهجامت 
املتكررة التي يشنها الحوثيون عىل األعيان املدنية 
ت الحيوية يف جنوب اململكة وأبوظبي،  واملنشــ

وفق تعبريها.
نباء،  ويف بيان نرشته الوكالة الســعودية ل
وصفــت الخارجيــة إرصار الحوثيني عىل تكرار 
الهجــامت بالتحدي للمجتمع الدويل وباالنتهاك 
الرصيح لقواعد القانون الدويل اإلنساين، وشددت 
ورة قيام تحرك دويل السيام مجلس األمن  عىل 

، حسب وصفها. لوضع حد للعدوان الحو
من جهة أخرى، قال التحالف السعودي اإلمارايت 
إن الدفاعات الســعودية دّمرت صاروخا باليستيا 
أطلق باتجاه ظهران الجنوب التابعة ملنطقة عسري.

وأفاد التحالف بسقوط شظايا االعراض عىل 
املنطقة الصناعية بظهران الجنوب. وذكر التحالف 
-يف بيان- أن التقرير األويل يفيد بوقوع خسائر 

مادية لبعض الورشات واملركبات املدنية هناك.
وكان التحالف أعلن يف وقت ســابق أنه سريد 
عىل استهداف املنطقة الصناعية يف منطقة »أحد 
املسارحة« بجازان )جنويب السعودية( بصاروخ 

باليستي.

{ اعراض سفينة {
ويف ســياق متصل، أعلن األسطول الخامس 
التابع للبحرية األمريكية اعراض ســفينة كانت 
تحمل 40 طنا من ســامد »اليوريا«، املعروف بأنه 
مكون رئييس يف العبوات الناسفة محلية الصنع.

وقال األســطول الخامس إنه اعرض سفينة 
ال ترفع علــم أي دولة، كانت تبحر من إيران عىل 
الطريق املســتخدم تاريخيا لتهريب األسلحة إىل 

الحوثيني يف اليمن، حسب قوله.
وأضافت البحرية أنها اعرضت السفينة ذاتَها 

يف شــباط املايض قرب بحــر عامن، أثناء نقلها 
.)RPG( »بنادق هجومية وقاذفات »آر يب جي

{ ردود فعل {
ويف ردود الفعل، دانت الخارجية الكويتية بشدة 
ما وصفتها »بالهجامت اإلرهابية« للحوثيني عىل 
السعودية واإلمارات، مشرية إىل أن تعمد جامعة 
ار بأمن دول املنطقة يؤكد خطورة  الحــو اإل

سلوكها.
وشددت الخارجية عىل الحاجة امللحة لتحرك 
املجتمع الدويل لوضع حد لهذا السلوك العدواين، 
عىل حد وصفها. كام دانــت الخارجية األردنية 
إطــالق الحوثيني صاروخني باتجــاه اإلمارات، 

واعتربته خرقا صارخا للقانون الدويل.
وقالــت الخارجية املرصية إنهــا تدعم كل ما 
تتخذه السعودية واإلمارات من إجراءات للتصدي 

للهجامت اإلرهابية، عىل حد وصفها.
يف حني قالــت الخارجية الركية إن هجامت 
الحوثيني »اإلرهابية« عىل الســعودية واإلمارات 
انتهاك واضح للقانون الدويل. أما املتحدث باســم 
الخارجية اإليرانية ســعيد خطيب زاده، فقال إن 
بالده تقف إىل جانب الشــعب اليمني، وإنه يجب 

إنهاء املعاناة هناك عرب املفاوضات السياسية.
وخالل مؤمتر صحفــي تعليقا عىل هجامت 
الحوثيــني عىل اإلمارات أشــار زاده إىل أن وقف 
العنف وإنهاء األزمة التي تشهدها املنطقة يجب أن 
يكون عرب إنهاء الحرب والحصار يف اليمن، حسب 
زمة  ورة التوصل إىل حل رسيع ل تعبريه. وأكد 
يف اليمن، مجددا اســتعداد طهران للمساعدة يف 

امل نحو التوصل لحل سيايس.
يف هذه األثناء، قالت وكالة رويرز إن السفارة 
األمريكيــة يف اإلمارات تنصــح جميع رعاياها 

بتوخي مستوى عال من الوعي األمني.
ومثــل هذه البيانات نادرة، إذ يُنظر إىل اإلمارات 
إىل حــد كبري عىل أنها واحــدة من أكرث األماكن 
أمنا يف الرشق األوســط، لكن السفارة األمريكية 
أصدرت تحذيرا أمنيا مشــابها األســبوع املايض 
عندما استهدف الحوثيون العاصمة اإلماراتية أبو 

ظبي.

مؤكــًدا أن »عدم تصويت ممثــيل االتحاد الوطني 
عىل هيئة رئاســة مجلس النواب هو كرس للوحدة 

الكردية«.
من جهة اخرى، كان االتحاد الوطني الكردستاين 
قــد جدد االحد املايض يف اجتامع ، التأكيد أن برهم 
صالــح هو مرشــحه ملنصب رئيــس الجمهورية 
لواليــة ثانية الفتا يف بيــان اىل أن »مجلس قيادة 
االتحاد اجتمع بحضور رئيس الحزب بافل الطالباين 
ملناقشة الوضع السيايس العراقي، واالستحقاقات 

الدستورية لشعبنا، وتشكيل الحكومة«.
وأكد البيــان  أن  »أحقية االتحاد مبنصب رئيس 
الجمهورية الذي هو اســتحقاق الكــرد واالتحاد 
الوطني، وأنه يرص عىل هذه الحقوق، رغم أن األطراف 

األخرى قدمت مرشحيها بعيدا عن التوافقات«.
ومنــذ أن أعلــن رئيس الربملــان العراقي الجديد 
محمد الحلبويس فتح باب الرشــح ملنصب رئاسة 

الجمهورية يف التاســع من كانون الثاين الجاري، 
قدم 26 عراقيا أوراق ترشحهم ملنصب الرئيس.

ويذكر ان أغلب املرشحني حتى اآلن من األكراد، ومن 
أبرزهم مرشــح حزب االتحاد الوطني الكردستاين 
رئيــس الجمهورية املنتهية واليتــه برهم صالح، 
الكردستاين هوشيار  الدميقراطي  الحزب  ومرشح 
زيباري الذي ســبق أن شــغل حقيبتي الخارجية 

واملالية سنوات عديدة.
كام برز من بني املرشــحني القايض رزكار محمد 
أمــني الذي ُعرف أول مرة أثناء توليه منصب قايض 
محاكمة رئيس النظام العراقي الراحل صدام حسني، 
فضال عن ترشــح امرأة للمنصب هي شيالن املفتي 
التي عادت وأعلنت انسحابها من الرشح للمنصب 

بعد تلقيها تهديدات من جهات حزبية متنفذة.
يشار إىل أن منصب رئاسة الجمهورية من حصة 
املكون الكردي بالبالد وفق العرف الســيايس املتبع 
منــذ أول انتخابات برملانيــة عقدت يف العراق عام 
2005، ورئاســة الربملان من حصة السّنة، ورئاسة 

الحكومة من حصة الشيعة.
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