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رب بين »القوات« و »املستقبل« مخاو من ســــــــيناريو »دموي« يســــــــب »االنتخابات«... و
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الة وفا كورونا لبنـــــــــــان :  
جديـــــــــــد ابـــــــــــة  ا و 

أعلنت  وزارة الصحــة العامة  يف تقريرها اليومي، عن 
تسجيل ٧250 إصابة جديدة بفروس كورونا  ليوم امس، 
رفعت العدد الرتاكمي للحاالت  املثبتة منذ 2١ شباط 2020 

إىل 8٧4١44.
وأوضحــت أنّه »تّم تســجيل ٧05١ إصابة بني املقيمني 
و١٩٩ حالة بني الوافدين«، مشرًة إىل أنّه »تّم تسجيل ١4 
وفاة جديدة خالل الّســاعات الـ24 املاضية، لرتفع العدد 

جاميل للوفّيات إىل ٩5١٣«. ا

طوافة للجيش اللبناين تقوم بايصال املواد الغذائية وتبديل العسكريني يف املراكز املعزولة جراء تراكم الثلوج

مناورات روسية يف القرم

الحرب اليمنية.. اىل اين؟؟

)تتمة املانشيت ص١2( 

)التتمة ص١2( 

)التتمة ص١2( 

)التتمة ص١2( 

)التتمة ص١2( 

بوال مراد

تتســارع التطورات داخليا عىل مســافة 4 اشهر من 

االنتخابــات النيابية مبا يضــع مصر هذه االنتخابات 

عــىل املحك كــام مصر البلــد ككل. اذ يُجمع اكرث من 

مصــدر متابع عىل ان انكفاء رئيس تيار« املســتقبل«  

ســعد الحريري لــن يكون اال بوابــة النقالبات كربى 

اللبنانية حتى موعد االنتخابات،  ستشهدها الســاحة 

فيام تتعاظــم املخاوف من ســيناريو »دموي« يكون 

املحطة االخرة يف مرحلة االنهيار التي يشــهدها البلد 

منذ العام 20١٩. 

ويقول مصدر ســيايس واسع االطالع لـ »الديار« ان 

»كل املــؤرشات واملعطيات املحلية كام الخارجية ال تدعو 

لالطمئنان، الفتا اىل ان االشــهر الـ ٣ املقبلة حساســة 

للغاية وقد تشهد ما حاولنا تفاديه يف العامني املاضيني 

اال وهو تدهور االوضاع االمنية وصوال لالنفجار االمني 

الواســع«. ويضيف املصدر: »اما االخطر فام يبدو دفع 

خارجــي يف هذا االتجاه، واال كيــف نقرأ كل الضغوط 

االمركيــة والخليجية ومحاوالتهم تخيــر لبنان بني 

االســتقرار واالزدهار مقابل تسليم رأس حزب الله وبني 

االنهيار والحرب االهلية يف حال العكس؟!«

وتخ قيادات سياسية وأمنية ان يستغل املتطرفون 

فراغ الساحة الســنية من قياداتها املعتدلة خاصة وان 

استعادة تنظيم »داعش« نشاطه يف مدينة طرابلس يف 

االشــهر القليلة املاضية ال يدعو لالطمئنان، »فحتى ولو 

كانت حركته يف االشهر املاضية من لبنان باتجاه العراق، 

ء مينع ان تتحول حركة عكســية خاصة يف ظل  ال 

التطــورات الحاصلة يف الحركة. فمتى اقت مخططا 

دوليا ذلك، توىل التنظيم الذي بات واضحا انه يتحرك وفق 

اجندات دولية معروفة، تنفيذه بحذافره«. 

 جواب دبلومايس 

وتعترب مصادر مطلعة عىل جو حزب الله ان »املبادرة 

الخليجيــة التي توىل الكويتيــون عرضها عىل لبنان ال 

تندرج باطار رغبة هذه الدول وعىل رأســها السعودية 

بالحــل، امنا بالعكس متاما تــأيت باطار الضغوط التي 

متــارس عىل لبنان والتي يبدو انها بلغت آخر مراحلها«. 

وتقــول املصادر لـ »الديار«: يعي املروجون للمبادرة انها 

غر قابلة للتنفيذ وان املوافقة عىل كل بنودها ومن بينها 

تطبيق القرار ١55٩ يعني الســر مبخطط  نزع ســالح 

حزب الله ما ســيؤدي لحرب اهلية يف لبنان«.

ــة  ــال ــي  ــ ــا ف ــهـ ــواتـ ــن تـــضـــع قـ ــطـ ــنـ ــة: واشـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ مـــــــة األوكـ األ
ــقــرم ــريــة فـــي ال ــا تــطــلــ مـــنـــاورات عــســ ــيـ هــب قــصــو وروسـ تــ

اسو للتجسس ة لبرنام بي اســـــتقالة مدير شـــــركة »إن إ أو« املال

نددت روسيا أمس الثالثاء بوضع آالف الجنود األمركيني يف 
حالة تأهب بسبب األزمة بشأن أوكرانيا، واعتربت ذلك »تصعيدا 
للتوتر« من جانب واشــنطن، كام أعلنت عن إطالق مناورات 

عسكرية يف الجنوب وشبه جزيرة القرم.
وقال املتحدث باسم الكرملني دميرتي بيسكوف للصحفيني 
»نراقــب بقلق كبــر هذه التحركات األمركيــة«، مضيفا أن 
الواليــات املتحدة تتســبب من خالل ذلــك »بتصعيد التوتر«، 
عالن عن ســحب عائالت الدبلوماسيني  كام فعلت أمس مع ا
األمركيني من أوكرانيا بســبب خطر وشــيك وفق واشنطن، 

يتمثل باجتياح رويس لجارتها املوالية للغرب.
وكانــت وزارة الدفاع األمركية أعلنت أمس أن قوة عديدها 
8500 عســكري أمريك وضعــوا يف »حالة تأهب قصوى« 
تحسبا الحتامل نرشها دعامً لقوة التدخل التابعة لحلف شامل 

األطليس ردا عىل األزمة األوكرانية.
يف املقابل، حشــدت روســيا ١00 ألف جندي قرب الحدود 

نقلت صحيفة »جروزاليم بوست« االرسائيلية عن تقارير 
قولهــا إن آرش ليفــي رئيس مجلــس إدارة رشكة »إن إس أو« 
)NSO( قد استقال من منصبه، وذلك بعد أيام من تفجر فضيحة 
رسائيلية يف اســتخدام  جديــدة للرشكة بتــورط الرشطة ا

برامجها التجسسية.
وتعتــرب رشكة »إن إس أو« من أبــرز رشكات التكنولوجيا 
رسائيليــة، وقد اشــتهرت مؤخــرا بتطويرهــا لربنامج  ا
»بيغاســوس« )Pegasus( للتجســس، املتهم باملشاركة يف 
ة تضم نحو 50 ألف هاتف عىل مستوى العامل،  استهداف قا
ومن بينها أرقام لصحفيني ونشــطاء وسياسيني يف عدد من 

الدول.
رسائيلية أن آرش  وذكرت صحيفة »كلكليست« االقتصادية ا
ليفي -الذي شــغل يف املايض منصب مدير رشكة »أوربوتيك« 
)Orbotech(- كان قد توىل إدارة رشكة »إن إس أو« يف نيسان 
نجليزية  2020، وأن تعيينــه جاء بصفته ممثــال للرشكة ا

املباشر  املفاوضات  و  يراني:  ا النووي 
املبدئية هران  و واشنطن  موافقة  بعد  تتقدم 

ــة مـــــن اتـــــســـــا دائــــــــــر الـــــحـــــرب الــيــمــنــيــة ــقـ ــلـ ايــــــــــران قـ
ــي«  ــــواريــــ الــحــو ــحــ » ــب ــاالت أمــيــركــيــة إمـــاراتـــيـــة ل ــ ــص ــ إت

حــذرت وزيرة الخارجيــة الربيطانية ليز 
تروس أمس الثالثاء من أن املحادثات الرامية 
إىل إحيــاء االتفاق النــووي تقرتب من مأزق 
خطــر، يأيت ذلك يف الوقــت الذي أبدت فيه 
الواليات املتحدة اســتعدادها الجتامع مبارش 

يرانيني. مع ا

وأضافت الوزيرة الربيطانية أمام الربملان أن 
هذه املفاوضــات عاجلة والتقدم الذي تحرزه 
ليس رسيعا بالقــدر الكايف، وقالت »نواصل 
العمــل برشاكــة وثيقة مــع حلفائنا لكن 

أجرى رئيس هيئة األركان املشرتكة مارك مييل اتصاال هاتفيا 
ماراتية الفريق الركن حمد  مع رئيس أركان القوات املسلحة ا
الرميثي، يف حني أعربت إيران عن قلقها من اتساع دائرة الحرب 
يف اليمن، وذلك بعد إعالن الحوثيني، للمرة الثانية عىل التوايل، 

ماراتية بصواريخ. استهداف مواقع يف العاصمة ا
وذكر بيان لوزارة الدفاع األمركية أن مييل والرميثي ناقشا 
مارات والظروف األمنية يف الرشق  هجــامت الحوثيني عىل ا

األوسط.
وأدان رئيس هيئة األركان األمركية، حسب البيان، الهجومني 
ماراتية  مارات وأشاد بالقوات املسلحة ا اللذين تعرضت لهام ا

لنجاحها يف التصدي للتهديدات.
مــارايت بدء تنفيذ عملية  وقد أعلن التحالف الســعودي ا
عســكرية ضد ما وصفها بأهــداف مرشوعة يف العاصمة 

اليمنية صنعاء.
ورة  وأضاف التحالف أن العملية تأيت استجابة للتهديد وال
العســكرية لحامية املدنيني من الهجامت العدائية للحوثيني، 

حدث سيايس كبر حصل أمس األول وهو 
تعليق الرئيس ســعد الحريري وحزبه تيار 
املســتقبل اشرتاكهام يف الحياة السياسية 
اللبنانية. القــرار الذي اتخذه الحريري هو 
األول بهذا الشــكل منذ االســتقالل وحتى 
يومنا هذا، وال يشــبه مقاطعة املسيحيني 
لالنتخابات النيابية عام ١٩٩2. انها فرصة 
النيايب،  للوجوه الجديدة لدخــول املجلس 
تكون من نخبة املجتمع اللبناين، لكن هنالك 
خطر أن يتهافت الزاحفون اىل كريس النيابة 
الســتغالل شعارات شعبوية سطحية مثل 
انهاء االحتالل االيــراين بدل القول النفوذ 
االيراين. الســؤال هو، ماذا قــرر الرئيس 

الحريــري ان ينتظر يك يعــود وتياره اىل 
الحياة السياســية؟ ألن االنسحاب معروف 
ان له خلفيات ســعودية، لكن عىل الصعيد 
الداخــيل، ما هي العنارص التي ســتؤدي 

بالحريري للعودة اىل العمل السيايس؟
ان عــىل الحريري ان يــرشح اكرث عن 
خطوتــه، وكان عليه ان يوضح للشــعب 
اللبناين ما الذي ينتظره، ففي قرار الحريري 
نقطة قوة وفيه نقطة ضعف وعىل الحريري 
ان يوضح للرأي العام اللبناين اعامق قراره، 
ألن الكالم بقي ســطحياً دون ان يتم رشح 

فلسفة انسحابه.

عىل طريق الديار

»الديار«
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ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س

األربعاء 26 كانون الثاين 2022

بـــــــــهـــــــــاء الــــــــحــــــــريــــــــري
ــم ــ ــطـ ــ ــريـ ــ فــــــــــي قـــــــصـــــــر قـ

نبيه الربجي

الكالم...  خالصة 
الندلعــت  لــوالي 
اآلن  األهلية.  الحرب 
أن  باســتطاعتكم 
تذهبوا، ســراً عىل 

األقدام، اىل جهنم!
الدمــوع،  تلــك 
دمــوع الفــراق، ال 
أي  يــدّي  تغســل 
ســيايس كان عىل 

مدى ســنوات رشيكاً يف ذلك الكونســورتيوم 
القبيل الذي قادنا اىل الخراب...

هذا وقت النوايا الســيئة. قيل له : أخرج من 
ثقب الباب، ودع بهاء يدخل من الباب. ال نتصور 
أن ابتعاد الرئيس ســعد الحريــري عن املرسح 
ليس مربمجــاً ليتقاطع مع الحلقات األخرى من 
الطوائفي  الحصار  احكام  يلحظ  الذي  السيناريو 
حول حزب اللــه، وان كنا عىل ثقــة بأن قيادة 
الحزب عىل بيّنة من كل ما يحدث داخل الجدران 
الغرق يف  امللكية، لدفعهــا اىل  امللكية، وغــر 

املستنقع الداخيل.
قطعاً ال نشك يف مواقف الكويت حيال لبنان، 
واملامها بالتضاريس السياسية، والطائفية، فيه. 
وال مجــال الغفال دورهــا التاريخي يف تفكيك 
األزمات التي طاملا عصفت بالســاحة اللبنانية. 
معلوماتنا تؤكد أنه منــذ أن اتخذت الرياض تلك 
الديبلوماســية  تتوقف  مل  الصارخة،  االجراءات 
الكويتيــة عن الســعي الحتــواء التدهور يف 

العالقات بني بلدان مجلس التعاون ولبنان.
الكويتيــون قالوا ليس مــن مصلحة العرب، 
والخليجيني بوجه خــاص، أن يرتك لبنان للرياح 

الهوجاء.
هم يعلمون أن البنود التي صاغها السعوديون 
كمدخل »العــادة الثقة«، هي رشوط أكرث من أن 
تكون مستحيلة، لكن الوزير أحمد نارص الصباح 
واثق من أن باســتطاعة الديبلوماسية أن تفتح 
الباب أمام خطوات ميكن أن توصل اىل تفاهامت 
مــا، كون نظرة جــزء كبر مــن الللبنانيني اىل 
»ارسائيل« ال ميكن أن تتزحزح، وهم الذين طاملا 
عانوا من البعد الهمجي )التورايت( يف »السياسة 

االرسائيلية«.
ما ســمعه الوزير الضيف من مرجعية عرفت 
بعالقاتهــا »الوجدانية« مع دولــة الكويت »لن 

تفتح أبواب بروت ثانية أمام برابرة القرن«!
ال حل للمنظومة العســكرية لحــزب الله اال 
يف دولة  قــادرة، ال يف دولة يف أقىص حاالت 
الهلهلة. الهلهلة السياسية، والهلهلة االقتصادية 

وحتى... األخالقية.
لبنان هكــذا، ومنذ قيامــه، لبنانان. الرتكيبة 
الطائفية التي أرىس  قواعدها دستور الجمهورية 
املقنعة،  الكونفديرالية  الثانية، كّرســت  منطق 
دون اســتحداث تلك الديناميكية التي تفيض اىل 
بناء دولة موحدة، وقــادرة، عىل احتواء الرياح 

التي ما انفكت تدق عىل كل األبواب.
الحريرية.  الخطوة  الكثر بعد  أن نتوقع  علينا 
مثة انتخابات نيابية بعد أشــهر قليلة. اســئلة 
كثــرة، واحتامالت كثــرة. ال رئيس جمهورية 
يخلف الرئيس ميشــال عون. وهناك من يتوقع 
استقالة نواب »كتلة املســتقبل«، وحتى اخراج 
الــوزراء الحريريني من الحكومة. أي فراغ رهيب 

يف انتظارنا؟
الحريــري االبن، مثل الحريــري األب، وديعة 
ســعودية. لكن املشــهد تغر كثــرا يف قرص 
الياممــة. األمــر محمد بن ســلامن حني أمر 
اعتقال ســعد الحريري، امنــا كان يعتقل ايضاً 
رفيــق الحريري. ال مكان لهذه العائلة يف أجندة 
ويل العهــد ألنــه يعتربها »عائلــة الصفقات 

املجنونة«.
االنتخابية.  الخارطــة  هزة دراماتيكيــة يف 
هل تتبعرث الكتلة الناخبة ل »تيار املســتقبل« أم 
أن مثة جهة تتوىل ادارة تلــك الكتلة يف اتجاه 
التصويت للصقــور يف الطوائف األخرى، والذين 
بارشوا بحفر الخنادق استعداداً لليوم الكبر يف 

الحرب املفتوحة ضد حزب الله؟
وراء الضوء، يرتدد أن الســيدة نازك الحريري 
قالــت، بعدما تابعــت خطاب ســعد الحريري، 
وهي التي تعلم أي مســافة ضوئية تفصل بني 
قيامة  »اليوم  االبن:  األب وشــخصية  شخصية 
رفيق الحريري«. هل تفتح أبواب قرص قريطم مبا 

يعنيه القرص، أمام بهاء الحريري؟
يف ظل توترات دولية، واقليمية، عاصفة، وال 
بد وان تنتج واقعاً آخر عىل مستوى االعامل، كام 
عىل مســتوى االقليم .املنظومة السياسية  تبدو 
اآلن أمام أزمة البقاء والالبقاء. الخارطة الجديدة 
للمعادالت، وللعالقات، يف الرشق األوسط مل تعد 
ترتبط مبفاوضات فيينا. قد نكون أمام شكل آخر 

من أشكال البلقنة.
ابحثوا  هاميش.  تفصيل  لبنان  يف  االنتخابات 
منذ اآلن عن الشكل اآلخر، وعن الصيغة األخرى، 

لجمهورية تلفظ أنفاسها األخرة!!

ملــاذا اخــتــار الــحــريــري االنــســحــاب مــن املشهد الــســيــاســي... ومــا هــي االســبــاب؟
املختلطة االنتخابية  ــر  ــدوائ ال فــي  اوراق  وخــلــط  السني  الــصــوت  وتشتت  فـــراغ 

ــن ضـــائـــع ــ ــش لـــبـــديـــل عـ ــيـ ــتـ ــفـ ــتـ ــة الـــســـيـــاســـيـــة« والـ ــ ــري ــ ــري ــ ــح ــ افــــــــول »ال
رســـالـــة ســـعـــوديـــة لــلــطــبــقــة الــحــاكــمــة بـــــدأت بــرئــيــس »تـــيـــار املــســتــقــبــل«

محمد بلوط

املؤكد ان الرئيس ســعد الحريري عاد من 
االمارات بقرار ال رجعة عنه، اعتزال السياسة 
حتى اشعار آخر. اما اللقاءات واملشاورات التي 
اجراها مع اهــل البيت ومع بعض االصدقاء 
والحلفاء، فلم تكن سوى مجرد تحرك شكيل 
ممزوج بالعاطفة العالن اعتزاله املؤقت من 

بروت وليس من اي مكان آخر.
الجميــع او معظم االوســاط الشــعبية 
ان  ادركوا منذ فرتة غر قصرة،  والسياسية 
الحريري اخذ ينســحب تدريجا من الساحة 
الضغوط عليه  ان  ادرك  ان  السياســية، بعد 
تفوق قدراته، وهي اكــرب من كل املحاوالت 
التــي بذلت عىل غر صعيــد لبقائه رشيكا 
سياســيا يف لبنــان، ومــن الخطأ حرص 
املرسح  االنسحاب من  الحريري  قرار  اسباب 

السيايس يف املرحلة املقبلة بسبب واحد، لكن الصحيح ايضا، 
ان هنــاك عامال قويــا اثقل كاهله منذ فرتة طويلة ســاهم 
مساهمة رئيسية يف خروجه او اخراجه من املشهد السيايس 

حتى اشعار آخر.
وال يختلف الخصوم والحلفاء، ان هذا العامل املؤثر بقوة اىل 
قراره هو املوقف السعودي منه شخصيا ومن »تيار املستقبل« 
كنهج واداء وهيكلية سياســية. اتخذ ويل العهد الســعودي 
االمر محمد بن سلامن منذ توليه السلطة قرارا ال رجعة عنه 
بتصفية حســاب الحريري الســيايس دون ان يفكر بالبديل 
الســني، واكتفى يف مرحلة الحقة بعــد حادثة احتجازه ثم 
االفراج عنه بوساطة الرئيس الفرنيس ماكرون بالتعامل مع 
رئيس حزب »القوات اللبنانية« سمر جعجع كحليف رئييس 
للمملكة يف لبنان، مضافا له بعض املنّصات السياســية غر 

الفاعلة واملؤثرة يف الشارع ويف غر الشارع.
ادرك الحريــري منذ ذلك الوقت ان »الفيتو« الســعودي لن 
يرفع عنه بســهولة، وانه بات امام خيارين: اما فّك االرتباط 
مع الرياض وسلوك مسار آخر، وهذا غر وارد او ممكن عنده، 
او التوجه اىل االصدقــاء الدوليني لرأب الصــدع مع القيادة 
الســعودية، لكن الوساطات الدولية ال سيام وساطة الرئيس 
الفرنيس ماكرون فشلت غر مرة، ما احبط باريس فاختارت 
االستسالم لالمر الواقع والرهان عىل الرئيس ميقايت لخالفة 

الحريري يف رئاسة الحكومة.
اصيــب الحريري بخيبــة امل من الرهان عىل الوســاطة 
الدولية، ومل ينجــح رهانه ايضا عىل مســعى مامثل ملرص 
واالمارات، فوجد نفســه امام خيار االنســحاب من املشهد 
الســيايس والنيايب اىل حني توافر فرصة عودته اىل الساحة 

السياسية اللبنانية.
واىل جانب عامل »الفيتو« السعودي، واجه الحريري ظروفا 
معقدة وصعبة يف الداخل اللبناين، خصوصا من قبل الرئيس 
عون وصهره باســيل بعد سقوط التسوية معهام واستقالته 
بعد اندالع انتفاضة ١٧ ترشين يف خطوة احادية ساهمت يف 

حرش العهد وزيادة نقمته عليه.
رفض الحريري بعد ١٧ ترشين 2.١٩ عقد اتفاق او تسوية 

جديدة مع الرئيس عون وباســيل، وراهن الحقا بعد انفجار 
املرفــأ وتداعياتــه تشــكيل حكومة مــن وزراء اختصاص 
مســتقلني اقــرب اىل مواصفــات ورشوط املجتمع الدويل 
وخصوصا واشنطن واالتحاد االورويب، لكنه اصطدم بعقبتني 
اساســيتني: معارضة رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر 
بالدرجة االوىل، وغياب مؤازرة حلفاء االمس، بل سعيهم بكل 

قوة ايضا الفشال مهمته وهدفه.
اما الثنايئ الشــيعي فقد حاول قدر املســتطاع ان ينجح 
بتشــكيل حكومة اختصاصيني تكون موضع ثقة سياسية 
ونيابية، لكنه فشــل يف تحقيق هذه املعادلة السباب عديدة، 
داخلية ابرزهــا من تعّنت الرئيس عون وباســيل، وخارجية 
الحريري  ازدادت عــىل  التي  الســعودية  ابرزها الضغــوط 

وساهمت باعتذاره.
واىل جانب هــذه العوامل السياســية والخارجية، برزت 
عوامل اخرى منها ما يتعلق بوضع »تيار املســتقبل« وتراجع 
شعبيته نســبيا مثل باقي التيارات واالحزاب، ومنها ما يتعلق 
بوضعه الشخيص واالزمة املالية التي حلّت به، خصوصا بعد 
تصفيــة رشكة »اوجيه« وتراكم الديون عليه نتيجة ما انفقه 

عىل غر صعيد.
ومام ال شــك فيــه ان الحريري وجد نفســه مجربا عىل 
االنسحاب من املشهد السيايس واالنكفاء حتى توافر ظروف 
اخرى تعيده اىل الساحة مجددا، لكنه بقي رغم كل الضغوط 
متمســكا بهوية االعتدال ورفض االنخــراط يف اي مرشوع 
يصّب يف اشــعال فتنة طائفية او مذهبية يف البالد، ورمبا 
يكون هذا املوقف احد االســباب التــي ادت اىل االطاحة به 

وبتياره يف هذه املرحلة.
ما هي تداعيــات تعليق عمل الحريري وتياره الســيايس 

والنيايب؟
يؤكد مصدر ســيايس بارز ان خروج الحريري وتياره من 
اللعبة السياســية بكل ادواتها يــرتك فراغا كبرا عىل صعيد 
السنية  القوى والشخصيات  ان  الســنية، خصوصا  الساحة 
االخــرى ليس مبقدورها ملء هذا الفراغ من اآلن وحتى موعد 

االنتخابات النيابية يف ايار. 
ويقول املصدر يف هذا املجال، ان ابرز الشــخصيات السّنية 

الرئيس ميقايت  اليوم هو  الوازنة سياســيا 
الــذي يحظــى برصيد دويل وعــريب جّيد، 
ويرتأس الحكومة املغطاة من املجتمع الدويل 
اللبنانية،  النيابية والسياسية  االكرثية  ومن 
ويحظى ايضا برصيد شــعبي ال بأس به يف 
الشــامل عموما، لكنه مل يتمكن من توسيع 
رقعة هذا الرصيد اىل بروت وصيدا والبقاع، 
لذلك فانه غر مهيأ مللء الفــراغ الذي تركه 

انسحاب الحريري وتياره.
اما الشقيق بهاء الحريري فهو ينشط من 
النشطاء  خالل فريق عمل مشكل من بعض 
لتكوين وتأليف لوائح يف املناطق الســنية، 
معتمــدا يف الدرجة االوىل عــىل الخطاب 
املتشدد ضد ايران وحزب الله كامدة تعبئة يف 
الوسط السّني، وعىل عنرص املال الذي يسعى 
من خالله اىل تكرار تجربة والده وشــقيقه  
»عىل مصّغر«. وحتــى اليوم مل يتمكن بهاء 
الحريري من تكوين رصيد شعبي يعّول عليه 
يف تحقيق خرق مؤثــر يف االنتخابات املقبلة، ورمبا تتنامى 
لديه ولدى رئيــس »القوات اللبنانبة« فكرة التعاون االنتخايب 
يف بعــض الدوائر لتحقيــق منافع متبادلة، لكــن مثل هذا 
التحالف، برأي املصدر، لن يحقق نتائج مهمة بســبب النقمة 
يف الشارع الســني ضد جعجع واتهامه بطعن الشيخ سعد 

بالظهر.
اما القوى املتشددة من الذين خرجوا من »املستقبل« امثال 
ارشف ريفي واحمد فتفت وغرهام، فان تحالفهام اليوم مع 
بعض الجامعات السياسية من املسيحيني او الناشطني تحت 
عنــوان محاربة ايران لن ينجح يف تكويــن تحالف انتخايب 

مؤثر.
وبرأي املصدر الســيايس ان »الجامعة االسالمية« مل تعد 
تشكل تيارا يحسب له الحساب يف االستحقاق االنتخايب كام 
كان يف التسعينات، وان الدعم الرتيك لهذه الجامعة لن يغر 

من واقعها املأزوم.
من هنــا، يرى املصــدر ان ال احد يســتطيع ان ميأل فراغ 
اعتزال الحريري وتياره يف الوقت الراهن، وان الشارع السني 
سيتشــتت يف االنتخابات ويتوزع ميينا وشامال. فهناك من 
سيلتحق مبيقايت اذا ما قرر املشاركة يف االنتخابات ترشيحا 
وانتخابا، وهناك من يلتحق بالفريق السيايس السني املتحالف 
مع الثنايئ الشــيعي، وهناك نســبة غر قليلة ستنخرط يف 
تأييد لوائح املجتمع املدين، ويبقى هناك فئة ســتلتحق وتؤيّد 

بهاء الحريري والجامعات والشخصيات السنية املتشددة.
ويؤكد املصدر ان خروج الحريري و »املستقبل« من الحلبة 
السياسية يساهم يف خلط االوراق انتخابيا ليس عىل صعيد 
الساحة الســنية فحسب، بل ايضا عىل الســاحة الوطنية، 
خصوصــا يف الدوائر املختلطة التي ميلك فيها »املســتقبل« 
ثقال شعبيا مثل الشوف وزحلة وصيدا وبعلبك الهرمل والبقاع 

الغريب وطبعا بروت.
ويقول املصــدر ان عملية خلط االوراق ســتكون موضع 
تركيز واهتامم لدى كل القوى، ال ســيام الحليف وليد جنبالط 
والحلفــاء يف البقاع الغــريب وزحلة، اما الثنايئ الشــيعي 

فحساباته االنتخابية مبنأى عن »املستقبل« بشكل عام.

كامل ذبيان

 حصل ما كان متوقعا منذ اشــهر ال بل منذ اكرث من خمس 
ســنوات، بان الرئيس سعد الحريري، ســيكون خارج الحياة 
السياســية يف لبنان، وهو منذ تقديم اســتقالته من رئاسة 
الحكومة يف الرياض يف 4 ترشين الثاين 20١٧، تبلغ الرسالة 
من القيادة السعودية، وتحديدا من ويل العهد االمر محمد بن 
سلامن، بان ال مكان له يف العمل السيايس، وان فرتة السامح 
التي اعطيت له ســعوديا، بطلب من الرئيس الفرنيس مانويل 
ماكرون واالدارة االمركية، وحاكم االمارات املتحدة الشــيخ 
محمد بن زايد، والرئيس املرصي محمد الســييس، انتهت يف 

اململكة للحريري الذي تبلغ بان ابوابها اقفلت بوجهه.
هذا القرار السعودي، يعود اىل اداء الحريري السيايس يف 
لبنان، وتحميله مســؤولية وقوعه تحت »نفوذ ايران ممثلة 
بحزب الله«، الذي يؤكد املسؤولون السعوديون، بان ال مشكلة 
لهم مع لبنان، ســوى اختطافه من قبل »حــزب الله« الذي 
يهدد »االمن القومي العريب« كام جاء يف بيانات صدرت عن 
الســعودية ودول يف مجلس التعاون الخليجي، وما تضمنته 
املذكرة او الرســالة التي اىت بها وزيــر الخارجية الكويتية 
وابلغها اىل املســؤولني اللبنانيني، ان ينفذوا القرارات الدولية 

١55٩ و١680 و١٧0١، وكلها مرتبطة بسالح »حزب الله«.
اما وقد اعلــن الحريري عزوفه عن الرتشــيح وحل »تيار 
املســتقبل« وخروجه مــن االنتخابات النيابية، بدأ الســؤال 
يطرح من هو البديل عن »الحريرية السياســية«، التي انتهت 
صالحياتها بعد اربعني عاماً من الخدمة، واحيلت اىل التقاعد 
حيث شكلت هذه الظاهرة السياسية التي قامت مع بدء رفيق 
الحريري التعاطي بالسياســة يف لبنان منذ مطلع مثانينات 
القرن املايض، مل تعد صالحة لالستخدام يف املرحلة الحالية، 
التي ملّح اليها ســعد الحريري، بانه ضد الحرب االهلية، التي 
تفرض حصول تســويات داخلية ملنعها، وهو ما يدفع مثنه، 
منذ العام 2005 بعد اغتيال والده وانتقال الوراثة اليه، فتشر 
مصادر سياســية اىل ان »تيار املستقبل« الذي يعيش مرحلة 
ترهــل، مع انقطاع التمويل عنه وعن مؤسســاته االعالمية 

والصحية واالجتامعية والرتبوية، فان البديل عنه يحاول ان 
ميأله بهاء الحريري الذي يرى الفرصة مناسبة، لجذب اعضاء 
ومنارصين يف »تيار املســتقبل« اليه وهــو ما بدأ يعمل منذ 
انخراطه قبل اكرث من عامني يف العمل الســيايس عرب دعم 
»الحراك الشــعبي«، وصوال اىل تأســيس تيار »سوا للبنان«، 
اذ  يبدو انه هو االقرب اىل اعادة االرث الســيايس اليه، والذي 
انتزع منه بقرار ســعودي، من خالل االمر بندر بن سلطان، 
الذي اختار ســعد وقدمه اىل االدارة االمركية برئاسة جورج 

بوش االبن بانه سيكمل يف السياسة ما بدأه والده.
لكن الشقيق االكرب لسعد، مل يحظ بعد عىل رىض سعودي، 
حيث يحاول تقديــم اوراق اعتامده يف الرياض، واملعروف من 
املسؤولني السعوديني، لكنه مل يحصل عىل جواب بعد الن اجواء 
اململكة هي بان ال عودة اىل »الحريرية السياسية« وفق املصادر 
التي تكشف بان ويل العهد االمر محمد بن سلامن، ينظر اىل 
»الحريرية السياسية« بانها جزء من الطبقة الفاسدة يف لبنان، 
التي اوصلتــه اىل االنهيار، وال بد من تبديل هذه املنظومة التي 
بدأت بســعد الحريري، الذي تضامن مع رئيس الحزب التقدمي 
االشرتايك الذي بدأ يشــعر بانه تبلغ رسالة سعودية قاسية 
باعتزال الحريري السياسية، وان القرار يف اململكة هو التخلص 
من السياســة الســابقة التي كانت تعمل بها يف لبنان، بدعم 

حلفاء لها، مل يكونوا عىل مستوى املسؤولية.
لذلك، فان استقالة الحريري من العمل السيايس، تقرأ بانها 
هز لعرش من هم يف السلطة، التي ينظر اليها املجتمع الدويل 
بانها فاسدة، ومل تقم باصالحات، فافلست الخزينة اللبنانية، 
حيث تلتقي وجهة النظر السعودية مع الفرنسية واالمركية، 
بالتحول نحو ســلطة جديدة، قد تكون موجودة يف ما سمي 
»املجتمع املدين« او »االنتفاضة«، برأي املصادر التي تشر اىل 
ان محمد بن ســلامن يعترب نفسه، بانه قام مبحاربة الفساد 
يف بالده، والقرب املقربني من انسبائه واهله، حتى وصل به 
االمر اىل الســؤال عن ثروة آل الحريري يف السعودية، وكيف 
حصلت عليها، فتم عرضها للمزاد العلني، بعد وقف املشــاريع 
عنها قبل سنوات، وبان العالقة التي كانت تربط رئيس الديوان 
املليك عبدالله التويجري بآل الحريري، ال سيام سعد، واتهامه 

باختالس اموال، هو ما زاد من غضب اململكة عىل سعد، كام 
تنقل املصادر عن مســؤولني سعوديني، مذكرين باملليار دوالر 
التي قدمها امللك الراحل عبدالله بن عبد العزيز كمكرمة للبنان 

لتعزيز قوى االمن الداخيل عرب التويجري.
اما عن البدائل التي تطرح لوراثة الحريرية السياســية، فان 
ليس من حاالت موجودة داخلهــا، اال من بعض ما كانوا فيها 
او مقربني منها، كالنائب نهاد املشــنوق الذي يقدم نفسه عىل 
انه مع »الحريرية الوطنية« وليس السياسية مبعناها الطائفي 
او املذهبي او املناطقي، كــام يحاول البعض تقدميها حيث مل 
يظهر بعد ملن سيكون التمثيل االوسع يف الطائفة السنية، اذ 
ان قوى سياسية وحزبية موجودة عىل الساحة السنية ولها 
ممثليها »كالجامعة االســالمية«  وجمعية املشاريع الخرية 
االسالمية، وحزب االتحاد برئاسة عبد الرحيم مراد، والتنظيم 
الشعبي النارصي برئاسة اسامة سعد، و«تيار العزم« برئاسة 
نجيب ميقايت، وتيار الكرامة برئاسة فيصل كرامي، والحضور 
الشعبي للنائب جهاد الصمد، اضافة اىل نائبني يف »كتلة الوفاء 
للمقاومة« وليد سكرية و«التنمية والتحرير« قاسم هاشم، وقد 
التقى ستة نواب سنة وشكلوا منهم »اللقاء التشاوري«، وهم 
ال يتفقون بالكامل مع »الحريرية السياسية«، التي تظهر قوتها 

يف بروت وطرابلس واقضية الشامل.
فمن داخل »الحريرية السياســية«، هناك من يعمل عىل ان 
يكون البديل لسعد، او »تيار املستقبل« حيث يقوم النائب فؤاد 
مخزومي نفســه من خالل خطــاب مذهبي وتحرييض ضد 
»حزب الله« وهذا ال يعمل منه مرجعية سياسية سنية، وفق 
املصادر، الن الُســنة يف لبنان عرفوا يف تاريخهم انتامءات 
ووالءات، وكانت الحركة النارصية التي مّثلها الرئيس الراحل 
جامل عبــد النارصيف الخمســينات والســتينات من القرن 
املــايض، هي ما جذبت الجمهور الســني، والتي اعلنت فكرة 
القومية العربية والتحرر من االســتعامر، ومساندة القضية 
الفلسطينية التي القت دعام واحتضانا لها يف البيئة السنية، 
التي عاشــت مرحلة الحريرية السياســية منذ ما بعد اتفاق 
الطائف. فهل يفتش الســنة يف لبنان عــن هوية كبدل عن 

ضائع بافول الحريرية السياسية.

بــــري دعــــا اللجــــان النيابيــــة املشــــتركة
ــل ــب ــق ــاء امل ــ ــ ــع ــ ــ ــى جـــلـــســـة األرب ــ ــ ال

دعا رئيس مجلس النواب  نبيه بري ، لجان املال واملوازنة، 
الوطنــي والتجارة والصناعة  االدارة والعدل، واالقتصاد 
والتخطيط، اىل جلسة مشرتكة يف متام الساعه العارشة 
والنصف من قبل ظهر يوم االربعاء الواقع يف 26 كانون 

الثاين الجاري 2022، وذلك لدرس:
- إقرتاح قانون املنافسة.

- اقرتاح القانون الرامــي اىل تعديل نص املادة 80 من 
القانون رقــم ١44 قانون موازنة العــام 20١٩ الصادر 

بتاريخ ٣١ /٧/ 20١٩ .
- اقرتاح القانون الرامي اىل اســرتداد االموال النقدية 
واملحافــظ املالية املحولة اىل الخارج بعد تاريخ ١٧ / ١0 

.20١٩/

ــون ــدمـ ــخـ : االعــــــــتــــــــداءات عـــلـــى رجــــــــال ونـــــســـــاء يـ تـــيـــنـــنـــتـــي 
ــي ــدولـ ــانــي والـ ــن ــب ــل ــن ال ــي ــون ــان ــق ــوجــب ال ــم ــم ب ــرائـ ــام جـ ــسـ  قــضــيــة الـ

»اليونيفيل«  باسم  الرسمي  الناطق  قال 
أندريــا تيننتي يف بيان: »تعــرّض جنود 
حفظ ســالم كانوا يف دوريــة روتينية 
لهجوم غريب قريــة رامية بجنوب لبنان، 
بعد أن تم اعرتاض ســياراتهم، حيث جرح 

أحد الجنود«.
ولفــت إىل أن »الجناة قامــوا بتخريب 
آليتني ورسقة عدد مــن األغراض«، وقال: 
»إن القــوات املســلحة اللبنانية كانت يف 
تهدئة  من  متكنت  والحقا،  الحادث.  مكان 

الوضع«.
وأشــار إىل أن »جنود حفظ الســالم مل يكونوا عىل أمالك 

خاصة، ولكن عىل طريق عام يسلكونه يف 
العادة وكانوا يقومون بعملهم لتنفيذ قرار 
الدويل ١٧0١ والحفاظ عىل  مجلس األمن 

االستقرار يف جنوب لبنان«.
وقــال: »مبوجب القــرار ١٧0١، تتمتع 
اليونيفيل بحرية الحركة الكاملة والحق يف 

القيام بدوريات داخل منطقة عملياتها«. 
وأعترب تيننتي أن »االعتداءات عىل الرجال 
والنســاء الذين يخدمون قضية الســالم 
اللبناين  القانونني  مبوجــب  جرائم  تعترب 
والدويل«، داعيا »الســلطات اللبنانية إىل 

التحقيق يف هذه الجرمية ومحاكمة املسؤولني عنها«.

كبتاغون شحنة  أوقــفــنــا   : مــولــوي 
في البحر كانت ُمتوّجهة الى إفريقيا

أعلن وزير الداخلية بســام مولوي، خالل مؤمتر 

صحايف مشرتك مع املدير العام لقوى األمن الداخيل 

انه »استطعنا إيقاف شحنة كبتاغون مخبأة بالشاي 

يف البحر، ومتت إعادتها إىل بروت«.

»الشــحنة كانت متوجهة  ان  واشار مولوي اىل 

إىل أفريقيــا وبالتحديد توغــو، وكان من املفرتض 

أن تتوّجــه بعدهــا إىل الخليج وعــىل األرجح إىل 

السعودية«.

الذي  الدقيق  باملتابعة والعمل األمني  ونوه مولوي 

قامت وتقوم به شــعبة املعلومات من خالل متابعة 

كل شبكات تهريب الكبتاغون.



ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ
االربعاء 26 كانون الثاين 2022

عر العاقات اللبنانية – االميركية مع شّيا
ــســاعــد لبنان ــي مل ــرب ــع ــاون ال ــع ــت ــال ــاد ب ــ ــوري واشـ ــسـ ــة الـ ــطــاق يــــر ال ــس الــجــمــهــوريــة اســتــقــبــل و ــي رئ
ــون والـــتـــســـهـــيـــات ــ ــعـ ــ ــل الـ ــ ــم كـ ــديـ ــقـ ــتـ ــقـــضـــي بـ ــس االســــــــد تـ ــ ــي ــ ــرئ ــ امـــــل : تـــوجـــيـــهـــات ال الـــــ

استقبل رئيس الجمهورية العامد ميشال 
عون، بعد ظهر امس يف القرص الجمهوري 
يف بعبدا، وزير الطاقة الســوري املهندس 
غسان الزامل بعيد وصوله اىل لبنان، عشية 
توقيع عقد تزويــد الطاقة الكهربائية من 
األردن عرب ســوريا. ورافق الوزير الزامل، 
وزير الطاقــة واملياه املهندس وليد فياض، 
والســفر الســوري يف لبنان السفر عيل 

عيل. الكريم  عبد 
وخــالل اللقاء، نقل الوزيــر الزامل اىل 
الرئيــس عــون تحيات الرئيس الســوري 
الدكتور بشــار األسد، وتوجيهاته »بتقديم 
كل العون والتسهيالت كافة ليك يتم تنفيذ 

املرشوع.« هذا 
وشــكر الرئيس عون، الوزير الزامل عىل 
ما أنجزته ســوريا لتســهيل توقيع العقد، 
مشــيدا بالتعاون العريب القائم لدعم لبنان 
من قبل اشــقائه، ال ســيام يف هذا الظرف 

يجتازه. الذي  الصعب 
بعــد اللقــاء، ادىل الوزير فيــاض بالترصيح التايل اىل 
الصحافيني: »عقدنا لقاء بعد ظهر اليوم)امس( مع فخامة 
الرئيــس اىت ضمن اطار الزيارة التي يقوم بها معايل وزير 
الطاقة السوري األ غسان الزامل، بحضور سعادة السفر 
الســوري يف لبنان عيل عبــد الكريم عيل. وكان لنا رشف 
اســتقبال معاليه عىل الحدود مع سوريا. ومن املتوقع ان 
نقوم غــدا بتوقيع عقد تزويد الطاقــة من األردن. ولهذه 
الغاية سنســتقبل بعد قليل معــايل الوزير األردين صالح 
الخرابــيش. كام ســنوقع اتفاقية عبور الطاقة من األردن 

اىل لبنان عرب ســوريا، وبالتعاون مع االشقاء العرب.«
أضــاف: »انني ارحب مبعايل الوزيــر يف لبنان. ونحن 
وضعنا فخامة الرئيس يف جو هذا التعاون االســرتاتيجي 
الحاصــل، وهو خطوة هامة جدا يف إعادة بناء الرشاكات 
التاريخية بــني البلدين ومع االشــقاء العرب عموما، من 

مــرص واألردن والعــراق الذين يقفــون جميعا اىل جانب 
لبنــان. ونأمــل ان يكون هــذا التعاون بنــاء ملصلحة كل 
ن األهمية الحياتية  االشــقاء العرب. ويف الوقت عينه، ف
لهــذا امللف تكمن يف التمكن خــالل الفرتة القريبة، خالل 
شــهرين او اقل، من تأمني كهرباء إضافية لشبكة كهرباء 
لبنــان بكلفة أرخص وأقــل تلوثا من الكهرباء التي تؤمنها 
املولــدات الخاصــة، فنحصل عىل ســاعتني اضافيتني من 

ميغاوات«.   200 او  التغذية 
بعدهــا تحــدث الوزير الزامل، فقال: »لقــد أجرينا لقاء 
قصــرا مع الســيد رئيــس الجمهورية وأبلغنــاه تحيات 
السيد الرئيس بشار األســد. وإن توجيهات سيادة الرئيس 
تقــيض بتقديم كل العون وكل التســهيالت ليك يتم تنفيذ 
هذا املرشوع. ونحن يف ســوريا لســنا بحاجة اىل أضواء 
من احد وال أي اشــارات من أحد. لقد عملنا ما يف وســعنا 
منذ اول اجتامع، حيث تكلمنا انه يف نهاية العام ســيكون 

خط الربــط جاهزا. ويف 2٩ من الشــهر 
املايض، أبلغنــا الجانبني األردين واللبناين 
عن جهوزية الخــط. وتوجيهات الحكومة 
الســورية تقيض بتقديم كافة التسهيالت 
االتفــاق. ونحن جاهزون اآلن  المتام هذا 
للتوقيع، واتينا للشــهادة عىل التوقيع من 

واألردين.« اللبناين  الطرفني  قبل 
وردا عىل ســؤال عام تحمله هذه الزيارة 
اىل بروت بعد انقطاع دام قرابة ١١ سنة، 
أجاب الوزير الزامل: »هي زيارة ألشــقائنا 
يف لبنان، وكنا ســابقا نعترب انفسنا شعبا 
واحــدا يف بلديــن شــقيقني. وهي زيارة 
ال اســتطيع ان أقول انها بدايــة للتعاون 
العريب-العريب، ألن هــذا التعاون مدعوم 
من ســيادة الرئيس بشــار األسد ومن قبل 
الحكومة لتســهيل وإعادة تفعيل التعاون 

عام.« بشكل  العريب 
وأوضح الوزير فياض »ان موضوع الغاز 
تطرق اليه البنك الدويل بشــكل أرسع مام 
تطرق اليه بالنســبة اىل الكهرباء، والبنك 
الدويل خصــص مبلغ ٣00 مليــون دوالر لربنامج الغاز، 
بينــام ما يبحث عنه البنك الدويل اليوم هو إضافة التمويل 

ألجرتار الكهرباء من األردن اىل لبنان عرب ســوريأ.«
وســئل عام اذا كانت هناك إشــارات إيجابية من البنك 
الــدويل يف هذا االتجاه، أجــاب الوزير فياض: »نعم هناك 
إشــارات إيجابية، ونحن ســنلتقي مع املسؤولني يف البنك 

الدويل يف هذا االطار ومــن بينهم املدير العام ملنطقتنا.«

االمركية  السفرة   

وكان اســتقبل الرئيس عون قبل الظهر سفرة الواليات 
املتحــدة االمركيــة يف لبنان دورو شــيا واجرى معها 
جولــة افق تناولت العالقات اللبنانية  االمركية والتعاون 
القائم بني البلدين اضافة اىل التطورات السياســية االخرة 

الراهنة. واالجتامعية  االقتصادية  واالوضاع 

را دا و معا م الوفد السور                                                                       و مج

ب الل في الداخل والخار ومة ُتحّضر الرّد وســــــتلج الى الفصل بين ســــــا  أوســــــا ديبلوماســــــية : الح
ة  ان بالحرب األهلية.. والقو الســــــنّية لن ُتخلي الســــــا مان ويُلّو قرار الحريــــــري والورقة الخليجية ُمتا

دوليل بشعالين

أمران مهــاّمن وخطران خلطا الوضع الســيايس الراهن 
نتخابات النيابية املقبلة، أّولهام الزلزال  ولبنان عىل أبــواب ا
الذي أحدثه قرار رئيس »تّيار املستقبل« تعليق عمله يف الحياة 
نتخابات النيابية املقبلة  السياسية هو وتّياره وعدم خوض ا
باسم »املستقبل«، ما صدم الطائفة السنّية وجعلها تغيل، كام 
الحلفاء وحتــى الخصوم يف آن معاً، وجرى التعبر عن ردود 
جتامعي.  الفعل بتغريدات وتعليقات عرب وســائل التواصل ا
والثاين، ما ُســمي باملبــادرة العربية أو باملذكّــرة الكويتية، 
والتــي هي يف حقيقة األمــر ورقة عربية- خليجية تضّمنت 
»إجــراءات ومقرتحات« لكيال يقال »رشوطاً ومطالب«، نقلها 
وزير خارجية الكويت الشــيخ أحمد نارص املحّمد الصباح اىل 
املسؤولني اللبنانيني، كون بالده هي األقرب للبنان، وذلك بهدف  
بنــاء الثقة مجّدداً بني لبنــان ودول الخليج، وأعطاهم مهلة 
خمسة أيّام للرّد عليها تنتهي يوم السبت املقبل، عىل أن يحمل 
جابة املكتوبة  وزيــر الخارجية اللبناين عبــد الله بو حبيب ا
عنها معه، تزامناً مع مشــاركته يف اجتامع وزراء الخارجية 
العرب الذي تســتضيفه وترأســه الكويت هذا السبت يف 2٩ 

كانون الثاين الجاري. 
أوساط ديبلوماسية مطّلعة رأت أّن هذين الحدثني متالزمان 
ومتوافقان، ويبدو أنّه كان جاريا التنســيق بينهام، ولن ينكر 
أي من الطرفني املعنيني بهام األمر، كون كّل منهام ســيصّب 
يف مصلحة اآلخر. علامً بأنّهام أرســا وضعاً حّساساً جّداً، إذ 
من شــأنهام التأثر يف الوضع الداخيل اللبناين خالل املرحلة 
املقبلة، وعىل عالقته املتأزّمة أساســاً مع دول الخليج. ففي 
نتخابــات النيابية املقبلة، ســتفتقد  الداخل عىل مســار ا
الســاحة السياسية مكّوناً ســنّياً بارزاً، ما سيؤّدي اىل اتخاذ 
نتخابات  رئيس الحكومة الحايل نجيب ميقايت قرار خوض ا
حفاظاً عىل التمثيل السّني. كام سيدفع هذا القرار الذي شمل 
نّواب »كتلة املستقبل«، رئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة 
اىل اتخــاذ قرار قيــادة املرحلة رمبا، لعدم إخالء الســاحة 

الســنّية ومللء الفراغ الذي سُيحدثه غياب »تّيار املستقبل« عن 
نتخابات املقبلة، كام عن الساحة السياسية، اىل حني عودة  ا
سعد الحريري يف حال تبّدل الظروف. ويبقى نشاط هذه القوى 
الســنّية رهن التطّورات، ويهدف اىل إعطاء الفرصة للوجوه 
الشــابّة لتحّمل املسؤولية، ولفرز قيادات جديدة يف الطائفة 
الســنّية، خصوصاً إذا كان هناك رعاية لهذه الوجوه من قبل 

أهل الخربة. 
ّن الرّد اللبناين عليها  ويف ما يتعلّق بالورقــة الخليجية، ف
مــن قبــل الحكومة هو يف طور التحضــر، عىل ما أضافت 
االوســاط، وقد أعلن الوزير بو حبيب أنّه لن يكون ال سلبياً وال 
إيجابياً، ما يعني أنّه سيتضّمن ما سبق للحكومات املتعاقبة أن 
اعتمدته يف بياناتها الوزارية، يف ما يتعلّق باعتامد سياســة 
النأي بالنفس، وعدم تدّخل لبنان يف الشؤون الداخلية للشؤون 
العربيــة. وهــذا يعني التأكيد عىل عــدم تدّخل حزب الله يف 
بقاء عىل موضوع ســالحه لحلّه  الدول العربية األخرى، وا

داخلياً، وال ســيام أنّه ال يزال 
هنــاك أراض محتلّة من قبل 
رسائيلية وهي  قّوات العدو ا
مزارع شبعا وتالل كفرشوبا 
والجــزء الشــاميل من بلدة 
الغجر. وقالت االوســاط انه 
لحزب  العام  لألمني  سيكون 
الله السّيد حسن نرصالله رّد 
مبارش عىل هذه املذكّرة التي 

تتناوله بشكل مبارش.
ومتّنت االوســاط نفسها 
عدم حصول املزيد من التأزّم 
جابة  الخليج بعد ا مع دول 
اللبنانية عىل الورقة العربية، 
أّن الحكومــة  وخصوصــاً 
الحالية غر قادرة عىل أن تعد 
الدول العربية ، ال سيام دول 
الخليجي،  التعــاون  مجلس 
عىل ما يوّد البعض يف الداخل بتطبيق القرارين الدوليني ١55٩ 

و١٧0١ لجهة نزع »السالح غر الرشعي« يف لبنان.
 فالحكومات املتعاقبة منذ صدور القرار ١55٩ )الصادر عن 
مجلس األمن الدويل يف 2 أيلول 2004( الذي دعا اىل حّل جميع 
امليليشيات ونزع سالحها، والقرار ١٧0١ )الصادر عن املجلس 
نفسه يف ١١ آب 2006(، والذي أكّد عىل »أهمية بسط سيطرة 
حكومــة لبنان عىل جميع األرايض اللبنانية... ومتارس كامل 
ســيادتها حتى ال تكون هناك أي أسلحة دون موافقة حكومة 
لبنان وال ســلطة غر سلطة حكومة لبنان«... مل تتمكّن منذ 
ذلك الوقت وحتى اليوم من مناقشــة االسرتاتيجية الدفاعية 
بشــكل جذري، فكيف ســتتمكّن من نزع هذا السالح؟!. حتى 
اّن مؤمتــر الحوار الوطني الذي أراد رئيس الجمهورية العامد 
ميشال عون دعوة جميع األطراف السياسية إليه، والذي شكّلت 
االســرتاتيجية الدفاعية أحد بنوده، مل يلق التجاوب املطلوب 

لعقده، من أجل التوافق عىل بناء الدولة.
وعــن إمكان حصول تشــّنجات داخلية أو مواجهات أمنية 
بعد هذين الحدثني، تســاءلت االوساط عينها: إذا كان الوكيل 
الخليجي األوحد هو سعد الحريري، وقد طُلب منه أن يتنّحى عن 
الحياة السياسية، وفعل وهو يعلن أنّه ضّد الحرب األهلية، فهل 
هــذا يعني أنّه يقول باملواربة إّن دول الخليج تريد حرباً أهلية 
يف لبنــان؟ وهل نعترب أّن الخالف بني الحريري ودول الخليج 
هو داخل البيت الواحد؟ إذا كان كذلك ملاذا ال يعلنان للجميع أّن 
الخالف بينهام، فال يتدّخل أحد فيه، اىل أن يتّم حســمه سلباً 
أو إيجاباً. وأضافت االوســاط أنّه لألســف الشديد، إّن تاريخ 
لبنــان يُبنّي أّن كّل التغيرات الداخلية وإعادة تركيب الســلطة 
ال تحصــل عادة إاّل بعــد حروب كبرة أو مبارشة... ولكن البلد 
اليوم ال يحتمل أي تراكامت سياســية وأمنية يف هذه املرحلة 
قتصادي  التي يحتاج فيها بالدرجة األوىل اىل تحسني وضعه ا

ء آخر.  واملعييش واملايل قبل أي 
ولفتــت االوســاط اىل أنّه ال بّد بالتايل مــن انتظار تبلور 
موقف الدول الخليجية بعد الرّد عىل الورقة العربية، ال ســيام 
نتخابات النيابية املقبلة، وبعد  عىل موقف الســعودية من ا
قرار الحريري تعليق عمله وتّياره يف الحياة السياســية. فهل 
نتخابات أم  ستقّرر أن تخوض الطائفة السنّية يف لبنان هذه ا
ستعلن مقاطعتها؟ وهل سيتوىّل بالتايل بهاء الدين الحريري 
وجمعيته »سوا للبنان« املسؤولية بغياب شقيقه سعد، أم أنّه 

عالنه قراره األخر؟ سلّمه إيّاها ب
وبــرأي املصادر، اّن الدول العربيــة- الخليجية تحاول مرّة 
جديدة الضغط عىل لبنان لتعديل الواقع الحاصل عىل األرض، 
وهذا ليس أمراً ســهالً. أّما ترشــيح شــخصيات سنّية أكرث 
نتخابات النيابية املقبلة، يف حال قّررت خوضها  تطرّفــاً يف ا
مبرّشحني جدد، فسيكون له ذيول خطرة عىل الوضع الداخيل 
ســيام أّن ما تطرحه يف ورقة الرشوط هو أصعب بكثر من 
اتفاق ١٧ أيّار ١٩8٣. فيام التغير السيايس الكبر قد ال يحصل 
نتخابــات النيابية املقبلــة، عىل ما تأمل الدول العربية،  يف ا

كام دول الخارج.

: الحريري  مع  الشخصي  ف  تعا أكــد  جعجع 
»املستقبل> في  االخــو  مع  التنسي  على  نصّر 

ــتــى الــّنــخــا  ــوّر  ــتـ الــبــعــريــنــي : جــعــجــع ُمـ
ورقابهم هورهم  ب ورئيس  »املستقبل«  بطعن 

أشــار رئيس حزب القــوات اللبنانية، 
ســمر جعجع، يف ترصيــح له أنه »عىل 
الرغم مــن تباينات عدة اعــرتت العالقة 
بيننا وبني رئيس الحكومة الســابق سعد 
الحريري وتحديدا يف املقاربات السياسية 
املتعلقة بالحكم، اال أنني ال أســتطيع يف 
هــذه اللحظات بالذات إال ان أبدي تعاطفي 

الشخيص مع الحريري».
وتابــع :«اذ نحــرتم ونقــّدر االصدقاء 
واالخــوة يف تيار املســتقبل، نرّص عىل 

التنســيق معهم ومع كل ابنــاء الطائفة 
الســنية يف لبنــان ومــع كل املخلصني 
واملؤمنــني يف الطوائف األخرى بالقضية 
اللبنانيــة، حتــى ينترص لبنــان الدولة 
والســيادة والحرية غــر الخاضع الرادة 
ايران، ولبنان الخايل من الفساد، وحتى ال 
ميوت شــهداء الحرية والسيادة يف لبنان 
مرتني، من كامل جنبالط وبشــر الجميل 
ورفيق الحريري ومحمد شطح وكل قوافل 

الشهداء األبرار».

اعترب عضو كتلة املستقبل النيابية النائب 
وليد البعريني، أنه »طالعنا ســمر جعجع 
مبوقــف خــــبيث يُحــاول الظّهور عربه 
مبظهــر الحريص واملُحب لتيار املســتقبل 
ولجمهــور ّرئيس الحكومــة الراحل رفيق 
الحريــري ولعموم أهل الســنة يف لبنان، 
لكن الحقيقة بخالف ذلك، وقد أثبــتت كل 
األحداث املاضية أنه متورط حتى الّنخاع يف 
طعن تيار املســتقبل ورئيسه يف ظهورهم 
ويف رقابهم، وهذه حــقائق ثابتة ومل تعد 

تخفى عىل أحد».
ولفت يف سلسلة ترصيحات عىل وسائل 
جتامعي، اىل أنــه »أما إّدعاء  التواصــل ا
الحرص واالهتامم للقفز اىل املقدمة، ولوراثة 
تيار املســتقبل، فهو ال يعدو كونه محاوالت 
مكشــوفة ســرتتد عىل صاحبها بالخيبة 
والخذالن، ألن الّسنة كانوا وسيبقون ما بقي 
هذا البلد أهل دولة وأهل وفاء، ولن يسمحوا 
ملن طعنهم أن يتوثّب نحو حمل رايتهم وتقدم 

صفوفهم. ومن يعش ير”.

الخليجية الرسالة  على  سريعا  بالرّد  لبنان  األسباب...مصلحة  له 
هيام عيد

تجزم  مصــادر نيابية بارزة، 
بــأن رد لبنــان عىل الرســالة 
الخليجية والتي  كان حملها وزير 
الخارجية الكويتي الدكتور أحمد 
نارص املحمــد الصباح إىل لبنان 
منذ أيام، تحــت عنوان  التمهيد 
لعــودة لبنان مجّدداً إىل الحضن 
العريب، ال ســّيام الخليجي منه، 
بــأن لبنان لن يتأخر يف الرّد عىل 
ما ورد فيها من بنود عىل اختالف 
وأبعادها، سواء  أهميتها ودّقتها 
من حيــث توقيتهــا الالفت، أو 
ســواء لجهة تزامنها مع القرار 
غر املسبوق الذي اتّخذه الرئيس 

سعد الحريري، بتعليق مشاركته و«تياراملستقبل« يف 
نتخابات النيابية  الحياة السياسية، وعدم الرتّشح ل
املقبلة. وتكشــف هذه املصادر، بأن الــرّد اللبناين 
ســيحمل بدوره إيجابيات، وبالتايل أجوبة ُمقنعة 

عىل كّل ما طُرح فيها.
وإذا كانــت هذه املبادرة التي كــّرر الوزير الكويتي 
عــدة مــرات أنها عربية ودوليــة يف آن، تتضّمن يف 
طياتها بنوداً ســجالية، كام تصفها املصادر النيابية، 
جابة عنها لن تكون معّقدة، كونها ســتكّرر  ن ا فــ
يف املقابل املوقف اللبناين الرســمي الذي يرّص ويؤكد 
عــىل أفضل العالقات مع محيطــه العريب، كام مع 
ن وزير الخارجية عبدالله  الدول الخليجية، وبالتايل، ف

بوحبيب، سيحمل هذا الرّد إىل اجتامع وزراء الخارجية 
العــرب يف الكويت. مع العلم أن املواقف املبارشة التي 
صدرت منذ يوم األحد املايض يف بروت، شملت بشكل 
نقسامات بني  شــكاليات وا أو بآخر، كل التباينات وا
األطراف السياسية اللبنانية إزاء املواضيع التي طرحتها 
املبادرة الكويتية، والتي جمعت ما بني الوعد باملساعدة 
والدعم عىل مختلف املستويات، والرشوط للوصول إىل 
معادلة جديدة يف العالقات اللبنانية - الخليجية، ومن 
ورة قيام الحكومة اللبنانية بتنفيذ القرارات  أبرزها، 
الرشعية الدولية والعربية، وضامن أن ال تكون الساحة 
اللبنانيــة منطلقاً ألية أعامل أو حمالت »لفظية« ضد 
الدول العربية عامة، والخليجية بشكل خاص، لتزعزع 
اســتقرار وأمن املنطقة، تزامنــاً مع تنفيذ إصالحات 

لتزام بتنفيذ إتفاق  شاملة، وا
الوحدة  عىل  املُؤمتن  الطائف 
األهيل  والســلم  الوطنيــة 
يف لبنان، وبالتايل، شــمول 
صالحات جميع القطاعات  ا
الفساد  الخدماتية ومكافحة 

ومراقبة الحدود كافة.
ن املصادر  وبالتــايل، فــ
النيابية نفســها، قرأت يف 
ســطور املبــادرة، وبرصف 
النظر عــن املواقف الداخلية 
الرافضة واملؤيدة لها، مقّدمة 
وخطوة تحضرية  للمرحلة 
تحت  ستكون  والتي  املقبلة، 
واســتعادة  ترميم  عنــوان 
العالقات التاريخية بني لبنان 
ودول الخليج، خصوصاً وأن الوزير الكويتي أكد أمام 
ســاء الذين زارهم، أن ورقة العمل التي حملها،  الر
تحظى مبوافقة خليجية كاملة، وتحديداً السعودية، 
كام تحظى بتأييد عريب، أي من جامعة الدول العربية، 
كام بدعم دويل، وتحديداً من قبل فرنســا والواليات 
املتحدة األمركية، وهو ما يجعل منها مبادرة دولية 
مطروحة عــىل كل األطراف اللبنانية، ومن دون أي 
اســتثناء. ولذا، فقد يكون من مصلحة لبنان، وكام 
تُضيف املصادر نفسها، أن يعطي رداً يف وقت قريب 
عىل املبادرة الكويتية، ملا فيه من مصلحة مبارشة له، 
ة  لجهة اســتعادة العالقات السابقة التي كانت قا
مع كافة الدول العربية، وبشكل خاص دول الخليج.

نة  ومة أنهت  أولى جلسات در املوا الح

ميقا ي الجلسة

أنهى مجلس الوزراء، الخامســة عرص امس، أوىل جلسات 
درس املوازنــة العامــة لعام 2022 ومناقشــتها يف الرسايا 
الحكومية، برئاســة رئيس مجلس الــوزراء نجيب ميقايت. 

وتستأنف الجلسة يوم األربعاء، التاسعة صباحا يف الرسايا

دا واف ينسحب  دا تعاقب و باسيل: »في 
ــل الــــحــــرب« ــمـ ــعـ ــم يـ ــمـ ــــــــدا مـــصـ و

أشــار رئيس التيار الوطني الحر، النائب جربان باسيل، يف 
ترصيــح له عرب مواقع التواصل االجتامعي، اىل أن »هناك من 
اختار أن يتعاقــب حتى مينع الحرب االهلية، وآخر وافق عىل 
االنســحاب حتى ال يسمح بالحرب األهلية، وهناك أحد مصّمم 
عىل الحرب، وغر مهتم إذا طعن حليفه بالظهر او خان تفاهم 
ملصالحة تاريخية، واملهم أن ينفذ أجندة خارجية توقع الفتنة 
وأضاف :«الخيار هو بني ميليشياوي مهووس بالحرب  بلبنان .

وابن دولة يعمل ملنعها«.

خارجي  الحريري  خــرو  قــرار  وهــاب: 
ــبـــة ــة ُمـــرعـ ــ ــيـ ــ تـ ــّورات ا ــ ــ ــط ــ ــ ــت ــ ــ وال

أشــار رئيس حزب »التوحيد العريب« الوزير األســبق وئام 
وهــاب، إىل أن »قرار خروج الحريــري ليس ذاتياً بل هو قرار 

خارجي.. إنتظروا سقوط األربعة اآلخرين كل بطريقة ما.
جتامعي، عىل أن  وشدد يف ترصيح عىل وسائل التواصل ا
»القرار كبر والتطورات اآلتية مرعبة، لكن نهوض لبنان مؤكد 

بعد مخاض صعب جداً«.



ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ســـــيــاسـ
االربعاء 26 كانون الثاين 2022

عيل ضاحي

الرئيس  ولّده  الــذي  الفراغ 
الساحة  يف  الحريري  ســعد 
الســنية بعد تعليقــه عمله 
الســيايس والحــزيب وعدم 
ترشــحه و »تياراملســتقبل« 
يف  النيابية  االنتخابــات  اىل 
ه  اصدا ترتدد  املقبل،  ايار   ١5
دار  يف  يومــني  منــذ  بقوة 
تؤكد  كام  وطرابلس،  الفتوى 
عىل  مطلعة  ســنية  اوساط 

اجواء دار الفتوى.
ان  اىل  االوســاط  وتشر 
الذي عــرّب عنه امس  املوقف 
عبــد  الجمهوريــة  مفتــي 
املوقف  هو  دريــان،  اللطيف 
الرســمي  والوحيد  الســني 

اليــوم، بعدما حرص دريان كل االصوات الســنية 
العلامئية فيــه ويف دار الفتوى، حيث مل يعد ألي 
مفتي يف املناطق صوت »متاميز« عن دار الفتوى 
او ميكن ان يغــرد »خارج رسبها« وتوجهها مهام 

كانت حساباته او تأييده الشعبي والسيايس.
وتقول االوســاط ان املفتــي كان يدعم القوة 
الســنية االكرب واالكرث متثيالُ وتأييداً يف الشارع 
السني وهي تيار املستقبل والرئيس سعد الحريري 
وخط الرئيس الشــهيد رفيق الحريري، رغم ان دار 
الفتوى هي بيت كل املســلمني مبن فيهم سنة 8 
من  وغرهم  للحكومة  الســابقني  ساء  والر آذار 
القوى السّنية املستقلة، ولكن بعد خروج الحريري 
من املعادلة، ال ميكن لدريــان او املجلس الرشعي 
االســالمي االعىل او اي جهة ســّنية  تدور يف 
فلك دار الفتوى، الخروج عن »املظلة« الســعودية 
واملرصية، وهي التي اتت من سنوات بدريان مفتياً 

باالجامع وبتوافق معظم االقطاب الُسّنة.
وعليه، ومع امساك املفتي دريان بقرار الطائفة 
السنية الرسمي بغالبيته، لن يقول كلمته اليوم او 

غداً عمن »يرث« سعد الحريري او من يقود الطائفة 
الســنية انتخابياً وسياســياً، رغم وجود الرئيس 
نجيب ميقايت كرئيس حكومة وكسلطة ثالثة يف 
البلد، فيمكن مليقايت مع دريان ان يشكال جزءاً من 
القيادة او التوجه الســني، ولكن مل يعد من قائد 
وحيد او رمزية تشبه رمزية رفيق الحريري، رغم 
ان الوقت كفيل بالخــروج بصيغة تضمن حقوق 

السنة ومتثيلهم السيايس واالنتخايب.
يف املقابل، يبــدو الُســّنة يف طرابلس االكرث 
دينامية وحضوراً واستيعاباً ملا جرى مع الحريري، 
فقسم كبر من سّنة طرابلس واملشايخ املستقلني 
عن دار الفتوى ، حتى ولو انتموا بحكمهم مشايخاً 
ويلبسون الزّي الديني الرسمي، اال ان لهم تأثرهم 
وحضورهم وقرارهم الســيايس كــام يؤكد احد 

مشايخ السنة الشامليني الكبار والناشطني.
ويقول الشــيخ املذكور ان االحباط الطرابليس 
من اداء الحريري منذ عقد من الزمن ومنذ )تسوية 
س- س( وزيارتــه ســوريا ومن ثم التســوية 
الرئاســية مع العامد ميشــال عون، يعتربون ان 
الحريري والسعودية يتحمالن بالتضامن والتكافل 

الوضع  تدهــور  مســؤولية 
واستعامل  الســنية،  واملكانة 
مــع  التســويات  اآلخريــن 
الحريــري لربحوا مصالحهم 
والسّنة  الحريري  حساب  عىل 

واهل طرابلس خصوصاً.
ان  اىل  الشــيخ  ويشــر 
الطرفني يتحمالن مســؤولية 
املعادلة  الحريــري من  خروج 
السياســية، وبالتايل املجتمع 
امــام  الطرابلــيس  الســني 
خيارات متعــددة اليوم وهي: 
ميقايت  ونجيب  كرامي  فيصل 
ومحمــد كبــارة والجامعات 
االســالمية مــن: »الجامعة 
»االحباش«  اىل  االســالمية« 
فتحي  الداعية  »جامعــة  اىل 
يكن ونجله« وصوالً اىل احزاب 
وقوى سلفية وقوى 8 آذار وحلفاء سوريا وحزب 

الله.
كام يكشف الشيخ عن اتصاالت جرت يف الفرتة 
ســم املجتمع املدين بقوى سّنية فاعلة  املاضية ب
ومستقلة يف طرابلس لتشكيل لوائح يف كل لبنان 
الشــامل، مبعزل عن االحزاب املعارضة واملوجودة 
يف السلطة، رغم ان الشــيخ ال يستبعد ان تكون 
هذه املجموعــات تعمل لصالــح املجتمع الدويل 
واالورويب والسعودية لرفد الدكتور سمر جعجع 

بثقل سني شامالً!
ويؤكد الشــيخ نفسه ان هناك اســئلة كثرة 
وتخوف ســّني كبــر،  خصوصاً لدى املشــايخ 
والفاعليات السنية، من ان يكون خروج الحريري 
من املعادلة السياســية واالنتخابية مقدمة لقرار 
لكونها  النيابية،  االنتخابات  بتطير  سعودي كبر 
بهذه الظروف لن تحقق الفارق املطلوب او الكتلة 
النيابيــة الوازنــة الكفيلة مبواجهــة حزب الله 
داخل مجلس النــواب وخارجه مهام كانت الكلفة 

السياسية واملالية وحتى االمنية.

لة« السعودية  املصرية »املوق الرسمي« عند دريان... وال خرو عن »امل
هواجس ســــــنّية كبير من تطيير الريا لانتخابات بعد إقصاء الحريري 

محمد علوش

»تيــار  رئيــس  فعلهــا 
الحريري  ســعد  املســتقبل« 
واعتزل العمل الســيايس يف 
أقله لفــرتة مقبلة لن  لبنان، 
اذا حدثت  إال  تكون قصــرة، 
اللحظة  حتــى  وهي  معجزة 
مســتبعدة، فخروج الحريري 
السياســية،  الحيــاة  مــن 
االنتخايب،  امللف  ســيتخطى 
االنتخابات،  حصلــت  اذا  هذا 
وسيتخطى امللف الحكومي ما 
بعد االنتخابــات أيضاً، ليطال 

ما هو أكرث بكثر.
»تيار  تواجــد  يقتــرص  ال 
الحيــاة   يف  املســتقبل« 
النيايب  املجلس  عىل  اللبنانية 
والحكومة، ميثل يف النقابات 

٧0 باملئة من الطائفة السنية، وكل هؤالء يجدون 
أنفســهم اليوم دون مظلة تحميهم أو تدافع عن 
وجودهم، وميكــن القول أن قــرار الحريري ترك 
الطائفــة بأكرثيتها يف مهب الريــح وبحرة مل 

يسبق لهذه الطائفة أن وجدت نفسها فيها. 
يضع قرار الحريري بالعزوف عن املشــاركة يف 
االنتخابات النيابية الساحة السنية أمام مجموعة 
من الخيــارات الصعبة، خصوصاً إذا ما شــملت 
هذه املقاطعة العديد من الشــخصيات األخرى، ال 
ســيام رئيس الحكومة نجيب ميقايت، األمر الذي 
من املفرتض أن تســتفيد منه العديد من الجهات 
املتناقضة، ال ســيام إذا مل تــربز لوائح قريبة من 

التيار بشكل أو بآخر.
يف الوقت الراهن، انسحاب »املستقبل« قد يصب 
يف صالح الشخصيات السنية التي تنتمي إىل قوى 
الثامن من آذار يف الدوائر التي لهذه الشــخصيات 
حضوراً قوياً فيها، كبروت والبقاع الغريب، وحتى 
عكار، بينام من املستبعد أن يستفيد حزب »القوات 
اللبنانيــة«، الذي كان يعلن أن القاعدة الشــعبية 
السنية أقرب إليه، بســبب املواقف التي عرب عنها 

جمهور »املستقبل« بعد إعالن الحريري قراره.
ويف حني تخ العديد من األوساط السياسية 
أن يعــزز خيــار الحريــري حضور القــوى أو 
الشــخصيات التي تحمل خطاباً متطرفاً، ال ينبغي 
تجاهل عامل أن يعود رئيس الحكومة السابق عن 

قراره يف املرحلة املقبلة، إذا ما 
أن  خصوصاً  الظروف،  توافرت 
هناك الكثر من املعطيات التي 
صالحه  يف  تصــب  أن  ميكن 
يف املســتقبل، حيث يربز يف 
ملســؤول  كالم  الســياق  هذا 
مجلس  يف  »التيار«،  يف  كبر 
خــاص، حيث يقــول فيه أن 
الفاصلة عن إقفال باب  الفرتة 
الرتشــيحات ال تــزال كبرة، 
وبالتــايل من املفيــد التوقف 
قليال عــن التحليالت بانتظار 
جالء املشهد، علامً أن املعطيات 

سلبية حالياً.
عن  الحريري  يرتاجــع  هل 
قراره أم تبقى الطائفة السنية 
الســؤال  هو  هــذا  يتيمــة؟ 
األســايس الذي يشغل بال كل 
واملســؤولني  »التيار«  جمهور 
فيه، وهنا، تقول مصادر سياســية، اننا ال نتحدث 
فقط عــن انتخابات بل حياة سياســية بكاملها، 
طار ميكن القــول أن تراجع الحريري  ويف هذا ا
عن قراره من املفرتض أن يحصل بناء عىل تحركات 
شــعبية كبرة، ورمبا فوىض، لكنها حتى اليوم ال 
تزال هــذه التحركات خجولة، أو بناء عىل تدخالت 
خارجية مل تظهر معاملها حتى اآلن، لكن يف حال 
حصولها قد تكون ذكرى الرابع عرش من شــباط 
هي موعدها، مــن دون تجاهل أن تقود التطورات 
إىل »تطير« االســتحقاق االنتخايب بكامله، إذ أن 
السنية يعني  الطائفة  اغلبية  املقاطعة اىل  امتداد 

طالق. أن ال انتخابات عىل ا

يل السياســــــي الطائفة الســــــنية »يتيمــــــة«.. واملوضــــــو يتخطى التم
مـــــــا هـــــــي فـــــــــر عـــــــــــود الــــــحــــــريــــــري عـــــــن قـــــــــــــرار ؟

ــة  ــوري وك ــر  ــســات ال عــبــد  ــيــن  املــطــران ار 
تـــحـــتـــا ال  بـــــيـــــروت   : ــي  ــ ــان ــ ــب ــ ــا ــ

ــة ــ ــ ــال دول ــ ــ ــرج ــ ــ ــل ل ــ ــ ــن ب ــيـ ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ لـ

أشار نائب رئيس مجلس الوزراء الّسابق  غسان حاصباين، 
بعد زيارته رئيس أساقفة  بروت  للموارنة  املطران بولس عبد 
الساتر ، يف إطار جولته عىل الفاعلّيات الّروحّية يف بروت، 
ولفــت إىل أّن »بعد االنهيار واالنفجار، مل يبق ألهل بروت إاّل 
الرّجــاء واألمل واملثابرة، متكاتفــني ومتعالني عن الخالفات 
الّضيقــة، واضعني نصــب أعينهم إعادة بروت إىل ســابق 
مجدها«. وأكّد أّن »بناء بروت مبؤّسســاتها هو بناء الّدولة، 
الّتــي أصبح من الواضح أنّها مل تــ كام يجب بعد الحرب«، 
مشــّدًدا عىل أنّه »لتكن بروت بداية بناء الّدولة الّتي هدمها 
الحقد و الفساد  والّسالح مراًرا. بروت ال تحتاج لسياسّيني، بل 

إىل رجال دولة، لتكون منوذًجا للّدولة«.
وتابع حاصبــاين جولته، فزار مطران بــروت للرسيان 
األرثوذكس دنيــال كورية، حيث أشــار إىل »أهمّية تعدديّة 
جحاف الحاصل  بروت وصون حقوق كّل مكّوناتها، ووقف ا
بحق بروت األوىل وأهلها«. كام أكّد أّن »ال أقلّيات وأكرثيّات 
يف بروت، بل هناك فاعليات كلهــا تعمل من أجل العاصمة 

والوطن«.

باين م كورية ا
بدأ الوفــد اللبناين القضــايئ لقاءاته يف أربيل 
ضمن جولة لــه يف العراق، برئاســة وزير العدل 
ي الخوري، وقد القى الوفــد الذي ضم رئيس  هــ
مجلس القضاء االعىل ســهيل عبود واالمني العام 
املساعد لجامعة الدول العربية السفر عبد الرحمن 
الصلــح،و القى الوفد ترحيبا واســتقباال حارا من 
قبل وزير العدل يف حكومة اقليم كردستان العراق 
فرست أحمدن ومن املســؤولني السياسيني، الذين 
التقوا الوفد خالل الجولــة القضائية املطولة يف 
بالد الرافدين وكذلك من قبل املســؤولني يف السلك 
قليم الســيد  القضايئ، والحقا التقى الوفد رئيس ا
نيجرفان بــارزاين مبقره وتــم التباحث باوضاع 

البلدين املادية واالقتصادية.
وزار الوفد الزعيم الكردي مسعود بارزاين وجرى 

الحديث مطوال حول أحداث املنطقة. 
قليــم كان اللقاء مع  ويف مقر رئاســة وزراء ا
رئيس الوزراء السيد مرسور بارزاين بحضور وزير 
العدل لالقليم الذي استبقى الوفد عىل الغذاء وتباحث 

معه يف املشــاريع القضائيــة اللبنانية املقرتحة 
للتعاون بها مع رئيس مجلس القضاء األعىل القليم 
كردستان العراق عبد الجبار عزيز حسن، وكان تبادل 
لألفكار بني القضاة، وقد القت األفكار املقرتحة من 
ين،  قبل الوفد اللبناين استحســانا من قبل الحا
والتي من املمكــن ان تكون مقدمة لتعاون قضايئ 

بني البلدين املهمة لصالح البلدين«.
وأبدى املســؤولون األكــراد ارتياحهم ملا بدر من 
افــكار قضائية من قبل الوفــد اللبناين وبخاصة 
تلك املقرتحة من قبل رئيس مجلس القضاء االعىل 
اللبناين القايض ســهيل عبود الهميتها ولتقدمها 
ملصلحة لبنان والعراق ومــن بعض تلك املقرتحات 
لتبادل  العراق  لبنانية اىل  ارســال بعثات قضائية 
االفــكار القضائية و تواصل مســتمر مع القضاء 
التي  اخرى  قضائية  وافكار  األجتامعات  واستمرار 
ابدى مجلس القضاء اهتامما وتجاوبا للمقرتحات 
كافة، ملا فيها تقدما للمســار القضايئ يف البلدين 

ولخر القضاء عامة.

جــــــولــــــة لـــــلـــــوفـــــد الـــــقـــــضـــــائـــــي فــــــــي أربـــــيـــــل
ــي ــ ــائ ــ ــض ــ ق تــــــــعــــــــاون  ــدء  ــ ــ ــبـ ــ ــ لـ ــات  ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــا ــ ــ ــبـ ــ ــ وُمـ  

اين معا م بار الوفد مج

جابة علــــــى الورقة العربية قيــــــد التحضير الحلبــــــي : ا
مشــــــاكل أّي  تعترضهــــــا  أن  املفتــــــر  مــــــن  وليــــــس 

الرا م الحلب

رد مفتي الجمهورية  الشــيخ عبد اللطيف 
دريان  عــىل الشــكر الذي وجهــه رئيس 
لدار   « الحريري   األســبق  ســعد  الحكومة 
الفتوى  وله وللعامئــم البيضاء بتحية وفاء 
ومحبة«، فقــال يف ترصيح: »الخطوة التي 
بتعليق عمله  الحريــري  عليها ســعد  أقدم 
بالشــأن الســيايس هو أمر مؤسف يبعث 
عــىل األمل بعــد الجهود التــي بذلها خالل 
مهامه الوطنية وعىل مدى ســنوات عديدة 
بتعاونــه الدائم مع دار الفتــوى التي كانت 
وســتبقى حاضنة لتطلعــات أبنائها وآمال 
الدولة  وبناء  نهــوض  اللبنانيني جميعا يف 

ومؤسساتها«.
وأبــدى دريــان قلقه مام يجــري عىل 
الساحة اللبنانية، داعيا اىل »مزيد من وحدة 
ســالمي والوطني«. وشــدد عىل  الصف ا
»تعزيز التكاتــف والتعاضد يف هذه املرحلة 
العصيبة التي مير بها لبنان، والعمل معا يف 
بالوطن«.  التــي تعصف  التحديات  مواجهة 

وأكد أن »عالقات لبنان مع األشــقاء العرب 
الخليجي  التعــاون   مجلس  وخصوصا  دول 
ان تكون  ينبغي  ويف مقدمتها  الســعودية  
عىل أفضل وأرقى مســتوى، وان يكون لدى 
اللبنانيــني قناعة ان ال يــيسء فريق منهم 
اىل هذه العالقات األخوية كيال ينعكس ذلك 

را عىل املصالح اللبنانية والعربية«.
عىل صعيد آخر، استقبل مفتي الجمهورية 
اللبنانية الشــيخ عبد اللطيف دريان يف دار 
الفتوى، املنســقة الخاصــة لألمم املتحدة 
التي ســلمته   ، يف لبنان يوانا فرونتســكا
رسالة شــكر من األمني العام لألمم املتحدة 
انطونيو غوتريش، وما ملسه خالل زيارته 
لبنان ولقائــه القادة الروحيني من دور مهم 
قام ويقوم به مفتــي الجمهورية، وجهود 
حثيثة يف بنــاء التوافق وتعزيــز التفاهم 
بــني جميع األديان الذي يهــدف، اىل تعزيز 
الوحدة والتضامن والحوار والعيش املشرتك 

واملحافظة عىل استقرار لبنان وامنه. 

ر من غوتيريش ا رسالة شــــــ تســــــلّم من فرونتس
ســــــ لتعلي عمل الحريري السياســــــي  دريــــــان : ن
لة العصيبة ات والتعاضد بهــــــ املر يــــــ الت ولتع

سكا تسلم دريا الرسالة فرو

طالب العالمة السيد عيل فضل الله القوى 
السياسية اللبنانية كافة أن تراجع حساباتها 
عىل مستوى سياساتها الداخلية والخارجية، 
وأن تعيد النظــر يف أولوياتها وآليات عملها 

وس الجميع. قبل أن يسقط البلد عىل ر
الله أن االنكفاء الســيايس،  واعترب فضل 
خاصة الخاضع ألســباب داخلية وخارجية، 
ليس هو الطريقــة املثىل ملعالجة الخلل الذي 
يعيشه لبنان، مشراً إىل أن املشاكل واألزمات 
أصبحت تحــارص الجميع، وأن عىل القيادات 
قبل غرها أن تصارح الناس ال حول مصرها 
البلد  السيايس فحسب، بل أيضاً حول مصر 

بأكمله.
أضاف: إننا ندعو الطبقة السياسية اللبنانية 
بكل أطيافها إىل إجراء عملية مراجعة شاملة 

إعادة  وإىل  والخارجية،  الداخلية  لسياساتها 
النظر يف أولوياتهــا وآليات عملها وخطابها 
الذي نخ إن اســتمر أن يفاقــم األزمة، 
الطائفي  الشــحن  توّســله  يف  وخصوصاً 
واملذهبي للخروج من دائرة األزمات التي دخل 
البلد فيها والتــي كان لهذا الخطاب دوره يف 

تأجيجها واستمرارها وتصاعدها«.
وتابع فضــل الله أنه ال بد مــن التواصل 
واستمرار الحوار بني التيارات السياسية مهام 
تباعدت املسافات السياسية، وال بد من إعادة 
النظر يف هذا املسار كله الذي أوصل البلد إىل 
هذا املستوى من االنهيار، حيث ال يستطيع أي 
ة عىل  فريق أن ينأى بنفســه ويُلقي بالال
اآلخرين، معترباً أن الكل يتحمل املسؤولية ولو 

بنسب متفاوتة.

ــاســــي ــ ــي ــ ــس ــ ال ــــــفــــــاء  االنــــــ  : ــ  ــ ــ ــل ــ ــ ال ــل  ــ ــضـ ــ فـ
ــل  ــخــل ــى ملـــعـــالـــجـــة ال ــلـ ـ ــ ــة املـ ــقـ ــريـ ــطـ ــس الـ ــيـ  لـ

وصف املفتي الجعفري الشيخ أحمد قبالن، 
املوازنة املطروحة للنقاش يف مجلس الوزراء 
أنها »موازنة لدولــة تعيش باملريخ«، وبأنها 
عىل طريقــة »موازنة تأخــذ وال تعطي« إذ 
إنها تأخذ من الفقر املنهوب وتعطي الطبقة 
أي شــق  فالس، وبال  با الرشيكــة  املالية 
إصالحي أو خريطة طريق إنقاذية ودون أي 
جتامعية  زيادة مهمة بخصوص التقدميات ا
ء فيها  والرعاية الصحيــة املتهالكة، وال 
أو  نتاجية  ا النفقات  أو  عن تصحيح األجور 

ستيعابية للكارثة. ا
ولفــت قبــالن اىل أن »املوازنــة بأغلبها 
ائب غــر مبــارشة وتراكميــة، ودفع 
هستري باتجاه زيادة األسعار يف بلد يعيش 
ســتراد، واألخطر محاولتها  عىل رسطان ا
رصف  أســعار  بخصوص  تفويــض  مترير 

تصاالت  ا ودوالر  الجمريك  للدوالر  مختلفة 
والخدمات العامة والــدوالر املتداول وقانون 
يبة الدخل وســداد الودائع، عرب تفويض 
البلد  يضــع  يكاد  يبي  مايل  اســتثنايئ 
الفقرة  منه  واألســوأ  األزمة،  خنادق  بأسوأ 
املتعلقة بتســديد الودائــع األجنبية بودائع 
املصارف واملرصف  لكارتيالت  جديدة، حامية 

املركزي«.
وختم قبالن :« أكاد أقول أنها موازنة أرقام 
نعاش،  نكامش ال ا وعّد أموال ستؤّدي إىل ا
موازنة تزيد األعباء بــال إصالح يف بلد بال 
املكلفني جامعة  جباية، خاصًة بحق كبــار 
الُغنم بال ُغرم، موازنة تنســف ودائع الناس 
موازنة  إنها  أكــرث  بألف طريقة، وبرصاحة 
أشبه بجرمية بحق بلد منهوب ودولة مفلسة 

ووطن محارص«.

ــــة  املــــطــــرو نــــــــة  املــــــــوا  : قـــــبـــــان  ـــــمـــــد  أ
ــش فــــــي املــــريــــ ــ ــي ــ ــع ــ نـــــــة لــــــدولــــــة ت مـــــــوا

العايل  الرّتبية والّتعليم  أشــار وزير 
عبــاس الحلبي، بعد لقائــه البطريرك 
املاروين الكاردينال مار بشــارة بطرس 
الراعــي، يف الــرّصح البطريريك يف 
بكــريك، إىل »أنّنــا تحّدثنا عــن الهّم 
كّل  مع  الرّتبية،  موضوع  حول  املشرتك 
االضطراب الّذي يشهده العام الدرايس«.

وأوضــح أّن »البطريرك الّراعي يحمل 
هّم أولياء األمر واملؤسســات الرتبوية 
الّسنة  والتالمذة، يف كيفّية إمتام هذه 
الّدراســّية، مع كّل املصاعــب الوبائّية 
وبصــورة خاّصة املصاعب املعيشــّية 
وموضوع األقســاط«، الفًتــا إىل »أنّنا 
الّرأي  وتبادلنا  املوضوع  تحّدثنا يف هذا 
وأخذنا بعض الّنصائح، عىل أن يُستكمل 
هذا الحديث يف اجتامع قريب يُعقد يف 
بكريك، مع املعنّيني يف الرّتبية، ملحاولة 
استخالص الّنتائج الّتي ميكن أن تؤّدي 

إىل إراحة الّسنة الّدراسّية«.
وركّز الحلبي عــىل أّن »الهّم الوطني 
ًا حا يف كّل لقــاء مع الّراعي،  دا
الّــذي يؤكّد عــىل املباد األساســّية 
للبنان، هذه املبــاد الّتي نحب أن نرى 
لبنان مستمرا فيها، مع مراعاة انتامئه 

العريب ووحدته الوطنّية يف الداخل«.
وعاّم إذا كانــت الحكومة قادرة عىل 
جابة عن الورقــة العربّية، أعرب عن  ا
جابة هي قيد الّتحضر  اعتقــاده أّن »ا
الخارجّية،  ووزير  الحكومة  رئيس  بني 
وبالّتأكيــد ســُتعرض علينــا الحًقا«، 
مشــّدًدا عىل أنّه »ليس من املفرتض أن 
تعرتضها أيّة مشــاكل إذا كان الّتفاهم 
البطريرك  التقى  ًا«. كــام  قا الّداخيل 
الراعي، سفر لبنان لدى الفاتيكان فريد 
الخازن، ورئيــس بلدية املجدل - قضاء 

جبيل سمر عساكر.
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ومة الح يُفّجر جلسة  كاد  والسعودية  االمارات  ي على  الحو القص  ادانة 
ر ميقاتي ب الل رف  تضمين البيان الرسمي  اّي  ادانة للقص كما أ

بالـ   املتعّلقة  الخامسة  للفقر  ويت رفض  ال ير خارجية  و أبل  عون 
رضوان الذيب

مؤكدة،  مصادر  كشفت 
التــي  االتصــاالت  كل  ان 
مجلس  جلســة  قبل  جرت 
الــوزراء االثنني لتضمــني 
للجلسة  الرســمي  البيان 
القصف  الحكومية  ادانــة 
االمارات  عــىل   الحــو 
بــاءت   والســعودية 
املوقف  جــراء  بالفشــل، 
اللــه  لحــزب  املتصلــب  
يتضمن  بــان  ومطالبتــه 
قصف  ادانة  ايضــا  البيان 
العريب  التحالف  طائــرات 
االمارايت  وتحديدا  والدويل 
للشــعب  والســعودي  

اليمنــي واملجازر التي ارتكبوهــا بحق املدنيني، 
اّي اشــارة  التوافق عــىل تجنب  عندهــا تــّم 
يف البيــان الحكومــي ملا يجــري يف الخليج، 
مــع االكتفاء ببيــان وزارة الخارجيــة وادانة 
القصــف. وعلم ان بيــان وزارة الخارجية متت 
صياغتــه بعنايــة، وتجنــب وصــف القصف 
الحو باالرهايب، كام ورد يف البيان الســابق 
 منذ شــهر والقى موقفا عنيفا مــن حزب الله. 
الله اعلن انه سيتخذ  وحسب املعلومات ان حزب 
موقفا حازما اذا وردت اّي اشــارة تدين القصف 
، وعلم ايضــا ان »حركة امــل« ابلغت  الحــو
املعنيــني  انها  ســتتضامن مــع اي موقف قد 
يتخــذه حزب الله  من الحكومــة، ولذلك تجنب 
الرئيــس ميقايت يف كلمته امــام الحكومة اّي 
االمارات والسعودية يك  له  ملا تعرضت  اشــارة 
وزيري  من  الــرد  الجلســة، ويحصل  تنفجر  ال 
االمارات  ترتكبه طائرات  وادانة مــا   الله  حزب 
اليمنيني، وقد مر  والســعودية من مجازر بحق 

خر. عىل  »القطوع« 

وتشــر مصادر متابعة لهــذا امللف، ان حزب 
الداخلية،  امللفات  يناقش ويساير يف كل  الله قد 
ويســّهل عمل الحكومة عىل حسابه، لكن امللف 
اليمنــي ملف مبــدأي وانســاين واخالقي، وال 
ميكن للحزب ان يصمت عام يرتكب بحق الشعب 
كله،   العــامل  ضغوطات  بلغــت  مهــام  اليمني 
الكويت  خارجية  وزيــر  حمله  ما  فان  وبالتايل 
من مطالــب ورشوط وامالءات ال تعنيه مطلقا، 
والوزيــر الكويتي حملها اىل الدولــة اللبنانية 
وهي املخولة  بالــرد، وموقف حزب الله واضح  
املحقة  وقضيتــه  اليمني  الشــعب  اىل جانــب 
وادانــة ما يتعرض لــه من مجازر وحشــية. 
علام ان االمني العام لحزب الله الســيد حســن 
نرصالله كان قد اعلن يف اكرث من مناســبة ان 
واالدانة  والتضامن  االعــالم  عىل  يقترص  الدعم 
فقط،  ونفى وجود مستشــارين وقوات للحزب 
الخليجية  االدعــاءات  من   وســخر  اليمن،  يف 
- الســعودية يف هذا املجــال ووصفها بانها ال 

مطلقا. الرد  تستحق 

املصــادر   وحســب 
ال  للملــف، ان  املتابعــة 
تنفيذ  عــىل  للبنان  قــدرة 
وجميع  الخليجية،  املطالب 
ان  يعلمــون  اللبنانيــني 
والواليــات  »ارسائيــل« 
عجزوا  العرب  وكل  املتحدة 
خالل   ١55٩ الـ  تنفيذ  عن 
حرب متوز وبعدها،  فكيف 
تنفيذ هذا  للبنــان  ميكــن 
ما  وهذا  املستحيل؟  املطلب 
الخليجية  املبادرة  ان  يؤكد  
ميكن  وال  ميتــة،  ولــدت 
للبنــان املوافقــة عليهــا 
املوقف  بلــغ  مهام  مطلقا 

 . لخليجي ا
ميشال  الرئيس  ان   علام 
الخارجية  وزير  ابلغ   عون 
الكويتــي رفض لبنــان للبند الخامــس املتعلق 
بتنفيــذ القــرار ١55٩،  وال قــدرة للبنان عىل 
تنفيذه، خصوصــا ان هذا البند ينص عىل حرص 
امليلشييات  كل  من  وســحبه  بالدولة  الســالح 
»يقصدون ســالح حزب الله »، وهذا ما يؤكد ان 
الخليج يســتغل االزمة املالية الخانقة يف لبنان 
لفرض رشوطه واســتعادة بعــض اوراقه  قبل 
دخول املنطقة عــرص االتفاق النووي وتداعياته 
وخسارة كل اوراقهم  يف لبنان وسوريا واليمن، 
وتقول املصادر من ال يصدق هذا الكالم عليه ان 
يســأل رئيس الحزب التقدمي وليد جنبالط عام 
ســمعه من الفروف عن تقــدم املفاوضات يف 
فيينــا، وحاجــة واشــنطن وطهــران لتوقيع 
االتفاق النووي، مام ســينعكس ايجابا عىل كل 
املنطقــة وملفاتها، وهذا االحتامل  تأكد وتعزز  
املاضية مع اعالن واشــنطن  الســاعات  خالل 
باملفاوضات  للبــدء  اســتعدادهام  وطهران عن 
املبــارشة، وبالتايل فان كل مــا يجري ليس اال 

. الجديدة  املرحلة  قبل  الرشوط  لتحسني 

فادي عيد

دخل لبنان يف مســتنقع 
ســيايس ّوأمنّي وانتخايّب، 
يف ضــوء تخّبط إقتصادي 
معلومات  ظّل  ويف  مخيف، 
متقاطعــة تيش بأجواء قد 
القليلة  تــؤدي يف األيــام 
املشــهد  تبّدل  املقبلــة إىل 
الســيايس الداخــيل بفعل 
ســيايس  تصعيد  توّقــع 
عــىل أكــرث مــن خلفية، 
الرئيس  بــدءاً من خطــوة 
حجامه  ب الحريري  ســعد 
عــن مواصلــة مســرته 
السياسية، ومن ثم مفاعيل 
زيــارة وزيــر الخارجيــة 

الكويتي أحمد نــارص الصباح، حيث يرتقب، وفق 
أجــواء عليمة، بأن تشــهد هذه املبــادرة عملية 
التصعيد  »شــّد حبال« قد تكون مدخالً ملزيد من 
نتخابية  وا السياسية  القراءات  فيام  نقسام،  وا
مستمرة ملا بعد حقبة الحريري، وحول ما سيكون 
ســتحقاق من تحالفات  عليــه الوضع يف هذا ا
ومرّشــحني، ال ســيام يف منطقة إقليم الخروب 
التي تعترب ذو تنّوع ســيايس الفت، وله امتداداته 

إىل الجبل بشكل عام.
 ولهذه الغاية، تشــر املعلومــات اىل ان مثة 
التحالفات  قــد تحصل عــىل صعيــد  متغّرات 
واملرّشــحني والنتائــج، بحيث هنــاك مواجهة 
إنتخابية شــوفية بني »التيــار الوطني الحر« و 
»تيــار التوحيد العريب« والحــزب »الدميقراطي 
اللبنــاين« مــن جهــة، والحــزب »التقدمــي 
شــرتايك« و »القــوات اللبنانيــة« من جهة  ا
أخرى، مع ترّقب ما سيكون عليه الوضع السّني، 

الســّنية يف ظل  األصوات  ملن ســتكون  مبعنى 
التشــّتت الحاصل اليوم بعد إحجام الحريري عن 
النيابية وتعليق مسرته  نتخابات  ا املشاركة يف 

السياسية.
شــرتايك« تبقى له  ن »ا ويف قراءة أولية، ف
قليم  ا يف  التاريخية  والحزبية  الشعبية  قاعدته 

مع متغّرات حصلت يف السنوات املاضية.
ن ما أقــدم عليه الحريري  من هذا املنطلق، ف
من خطــوة غر مســبوقة، ســترتك تداعياتها 
نتخابية، وهذا ما ســيؤدي إىل  السياســية وا
إعادة خلــط األوراق يف كل املناطــق اللبنانية، 
قليم والبقــاع الغريب وبروت،  وتحديــداً يف ا
وعطفاً عــىل هذه األوضــاع كان رئيس الحزب 
الذين  شرتايك وليد جنبالط، من أكرث  التقدمي ا
قاموا مبســاع لثني الحريري عن خطوته، إال أنه 
لن يتمكــن، كام غره، من إقناعــه. وعىل هذه 
نتخايب يف الشوف  الخلفية قد يتبّدل املشــهد ا

درزياً، حيــث كل املعطيات 
نتخابات  ا عــن  تبّدلــت 
خصوم  قبل  من  الســابقة 
السياســة  يف  جنبــالط 
ومبعــزل  نتخابــات،  وا
بني  املشــرتك  الحرص  عن 
والنائب  ووهــاب  جنبالط 
عــىل  إرســالن  طــالل 

ووطنياً. درزياً  تحصينه 
ترى  الســياق،  هذا  ويف 
أكــرث من جهة سياســية، 
أن هناك ترّقب لألســبوعني 
املقبلني مع بعض املرجعيات 
السّنية، ويف طليعتهم رئيس 
الحكومــة نجيــب ميقايت 
الســنيورة،  فؤاد  والرئيس 
إذ، ويف حــال أحجــام عن 
النيابية،  نتخابات  ا خوض 
ن بعض املعلومات تشــر، إىل عــزوف آخرين  ف
عن الرتّشــح ومنهم من لديهم حيثيات سياسية، 
وعندئذ يعاد خلــط األوراق والقلق، وفق ما يرّدده 
نتخابات  مرجع ســيايس، يصب يف إطار إلغاء ا
ودخول البلد يف الفوىض إىل حني حصول التسوية 
أو الحلول املرتقبة من خالل الحراك العريب والدويل 

النتشال لبنان من معضالته.
 وعــىل هذه الخلفية، األنظار شــاخصة نحو 
بعــض املحطــات العربيــة والدوليــة، وصوالً 
فيينا،  يف  الحاصلــة  النووية  املفاوضــات  إىل 
وأوكرانيا،  روســيا  بــني  الحرب  طبــول  وقرع 
إىل املفاوضــات الديبلوماســية التي تجري بني 
يراين ـ الخليجــي يف العراق برعاية  الطرفني ا
رئيــس الــوزراء العراقي مصطفــى الكاظمي، 
وعندئــذ يبنى عىل اليشء مقتضاه عىل مســار 

الداخيل.  الوضع 

يــــن سياســــية وانتخابيــــة... وتحديــــدا فــــي الشــــو الحريــــري بــــّدل موا

ــا  ــراغـ ــد فـ ــُيـــحـ ــري سـ ــريـ ــحـ ــرار الـ ــ ــ ـــوا : ق ــقـ ــ ال
ــة ــيـ ولـ ــ ــسـ ــمـ ــ بـ ــ ــع ــ ــل م ــ ــام ــ ــع ــ ــت ــ ــي ال ــدعــ ــ ــت ــ ــس ــ ي

هر  ال من  أكاليل  وضعا  االمــن  قــو  من  ــدان  وف
على ضريحي عيد ومرعب في ذكر استشهادهما

دعا رئيس » اللقاء الوطني  التقدمي 
يف صيــدا والجنوب«   محمد شــاكر 
القواس  » مجلس الوزراء  إىل مقاربة 
مرشوع قانــون  املوازنة  العامة للعام 
ربى  ك ال لنســبة  ا ت  حســابا ب  2022
مــن الشــعب اللبناين التــي صارت 
تحــت خط الفقر، وليس بحســابات 
الذين  الكــربى  لــح  املصا أصحــاب 
ال تتجــاوز نســبتهم الخمســة يف 
املائــة من مجموع الشــعب اللبناين 
ويسيطرون عىل كل الرثوات واملرافق 

واملؤسسات«.
وشدد يف ترصيح له، عىل »أهمية 
املواطن  موازنة  املوازنة هي  تكون  أن 
الذي ينــوء تحت  املعــدم والوطــن 
نتيجة  املتالحقــة  االنهيــارات  ثقل 
اعتمدتها  التــي  املدّمرة  السياســات 
البالد إىل  الطبقة السياسية وأوصلت 
واملستنكر  املستهجن  من  إذ  فالس،  ا
األعباء  تزيد  بنودا  املوازنة  تتضمن  أن 
يبة عىل كاهــل الطبقة الفقرة  ال
األعم من شعبنا  األغلب  التي تشــكل 
الصابــر، بينام تتــم إحاطة أصحاب 
يبية  الرثوات بستار من الحامية ال

بذرائع ال يقبلها علم وال منطق.
الذي  القرار  عنــد  القواس  وتوقف 
املســتقبل   ســعد  تيار  رئيس   اتخذه 
لهذا  أســفه  »عن  معــرّباً   ، الحريري 
االنســحاب من الســاحة السياسية 
والوطنية، كون ذلك ســيحدث فراغاً 
يســتدعي التعامل معــه عىل درجة 
والحكمة  املســؤولية  مــن  عاليــة 
والتبرّص، وإذ نأمــل أن ال يطول هذا 
ننا نرى أن ال ســبيل  االنســحاب، ف
إىل محاولــة التخفيف من هذا القرار 
سوى باملوقف اللبناين الوطني املوحد 
الوطنية  الثوابت  الذي يحمي ويحفظ 
املنصوص عنها يف  الدســتور ، األمر 
الــذي يجب أن يزيــد العقالء إرصارا 
عىل تطبيق كل بنود الدســتور ويف 
صالحية، الن يف  البنــود ا مقدمها 
ذلك حاّل لكل األزمات التي يعاين منها 
لبنان، كام أن الذهاب يف هذا االتجاه 
يجعل إمــكان تحديد الثغر كبرة مام 
يســاعد عــىل تطوير النظــام تحت 
املواطنة  إىل  املوصل  الوطني  السقف 
الطائفية  الحســابات  وبعيدا من كل 

املقيتة«. واملذهبية 

يد ي  ر   اكليل من الز
وضع وفــد من ضبــاط قوى 
األمن الداخيل، برئاسة قائد رسية 
قليمي  ا الــدرك  وحدة  يف  زغرتا 
الذكرى  العقيد ميالد نرصالله، يف 
الرابعة عرشة الستشهاد  السنوية 
الرائد املهندس وسام عيد واملعاون 
الزهر  أكاليل من  أســامة مرعب، 
يف  عيد،  الشــهيد  يــح  عىل 
جبانة بلدة دير عامر، باسم املدير 
العام لقوى األمــن الداخيل اللواء 
عامد عثامن ورئيس هيئة األركان 
العميد نعيم الشــامس، وباســم 
شــعبة  ورتباء  وضبــاط  رئيس 

املعلومات.
آمر  برئاســة  زار وفد   كذلــك 
مفــرزة ســر طرابلــس املقدم 
زياد جامل، جبانــة باب الرمل - 
طرابلس، ووضع أكاليل من الزهر 

يح الشهيد مرعب. عىل 
 وقــدم الوفدان واجــب العزاء 
لهم  ناقلني  الشــهيدين،  لــذوي 
تأكيــد عثامن عــىل أن »العدالة 
ذكرى  وأن  محالة،  ال  ســتتحقق 
يف  مخلدة  ســتبقى  الشــهدين 
قوى  عنارص  كل  ووجدان  نفوس 

الداخيل«. األمن 

ـــريـــب : نــــر يـــومـــيـــا مـــوفـــديـــن الــــى لــبــنــان الـــ
ــا بـــاالمـــن ومــنــهــم بـــالـــدوالر ــددنـ ــهـ ــهــم مـــن يُـ مــن

ــن ــ ــس ــ ــح ــ ابــــــــــي املــــــنــــــى الـــــتـــــقـــــى أبــــــــــو ال
ــمــاعــيــة اجــت قـــضـــايـــا  ــي  ــ ف وار  ــع  ــ م ـــ  ـــح وب  

ــــاتر  ــــد الس ار املطــــران عب ــــي  يران ــــي ا قاف املستشــــار ال
ســــامي ــــــ املســــيحي ــــاق الحــــوار ا ف ــــي  ــــا ف  وبح

ــات ــضــ ــ ــوي ــ ــع ــ ــت ــ يــــــع ال الــــجــــيــــش تـــــابـــــع تــــــو
ــ ــ ــرفـ ــ املـ انـــــفـــــجـــــار  ُمـــــــتـــــــضـــــــّرري  ــى  ــ ــلـ ــ  عـ

معا م ابو الحسن ا املن مج

جيل لعبد الساتر ام يار يقدم ا

الغريب يف  الشــيخ نرصالديــن  اعلن 
بيان، انــه »أمام أزمــات متالحقة مير 
بها وطننا لبنان منذ ســنتني ونيف، نرى 
طاولة  حول  يتحلقون  املسؤولني  السادة 
ظاملة  تعســفية  إجراءات  ألخــذ  القرار 
فيام  املظلومني،  واملوظفني  الفقراء  بحق 
الناس يتجمعون مع أوالدهم حول رغيف 
الخبز وضوء شــمعة يف ليــل حالك. ال 
قرار  الحظ  حالفكم  ن  ف الســادة،  أيها 
نهــا ال تفي بالغرض  موازنــة جائرة، ف
الذي  الرتبية  وزير  نشكر  املطلوب،  وهنا 
املــدارس ودعوة  لفتح  اهتاممه  يصــب 
األســاتذة لاللتحاق بهــا، مبقابل زيادة 
ننقل وجع  اليوم  رمبا ال تسد رمقا. نحن 
مــن نلتقيهم مــن أبناء وطننــا ونتكلم 

واملنهك«. املحروم  الشعب  أغلبية  باسم 
وتابع: »وأمــا التجار فحدث وال حرج 
نسانية،  ا تقبلها  ال  التي  االنتهاكات  عن 
منخفضا  أو  مرتفعا  الدوالر  كان  ســواء 
أين مراقبة األسعار  وكأن هذا ال يعنيهم. 
وأيــن مصلحة حامية املســتهلك؟ أضف 

يكفيه، حتى  املواطــن ال  ذلك، وكأن  إىل 
الطالب  بات  تعقيدا، حيث  يزداد  املشــهد 
الجامعــي يدفع مثن فشــل مســؤولني 
وترفــع يف وجهه األقســاط الجامعية، 
فنســأل اللــه أن يــرأف بحال شــبابنا 
وشــاباتنا وأهلنا جميعا ألن ما نشــهده 
ليس ســوى ظلم جامعي ال يقبله ال دين 

وال دستور وال عقل برشي«.
وختم: »ويف خضم كل ذلك نرى يوميا 
موفديــن إىل لبنان، فمنهــم من يهددنا 
باألمن، ومنهم من يهدد بالدوالر، والعدو 
وكأن  أجوائنــا.  يف  يجــول  رسائييل  ا
اليمن والقرار  إال  العرب مل يــروا  خوة  ا
أشكال  عىل  منا  سيادة  ١55٩  ويريدون 
واســتفزازا  مهزلة  كفانا  يرغبــون.  ما 
ذهبت  لقد  الشعوب،  مبقدرات  واستهزاء 
أموالنا وال ندري أين ذهبت ويف أي دولة 
واآلن  الناس  نفوس  وأذلوا  رحالها  حطت 
يطلبون نزع ســالحنا، رمبا تستطيعون 
أن  الرحمة عنا ولكن ليبقى ببالكم  حجب 

الراحمني«. أرحم  هو  الله 

العقل  شيخ   استقبل 
املوحديــن  لطائفــة 
الدكتور  الشيخ  الدروز 
يف  املنى،  أيب  ســامي 
ببروت  الطائفــة  دار 
»اللقاء  رس  امني  امس، 
النائب  الدميوقراطي« 
الحســن،  أبو  هــادي 
رس  أمــني  بحضــور 
نزار  املذهبي  املجلــس 
رئيــس  الرباضعــي، 
القانونيــة  اللجنــة 
نشــأت  املجلــس  يف 

هالل، وتم البحث يف عدد من الشــؤون 
العامة  والوطنيــة  الداخلية  والقضايــا 

الراهنة.
دارات  ا فــوج  قائــد  واســتقبل   
واملؤسســات العامــة يف قــوى األمن 

هدير. أبو  وسام  العقيد  الداخيل 
 كــام التقى رئيس قلم دائــرة تحقيق 
من  وفد  نجد مع  نزار  الدكتور  لبنان  جبل 
مواساته  املنى  أليب  شكر  والذي  العائلة، 
اللقاء  الراحل فريــد نجد. وح  بوالده 

الرباضعي. 
 عــىل صعيــد آخر،عقد شــيخ العقل 
دارية لجمعية  ا الهيئة  اجتامعا مع وفد 
تعنى  التي  ســكان«  وا للتنمية  »الغــد 
طائفة  لشــباب  ســكانية  ا باملشاريع 

-  برئاسة  وشــاباتها  الدروز  املوحدين 
الوزير الســابق عادل حمية، واألعضاء: 
الدنف،  وزهر  الحلبــي  أمني  منور،  نديم 
بحضــور عضو املجلس املذهبي الشــيخ 
سامي عبد الخالق. وتم البحث يف خطط 
هذا  يف  املنى  أيب  وتوجيهــات  الجمعية 

الخصوص.
للجنة  اجتامعا  العقل  ترأس شيخ   كام 
القانونية يف املجلــس املذهبي، بحضور 

حسن. نعيم  الشيخ  السابق  العقل  شيخ 
أبرزها  اتصاالت،  العقل   وتلقى شــيخ 
مــن الرئيس الروحي لطائفة املســلمني 
املوحديــن يف ســوريا الشــيخ حكمت 
الهجــري، يف إطار التواصل والتنســيق 

ني. الدا

الثقايف  املستشار  زار 
يراين يف لبنان عباس  ا
خامه يار، راعي أبرشية 
املطران  املارونية  بروت 
الســاتر،  عبد  بولــس 
للتهنئة باألعياد املجيدة، 
آفاق  البحث  تناول  حيث 
 - ســالمي  ا الحــوار 
تعزيز  وسبل  املسيحي، 
املجاالت  يف  التعــاون 
والفكريــة،  الثقافيــة 
انطالقا من املشــرتكات 

سالمية - املسيحية. ا
عبد  املطــران  ومثن 
للمستشــار  الســاتر 
جهــوده  يــراين،  ا
التقــارب  تعزيــز  يف 

أن تتضافر  االسالمي - املسيحي، آمال يف 
جهود املخلصني املحبني للســالم يف العامل 
لوقف الظلم واالضطهــاد وتحقيق العدالة 
 االجتامعيــة بني ســائر شــعوب العامل.

يراين  ا الثقايف  من جهته شكر املستشار 
تجاه  النبيلة  الساتر مشاعره  للمطران عبد 
وب لتوفر  الشعوب املظلومة، وسعيه الد
ســالمي - املســيحي  متطلبات الحوار ا
وموجباته، مثنيا عىل الكنائس املســيحية 
والكنســية املارونية يف الحوار والتفاهم 
عىل مســتوى تعزيز املناخات املؤدية اىل 
والتفاهم  بالحوار  تؤمــن  قيام مجتمعات 
وتنرش ثقافــة املحبة والســالم بني بني 

البرش.
 وخالل اللقاء عــرض خامه يار للمطران 
عبد الســاتر، الجهود التي تبذلهــا ايران يف 

سالمي - املسيحي وما  سبيل تعزيز الحوار ا

يرانية للشعب  سالمية ا تكنه الجمهورية ا

اللبناين وقياداته الروحية من تقدير للمواقف 

الجامعة لكل اطياف املجتمــع اللبناين وان 

ا اىل جانب الشعب اللبناين يف  ايران تقف دا

ة ملد جسور التواصل  الظروف الصعبة وحا

مع كل اللبنانيني.

 ويف ختــام اللقــاء تم تبــادل الهدايا 

التذكاريــة، حيث قدم املستشــار الثقايف 

للمطران مخطوطاً نادراً القدم انجيل باللغة 

الرسيانة جرى طبعه مؤخرا يف ايران، كام 

قّدم املطران عبد الســاتر لخامه يار صليبا 

والنوافذ  األبــواب  مصنوعا من أخشــاب 

املحطّمة يف أبرشّية بروت املارونّية جراء 

انفجار مرفأ بروت.

مديرية   - الجيــش  قيــادة  عن  صدر 
»بتاريــخ  اآليت:  البيــان  التوجيــه 
الجيش  وحدات  استأنفت   ،2022/١/25
عىل  التعويضات  توزيــع  عملية  املعنية 
رين من جــراء انفجار  املواطنــني املت
مرفأ بــروت، وتم توزيــع مبلغ وقدره 
٣ لــرة لبنانية. بلغ عدد  052 800 000
الوحدات السكنية التي استفادت من هذه 
ودون  متوســطة  واملصنفة  التعويضات 
املتوســطة 42٧ وحدة ســكنية موزعة 
عىل مناطق: مار مخايل والجميزة ورأس 

بــروت وكرم الزيتــون وكورنيش النهر 
والرميل  واملدور  وساســني  والجعيتاوي 
والــروم ورزق والعدلية وتباريس وبرج 
لســاحل  البحرية  والواجهــة  حمــود 
الدورة وبورشيــة والجديدة - البورشية 
الغميق  والخندق  واملزرعة  الفيل  وســن 
والباشــورة وعني املريسة وزقاق البالط 

واملصيطبة.
بتاريخ  التوزيع  اســتئناف  وســيتم   
املذكــورة  املناطــق  يف   2022/١/26

أعاله«.



مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات
االربعاء 26 كانون الثاين 2022

ــة ــ ــن ــ ــام ــ ــ ــ يــــــــــــاد كــــــــــا يُــــــــصــــــــدر روايـــــــــتـــــــــ ال
ــع ــم ــجــت ــ ملـــجـــلـــة وم ــ ريـ ــ ــ « تـ ــ ــ ــن ــ ــي ــ ــورن ــ »مــــــونــــــداي م

كامل ذبيان

منذ العام 200٣، بدأ الشاعر والروايئ اللبناين زياد كاج نرش 
انتاجه، فاصدر كتابني يف الشعر هام: كان عليك ان تقلب السلم 

(200٣(، واحبك امركا، انا ال احبك )2006).
ويف كتابة الرواية، اصدر كاج ســبع منها، تضمنت احداثا 
عاشــها، وتدخل يف مرويات واقعيــة، عاش الكاتب فيها، او 
تابعها، فكانت اصدارته الروائية تحت عناوين هي: اوال الناطور 
(2008(، الحياة كام قدمت لهم، )20١١(، ليايل دير القمر حرب 
الجبــل )20١4(، رأس بروت صنــدوق يف بحر، نار عىل تلة 
(20١5( محمود املكاري يتذكر حلونجي برويت، قصة الكالج 
اللبناين )20١٧(، سحلت )20١8(، وامر فظيع يحصل، رواية 

واقعية عن مجزرة صربا وشاتيال )202١).
ومع مطلــع هذا العام اصدر كاج روايتــه الثامنة بعنوان 
»مونــداي مورنينغ« وهي الفرتة التي عمل يف املجلة اللبنانية 
الصادرة باالنكليزية، عن »دار الف ليلة وليلة« لصاحبها نقيب 
املحررين االســبق املرحوم ملحم كــرم الذي بقي يف منصبه 
نحــو اكرث من 40 عاما، تابــع خاللها اصدار جريدة »البرق« 
التي ورثها عن والده االديب والصحايف كرم الذي رفع شــعاراً 

»لصحيفته« علمتني الحقيقة ان ال اكرهها.
ويف هــذه الرواية، كام يف غرهــا يعتمد زياد الكاج، نقل 
الوقائع واالحداث التي مّر بها، يوم دخل اىل املجلة التي كانت 
تتخذ مكاتب لها يف الحمراء  منطقة الوردية، كتوأم ملكتبها 
االسايس يف االرشفية قرب ساحة ساسني، اذ فرضت الحرب 
االهلية، ان تصبح بروت رشقية وغربية فصل املسلحون يف 
ميليشيات االحزاب، بني احياء وشوارع عاصمة لبنان الواحدة.

فلــم يوفر الروايئ، اي تفصيل مل ينقله عىل صفحات كتابه 
»مونــداي مورنينغ« التي عمل فيها مرتجام من اللغة العربية 
اىل االنكليزية، وخاض فيها تجربة صحافية تستمر وهو اىت 
اىل مهنة املتاعب من دون تخطيط مسبق، ليامرسها يف ظرف 

الحرب االهلية والســلم االهــيل، حيث ق وقته يف مكتب 
املجلة يف الشق الغريب من بروت، ومنه يروي تفاصيل دقيقة 
عن حياة وترصفــات العاملني يف املكتب الذي احتوى مكاتب 

ومفروشات اصبحت خارج الخدمة.
مل يــرتك الكاتب تفصيــال صغرا عن زمالئه يف املكتبـ، اال 
واورده يف روايته، ودخل يف امور شــخصية، وسمى االشياء 
باســامئها يف نقل ملشــاهد حصلت، فتحدث عن رئيس، وهو 
صحــايف امريك يعيــش يف لبنان منذ ســنوات، يتخذ من 
مكتــب املجلة مأوى له، ويلف الغمــوض وجوده وعالقاته، 
واحيانا طبيعة عمله، حيث تغرق صفحات الرواية يف يوميات 
شــخصيات تعمل يف املجلة، فلم يــرتك الكاتب تفاصيل يف 
حياة شــخصيات روايتــه، اال وذكرها، حني وصل به الوصف 
اىل عالقات مثلية قامت بني شــخصني يف املجلة وصلت بهم 
»الغرة« اىل الشــجار والتضارب، مع تبــدل عالقة احدهام 

باألخر، واقامتها مع شخص آخر.
ففي الرواية، تأريخ ملجلة عمل بها، ويغمز من قناة صاحبها 
ملحم كرم، ووصفه بانه صحايف عالقات سياسية ووسيط، 
وهــو مل يلتقيه، بل كان يعرفه من خالل ترصيحاته يف اثناء 

زياراته الرسمية.
واورد كاج، ما قام به من عمل صحايف، فيذكر مقابلته مع 
العالمة الســيد محمد حسني فضل الله، والسيدة رندى بري، 
اضافة اىل لقاءات مشرتكة قام بها مع صحافيني من املجلة، 
ومنهــم صحايف امريك يدعى بيرت قرر ان يجري مقابلة مع 

صربي البّنا )ابونضال(.
يكمل كاج مع روايتــه الثامنة، الكتابة عن وقائع املجتمع 
اللبنــاين، وما يحصل فيه من مشــاكل وقضايا، نختربها يف 
الحيــاة، فقرر زياد ان يوثقها يف كتاب، وقد ال يكون ما كتبه 
جديداً، لكن يضيف اىل املكتبة كتابا فيه من الوقائع، التي ميكن 
االســتفادة منها، يف تحليلهــا وربط احداثها، فيام جرى يف 
مجتمــع من حرب اهلية، اىل ما يجري بني املواطنني، كام يف 

زمالء العمل، وقد اعطى كاج صفحات من الكتاب لينقل ما كان 
يحصل يف »املونداي مورنينــغ«، لجهة تعيني مدير للتحرير، 
وآخــر لالدارة، ثم التنافس بــني اصحاب املهنة الواحدة، حيث 
جسية« يف العالقات التي تصل احياناً اىل االعجاب  تدخل »ال
بــني زميل او زميلة، اذ يــورد كاج تفاصيل ما كان يحصل يف 

مكتب املجلة.
ـ الكتاب من 25٩ صفحة من الحجم الوســط، صدر عن دار 
نلســن للنرش التي دعت مع املؤلف اىل حفل توقيع له، مساء 
الخميس يف 2٧ كانون الثاين الحايل، بني الخامسة والسابعة 
مساء يف مقهى برز ـ شارع الحمراء ـ بناية عساف ـ فوق 

.(ROSA( مقهى روسا

ور الغ

ــابــة ــق ــن ال ــن  ــ م ــد  ــ وفـ رأ  عـــلـــى  ار  كـــســـبـــار 
الدولة شور  مجلس  ورئيس  التميي  عام  مدعي 

نا  زار نقيــب املحامني يف بــروت 
كســبار عىل رأس وفد مــن أعضاء مجلس 
النقابة، ضّم أمني الرس سعد الدين الخطيب 
وأمني الصندوق إييل بازريل ومفوض قرص 
العــدل عامد مرتينوس، واألســاتذة عبدو 
لحود، وجيه مســعد، ألكسندر نجار، مايا 
إدارة  زغريني، فادي املرصي، وعضو لجنة 
صندوق التقاعد ســعاد شعيب، مدعي عام 
التمييــز القايض غســان عويدات وبحث 
معــه عدة مواضيع تتعلّق بحســن ســر 
العالقة بني النيابات العامة واملحامني، وتّم 
تفــاق عىل التعاون ملــا فيه خر العدالة  ا
واملتقاضني بعيداً عن املناكفات واملنازعات. 
كام تم التشــديد عىل حل أي إشكال بروح 
كسبار  النقيب  وشــّدد  والحكمة.  التعاون 
عىل مســألة عدم إنعقاد جلسات املحاكمة 
ملحكمة الجنايات يف روميه خصوصاً وإن 
هــذا املوضوع بات عــىل طريق الحل كام 
ي  أفــاده معايل وزير العــدل القايض ه

خوري.

بعدهــا انتقل النقيب كســبار واألعضاء 
إىل مكتــب رئيس مجلس شــورى الدولة 
القــايض فادي الياس الــذي وضع زائريه 
يف جــو التعديالت املطلــوب إقرارها يف 
جتهادات  ســتناد إىل ا النواب با مجلس 
والفقه يف لبنان وفرنسا. كام وضعهم يف 
عالمية  جو معانــاة القضاة من الطالت ا
ملن يســمون أنفسهم خرباء قانونيني، ومن 
عالم  عرض وقائع امللفات عىل وســائل ا

مــام قد يؤثر يف قناعة الرأي العام.
بعدهــا اســتقبل النقيب كســبار وفداً 
من املحامني األمركيــني يرافقهم املحامي 
محمــود منصور، كام اســتقبل وفداً من 
UNDP برئاســة نينو كرم - عون  منظمة 
بحضور امني الرس األســتاذ ســعد الدين 
الخطيب واألســتاذة اليزابيت زخريا مديرة 
نســان وتم البحث يف سبل  معهد حقوق ا
التعــاون القائم بينها وبني نقابة املحامني.

كام اســتقبل النقيب كسبار رئيس جهاز 
أمن املطــار العميد الركن نبيل عبدالله.

ــى ــ ــرضـ ــ املـ ــاذ  ــ ــ ــقـ ــ ــ النـ ــي:  ــ ــن ــ ــي ــ ــل ــ ــق ــ ــع ــ ب االب 
ــمـــة واملــــــــوت الــبــطــيء ــريـ ــن الـــجـ ــ ــّد م ــ ــحـ ــ والـ

أعرب األب نجيب بعقليني، رئيس جمعية عدل 
ورحمة، استنكاره للحال التي وصلت إليها البالد 
فيام يتعلّق يف موضــوع االرتهان للمخدرات 
والعالج بالبدائل ومسألة رفع الدعم عن الدواء 
وأوضاع الســجناء وتفاقم األزمة االقتصادية 

التي انعكست آثارها عىل مختلف الصعد.
وأشــار األب بعقليني يف حديث تلفزيوين، 
إىل أننــا »نحن يف أزمة كبــرة، هناك ١200 
دمان بواسطة »العالج  شخص يتعالجون من ا
بالبدائل«، من خالل جمعّية عدل ورحمة وسائر 
الجمعيات. أغلبية هؤالء األشــخاص ليست 
لديهم إمكانيات مادية أو وظائف ثابتة متكّنهم 
من تحّمل تكلفة العالج... األزمة االقتصادية 
انعكست سلًبا عىل عملنا ونحن نعاين من عدة 
أمور أولها عدم توّفر العالج يف السوق املحيّل، 
الرفــع الجزيئ للدعم وتوّقــف مرصف لبنان 
عن فتح اعتامدات جديدة ودفع مســتحقات 
الرشكات املستوردة للعالج. هذه األسباب تهدد 
األمــن االجتامعي. االنســان املريض ال يدرك 
عاقبة أفعاله، حاجته اىل املخدرات تدفعه اىل 

ترصفات عشوائية قد تصل اىل الرسقة وحتى 
القتل... »من هنا ال بّد من انقاذ » املرض« والحد 

من إنتشار الجرمية واملوت البطيء.«
وأطلق األب بعقليني نداء اســتغاثة مناشًدا 
الدولة واملسؤولني تدارك املوقف وإيجاد حلول 
طويلة األمد لضامن عدم انقطاع الدواء البديل 
والعمل عىل إيجاد مصادر أخرى الســتراده 

بكلفة أقل تسمح باستراد كميات أكرب.
وحول أوضاع السجناء والسجون اللبنانية، 
لفت رئيــس جمعية عدل إىل تــردي أوضاع 
السجون بشــكل ييسء اىل كرامة االنسان، 
وقــال إن: »أوضاع الســجون يف لبنان قبل 
جائحــة كورونا كانت ســيئة. لقــد طلبنا 
مــن اللجنة النيابية لحقوق االنســان زيادة 
االعتامدات للســجون خــالل املوازنة. هناك 
عادة تأمني األمكنة، كام تأمني مواد  حاجــة 
التعقيم والتنظيف والطعام الصحي والنظيف 
للنــزالء، والرسعــة يف متابعــة امللفات من 
الناحية القانونية«. للحد من انتشار الجرمية 

ورفع الظلم وبناء مجتمع سليم«.

ــن ــ مـ ــ ــ ـــــوافـــــاتـــــنـــــا ُتـ الـــــجـــــيـــــش: 
ولــة ائــيــة فــي املــراكــ املــعــ ــ ــواد الــ ــ امل

يصال  أعلن الجيش اللبناين عرب »تويرت« أن » طوافاته تقوم ب
املواد الغذائية وتبديل العسكريني يف املراكز املعزولة من جراء 

تراكم الثلوج«.

ـــة  ــور عـــــلـــــى ســــــيــــــد جـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع ــ ــ ال
ــة ــل ــ لـــهـــا فــــي أبـــلـــ ب داخــــــل مـــنـــ

( يف العقد الّسادس من العمر، جّثة  ُعرث عىل الســّيدة )ر. 

نقاذ  داخــل منزلها يف بلدة أبلح ب زحلة ، وقد عملت عنارص ا

يف  الدفــاع املدين  عىل نقلها إىل  مستشــفى الياس الهراوي 

جــراءات القانونّية، وبعد  الحكومــي  يف زحلة، بعد إمتام ا

حضور الطّبيب الرّشعي وعنارص األدلة الجنائية.

ــ ــي لــتــطــبــيــ الــطــائ ــ تــمــر دولـ ــمــ ــب ب ــطــال ــن: ن ــرريـ ــحـ ــة املـ ــاب ــق الـــراعـــي ملــجــلــس ن
ــيــن ــيــن والــنــا ـــّل قضية الــاجــ ــحــيــاد و ــان ال ــ ــيــة واع ــدول وقـــــرارات الــشــرعــيــة ال

استقبل البطريرك املاروين 
الكاردينال مار بشاره بطرس 
الراعي يف الرصح البطريريك 
يف بكــريك، ظهــر امس، 
املجلس الجديد لنقابة محرري 
الصحافة اللبنانية برئاســة 
النقيب جوزف القصيفي الذي 
قال: »لبنان مل يهنأ له عيش، 
الننا مل نعرف نبني دولة عىل 
املركوزة يف  املواطنة،  قاعدة 
إىل  واملســتندة  مؤسسات، 
قوة القانــون، فأطاحت بها 
أســقطت  التي  ة  املحاصص
عليهــا لبــوس الطوائــف 
وحقوقهــا. والننا مل نتمكن 
من تحصني أنفسنا يف وجه 

الرصاعــات الخارجية التي تهب عىل وطننا من دون 
توقف، اصبح الداخل أسر اللعبة الدولية - االقليمية، 
ومــن يف خــارج الحدود داخل حدودنا، مســقطا 

حصانتنا الوطنية«.
وتابــع: »يف آخــر زيــارة ملجلــس النقابة إىل 
الدميان، قبل ســنة من املئوية، سألت عن مدى نجاح 
صيغة لبنان الكبــر يف بناء وطن ودولة، ويف زيارة 
مجلس النقابــة بعيد انتخابه، إىل رئيس الجمهورية 
ســألت أيضا اذا كان املطلوب الوصــول إىل حال من 
االهرتاء، يعقبها والدة لبنان آخر مختلف؟ واذا كان األمر 
كذلك: هل سيكون موحدا، أو مقسام، أو هجينا  ال يشبه 

ابدا الوطن الذي سعى مؤسسو دولته إىل بنائه؟«.

 حوار 

ودار حوار بني مجلس النقابة والراعي الذي قال ردا 
عىل سؤال عن تعليق الرئيس سعد الحريري نشاطه 
الســيايس: »فاجأين هــذا القــرار ومل أكن أنتظره 
شخصيا. للرئيس ســعد الحريري شخصيته ودوره 
واعتداله، ال ميكن لنا أن نن السنوات التي كان فيها 
ا بخط املرحوم والده أال وهو  مسؤوال وكان يسر دا

عتدال. كام أنني مل أكن أنتظر أن تعليق العمل  خــط ا
السيايس سيشمل تيار املستقبل. للوهلة األوىل أعترب 
أن هكذا قرار سيخلق خلال يف املكون اللبناين. وكنت 
أمتنى أال يعلق الرئيس الحريري نشــاطه السيايس 
وكذلــك تيار املســتقبل. إذا كان الرئيس الحريري له 
ظروفه وأســبابه، وملاذا القرار يشمل تيار املستقبل؟ 
نأمل أال يتسبب ذلك بخسارات وخلل كبر يف املجتمع 
اللبناين وآمل أن يعرف السنة الكرام اتخاذ موقعهم يف 
املجتمع اللبناين، ألن لبنان ال ميكن له التخيل عن أي 
مكون من مكوناته والسنة مكون كبر ونأمل خرا وأنا 
مل ألتق أحدا منهم لتكون الفكرة أوضح بالنسبة إيل«.

وحول ســالح حــزب الله، قال: »عــودوا إىل ما 
يقوله اتفاق الطائف. معاناتنا تكمن يف عدم تطبيق 
اتفاق الطائف الــذي طبق جزئيا. هــذا ما يعنيني 
مام قاله الوزيــر الكويتي، ألن ما أرشت إليه أنا هو 
ء وهو ما نطالــب به كل يوم.  األلــف باء لــكل 
نحن نطالب مبؤمتر دويل وليس مبؤمتر تأسييس، 
لتطبيق الطائف أوال روحا ونصــا وتطبيق قرارات 
الرشعية الدولية وإعــالن حياد لبنان وحل قضية 

الالجئني الفلسطينيني والنازحني السوريني«.
 وعــن العالقات بني املرجعية املارونية واملرجعية 

هنــاك  وهــل  الشــيعية 
قطيعة بينها، قــال الراعي: 
ل  قــا يك  لحو ا يرك  لبطر ا «
عرب  اىل لبنان يكون  نتامء  ا
نتامء  املواطنة ال عرب الدين. ا
انتــامء  اليوم للبنان هــو 
نرفض يف  طائفي. ونحــن 
بكريك استعامل كلمة طائفي. 
ومل نتحــدث يومــا مارونيا 
ــا نتحدث  أو مســيحيا، دا
املتامسكة  عن لبنان الدولة 
القوية. هــذا هو مبدأنا. وانا 
ال اريــد أن اعتــرب ان هناك 
املوارنة والشيعة.  خالفا بني 
كنا نعقــد اجتامعات وكانوا 
يشاركون معنا ونحن بانتظار انتخاب رئيس املجلس 
الشــيعي األعىل خلفا للمرحوم الشــيخ عبد األمر 
قبالن. إذا تحدث أحد عن موضوع ما ال يعني ذلك ان 
هذا رأي الشــيعة. نحن والرئيس بري تربطنا عالقة 
ة. اما يف ما خص حزب الله  ممتــازة واتصاالتنا دا
فهناك لجنة متثلنا ومتثله ما زالت تجتمع. وال يجوز 
القول أبدا ان هناك قطيعة بني بكريك والشيعة. وكان 
شيخ عقل املوحدين الدروز مهتام بعقد قمة روحية 

تصاالت لذلك«. وهو يقوم با

 مداخلة يوسف 

ويف ختام اللقاء، القى الزميل عيل يوسف مداخلة 
مطولة حول الواقع الــدويل والعريب واللبناين يف 
ورة  الفرتة الحالية واملتغرات الكبرة التي تحدث و
النقــاش حول موقع لبنان يف هذه املتغرات وصوال 
اىل حلول حقيقية عىل مستوى السياسات الخارجية 
قتصادي، وقد أىت الراعي  والداخلية وعىل املستوى ا
عىل املداخلة وطلب من يوسف كتابتها وتحويلها اىل 

ورقة عمل للحوار الوطني.

قابة املحررين الرا م مجل 

ــري وســـعـــد ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــت الـ ــ ــم ــ ــّل ــــيــــة« ســ ــة الــــديــــمــــوقــــرا ــ ــه ــ ــب ــ ــج ــ وفــــــــد  مـــــن »ال
ــد الــفــلــســطــيــنــيــة ــ ــو ــ ــام واســـتـــعـــاد ال ــسـ ــقـ ــا النـــهـــاء االنـ ــادرتـــهـ ــبـ ــســخــة عـــن ُمـ ن

اســتقبلت النائبة بهية الحريري يف دارة 
العائلــة يف مجدليون، يف حضور املكلف من 
قبلها متابعة شــؤون املخيامت الفلسطينية 
وليــد صفديــة، وفدا مركزيــا من »الجبهة 
الدميوقراطيــة لتحرير فلسطني« برئاســة 
مسؤول الجبهة يف لبنان عيل فيصل، وجرى 
البحث يف اوضاع الفلســطينيني واملخيامت، 
وكان تأكيد مشــرتك عىل استقرار املخيامت 

والجوار وامنهام.
 وتسلمت الحريري من فيصل باسم الوفد، 
نســخة عن املبــادرة املقدمة من الجبهة اىل 
جميع القوى الوطنية الفلســطينية »النهاء 

االنقسام واستعادة الوحدة الفلسطينية«.
 وأكــدت الحريري »اننا مع كل ما يعيد هذه 

الوحــدة ويعززها ويدعمهــا ألن فيها قوة ودعام 
لقضيتهم العادلة«.

واثــر اللقاء تحدث فيصل باســم الوفد، فقال: 
»بحثنا معها يف أوضاع الالجئني يف لبنان، واكدنا 
من جديد حرص الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله 
عىل امن واستقرار لبنان واملخيامت ومسرة السلم 
األهيل عىل امتداد املوقف الفلســطيني املوحد الذي 
وضع يف اولويته ان يصون امنه واســتقراره من 
نتزاع حق عودته ومواجهة  اجل مواصلة النضال 
مشــاريع التوطني والتهجر، وأيضا النأي بنفسه 
عــن الرصاعات الداخليــة يف لبنان يف هذا الوقت 

بالذات«.
قتصادية  أضاف :«بحثنا ايضــا يف األوضاع ا
والصحيــة التــي تعيشــها املخيامت والشــعب 
الفلســطيني يف لبنان، ومتنينا املزيد من الجهود 
املشــرتكة من أجل توفــر األموال لألونروا لوضع 

خطة طوار مســتدامة لشــعبنا الفلســطيني، 
وأيضــا متنينا عىل الحكومة اللبنانية ان تأخذ يف 
االعتبار هــذه األزمة االقتصادية وان تقر الحقوق 
نســانية وخصوصا حق العمل والتملك لالجئني  ا

الفلسطينيني«.
ويف هذا السياق سلمنا سعادة النائبة الحريري 
نســخة عن مبادرة الجبهة الدميوقراطية لتحرير 
فلســطني التي تدعو إىل إنهاء االنقسام واستعادة 
الوحدة الوطنية الفلســطينية باعتبارها السالح 
األقوى يف مواجهة صفقة القرن ومواجهة مخطط 
نتزاع  الضم االرسائييل ويف مواصلة خط املقاومة 

الحقوق الوطنية الثابتة والتاريخية«.

 عند سعد 

كام زار الوفد االمني العام لـ »التنظيم الشــعبي 
النارصي« النائب الدكتور اسامة سعد.

وعىل االثر، رصح سعد: »تسلمنا من الرفيق عيل 

فيصل والوفد املرافق من الجبهة الدميقراطية 
نص املبادرة التي تقدمت بها الجبهة من أجل 
الفلســطيني ووحدة الصف  انهاء االنقسام 
الفلســطيني. نأمــل أن تنجح هــذه املبادرة 
يف تحقيــق أهدافها، بخاصــة لجهة تعزيز 
النضــال الوطنــي الفلســطيني تحت راية 
املقاومة واالنتفاضة الشعبية ليك يستطيع 
هذا الشــعب املعطــاء أن يحقق أهدافه ببناء 
دولتــه الوطنية وعاصمتها القدس الرشيف، 
ومواجهة كل املخططات الصهيونية الهادفة 
اىل تصفية القضية الفلسطينية. ونأمل أيضا 
أن يتحســن الوضع العــريب، وأن يقف خلف 
الشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه 
الوطنيــة فوق أرضه. ولكن الوضع العريب ال 

يبرش كثرا بالخر«.
أضاف: »نأمل أن يحافظ النضال الفلسطيني عىل 
قدرته عىل املواجهة. الشــعب الفلسطيني مصمم 
عىل انتزاع حقوقه الوطنية، ولكنه يحتاج إىل دعم 
عريب غر متوفر مع األســف الشديد، بخاصة مع 
معاناة الشعوب العربية من األوضاع السيئة نتيجة 
مــا متر به البالد العربية من اضطرابات وتدخالت 
خارجيــة وأوضاع معيشــية واقتصادية ومالية، 
ونحن نعاين يف لبنان ويعاين الشعب الفلسطيني 
أيضا. نحن أمام تحديات كربى، والشعب الفلسطيني 
سوف يصعد نضاله، وسيسعى اىل تحقيق وحدته 
الوطنيــة التي عرب عنهــا يف املعركة األخرة يف 
القدس من خــالل وحدته الوطنية التي تجلت يف 
التامسك من غزة اىل الضفة اىل القدس اىل أرايض 

.»48

معا م فيصل سعد مج

ــرا  ــ ــن: الــطــائــفــة الــســنــيــة لــيــســت  ــديـ تــقــي الـ
عــائــلــة أو  ــار  ــ ــي ــ ت عـــلـــى  وال  ــــــد  أ عـــلـــى 

لفت رئيس حزب« الوفاق الوطني »بالل تقي 

الدين يف بيان، إىل أن »الطائفة السنية الكرمية 

مليئة بالشخصيات النظيفة والنخب الوطنية 

املخلصة واملثقفــة والواعية والقادرة عىل أن 

تتمثل يف مجلس النواب«. وشدد تقي الدين عىل 

أن »ليس من حق أحد أن يحتكر التمثيل السني 

يف الساحة السنية«. وختم: »الطائفة السنية 

ليست حكراً عىل أحد وال عىل تيار أو عائلة«.



د قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ا
االربعاء 26 كانون الثاين 2022

وقع وزير الداخلية والبلديات القايض بسام 
مولوي القرار رقم 6٣ والذي يقيض بالطلب اىل 
هيئة إدارة السر واآلليات واملركبات  مصلحة 
العمل  الســيارات واآلليات، متديد  تســجيل 
فادات الصادرة عن الرشكة امللتزمة املعاينة  با
امليكانيكيــة إبتداء من تاريــخ ١/١/2020 
ســتيفاء رســوم السر  وإعتبارها صالحة 
السنوية )امليكانيك( عن العام 2022 والسنوات 

الســابقة، عىل أن تحرص بفئتي الســيارات 
السياحية والدراجات النارية فقط.

مــكان املواطنني الذين  وبالتــايل، أصبح ب
خضعت ســياراتهم الســياحية أو دراجاتهم 
الناريــة بنجاح للمعاينــة يف العام 2020 أو 
202١ دفع رســوم امليكانيك عن العام 2022 
جراء  والسنوات السابقة دون الحاجة مجددا 

املعاينة امليكانيكية عن العام 2022.

ية اني ن املعاينــــــة املي مولــــــوي وقع قــــــرارا بشــــــ

التقى وزير الطاقة واملياه وليد فّياض وفداً 
فرنسياً يضّم مسؤولني من املؤسسة الوطنية 
الفرنسية للطاقة الشمسية )INES( ومنظمة 
 )Energie pour le Monde( »طاقــة للعامل«
وتابع معهم املبادرة التي أطلقها خالل زيارته 
األخرة إىل فرنســا بعنوان »مرشوع تحالف 
الطاقة الفرنيس من أجل لبنان« والتي وترمي 
يف مرحلتهــا األوىل إىل تجهيز ثالث مدارس 
لبنانية بالطاقة الشمسية يتم اختيارها بعد 
إجراء مســح ميداين ضمن الئحة أّولية تضّم 

١2مدرسة.
وكان االجتامع مناسبة اطّلع فيها أعضاء 
الوفد من الوزير عــىل الخطط الوطنية يف 
قطــاع الطاقــة املتجددة كمشــاريع توليد 
الطاقة من الرياح ومزارع الطاقة الشمسية 
والجهــود التي تبذل حالياً مــن أجل تفعيل 
املعامــل الكهرومائية، واألهداف املوضوعة 
يف ورقة سياســة قطــاع الكهربــاء قيد 

التحديــث للوصــول إىل ٣0 طاقة متجددة 
يف العام 20٣0.

ورّحــب فّيــاض بالدعم الفرنــيس، آمالً 
االستعجال يف إطالق األشغال والبدء بتنفيذ 
لتوسيع  النموذجية متهيداً  الثالثة  املشاريع 
عدد املدارس املشــمولة باملرشوع مستقبالً 
وصوالً إىل تحقيق هدف تجهيز حواىل ١000 

مدرسة يف لبنان.
شارة إىل أن الوفد الفرنيس قد بدأ  تجدر ا
منــذ يومني جوالته عىل مناطق لبنانية عدة 
بهدف تكوين امللفات التقنية للمدارس االثنتي 
عــرشة متهيداً لعملية االختيار النهائية. كام 
يلتقــي الوفــد رشكات وطنية عدة تعمل يف 
قطاع الطاقة املتجددة بغية فهم واقع القطاع 
ودرجة الحرفية التي تتمتع بها هذه الرشكات 
متهيداً لدعوتها إىل االشــرتاك يف املناقصات 
املســتقبلية وإعطائهــا األولوية يف عملية 

التنفيذ.

فـــــــيـــــــا تـــــــابـــــــع »مــــــــــشــــــــــرو تــــحــــالــــ
الــــطــــاقــــة الـــفـــرنـــســـيـــة مـــــن أجـــــــل لـــبـــنـــان«

عقــدت امس اتحادات ونقابات قطاع النقل 
الربي اجتامعا طارئا، يف مقر االتحاد العاميل 
ساء  العام، برئاســة بسام طليس وحضور ر

االتحادات والنقابات يف املناطق اللبنانية.
اســتهل االجتــامع بكلمة لرئيــس نقابة 
الشاحنات يف لبنان شفيق القسيس أكد فيها 
»املــيض بالتحــركات واالعتصامات لتحقيق 
مطالــب قطاع النقل الربي الذي يعترب املحرك 
االسايس للدورة االقتصادية يف البالد«، وقال: 
»نســعى اىل تأمني حقــوق اللبنانيني جميعا 

بالنقل واالنتقال بكلفة معقولة ومقبولة«.
اضاف: »ســيكون لنا غــدا اعتصام لعلنا 
نلقــى اذانــا صاغية، ونحــن مرصون عىل 
اب لتحقيق مطالب  املــيض باالعتصام واال

القطاع«.
بدوره قال طليس: »حددنا ســابقا التحرك 
املقبل يف 4،٣،2 شــباط اذا مل تلتزم الحكومة 
االتفاق املعلن يف رئاسة الحكومة، ويبدو ان 
هناك من يحاول القاء املســؤوليات علينا، لقد 
حصل اجتامع يف رئاســة الحكومة بتاريخ 
202١/١0/26 وتوصلنــا اىل اتفاق مع دولة 
اب  الرئيس نجيب ميقايت عشــية تحرك وا
قطــاع النقل الربي. وهــذا االجتامع تم بناء 
عىل دعوة من الرئيس ميقايت معي شــخصيا 
ورة حضور وزراء الداخلية  وأرصرت عىل 
العامة والنقل واملالية  والبلديات واألشــغال 
ودار نقاش ملدة ســاعتني وربع وتم بنتيجته 

األتفاق«.
وأشــار طليس اىل ان »النقاش تناول كلفة 
االتفــاق، حيث ذكر قرض من البنك الدويل ال 
2٩5 مليــون دوالر وهو الباب الوحيد ملعالجة 
هذا املوضوع وليس عرب تحميل املواطنني اعباء 

ورسوما جديدة«.
وأوضح »ان املوضوع ليس عند الوزراء الذين 

وا االجتامع، بل هو حرصا مع دولتكم،  حــ
واالتفــاق تم معكم وأعلن عىل منرب رئاســة 
الحكومــة من قبل وزير الداخلية والبلديات«. 
وقال: »ليعلم جميع اللبنانيني واملسؤولني من 
فخامة رئيس الجمهورية اىل النواب والوزراء 
ان االتفاق جاء نتيجة اجتامع موسع عقد يف 
202١/١0/26 الســاعة الخامسة بعد الظهر 

يف مقر رئاسة الحكومة«.
وتابــع: »ان قطاعا ميثــل 5٣ الف عائلة ال 
يجب التعامل معــه بهذه الخفة، واالدعاء ان 
املوضــوع عند وزير االشــغال العامة والنقل 
الدكتــور عيل حميه الذي قــام بواجباته يف 

هذا املوضوع«.
اضــاف: »نطالب بوضع هــذا االتفاق عىل 
جــدول اعامل مجلس الــوزراء ونعترب ان كل 
وزير بالحكومة مسؤول دون رمي املسؤوليات 
جذافا ونحن نحرتم شــخصك واملقامات كلها. 
وأطالب وزراء االشغال العامة والنقل الدكتور 
عيل حميه، املال الدكتور يوسف خليل، الداخلية 
والبلديات القايض بســام مولوي الذين كانوا 
ين يف االجتامع تأكيد او نفي ما نقول«. حا

وقال: »طاملا بــدأت الحكومة اجتامعاتها 
املتواصلــة، قررنا ان نقــوم بتحرك صباح غد 
االربعــاء يف 202١/١/26 باتجــاه الرساي 
واوتوبيســات  وســيارات  فانات  الحكومي 
وشــاحنات وصهاريج، الجميع مدعوون اىل 
النقاط املحيطة بالــرساي الحكومي، اعتبارا 

من الساعة السابعة صباحا 
وختم طليــس: تحركنا غدا عند الســاعة 
الســابعة صباحا باتجاه الرساي الحكوميألن 
رئيــس الحكومة هو املســؤول االول عن هذا 
االتفاق، آملني ان يعي رئيس الحكومة والوزراء 
املســؤولية امللقاة عىل عاتقهــم قبل موعد 

التحرك الكبر يف 4،٣،2 شباط املقبل«.

ــاغــيــة« اذانـــــا  نــلــقــى  لعلنا  الــيــوم  ــصــام  ــت »اع
ــومــة الــحــ مـــع  املــعــلــن  ــاق  ــفـ االتـ لتنفي   : ــلــيــس 
ــى جـــــــــــــدول اعــــمــــالــــهــــا ــ ــ ــل ــ ــ ووضــــــــعــــــــ ع

لفت اتحــاد نقابات املخابز 
واالفران يف بيان، إىل انه تلقى 
»خالل االيام االخرة شــكاوى 
عدة من اصحاب االفران يف كل 
املناطــق اللبنانية حول نقص 
حاد يف مادة الطحني املخصص 
لصناعة الرغيــف ، االمر الذي 
انعكس ســلبا عــىل عمل هذه 
االفــران التي توقفت قرسا عن 

انتاج الخبز العريب«.
وقــال: »بعد مراجعة تجمع 
املطاحن عن اسباب هذا النقص 
يف تسليم مادة الطحني، جاءنا 
الــرد بان مثة مطاحن متوقفة 

عن العمل بســبب عدم توفــر القمح املدعوم 
لديها، مع العلم انها تقدمت باملستندات الالزمة 
الستراد القمح وفواتر رشائه وحصلت عىل 
موافقة وزارة االقتصاد والتجارة وهي عالقة 

يف مرصف لبنان حتى تاريخه«.
وعليه، ناشد االتحاد »رئيس مجلس الوزراء 
نجيب ميقايت إيالء هــذا املوضوع االهمية 
التي يســتحق، خصوصــا وان االمر يتعلق 
بقوت الشعب ولقمة عيشه وال يجوز مطلقا 
تعريض قطاع صناعة الخبز الي خلل يف ظل 
الظروف االقتصادية واملعيشية الصعبة التي 

متر بها البالد«.
واشــار االتحاد إىل ان »هناك اكرث من سبع 
بواخر محملة بالقمح راسية يف عرض البحر 
تنتظر انهاء ملفاتها وتســديد مثنها لتفريغ 
حمولتهــا لدى املطاحن، الن املســتوردين لن 
يتجرأوا عىل ادخالها قبل تســديد مثنها وفقا 

لية املعتمدة«. ل
وحذر االتحاد من »استمرار مرصف لبنان يف 
تأخر البت بفواتر القمح املستورد مام يؤثر 
ســلبا عىل لقمة ذوي الدخل املحدود والفقراء 
وبالتايل يعرض هذا القطاع اىل مشاكل نحن 

بغنى عنها يف املرحلة الراهنة«.

ــاد نـــــقـــــابـــــات املـــــخـــــابـــــ واالفـــــــــــــران ــ ــ ــحـ ــ ــ اتـ
ــــــــاد فــــــي الـــطـــحـــيـــن ر مــــــن نــــقــــ  يُــــــحــــــ

أعلــن البنك الدويل يف تقرير ا لة، أن إيرادات 
الحكومة اللبنانية انخفضت إىل النصف تقريباً 
يف 202١، وانــه يقدر أن إجاميل الناتج املحيل 
. ولفت إىل أن »كســاد  ١0 الحقيقــي هبط 5
االقتصــاد اللبناين »من تدبــر قيادات النخبة 
يف البالد، يعرّض االستقرار والسلم االجتامعي 

للخطر عىل املدى الطويل«.
التقرير: وصــدر تقرير عــن البنك الدويل 
نكار  بعنــوان »املرصد االقتصادي للبنــان: ا
الكبر«،  يشــر إىل أّن الكساد املتعّمد يف لبنان 
هــو من تدبر قيادات النخبــة يف البالد التي 
تســيطر منذ وقت طويل عــىل مقاليد الدولة 
وتســتأثر مبنافعها االقتصادية. وقد استمرّت 
هذه الهيمنة عىل الرغم من شدة األزمة - وهي 

واحدة من أشد عرش ازمات، ورمبا أشد ثالث أزمات 
يف العامل منذ خمسينيات القرن التاسع عرش- وباتت 
تُعرّض للخطر االســتقرار والســلّم االجتامعي يف 
البــالد عىل املدى الطويل. فقد أفلس منوذج التنمية 
االقتصادية للبنان الذي ازدهر بفضل تدفقات وافدة 
وس األموال ودعم دويل يف مقابل وعود  كبــرة لر
جــراء إصالحات. عالوًة عىل ذلك، يحدث االنهيار  ب
يف بيئة جيوسياســية تّتسم بدرجة عالية من عدم 
االســتقرار، األمر الذي يزيد من إلحاح الحاجة إىل 

معالجة هذه األزمة الحادة.
واكد البنك الدويل أّن حجم ونطاق الكساد املتعّمد 
الذي يشــهده لبنان حالياً يؤديان إىل تفكك الركائز 
الرئيسة لنموذج االقتصاد السيايس السائد يف البالد 
منذ انتهاء الحــرب األهلية. ويتجىل هذا يف انهيار 
الخالفات  العامة األساســية، واستمرار  الخدمات 
السياســية الداخليــة املُنهكة، ونزيــف رأس املال 
البرشي وهجرة الكفاءات عىل نطاق واســع. ويف 
موازاة ذلك، تتحمل الفئات الفقرة واملتوسطة العبء 
األكــرب لألزمة، وهي الفئــات التي مل يكن النموذج 

القائم يلبي حاجاتها أصالً.
يُقــدر تقرير املرصد االقتصادي للبنان أّن إجاميل 
١0 يف املئة  الناتج املحيل الحقيقي هبط بنســبة 5
2١ يف املئة  يف 202١ يف أعقاب انكامش نسبته 4
يف 2020. ويف الواقــع، انخفــض إجاميل الناتج 
املحــيل للبنان من قرابة 52 مليار دوالر أمريك يف 
2١ مليار دوالر  20١٩ إىل مســتوى متوقع قدره 8
58 يف  أمريك يف 202١، مسجالً انكامشاً نسبته ١

ة تضم ١٩٣ بلداً. املئة، وهو أشد انكامش يف قا
ومــا زالت الفوىض النقدية واملالية تغّذي ظروف 
األزمة يف ظل نظام تعدد أســعار الرصف الذي أفرز 

تحديات جسيمة عىل االقتصاد.
واســتمر التدهور الحاد لقيمة اللرة اللبنانية يف 
202١، إذ هوى سعر الرصف للسحب النقدي مقابل 
الــدوالر األمريك ومتوســط ســعر الرصف الذي 
يحتسبه البنك الدويل بنسبة 2١١ يف املئة و 2١٩ يف 
املئة )عىل أساس سنوي( عىل الرتتيب، خالل األحد 

عرش شهراّ األوىل من العام. وأدى انتقال آثار تغرات 
أسعار الرصف عىل األسعار إىل قفزة كبرة للتضخم 
الذي يُقدر أن معدله بلغ يف املتوســط ١45 يف املئة 
يف 202١- ليســجل ثالث أعىل معدل عىل مستوى 
العامل بعــد فنزويال والســودان. ومُتثل التأثرات 
التضخمية عوامل تنازلية شديدة تُؤثّر عىل الفقراء 
والطبقة املتوسطة أكرث من غرهم، وبوجه أعم عىل 
من يعيشــون عىل دخل ثابت مثل أصحاب معاشات 
التقاعد. ومازال تضخم أسعار املواد الغذائية مبعث 
قلق كبر ألنها تشــكل نسبة أكرب من النفقات التي 
تتكبدها األرس األفقر التي تواجه مصاعب جمة يف 
تلبية احتياجاتها األساســية يف ظل تدهور قدرتها 

الرشائية.
يرادات الحكومية إىل النصف  ويُقّدر أن تنخفض ا
6 يف املئة من إجاميل  تقريباً يف 202١ لتصل إىل 6
الناتج املحيل، وهي ثالث أقل نســبة عىل مســتوى 
العامل بعد الصومال واليمن. وكان انكامش النفقات 
نفاق األسايس الذي شهد  أكرث وضوحاً، السيام يف ا
تخفيضات جذرية، األمر الذي عزز دوامة االنكامش 
االقتصادي. ويف الوقت نفســه، يُقّدر أن يبلغ الدين 
جاميل ١8٣ يف املئة من إجاميل الناتج املحيل يف  ا
202١، لُيســجل لبنان رابع أعىل نسبة مديونية يف 

العامل بعد اليابان والسودان واليونان.
شــارة إىل نقطة مضيئة نســبياً ونادرة  تجدر ا
يف عام 202١ هي السياحة التي ساعدت عىل ثبات 
نســبة عجز ميزان الحســاب الجاري إىل إجاميل 

الناتج املحيل.
لغاء  ويف ربيــع عام 20١١، بــدأ اعتامد تدابر 
الدعم عن الســلع املســتوردة عىل نحو غر منظم، 
والتي أصبحت نافذة بشــكل كامل بحلول الصيف. 
لغاء الدعم  واتسم املسار الذي ســلكته السلطات 
بالغمــوض، والنقص يف التنســيق، واالفتقار إىل 
اعتامد تدابــر وفق جدول زمني مدروس للتخفيف 
مــن آثار رفع الدعم عىل الفقراء. ونتيجًة لذلك، كان 
املستوردون واملهربون هم أكرث الفئات استفادًة من 
إلغاء الدعم، واسُتنزفت موارد النقد األجنبي الثمينة 

والشحيحة.

ويف معرض التعقيب عىل التقرير، قال ساروج 
قليمي لدائرة املرشق يف  كومــار جاه، املديــر ا
نكار املتعّمد يف ظل الكساد  البنك الدويل، إّن »ا
اراً طويلة األمد عىل االقتصاد  املتعّمد يُخلف أ
واملجتمع. فبعد مرور أكرث من عامني عىل األزمة 
املالية، مل يُحدد لبنان بعد مساراً يتسم باملصداقية 
االقتصادي  التعايف واالســتقرار  إىل  للوصول 
واملايل، ناهيك عن الرشوع يف هذا املسار. وعىل 
الحكومة اللبنانية أن متيض قدماً بشكل عاجل 
نحو اعتامد خطة لتحقيق االســتقرار والتعايف 
املايل الكيل ذات مصداقية وشــاملة ومنصفة، 
وترسيع وتــرة تنفيذها إذا كان لها أن تتفادى 
دماراً كامالً لشبكاتها االجتامعية واالقتصادية، 
وأن توقف عــىل الفور نزيف رأس املال البرشي 
الــذي ال ميكن تعويضه. ويُؤكــد البنك الدويل مرة 
أخرى استعداده مواصلة دعم لبنان يف تلبية حاجات 
شعبه امللّحة والحّد من التحديات التي تُؤثّر عىل سبل 

عيشه.«
وكام جــرى تفصيله والتنبيه إليــه يف األعداد 
الســابقة من تقرير املرصد االقتصادي للبنان، يجب 
ســرتاتيجية عــىل: )أ( إطار جديد  أن ترتكز هذه ا
للسياســة النقدية يعيد الثقة واالستقرار يف سعر 
الــرصف )2( برنامج إعــادة هيكلة الدين الذي من 
شــأنه أّن يحّقــق الحّيز املايل عــىل املدى القصر 
واســتدامة الدين عىل املدى املتوســط )٣( إعادة 
هيكلــة شــاملة للقطاع املايل من أجل اســتعادة 
مــالءة القطاع املرصيف )4( تصحيح مايل ُمنصف 
وتدريجي يهدف إىل إعادة الثقة يف السياسة املالية 
)5( إصالحــات تهدف إىل تعزيز النمو و)6( تعزيز 

الحامية االجتامعية.
عــىل وجه الخصوص، يعترب الرشوع يف إصالح 
شامل ومنظم ورسيع لقطاع الكهرباء خطوة بالغة 
األهمية ملعالجــة التحديات الطولية األمد واملعقدة 
لهذا القطاع الذي يبقى يف صميم مســار االنتعاش 
االقتصــادي واالجتامعي يف لبنان. إضافة إىل ذلك، 
يحتاج لبنــان إىل تكثيف الجهــود لضامن تقديم 
مســاعدات الحامية االجتامعيــة للفقراء واألرس 
األكرث عرضــة للمخاطر والتي تــرزح تحت وطأة 

األزمة االقتصادية املستمرة.
ويتناول القسم الخاص من تقرير املرصد االقتصادي 
للبنــان تحت عنوان »البحث عن عامل إنقاذ خارجي 
يف الكساد املتعّمد« أسباب الزيادة األقل من املتوقعة 
للصادرات عىل الرغم من التدهور الحاد لقيمة اللرة 
اللبنانية، ويحلل فشل القطاع الخارجي حتى اآلن يف 
االســتفادة بشكل كاف من زيادة تنافسية األسعار 
ويف أن يصبــح ُمحــركا أكرث قــوة للنمو. وخلُص 
القســم الخاص إىل أن صادرات لبنان تعيقها ثالثة 
عوامل )خارج نطاق األزمة نفســها(: )١( العوامل 
االقتصادية األساســية )قبل األزمة( )2( الظروف 

املؤسسية. العاملية )٣( والبيئة السياسية

البن الدولي : كســــــاد االقتصاد اللبناني من تدبير قيــــــادات النخبة في الباد
وتــفــاقــمــهــا .... مـــــــة  اال ي  ـــ تـــ ــة  ــديـ ــقـ ــنـ والـ ــة  ــيـ ــالـ املـ والـــفـــوضـــي 

عىل وقــع املفاجآت السياســية املفصلّية التي 
رسمت الساحة الداخلية يف الساعات األخرة، تّتجه 
األنظار إىل ســوق القطــع ودور مرصف لبنان يف 
ضبــط إيقاعها خصوصاً عرب التعميم ١6١ ومنّصة 
»صرفة«... مصادر مرصفية ومالية مطلعة تُشر 
عرب »املركزية« إىل أن »مرصف لبنان قد يكون خّفف 

تدخله يف سوق القطع بعدما حقق هدفني اثنني:
- تخفيض سعر رصف الدوالر األمريك إىل حدود 

2٣ ألف لرة بعدما تجاوز الـ٣4 ألفاً.
- تخفيــض الكتلــة النقدية باللــرة اللبنانية 
حــوايل 8 تريليون لرة من جــراء تطبيق التعميم 
١6١وتعديالته، والذي عــّزز وضع اللرة وخّفض 
حجم التضخم وبات مرصف لبنان الالعب األساس 

يف سوق القطع.
لكن املصــادر تكشــف أن محاوالت ســالمة 
لتخفيض ســعر رصف الدوالر تصطدم باســتمرار 

األزمات السياسية حيث عاود الدوالر ارتفاعه بفعل 
عاملني اثنني:

- أوالً: مــرشوع موازنة  2022 مل يكن عىل قدر 
الطموحــات وخلّو من أي إصالحات، بل زيادة يف 
ائب رغم محاوالت وزير املال يوسف  الرسوم وال
ائب جديدة  عالنه عدم وجود  الخليل تجميلها ب

فيها.
- ثانياً: اســتقالة ســعد الحريــري من العمل 
ضافة إىل »تيار املستقبل« وهذا ما  الســيايس با
يطرح عالمات اســتفهام حول األبعاد السياســية 
لهذه الخطوة وتأثرها عىل األوضاع وال سيام مصر 

االنتخابات النيابية.
يُضــاف إىل ذلك »تخفيض ســعر رصف منّصة 
»صرفــة« مــن 22٩00 لرة للــدوالر الواحد إىل 
22600 لرة، ما شــجع عىل االتجاه صوب السوق 

املوازية تحقيقاً لألرباح« عىل حّد تعبرها.

وعــزت هذا الخفض »إىل تريّث مرصف لبنان يف 
اســتمرار الضغط عىل الــدوالر يف انتظار تحديد 
الحكومــة ممثلة بوزير املال ســعر رصف الدوالر 
يبــي، إذ ال ميكن ملرصف لبنان أن يســتمر يف  ال
تخفيض ســعر رصف الدوالر إىل ما دون الـ20 ألف 
لرة كام كان ســائداً األسبوع املايض، يف حني أن 
يبي يبلغ 20 ألف لرة... والدليل  ســعر الدوالر ال
عىل ذلك تراجع حركة التداول عىل منّصة »صرفة« 
التي مل تتعد أمس الـــ ١5مليون دوالر بينام بلغت 

األسبوع املايض حدود الـ40  مليون دوالر يومياً.
وتعترب املصــادر املرصفية أن »التعاون بني وزير 
املــال وحاكم مرصف لبنان ســيتجىل يف موضوع 
تحديد سعر رصف الدوالر أو بالنسبة إىل املفاوضات 
مع صندوق النقد الــدويل أم إعادة هيكلة القطاع 
املرصيف املتوقع أن تبدأ بعد إطالق خطة التعايف«، 

لذلك تُعلّق هذه املصادر اآلمال عىل هذا التعاون.

ي« يُخفــــــ تدخل في ســــــوق القطــــــع بعد تحقيــــــ هدفين...  »املركــــــ

 اجتمع االتحاد الدويل لرجال 
اللبنانيني  األعامل  وســيدات 
الدكتــور  برئاســة   MIDEL
فؤاد زمكحــل وهو االجتامع 
يف   2022 العــام  يف  األول 
االدارة  مجلس  أعضاء  حضور 
املجلس  وأعضــاء  التنفيذي، 
االستشــاري الدويل ومجلس 
األمنــاء، وكان بحث يف أبرز 
حيث   202١ العــام  محطات 
دارة،  ا مجلس  أعضاء  تحدث 
كل عىل حــدة، حول قطاعه 
يته وإســرتاتيجيته للعام  ور

.2022
دارة »أن ســنة 2022 هي  ورأى مجلس ا
ســنة االستحقاقات املصرية للبنان، وأن أي 
تأخر بهذه االستحقاقات أو تأجيل لها سيكون 

ّاً للبنان وشعبه واقتصاده«. مؤذياً وم
ســم  ويف نهاية االجتامع تحدث زمكحل ب
املجتمعني فقال: إن ســنة 202١ كانت سنة 
الذل للبنان واللبنانيــني، والرتاجع واالنزالق 
املربمج واملمنهــج املقصود يف كل قطاعاته 
أضاف: مــن جهة أخرى، إننــا واثقون بأن 
التالعب والتغير بســعر الــرصف، هو أمر 
سيايس بامتياز وال يتبع أي عوامل إقتصادية 
ومالية ونقديــة. إننا جميعنا مقتنعون بأننا 
ال نســتطيع الخروج من هذا النفق األســود 
من دون مــرشوع متكامل مع صندوق النقد 
الدويل، لكننا ندرك متاماً أيضاً بأن املفاوصات 
مع الصندوق هي طويلة األمد وشــائكة قبل 
عادة النمو  ضخ أي ســيولة. إن الحل الوحيد 
هو فقط لقطــاع خاص منتج وحيوي، يعيد 
ستثامرية إىل  قتصادية والحركة ا الدورة ا

طبيعتها.
ولفت إىل أن »مسودة املوازنة التي قرأناها 
يبية مبتياز وتخريبية  ســوياً هي موازنة 
ملــا تبقى مــن االقتصاد، وتحّمــل املواطن 

والرشكات، كل ما هدرته الدولة والسياســة. 
ى اقتصادية،  إن املوازنة يجب أن يكون لها ر
ستثامر والنمو وال  واجتامعية ومالية تدعم ا
صالح  تهدم ما تبّقى من السيولة.  كذلك أن ا
 Digital وري هو التحول الرقمي الثالث وال
لكرتونيــة  transformation والحكومــة ا

لتسهيل األعامل واالنفتاح عىل العامل«.
وخلص زمكحل إىل القول: يف هذه الســنة 
2022 ســتكون أولويتنا، كرجال وســيدات 
ندماج  أعامل لبنانيــني ودوليني يف العامل، ا
قليمية  ا الداخلية،  نخراط، مع الرشكات  وا
نفتاح عىل  والدوليــة ملواجهة األزمــة، وا
الخارج، واستقطاب السيولة. من جهة أخرى، 
هدفنا تصدير معرفتنا ونجاحاتنا وسلعنا نحو 
البلــدان التي تتعامل بالعمالت الصعبة، ويف 
الوقت عينه، نتجه إىل بلدان أخرى، إقتصادها 
ليس ُمركزاً عىل العمالت الدوالر، الســتراد 
ورة  مواد أولية بأسعار منخفضة. ومن ال
للرشكات اللبنانية فتح رأساملها الستقطاب 
استثامرات لتمويلها. ال شك يف أن علينا إعادة 
بنــاء إقتصاد جديد، ودورة إقتصادية متينة، 
وما نطلبه من السياســة هــو الحد األد 
ســتقرار، والتوافق الداخيل وعدم جّر  من ا
االقتصاد يف ُوحول السياســة، والتجاذبات 

االنتخابية.

نـــــة كـــمـــا قـــرانـــاهـــا ـــحـــل : ُمــــســــود املـــــوا مـــ
ني ضريبيــــــة وتخريبية ملــــــا تبقى من اقتصــــــاد و

ل تحاد الدو لرجال ا  اج ا

ر معا م الوفد ال فيا مج

ــن يـ ــ ـــنـ ــب ــا فــــــي ســــعــــر الـ ــ ــفـ ــ ــخـ ــ انـ
ــــــا وت والــــــ وارتـــــــــفـــــــــا املــــــــــــــــا

انخفض ســعر صفيحة البنزين ٩5 أوكتان ٣000 لرة، و٩8 
أوكتان ٣400، فيام ارتفع سعر صفيحة املازوت 20400 لرة، 

والغاز ١2500.
وأصبحت األسعار عىل النحو اآليت:
- البنزين ٩5 أوكتان: ٣55200 ل.ل.
- البنزين ٩8 أوكتان: ٣66600 ل.ل.

- املازوت: ٣٣5200 ل.ل.
- الغاز: 28٣600 ل.ل.

عضو نقابة أصحــاب املحطات جورج الرباكس أوضح يف 
الســياق، أن »التغير الذي طرأ عىل أســعار املحروقات اليوم 
والتفاوت بني انخفاض ســعر البنزين وارتفاع سعري املازوت 
والغاز سببه ارتفاع أسعار النفط يف األسواق العاملية، وتراجع 

سعر دوالر »صرفة«، وارتفاع سعر دوالر السوق الحرة«.
أبوشقرا: من جهته، متنى ممّثل موزعي املحروقات فادي ابو 
شــقرا يف حديث إىل »الوكالة الوطنية لالعالم«، عىل الدولة 
اللبنانية ومنشآت النفط والرشكات املستوردة للنفط، »استراد 
كميات أكرب من املازوت نظراً إىل ارتفاع الطلب عليه بســبب 
الطقس العاصف«، مشــراً إىل أن ارتفاع سعر املازوت سببه 
ارتفاع ســعر النفط عاملياً نتيجة التوتر الحاصل يف الخليج، 
شارة إىل أن مادة املازوت تستورد وتباع ١00 بالدوالر«.  مع ا
وتابــع: كان من املتوقع أن ينخفض ســعر البنزين أكرث لكن 
بسبب ارتفاع سعر النفط عاملياً سّجل تراجعاً أقل من املتوقع«.

لــتــتــحــّمــل  : ــة«  ــاديـ ــصـ ــتـ االقـ ـــات  »الـــهـــيـــ
ولــيــتــهــا ــة مــســ ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ ــو الـ ــ ــقـ ــ الـ

أصــدرت الهيئات االقتصادية بياناً رأت فيه »كأنه قدر لبنان 
أن يخرس كل مقدراته ومرتكزات قوته. فبعد خسارة إقتصاده 
وقطاعاته وطاقته وحضوره ودوره يف املنطقة، ها هو اليوم 
يخرس الرئيس ســعد الحريري الذي قرر تعليق عمله السيايس 
يف خطوة أقل ما يقال عنها إنها ســُتخلف وراءها الكثر من 

التداعيات السلبية وعىل كافة املستويات.
ورة أن تتحّمل القوى  وشددت الهيئات االقتصادية عىل »
السياسية مسؤوليتها الوطنية وأن تتخذ كل الخطوات الالزمة 
نهيار وتفسخ  لوقف النزف املســتمر ومسلســل التدهور وا
الدولة، بهدف إعادة انتظام عمل الدولة ومؤسساتها الرشعية 
وترســيخ االستقرار ودور لبنان وهويّته والذي يُعترب السبيل 

نسان الوحيد للحفاظ عىل الهوية والكيان وكرامة ا
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رسائييل  ثالثة تهديدات، لّخصها معهد أبحاث األمن القومي ا
يف تقريره االســرتاتيجي الســنوي لعــام 2022، تواجهها 
»إرسائيــل« وهي إيران، واألوضاع يف الضفة الغربية وقطاع 

ضافة إىل الساحة الداخلية يف األرايض املحتلة. غزة، با
يرانيةيعترب املعهد  مواجهة القدرة النووية والعســكرية ا
رسائييل أن إيران متّثل التهديد الخارجي األخطر عىل  القومي ا
»إرسائيل«، ســواء يف سعيها إىل قدرة نووية عسكرية أو يف 

قليمية. تحالفاتها ا
، ما يعني  وتعمل إيران عىل تخصيب اليورانيوم بنسبة 60
نتاج قنبلة نووية بحســب املراكز األمنية  اختصار الزمــن 

رسائيلية. ا
يراين عىل حّيز واســع من  ويســتحوذ امللــف النــووي ا
االهتاممات يف »إرسائيل«، خاصة يف ظل صعوبة إرسائيلية 
يف التعامــل لوحدها مع مجمل التحديــات، وحاجة متزايدة 
لتعميق التنسيق والعالقات الخاصة مع الواليات املتحدة، سواء 

تحقق أو مل يتحقق اتفاق يف موضوع النووي.
وتقّدر »إرسئيل« أن رياح املفاوضات النووية، التي استؤنفت 
اليــوم يف فيينا بني إيران والقــوى الكربى، لن تجري وفق ما 
تشــتهي أو تتمّنى. لذا، تحاول، عرب مختلف الوسائل،تخفيف 

آثار أي اتفاق عليها. 
الســاحة الفلســطينية تشــكل »تحديــاً خطــراً« أمام 
»إرسائيل«تحدث التقرير عن تحديات خطرة تواجهها إرسائيل 
يف الســاحة الفلســطينية وال سيام مع اســتمرار عمليات 
جراءات القضائية ضد »إرسائيل« يف  املواجهة، وكذلك خطر ا

الساحة الدولية.
وفّند التقرير هذه التحديات ضمن التايل: 

يف الضفة الغربية، الوضــع األمني يغيل، لكن »إرسائيل« 
تحاول الســيطرة عليه عرب أنشطة مكّثفة لقواتها بالتنسيق 

مع أجهزة السلطة الفلسطينية.
يف قطاع غزة، تحاول »إرسائيل« منع تعزز ســلطة حركة 

حامس وتعاظمها العسكري.
، توتــرات، وتطرف، تواجه  يف الســاحة الداخلية، رشو
رسائيلية،  رسائيليــني، اللذين تتآكل ثقتهم باملؤسســات ا ا

ضافــة إىل فجــوات يف الجهوزية لســيناريوهات حرب  با
متعددة الساحات.

وكاستجابة ملجمل هذه التحديات، يعترب معهد األمن القومي 
أنه عىل »إرسائيل« بلورة اســرتاتيجية تتضمن زيادة التنسيق 
مع الواليــات املتحدة، حول االتفاق النــووي مع إيران يكون 
رسائيل، أو لبناء خيار عسكري موثوق ضد  مقبوالً بالنســبة 
رسائيلية يف ظل تعايل أصوات  إيران. تــأيت هذه التقديرات ا
نهاء الدعــم الكبر الذي تقدمه  أكادميية وسياســية كثرة 

الواليات املتحدة لـ »إرسائيل«.
يقدم التقرير اقرتاحات حــول تعميق  العالقات مع األردن 
ومرص، وكذلك مع دول إضافية يف املنطقة، ضمن اســتغالل 
»اتفاقات أبراهام« للســعي إىل تعاونات واسعة معها، تعتمد 
عىل مجاالت متنوعــة بينها االســتخبارات، الدفاع الجوي، 
الزراعــة، املياه والصحة. وتأيت هذه التوصيات يف ظل تصاعد 
حراك شعبي أردين ضد اتفاقيات الغاز، واملاء مقابل الكهرباء، 
وكذلك يف ظل فشــل متدد اتفاقيات كامب ديفيد ووادي عربة 

إىل املستويات الشعبية، يف كل من األردن ومرص.
وال تبدو االقرتاحات األخرى التي قدمها التقرير قابلة للتطبيق 
بسهوبة، فمحاولة تنفيذ خطة البيد السابقة »االقتصاد مقابل 

األمن« مل تلقى قبوالً من فصائل املقاومة يف غزة.

ــد املــوقــ ــي« : الــقــلــ ســّي ــل ــي ســرائ تــقــريــر »األمــــن الــقــومــي ا

أفادت معلومات صحافية عن اشتباك قوة من الحشد الشعبي 
مع عنارص من فلول تنظيم »داعش« يف قضاء الطارمية شامل 

بغداد.
وفيام تستمّر العمليات األمنية ضّد »داعش«، أضاف مراسلنا 
أّن »ســالح الجّو العراقّي اســتهدف بستان العكييل مبنطقة 
الطايب ضمن قضاء الطارمية، ما أدى إىل مقتل 6 إرهابيني«.

كام أشارت إىل أّن »طائرات سالح الجو العراقي نّقذت أيضا 
بات استهدفت تجّمعاً للتنظيم رشقي جبال مكحول ضمن 

قاطع قيادة عمليات صالح الدين«.
وأضافت أنّه »يأيت ذلك رداً عىل  استشــهاد ١١ جندياً عراقياً 
يف هجــوم لتنظيــم داعش عىل قاطع عمليــات الجيش يف 
محافظة دياىل ، وبعد استشــهاد 4 جنــود إثر انفجار عبوة 

ناسفة يف وادي الشاي مبحافظة كركوك«.
ويف وقت ســابق، أفيد عن استشــهاد ١١ جندياً عراقياً يف 
هجــوم لتنظيــم »داعش« عىل قاطع عمليــات الجيش يف 
ّن األمن العراقي أرســل  محافظة دياىل. ووفق مراســلنا، ف

حباط الهجوم. تعزيزات 
ولفت إىل أّن الهجوم اســتهدف رسية للجيش العراقي يف 
منطقــة )الطالعة( يف العظيم. ومن ضمن الشــهداء ضابط 

برتبة مالزم أول.
هذا ودان مجلس األمن الدويل، امس يف بيان، هجوم تنظيم 
»داعش« عىل الجيش العراقي األســبوع املايض، مجدداً دعمه 
قليمية وعمليته  الستقالل وسيادة ووحدة العراق وسالمته ا

الدميقراطية وازدهاره.
رهاب بأشكاله وصوره كافة يشكل  وأشار البيان إىل أن »ا

أحد أكرث التهديدات خطورة عىل السلم واألمن الدوليني«.

أفادت معلومات صحافية من اليمن 
باســتهداف التحالف السعودي محيط 
العاصمة صنعاء بسلسلة من الغارات، 
أصابت إحداها شــبكة االتصاالت يف 
جبــل حــرورة يف ضواحــي املدينة، 
ودمرت شبكة االتصاالت يف الحداء يف 

محافظة ذمار.
وتــأيت هذه الغارات يف وقت ال تزال 
أصداء الرد االســرتاتيجي عىل مجازر 
مــارايت تحت  التحالف الســعودي ا
عنوان عمليــة »إعصار اليمن« الثانية 

تتفاعل.
املســلحة  القــوات  واســتهدفت 
اليمنية ضمــن عملية »إعصار اليمن« 
رداً  والســعودية،  مــارات  الثانية ا
األيام  يف  التحالف غاراته  عىل تصعيد 
األخرة، والتــي راح ضحيتها عرشات 

الشهداء والجرحى.
وكانــت عملية »إعصار اليمن« األوىل يف ١٧ كانون الثاين 
مارايت، وهي  الحايل اســتهدفت مواقع حساسة يف العمق ا
صهاريج برتولية يف منطقة مصفح »آيكاد ٣«، قرب خزانات 

نشاءات الجديدة يف مطار أبو ظبي الدويل. أدنوك، وا
وليســت هذه املرة األوىل التي يستهدف فيها التحالف مباين 

االتصاالت يف اليمن، إذ استهدف قبل أيام مبنى االتصاالت يف 
نرتنت ملدة 4 أيام عن كل أنحاء  الحديدة، ما أسفر عن انقطاع ا

اليمن، إىل أن أُعلنت عودته إىل العمل .
بالتوازي، سقط ٧ مينيني بني جريح وشهيد بنران التحالف 
السعودي يف محافظتي الجوف وصعدة، وشن الطران سلسلة 

غارات عىل ٣ محافظات خالل الساعات الـ 24 املاضية.

عــراقــيــة ــات  مــحــافــ ــد  عـ فــي  و»الــحــشــد«  للجيش  عــمــلــيــات 

نــــــتــــــرنــــــت« ــن عـــــــــــود »ا ــ ــ ــات مـ ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــد سـ ــ ــعـ ــ بـ
ــاالت جـــديـــد فـــي اليمن ــصـ ــات اتـ « يــســتــهــد شــبــ ــ ــال ــح ــت »ال

أكــد رئيس الــوزراء املرصي 
مصطفى مدبويل، حرص مرص 
عىل التوصل التفاق ملء وتشغيل 
ملزم قانونا التفاق حول »الســد 

ثيويب«. ا
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، 
يف تدوينــة عــىل الصفحــة 
عىل  الوزراء  ملجلس  الرســمية 
االجتامعي  التواصــل  موقــع 
»فيــس بــوك«، أن االتفاق التي 
تحــرص عليه مــرص يكون من 
خالل املوازنة بني تحقيق إثيوبيا 
أقــىص اســتفادة ممكنة من 
»الســد« مبجال توليد الكهرباء، 
املستدامة، يف  التنمية  وتحقيق 
ر لدولتي  مقابل عدم حدوث 

املصب »مرص والسودان«.
وتابــع: »وتبدي مرص اهتامماً باســتئناف املفاوضات يف 
رساع يف حل النقــاط الخالفية الفنية  أقــرب وقت، بهدف ا
والقانونيــة، وصوالً التفاق عادل ومتوازن ومنصف، أخذاً يف 
االعتبار ما تعانيه مرص من ندرة املياه، واعتامدها بشكل رئييس 
عىل مياه النيل، التي يُعد مصدرها األسايس من النيل األزرق«.

وأردف: »وال شــك أن تحقيــق التنمية يف كافة دول حوض 

اً من أولويات مرص، من خالل تقديم املساعدات  النيل كان دا
والخربات التي تســهم يف مســاعدة الدول الشقيقة يف إطار 
التعاون الثنايئ باعتبارها األساس يف توفر االستقرار لشعوب 

تلك الدول«.
وتابــع: »تعرب مرص عن أملها يف إمكانية الوصول لالتفاق 
املنشود لسد النهضة، ملا يؤسس ملرحلة جديدة من التعاون من 

قليمي«. شأنها تحقيق االستقرار ا

قال القيادي السابق يف حركة »النهضة« عبد اللطيف امليك، 
إن الرئيــس قيس ســعيد قد اعرتض عىل قــرار لوضع رئيس 

قامة الجربية. الحركة، راشد الغنو قيد ا
ذاعة الوطنية التونســية،  أنه  وأوضح امليك يف حوار مع ا
ة كاملة تتضمن مجموعة من األســامء كان  كانت هناك قا
، وذلك  قامة الجربية، بينهم الغنو من املقرر وضعها يف ا
بعد يومني من اعتقال القيادي يف حركة النهضة، وزير العدل 

قامة الجربية. السابق نور الدين البحري ووضعه يف ا
واتهم مــيك الذ توىل حقيبة وزارة الصحة يف الســابق، 
أطرافا مل يسميها بأنها متارس ضغوطا وتريد استغالل رئيس 

ب خصومهم السياسيني. ــاالجمهورية ل ــيـ ــوبـ ــيـ ـ ــة  ــنـ ـ ــ ــمـ مـ ــاد  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ اسـ ــى  ــ ــصـ ــ أقـ  : ــر  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ الـ
ُمـــــــقـــــــابـــــــل عــــــــــــدم ضــــــــــــرر مــــــصــــــر والــــــــــســــــــــودان

قامــــــة الجبرية نوشــــــي في ا ســــــعيد اعتر علــــــى وضع ال

حذرت الســفارة األمركية يف السودان 
رعاياها من احتامل حدوث أعامل عصيان 
مدين يف العاصمــة وواليات أخرى ، وقد 
أكدت مســؤولة أمركية أن مامرســات 
املتظاهرين  ضد  العســكرية  الســلطات 

سيكون لها عواقب، وفق تعبرها.
وقالت مويل يف مساعدة وزير الخارجية 
األمريك للشــؤون األفريقيــة إن القادة 
العســكريني يف مجلس السيادة االنتقايل 
التزمــوا علنا بعدما التقتهم برفقة املبعوث 
األمــريك الجديد للقــرن األفريقي ديفيد 

ساترفيلد، بالحوار لحل األزمة الحالية.
لكنهــا أضافت أن أفعال هــؤالء القادة 
العســكريني بارتكاب املزيد من العنف ضد 

املتظاهرين واحتجاز نشــطاء املجتمع املدين تظهر شيئا آخر، 
وستكون لهذه األفعال »عواقب«.

يف السياق نفسه، حذرت الســفارة األمركية رعاياها من 
احتامل حدوث أعامل عصيان مدين ، وحثتهم عىل أخذ الحيطة 

وتجنب الحشود واملظاهرات املحتملة.
ونوهت الســفارة إىل أن االحتجاجــات غر املعلنة وأعامل 

العصيان املدين قد تستمر ألسابيع مقبلة.
من جهة أخرى، قالت لجنة أطباء السودان املركزية إن مجمل 

صابــات يف مظاهرات  االثنني بلــغ ١6٩، منها ٣2 إصابة  ا
بالرصــاص الحي، وذلك بعدما أعلنت ســقوط ٣ قتىل خالل 

املظاهرات.
ومنذ 25 ترشين األول املايض يشــهد السودان احتجاجات 
جراءات االستثنائية التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح  ضد ا

الربهان، والتي عدتها قوى سياسية »انقالبا عسكريا«.
وقالــت لجنة أطباء الســودان املركزيــة -وهي مجموعة 
نقابيــة موالية للحركــة االحتجاجية- إن عدد القتىل منذ بدء 

االحتجاجات بلغ ٧6.

اهرين املت وم ضّد  الخر ر  بممارســــــات عســــــ تنّدد  واشــــــنطن 

أكــد وزير الدفاع العراقــي جمعة عناد أن بالده 
متكنــت من القضــاء عىل قدرات تنظيــم الدولة 
ســالمية يف العراق، وأن مــا تبقى من قوته ال  ا
تتجــاوز 5 مام كان عليه يف عــام 20١4 عندما 

سيطر عىل أجزاء كبرة من البالد.
ولفــت إىل أن مقاتلة التنظيم تتطلب يقظة من 
القوات األمنية واستخدام الطائرات املسرة أكرث من 

القوات املدرعة والدبابات.
وحــذر عناد -يف مقابلــة تلفزيونية- من نرش 
معلومات أمنية مغلوطة عىل مواقع التواصل حول 
عمليات التنظيم، معتربا أن من شــأن ذلك أن يكون 

مشكلة تؤثر عىل أمن البلد.
وعن تحركات التنظيم عرب الحدود مع ســوريا، 
أشار عناد إىل أن خط الحدود مع سوريا من القائم 
إىل ربيعة ممسوك بشكل محكم، وأن أبراج املراقبة 
املنتــرشة عىل الحدود يقوم عليهــا عراقيون، وال 

صحة لتسلمها من األمركيني.
وعن إمكانيات الجيش العســكرية، بني الوزير 
العراقــي أن بالده متتلك ٣2 طائرة مقاتلة من طراز 
»إف-١6« )F-١6( تعمل يف الخدمة وتنفذ واجبات 
وتستطيع صد أي هدف بفاعلية، مشرا إىل امتالك 
الجيش عددا كبرا من الطائرات الروســية، ولكنها 

عاطلة عن العمل.
وكشــف عن أن العراق سيتسلم قريبا 4 رادارات 
متطــورة، وأنه تعاقد لرشاء ١4 أخرى، مشــرا إىل 

أن تأخر إقرار املوازنة الحكومية يؤخر تنفيذ عقود 
الجيش.

وأكد أن الطائرات األمركية املوجودة لدى العراق 
مســتمرة بالعمل وصيانتها تتم منذ ١0 سنوات عرب 

رشكة يف قاعدة بلد )شامل بغداد(.
وعن أنواع أخرى مــن الطائرات الحربية بحوزة 
الجيــش العراقي، بــني عناد أن لــدى الجيش 24 
طائرات كورية مقاتلة تفتقد للدعم اللوجستي منذ 

٧ سنوات، وأنه تم االتفاق مع الرشكة املصنعة عىل 
صيانتها.

وفيام يخص حادثة العظيم األخرة يف محافظة 
دياىل التــي وقعت الخميس املايض وراح ضحيتها 
١١ عسكريا، قال عناد إنه متت معاقبة 6 مسؤولني 
عســكريني  عىل خلفية الحادثــة وأحيلوا ملجلس 
تحقيقي، معتربا أن الحادثة وقعت بسبب التقصر، 

وهناك احتامل بأن املقاتلني كانوا نياما.

عالمي لـ«قســد« بارتفاع عدد عنارص داعش،  أفاد املكتب ا
الذين سلموا أنفسهم بعد فرارهم من سجن الصناعة بالحسكة، 
إىل 550 شــخصا، بعد تنفيذ عمليات مداهمة دقيقة من قوات 

سوريا الدميقراطية.
وقــال املكتــب يف بيان:«ارتفع عــدد املرتزقة من معتقيل 
داعش الذين ســلموا أنفســهم لقواتنا يف ســجن الصناعة 
بالحســكة إىل 550 مرتزقا، بعد أن اضطر 250 مرتزقا آخرين 
إىل االستســالم ، حيث نفــذت قواتنا عمليات مداهمة دقيقة 

ومحكمة لبناء كان يتحصن فيه هؤالء داخل السجن«.
 ويف عمليات أمنية وعسكرية دقيقة، متكنت قوات سوريا 
الدميقراطية )قسد( من تحرير تسعة أرسى )موظفي السجن( 

من قبضة داعش.
ويف حي الزهور، أســفرت حملة التمشيط التي بدأتها قوات 
قســد الستهداف إرهابيي داعش املتحصنني يف منازل املدنيني، 

عن مقتل خمسة إرهابيني يرتدون أحزمة ناسفة.
رهابيني،  ويف حي غويران الرشقي، تم اســتهداف أوكار ا

حيث اشــتبكت قوات قســد مع عدد منهم، وقتل خالل هذه 
العملية تسعة إرهابيني، بينهم انتحاريان.

ويف جنــوب الحســكة، عــىل أطــراف نهــر الخابور، 
واصلت قســد حملة التمشــيط ضد عنارص داعش، من الذين 
رهابيني املحارصين  خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية ملؤازرة ا

يف سجن الصناعة، حيث ُقتل ثالثة مرتزقة خالل اشتباك.

ـــــــــــــــم قـــــــــــــــدرات »داعـــــــــــــــش« كـــــــــــــــد القضـــــــــــــــاء علـــــــــــــــى ُمع العـــــــــــــــراق يُ

»قسد« لـ  »دواعش«  استســــــام 



أعلنــت وزارة الدفاع الروســية، إجــراء تدريبات بحرية 
روســية صينية مشــرتكة يف بحر العرب تحمل اسم »بحر 

السالم-2022».
وجاء يف بيان وزارة الدفاع الروســية أّن »القوات البحرية 
الروســية والصينية قامت خــالل التدريبات بتنفيذ مناورات 
تكتيكيــة، والتدريب عىل تفتيش ســفينة شــحن مختطفة 

وتحرير طاقمها«.
وشــاركت يف التدريبات، مــن الجانب الرويس، مفرزة من 
، مبا يف ذلك طراد الصواريخ  ســفن أســطول املحيط الهاد

»فارياغ«.
وبعد االنتهاء من التدريبات، واصلت مفرزة السفن الحربية 
التابعة ألســطول املحيط الهاد أداء املهــام، و«فقاً لخطة 

الرحالت البحرية البعيدة املدى«، حسب البيان.
ويف وقت ســابق، شــاركت مفرزة من ســفن أســطول 
املحيــط الهــاد يف التدريبات البحرية الروســية الهندية 

يرانية الصينية. »باسيكس« والتدريبات البحرية الروسية ا

ويف ١5 ترشين األول 202١، أعلنت وزارة الدفاع الروســية 

يف بيان أّن روســيا والصني أجرتا مناورات بحرية مشــرتكة 

يف بحــر اليابان، وذلك يف إطار تدريبات التعاون البحري بني 

البلدين، حيث استمرت 4 أيام.

دولـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
االربعاء 26 كانون الثاين 2022

ـــر العـــــــرب ـــتركة فـــــــي بحــــ ينيـــــــة مشــــ ــــــية :تدريبـــــــات بحريـــــــة روســـــــية –  ـــ ـــ ـــ ــــــية الفرنس ـــ ـــ ـــ ـــات الرئاس ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ لانتخاب ـــ ـــ ـــ ـــ ـــدم برنامج ـــ ـــ ـــ ـــ ـــور يق ـــ ـــ ـــ ـــ ّم
ــاب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جـ ــوان.. ال  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ذن.. ال إخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ال مـ

اليميني  نــرش املرشــح 
النتخابــات  املتطــرف 
الرئاســة الفرنســية إريك 
زمور، برنامجه بشأن الدين 
سيسعى  الذي  ســالمي  ا
إىل تطبيقــه إذا وصل إىل 

ليزيه. ا قرص 
زمور  برنامج  وتضمــن 
الذي نرشه عرب حسابه يف 
جميع  الرتداء  حظرا  تويرت، 
األلبســة التي تحمل رموزا 
الحجاب  ومنها   - إسالمية 
- يف الســاحات العامــة، 
ضافــة إىل منــع بناء  با

واملساجد. املآذن 
ومل يقتــرص املنــع عىل 
إىل مختلف  امتــد  بل  ذلك، 
ســالمية، عىل  الحركات ا
خوان املسلمني التي  غرار ا

بحظرها. توعد 
تلفزيوين  حديــث  ويف 

ســابق عىل قناة »فرانس 2»، قال زمور إنه ســيحظر عىل 
املسلمني يف فرنســا إطالق اسم »محمد« عىل أبنائهم يف 
حالــة وصوله إىل منصب رئيــس الجمهورية، مضيفا أنه 
ســيضع قواعد لألســامء التي تطلق عىل أطفال املسلمني، 

تعبره. حد  عىل 
وقال مغردون إن زمور بلغ مرحلة خطرة من العبث الذي 
ميكن به أن يشــن حربا عرقية عىل املســلمني يف فرنسا، 

وتهجرهم. طردهم  عرب 

كام رأى ناشــطون آخرون أن الحل الوحيد أمام الجالية 

املســلمة والعربية هــو مغادرة البالد إذا فاز »إريك زمور« 

بالرئاسة.

وينافــس إريك زمور زعيمة حزب التجمع الوطني مارين 

لوبان )5٣ عاما( عىل زعامة تيار أقىص اليمني يف فرنسا، 

وتظهر بعض اســتطالعات الرأي أنه تجاوزها ليصبح أول 

منافــس للرئيس الفرنــيس إميانويل ماكرون يف االقرتاع 

الرئايس.

ـــــــــــــــل تدهورهـــــــــــــــا ييـــــــــــــــد بايـــــــــــــــدن توا نســـــــــــــــبة ت
وصلت نسبة تأييد الرئيس األمريك جو بايدن إىل مستوى 
منخفض جديد يف االســتطالع األخر الــذي أجرته جامعة 
»هارفــارد« بالتعــاون »هاريس بولها«، حيــث يواجه البيت 

األبيض أزمات عىل جبهات متعددة.
« األمركية، التي أُرســل لها  ونقالً عن صحيفة » 
ن »نسبة تأييد بايدن انخفضت  االســتطالع بشكل حرصي، ف
إىل ٣٩ يف االستطالع، وقال ١8 من الناخبني املسجلني إنهم 
يوافقون بشــدة عىل العمل الذي يقوم به بايدن، بينام 2١  

قالوا إنهم يوافقون عليها إىل حد ما«.
ويف الوقت نفســه، قال 5٣ إنهم يرفضون إىل حد ما، أو 

بشدة أداءه يف وظيفته.
ن »هذا الرقم انخفض مبقدار 6 نقاط  وبحسب االستطالع ف
نوفمرب، عندما كانت  عن معدل الذين وافقوه يف ترشين الثاين
، يف حني ارتفعت نسبة رفضه من  نسبة تأييده تصل إىل 45
. وتعترب نسبة تأييده البالغة ٣٩  5١ قبل شــهرين، إىل 5٣

هي األد منذ أن بدأ االستطالع ألول مرة يف آذار«. 

وهذا االستطالع نتيجة تعاون بني مركز الدراسات السياسية 

ه  األمركية يف جامعة »هارفارد« و«هاريس بول«، وتم إجرا

عىل ١8١5 ناخباً مســجالً يف الفرتة مــن ١٩ إىل 20 كانون 

الثاين الجاري.

» ــــــو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــس نيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــل »فوكـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــتم مراســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــدن يشـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بايـــ
ســـــــــــــــــــــــــجّلة فـــــــــــــــــــــــــي محضـــــــــــــــــــــــــر رســـــــــــــــــــــــــمي  ُمُ

ضبط الرئيس األمريك جو بايدن وهو يشــتم صحفيا يف 
شبكة » فوكس نيوز«، واصفا إياه بأوصاف قبيحة، وذلك عىل 

هامش جلسة اللتقاط الصور يف البيت األبيض.
وبينــام كان الصحفيون يهمون باملغادرة ســأل الصحفي 
بيرت دويس مراســل شــبكة »فوكس نيــوز«، املفضلة لدى 
املحافظني، الرئيس بايدن إن كان التضخم يشكل عبئا سياسيا 

قبل االنتخابات النصفية؟
ورد الرئيــس الدميقراطــي -الذي مل يكن عىل األرجح يعلم 
أن ميكروفونــه ال يزال مفتوحــا- بتهكم » إنه ميزة عظيمة، 
املزيد من التضخم«، قبل أن يُســمع وهو يتمتم »يا له من ابن 

( غبي«. (
وقــال صحفي كان موجودا يف املــكان إنه مل يتمكن من 
ســامع ما قاله بايدن بسبب الضوضاء، لكنه أضاف » أنصتوا 
إىل تسجيل فيديو للمناسبة إن كان عندكم الفضول لتعرفوا ما 

يشعر به الرئيس حقا عندما يسأله بيرت دويس مراسل فوكس 
نيوز عن التضخم«.

ويف مقابلة عىل »فوكس نيوز« تجاهل دويس إهانة بايدن 
له ورد بال مباالة قائال » ال أحد تحقق مام قاله حتى اآلن ووجد 

أن األمر غر صحيح ».
ويف الســابق كان البيت األبيض يهرع لرشح أي زلة لبايدن 
أو الرتاجع عنها، لكن هذه املرة بدا أن البيت األبيض مل يجد أي 

مشكلة يف التأكيد عىل ما تفوه بايدن بحق دوريس.
وتضمــن مح الجلســة تعليق الرئيــس بالكامل، مام 
يعني أن العبارة ســتجد طريقها للحفظ يف السجل الرسمي 

التاريخي.
ونرشت مراسلة صحيفة » نيويورك تاميز » األمركية كايتي 
روجرز عىل حســابها يف تويرت صــورة مأخوذة من مح 

الجلسة تظهر ورود الشتيمة التي أطلقها بايدن.

ـــــــــــــــ التصويـــــــــــــــت فـــــــــــــــي األمـــــــــــــــم املتحـــــــــــــــد إيـــــــــــــــران تســـــــــــــــتعيد 
أبلغ أمني عام منظمة األمم املتحدة، أنطونيو 
غوتريش، يف رســالة إىل رئيــس الجمعية 
العامة، تسديد طهران رسم العضوية للمنظمة 

الدولية.
وأعلن غوتريش يف الرسالة رسمياً أّن إيران 
ة الدول  ســددت املبلغ الالزم للخروج من قا
املشمولة باملادة ١٩، والتي تفقد الدول مبوجبها 

حق التصويت.
وقالت كوريا الجنوبية إنّها سددت أكرث من ١8 
يرانية املجّمدة لديها  مليون دوالر من األصول ا
بفعــل العقوبات، بدل رســم العضوية املتأخر 

واملستحق عىل إيران ملنظمة األمم املتحدة.
وذكــرت وكالــة أنباء »يونهــاب« الكورية 
الجنوبيــة أّن »إيــران تقدمت بطلب طار إىل 
كوريا الجنوبيــة يف ١٣ كانون الثاين الجاري 

من أجل اســتخدام أموال طهران يف ســؤول لدفع املتأخرات 
عليهــا بعد أن أبلغتها األمم املتحدة بأنّها ســوف تخرس حقها 

يف التصويت«.
يران مســتحقات تبلغ ٧ مليارات دوالر مقابل شــحنات  و
البــرتول مجمــدة يف مرصفني يف كوريا الجنوبية، بســبب 

العقوبات األمركية.
وكان ســفر ومنــدوب إيران مجيد تخــت روانجي أعلن،  

عن تسديد الدين املستحق عىل إيران ملنظمة األمم املتحدة.
يذكر أنّه وبسبب العقوبات األمركية املفروضة عىل إيران، 

مل تتمكن األخرة للعام الثاين عىل التوايل من تســديد رســم 

العضوية املتعلق بها ملنظمة األمم املتحدة.

ومبوجــب قواعد األمم املتحــدة، ميكن إلغاء حق الدول يف 

التصويت يف الجمعية العامة إذا كانت ديونها للمنظمة الدولية 

مســاوية عىل األقل ملســاهمتها  العضوية خالل العامني 

املاضيني.

يران  ودخل تعليق حقوق التصويت حيز التنفيذ بالنســبة 

وفنزويال وعدد من الدول األخرى يف وقت ســابق من الشهر 

الجاري.

وفــــــيـــــــــــــــــــــــــــات
مبزيد من التســليم بقضاء الله 
وقدره ننعي اليكــم وفاة فقيدتنا 

الغالية املرحومة

الحاجة آمال فواز
)ام حسن(

والدها املرحوم الحاج حســني 
فواز

والدتها املرحومة الحاجة سعاد 
عبد الحسني نور الدين

زوجها الحاج عيل عبد الله فواز
اوالدها: حسن فواز

غادة فواز )زوجة حسان صقر(
رضا فــواز )زوجته حنان عبد 

الرضا(
رنا فواز )زوجة شادي جواد(

ها املرحوم الحاج حكمت  اشقا
فــواز )زوجته الحاجــة فاطمة 

فواز(
جــالل فواز )زوجته شــرين 

وط( ارنا
شــقيقاتها الحاجة دالل فواز 

)زوجة الحاج عيل سعادة(
املرحومة اقبــال فواز )زوجة 

محمد فواز(
والتــي وافتها املنية فجر االحد 
الواقع يف 2٣ كانون الثاين 2022 
وحيث ووريت الــرثى يف جبانة 

بلدتها جويا.
تقبل التعازي يوم الثلثاء الواقع 
الجمعيــة  يف  الجــاري   25 يف 
للتخصص والتوجيه  االســالمية 
العلمــي قــرب خطيــب وعلمي، 
الساعة  اىل  الثانية  الســاعة  من 

السادسة مساء.
عربالهاتف  بالتعازي  يرغب  ملن 

االتصال عىل االرقام التالية:
)زوجهــا(:  فــواز  عــيل 

00224622١١5١05
فــواز  حســن 

)ابنها(:002246642٩5622
فــواز  غــادة 

)ابنتها(:00٩6١٣٣٧٧25٧
)ابنهــا(:  فــواز  رضــا 

00٩6١٣١٩٩8١٧
)ابنتهــا(:  فــواز  رنــا 

002246624٣462٩
)شــقيقها(:  فــواز  جــالل 

00٩6١٣٧١5٩١5
الحاجة دالل فواز )شقيقتها(: 

00٩6١٣85265٧

يف 25 كانــون الثــاين 20١١ 

غادرنا املأسوف عليه

سمر ايليا فريحة

يرجــى من كل من عرفه واحبه 

ان يذكره يف صلواته

انتقل اىل رحمته تعاىل املرحوم

محمد جميل خاطر

زوجته: رفاه محمد مرعي

والــده: املرحوم جميل حســن 

خاطر

والدته: نجال ابراهيم سمهون

بهيج زوجته  املرحوم  ه:  اشقا

سمرة رضا ، املرحوم الحاج سميح 

،واملرحوم  الجوجــو  ندى  زوجته 

القــايض الدكتــور وجيه زوجته 

وفيه مرعي.

شــقيقتاه: ناديا زوجة الحاج 

فــؤاد غاليينــي وعايــدة زوجة 

املرحوم القايض زاهي كنعان.

للتعزية عىل االرقام التالية

مرعــي:  رفــاه  زوجتــه 

٧١ 5٣55١8

0٣ شقيقته ناديا:8٧828١

0٣ شقيقته عايدة: ٧46٩20

محمد  املحامي  شــقيقه:  ابن 

0٣ وجيه خاطر ٧08456

عامر  املحامي  شــقيقته:  ابن 

0٣ زاهي كنعان ٧05٣٧5

اآلســفون آل خاطــر، مرعي، 

غاليينــي،  كنعــان،  ســمهون، 

، الحســن،  الجوجو، رضا، مرت

هم. معاد، دميايس وانسبا

ر إدانـــــــــــــــات الســـــــــــــــتياء العســـــــــــــــ
علــى الســلطة فــي بوركينــا فاســو

قليمية والدولية بعد إعالن مجموعة من  دانات ا توالــت ا
طاحة بالرئيس روك كابوري  العســكريني يف بوركينا فاسو ا
وتعليق العمل بالدســتور وحل الحكومــة والربملان وإغالق 

الحدود.
وندد األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتريش مبا سامه 
»وباء االنقالبات« الذي يشــهده العامل، مشــرا إىل أنه يتابع 

بقلق عميق تطورات الوضع يف بوركينا فاسو.
وأعرب غوتريش -أمس االثنني يف بيان- عن » قلقه بشكل 
خــاص عىل مصر الرئيس وســالمته يف أعقاب االنقالب 
الذي نفذته وحدات من القوات املسلحة يف 2٣ كانون الثاين« 

الجاري.
وقال البيان إن غوتريش » يدين بشدة أي محاولة لالستيالء 
عىل الحكم بقوة الســالح، ويدعو قــادة االنقالب إىل إلقاء 
أسلحتهم وضامن السالمة الجســدية لرئيس بوركينا فاسو 

وحامية مؤسساتها«.
مــن جهتها، عربت الخارجيــة األمركية عن القلق العميق 
بشــأن األحداث يف بوركينا فاســو، داعية الجيش إىل تهدئة 
املوقــف واالمتناع عن إلحاق األذى بالرئيس وأعضاء حكومته 

املحتجزين.
وحثت الخارجية األمركية عىل إعادة الحكومة التي يقودها 
املدنيون والنظام الدســتوري، ودعت العسكريني إىل الرتاجع 

والعودة إىل ثكناتهم وتبديد مخاوفهم عرب الحوار.
يف السياق نفسه، قال مسؤول السياسة الخارجية باالتحاد 
األورويب جوزيب بوريل يف بيان » نعلم اآلن أن الرئيس كابوري 
يخضع لسيطرة الجيش«، واصفا الوضع بأنه » مقلق للغاية ».
وأضاف بوريل أنه »يدعو جميع الجهات الفاعلة إىل الهدوء 
وضبط النفس، كام يدعو إىل إطالق رساح الرئيس روك كابوري 

وأعضاء مؤسسات الدولة عىل الفور«.
قليميا، قالت املجموعة االقتصادية لدول غرب  قلق أفريقي
أفريقيا )إيكــواس( يف بيان إنها تتابع »بقلق بالغ« تطورات 
الوضع يف بوركينا فاسو، ودعت العسكريني إىل االنخراط يف 

حوار.
مــن جهته، أعرب رئيس مفوضية االتحاد األفريقي موىس 
فيك عــن إدانته »للمحاولة االنقالبية« يف بوركينا فاســو، 

مطالبا الجيش بضامن سالمة الرئيس وأعضاء حكومته.
وقد أعلن عســكريون يف بوركينا فاســو عــرب التلفزيون 

الرسمي أنهم أطاحوا بالرئيس روك كابوري.
وظهر عىل شاشــة التلفزيون مجموعة من العســكريني 
بالزي الرسمي يتوسطهم ضابط برتبة نقيب، تال بيانا موقعا 
ي سانداوغو داميبا رئيس » الحركة الوطنية  باســم املقدم ه

للحامية واالستعادة«.



ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة يا ر
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نــدورا ــ تــشــار فــي بــطــولــة بــ ل ــ ــت ــة اتــحــاد ال بــعــ

وصلت بعثة االتحــاد اللبناين للتزلج عىل 
أندورا للمشــاركة يف بطولة فئة  الثلج اىل 

األوالد السنوية يف التزلج األلبي.  
ومدير  االتحــاد  عضــو  البعثة  يــرتأس 
املنتخبــات الوطنية روبر كــروز ويرافقه 

الالعبون والالعبات : 
  - االناث: كيانا سقال، ميسا العمره، اميا 

تشوبوريان وايناس شاد.

  - الذكور: باولو حبيش، كارل ســامحة، 
كريس تشوبوريانو، مايكل الدحداح.

   كــام يرافق البعثة املدربان الفرنســيان 
مهدي فريك وباستيان اندرسون.

  وسيتنافس املتزلجون اللبنانيون مع عدد 
كبر من املتزلجني من الــدول األوروبية يف 
ســباقات التعرج الطويــل والتعرج القصر 

والتعرج العمالق.

دورا ا اىل ا ول ية لد و البعثة اللبنا

ر الطائر سيا لل اجتما اتحاد غرب 
يــلــع ــنــا الــ ــا وهــبــ و ــيـ ــان الـ ــيـ ــدولـ ــان الـ ــم ــحــ ال
ــــــام واملـــــســـــابـــــقـــــات ــي الــــــحــــــ ــ ــت ــ ــن ــ ــج ــ فـــــــي ل

ية ي ور ار سيا           رب  تحاد  دارية  اء اللجنة ا رئي وا
الطائرة  للكرة  اللبناين  شارك رئيس االتحاد 
وعضو مجلــس إدارة إتحاد غرب آســيا وليد 
تحاد االقليمي  القاصوف يف االجتامع الثاين ل
الذي إنعقد عن طريق النظام االلكرتوين املريئ 
عن بعد عــرب تطبيق »زوم« برئاســة رئيس 
االتحاد عيل بن غانم الكــواري )قطر( الذي 
رحــب يف بداية االجتــامع بأعضاء مجلس 

االدارة وبعد التداول واملناقشة تقّرر ما ييل:  
- إعتامد مرشــحي كل من ممثيل االمارات 
العربية املتحدة عبدالعزيز السلامن والبحرين 

حبيب عبدالله لعضوية مجلس االدارة.
  - اعتامد تشكيل اللجان العاملة وهي لجنة 
املسابقات ولجنة الشــاطئية ولجنة الحكام 
والتســويق  التطوير  ولجنة  التدريب  ولجنة 
عالمية. وتّم اختيار  ولجنة املرأة واللجنــة ا
املرشــحني ونال لبنان مركزين يف تلك اللجان 
األول للحكم الدويل اليــاس وهبه عضواً يف 
لجنة حكام غرب آسيا والثاين الحكم الدويل 
تحاد  حّنا الزيلع عضواً يف لجنة املسابقات 

غرب آسيا.  
- اعتامد العضوية الفخرية للجنة الحكام 
)البحرين(، عبدالله  لكال من جعفر نصيــب 

الخليفي )السعودية( وإبراهيم النعمة )قطر(.
  - الطلــب من لجنة املســابقات مراجعة 
الالئحة التنظيمية لبطوالت االتحاد اآلسيوي 

العتامد املقرتح منها لبطوالت غرب آسيا.
  - اعتــامد بطولة غرب اســيا ملنتخبات 
باململكة  للصــاالت  الطائرة  للكرة  الشــباب 
العربية السعودية خالل الفرتة  بني 22  و ٣١ 

متّوز املقبل.
  هذا وتألفت لجنة الكرة الطائرة الشاطئية، 
التي يرئســها القاصوف، من األعضاء محمد 
النارص )قطر( ومحمد الفقيه )الســعودية( 
العريفي  وطارق  )االمارات(  النقبي  وباســم 

)الكويت( وخالد العرميي )سلطنة عامن(.
  وتألفــت لجنة املســابقات مــن جميل 
العبادي - رئيسا )العراق( واألعضاء اسامعيل 
ســليامن )األردن ( وعبد الرىض عاشــوري 
)البحرين( وحّنا الزيلع )لبنان( وسعد العتيبي 

)السعودية(.
  اما لجنة الحكام فتألفت من الدكتور خالد 
الزغيبي )السعودية( واألعضاء ابراهيم جاسم 
)قطر( وجعفر عيل )البحرين( والياس وهبه 

)لبنان( وبيربد حاج حسن )سوريا(.

ــ ن ـــل انــتــصــاراتــ وبـــولـــ يــســتــعــيــد تــوا ــ يـــوا ــن
واصل فينيكس صنــز تحليقه يف صدارة 
املنطقة الغربية ودوري كرة السلة األمريك 
للمحرتفني عندما تغلب عــىل ضيفه القوي 
يوتا جاز ١١5-١0٩، فيام اســتعاد شيكاغو 
بولز توازنه يف الرشقية بفوزه عىل مضيفه 

أوكالهوما سيتي ثاندر ١١١-١١0.  
وهو الفوز الســابع تواليا لفينيكس صنز 
والـ ٣٧ يف 46 مباراة حتى اآلن هذا املوسم، 
الثال ديفــني بوكر صاحب  ويدين به إىل 
٣٣ نقطة وسبع متابعات، وكريس بول الذي 
كان قريبا من تحقيق »تريبل دابل« بتسجيله 
2٧ نقطة، أعىل غلة له هذا املوســم، مع ١4 
متريرة حاسمة وتســع متابعات، إىل جانب 

20 نقطة لكامرون جونسون.
  وفــرض صنز أفضليتــه يف الربع األول 
وحسمه بفارق ١0 نقاط )٣١-2١(، رّد عليه 
الضيوف يف الثاين بحســمه بفارق 8 نقاط 
)٣5-2٧( مقلصني الفارق إىل سلة واحدة يف 

نهاية الشوط األول )58-56(.
  وتابع جــاز أفضليتــه يف الربع الثالث 
وكســبه بفارق 4 نقــاط )٣١-2٧( ليدخل 
الربع األخر متقدما بفارق سلة واحدة نجح 
صنز يف تذويبه، بفضل تألق بول الذي سجل 
خالله ١5 نقطــة أي نصف غلة فريقه الذي 
كســبه )٣0-22(، علام بأنه أهدر فرصة الـ 

»تريبل دابل« من رمية ثالثية.
م )٣6 عاما(    وقال صانع االلعاب املخ
الذي نجح بأول خمس محــاوالت يف الربع 
ا عىل التسديد  األخر »الجهاز الفني يحثنا دا

البعيد طاملا هناك فجوة وهذا ما فعلته«.
  وبــرز جوردان كالركســون يف صفوف 
يوتا جاز الذي خاض املباراة يف غياب الثال 
دونوفان ميتشــل والفرنــيس رودي غوبر 
ومايك كونيل جونيور، بتســجيله 22 نقطة 
بينها ثالث ثالثيات متتالية يف الربع االخر.

  وهي الخســارة الثانيــة تواليا لجاز بعد 
األوىل أمــام غولدن ســتايت ووريرز األحد 
الألخرة  الخمــس  مبارياته  يف  والرابعــة 

والثامنة يف املباريات العرش األخرة.

 بولز يستعيد التوازن 

توازنه بعد   واســتعاد شــيكاغو بولــز 

خسارتني متتاليتني، عندما تغلب عىل مضيفه 
أوكالهوما سيتي ثاندر ١١١-١١0.

  ويعود الفضــل يف فوز بولز اىل الثال 
املونتينيغري نيكوال فوتشيفيتش )26 نقطة 
و١5 متابعة( وأيو دوسومنو )24 نقطة مع 
8 متريرات حاســمة( وزاك الفني )2٣ نقطة 

وسبع متابعات ومثلها متريرات حاسمة(.
  وتقّدم بولز بفارق 28 نقطة يف الربع الثالث 
لكنه تراخى بعد ذلك وكاد يدفع الثمن غاليا أمام 
انتفاضة كبرة ألوكالهوما سيتي ثاندر لو نجح 
شــاي جيلجيوس- ألكسندر يف ترجمة رمية 

ثالثية قبل ثانيتني من نهاية املباراة.
  وكان جيلجيوس - ألكسندر أفضل مسجل 
يف املباراة برصيد ٣١ نقطة مع ١0 متريرات 
حاســمة، مل تكــن كافية لتجنيــب فريقه 
الخســارة السادســة تواليا والـ٣٣ يف 4٧ 

مباراة هذا املوسم.
  ولحق شــيكاغو بولز بربوكلني نتس اىل 
املركز الثاين يف املنطقة الرشقية برصيد 2٩ 

فوزا و ١٧ خسارة.
  وقاد داريوس غارالنــد فريقه كليفالند 
كافاليــرز اىل الفوز عــىل ضيفه نيويورك 
نيكس ٩5-٩٣ بفشــل ســلة ثالثية قبل 8٣ 

ثانية من نهاية املباراة.
  وأنهى غارالند اللقــاء برصيد ١٣ نقطة 
مع ١2 متابعــة، فيام كان البديل كيفن لوف 
أفضل املسجلني يف صفوف فريقه برصيد 20 
نقطة، وأضاف إيفــان موبيل ١5 نقطة مع 

١2 متابعة، ودين وايد ١٣ نقطة.
  يف املقابل، مل ينفع نيويورك نيكس تألق 
باريت صاحب 24 نقطة وجوليوس  آر جاي 
رانــدل صاحب ١8 نقطة لتفادي الخســارة 

الرابعة يف املباريات الخمس األخرة.
  وعلق باريت عىل الخســارة قائال »أعتقد 
أنه كان يجب أن نفوز باملبــاراة. هذا مؤكد. 
كانت مجرد أشــياء صغرة ميكننا السيطرة 

عليها«.
  وهــو الفوز الثــاين تواليــا لكافاليرز 
والتاسع والعرشون هذا املوسم، فعّزز موقعه 
يف املركز الخامــس للمنطقة الرشقية خلف 
 ٣0( اللقب  وحامــل  الرابع  باكس  ميلوويك 

فوزا و١٩ خسارة(.

ــــــيــــــر الـــــــجـــــــدل مــــــيــــــســــــي يــــــ
« فـــي بــرشــلــونــة ــاء مـــفـــاجـــ ــشـ عـ ـــ بـ

مي
أثار األرجنتيني ليونيل مييس، نجم باريس ســان جرمان 
الفرنيس، حالة من الجدل يف الســاعات األخرة، بعد ظهوره 

املفاج يف برشلونة.  
وامتدت مسرة مييس مع برشلونة لنحو 2١ عاما، منذ أن 
وقع عىل عقده األول يف عام 2000، والتصعيد للفريق األول 
يف 2004، قبل أن يرحل عــن صفوفه خالل فرتة االنتقاالت 

الصيفية املاضية، بسبب الفشل يف تسجيله.
  وبعد أشــهر قليلة من رحيله، ظهر مييس بشكل مفاج 
سبانية، يف وقت متأخر من مساء يوم  يف مدينة برشلونة ا
ثنني، حيث التقطته عدســات الكامرات أثناء خروجه من  ا

أحد املطاعم.
  موقــع »FCBN« املتخصــص يف متابعــة أخبار نادي 
برشــلونة، أكد أن مييس حرص عىل تناول العشاء مع بعض 
أصدقائه يف برشلونة، احتفاال بعيد ميالد تشايف هرنانديز، 

املدير الفني للفريق الكاتالوين. 
  واحتفل تشــايف، أمس الثالثاء، بعيد ميالده الـ42، وهو 
أول عيد ميالد يحتفل به وهو عىل رأس القيادة الفنية لفريق 
برشلونة، بعدما توىل املنصب خلفا للهولندي رونالد كومان.

  وأشــار املوقع إىل أن مييس ســافر إىل برشلونة مساء 
ثنني، من أجل االحتفال مع بعض زمالئه يف برشلونة بعيد  ا
سبانيان سرجيو  ميالد تشــايف هرنانديز، ويف مقدمتهم ا

بوسكيتس وجوردي ألبا. 
  واستغل مييس ابتعاده عن املباريات خالل الفرتة الحالية، 
ة منتخب األرجنتني التي تخوض  يف ظل اســتبعاده من قا
تصفيــات كأس العامل، من أجل التعــايف من تبعات إصابته 

بفروس كورونا.
  يُذكر أن مييس يرتبط بعالقة صداقة قوية مع تشــايف، 
حيث تزامال معا يف برشــلونة خالل الفــرتة من 2004 إىل 

20١5، قبل أن ينتقل األخر إىل صفوف السد القطري.

نتائـــــ بطولـــــة لبنـــــان العامـــــة للشـــــباب فـــــي الجـــــودو

ـــــة ـــــادال إلـــــى نصـــــ نهائـــــي بطولـــــة أســـــتراليا املفتو ن

اللبناين  االتحــاد  نظــم 
القاعة  للجودو وفروعه يف 
املقفلــة لنادي بــودا ادما، 
املقر املؤقت لالتحاد، بطولة 
للشباب مواليد  العامة  لبنان 
وذلك   2004/200٣/2002
تحــت ارشاف رئيس االتحاد 
املحامي فرنســوا ســعاده 
وذلك  االعضــاء،  وجميــع 
بعدما تــم اعتامد االجراءات 
للوقاية  الالزمة  االحرتازية 
من فروس كوفيد ١٩ وبعد 
اجــراء الفحوصات مبارشة 

عىل الجميع قبل البطولة،  
اشــرتك يف البطولة 5٧ العبا ينتمون اىل 
االندية التالية : بوشيدو دوجو املينا طرابلس، 
مون السال عني سعادة، الوطني فرن الشباك، 
الوطني  وبــروت،  بعلبك  الريــايض  الربج 
الحازمية، اليونــاين الريايض طرابلس، مار 

روكز القليعات وبودا ادما.
  حكم املباريات عــدد من الحكام الدوليني 
واالســيويني والوطنيــني الســادة د. كلود 
ســاروفيم، روين خوام، اندره مشلب، شارل 
دانيال  وانطونيو سعادة وحكام الطاولة، جو 

شـام واكويلينا الشايب.
  ح املباريات عدد من اهايل واصدقاء 
املشاركني ومن محبي ومشجعي هذه اللعبة 
مــع احــرتام التباعد االجتامعــي ووضع 
الكاممة بــدأت املباريات بالنشــيد الوطني 
باســم  االتحاد  رئيس  بعده  اعلــن  اللبناين 
اللجنة االدارية افتتاح هذه البطولة ومن ثم 
الفنية  النتائج  املنافسات. وقد اسفرت  بدات 
هم  النهائية عن فوز كل من التالية اســام

باملركز االول :
  -60 كلغ   

  ١- مايكل كمون- بودا ادما

الربج بعلبك    2-مهدي امهز 
  -66كلغ

  ١- كيفن كمون  بودا ادما 
مون السال    2- وليد خوري 

  -٧٣كلغ
  ١- انجلو جعيتاين  بودا ادما 

  2- عمر النوار  بودا ادما
  -8١كلغ

مون السال    ١- جوزيف سعادة ابو جودة 
  )مل يوجد سوى العب واحد يف هذه الفئة (

  -٩0كلغ
  ١- عباس املوىل  بودا ادما 

  2- فاروق العش  اليوناين طرابلس 
  +١00كلغ 

  ١- شادي غلمية  مون السال 
  )مل يوجد سوى العب واحد يف هذه الفئة (

  ترتيب االندية: 
  ١- نادي بودا ادما

  2- نادي مون السال عني سعادة
  ٣- نادي اليوناين طرابلس

  4- نادي الربج بعلبك 
الشــهادات  املباريات وزعت    ويف نهاية 
الفائزين مــن قبل رئيس  وامليداليات عــىل 

واعضاء االتحاد.   

ســباين  ا بلــغ    
رافاييــل نــادال نصف 
نهايئ بطولة أســرتاليا 
أمس  للتنس  املفتوحــة 
الثالثــاء بفوزه الصعب 
عــىل الكنــدي دينيس 
بثــالث  شــابوفالوف 
مقابــل  مجموعــات 

اثنتني.   
ســباين  ا وبــات 
 ٣5 البالــغ  م  املخــ
مباراتني  بعد  عىل  عاماً 
الحادي  لقبه  إحراز  من 
يف  القيايس  والعرشين 
البطوالت األربع الكربى.
  وتفّوق نادال املصنف 
خامســاً عــىل الكندي 
 ٣-6 بواقع  عرش  الرابع 
و٣-6  و6-4  و4-6 
ساعات  أربع  يف  و6-٣ 
عىل  دقائــق  ومثــاين 
أرينا  ليفــر  رود  ملعب 
يف ملبورن، ليبلغ نصف 
النهايئ الســابع له يف 
ملبورن حيث ســيلتقي 
ماتيو  يطــايل  ا مــع 

بريتيني.
  وتقدم نــادال مبجموعتني نظيفتني لكنه 
بدأ يشــعر بــآالم يف املعدة، قبــل أن يصمد 

ويحسم املباراة املاراثونية.
  ورشح »املاتادور« سبب استدعاء الجهاز 
من  باالنزعاج  أشــعر  »بــدأت  قائال  الطبي 
معديت، فطلبت املســاعدة. تأكدوا من أن كل 
ء عــىل ما يرام وتناولــت بعض األدوية 
رسال  ل محظوظاً  كنت  الوضع.  لتحســني 
بشكل جيد يف املجموعة الخامسة.. ال أعرف 

كيف فزت، كنت مدمراً«.
  وعلق »رافا« عىل اســتفادته من يومني 
كان  بعدما  الجمعــة  النهايئ  لخوض نصف 
دور األربعة يقام ســابقاً الخميس »يومان، 
هذا هام جداً. مل أعد يف الحادية والعرشين! 
حقيقة األمر، أنه منذ شهرين مل نكن نعرف 

إذا كنا قادرين عىل العودة إىل املنافسات«.
ب    وأردف قائــال »مامرســتي كرة امل

مجددا هي هدية من الحياة«.
  يف املقابل، عرّب شابوفالوف عن إحباطه 
به بعد الخســارة، ودخل يف  محطّــام م
جدال مســتمر مع الحكم معرتضاً عىل تأخر 
أنه وصفه  لدرجة  إرساالته،  تنفيذ  نادال يف 

بالـ »مرتيش«.
يطايل ماتيو بريتيني    من جهتــه، بلغ ا
نصف نهايئ بطولة أسرتاليا املفتوحة للتنس 
ألول مرة يف مســرته بفوزه عىل الفرنيس 
غايــل مونفيس بثالثة مجموعــات مقابل 
اســتمرت  ماراثونية  مباراة  بعد  مجموعتني 

ثالث ساعات و4٩ دقيقة.
يطايل البالــغ 25 عاماً: »يا لها    وقــال ا
من معركة! اعتقدت أين ســأمتكن منه يف 
املجموعة الثالثة لكني وجدت نفيس أخوض 

الخامسة.. لكني صمدت وأنا سعيد«.
 وهذه أول مرة يبلغ فيها وصيف وميبلدون 
العام املايض، الدور نصف النهايئ يف أسرتاليا 

كام أصبح أول إيطايل يحقق هذا االنجاز.
  ويف ربع النهايئ اليــوم األربعاء، يلعب 
مع  عاملياً  الثــاين  مدفيديف  دانييل  الرويس 
واليوناين  ألياسيم،  أوجيه-  فيليكس  الكندي 
يطايل  ستيفانوس تسيتسيباس الرابع مع ا

. اآلخر يانيك سي

 السيدات 
  وعند السيدات، اكتسحت األسرتالية أشيل 
ب،  امل باريت، املصنفة أوىل عاملياً يف كرة 
األمركية جيســيكا بيغوال يف طريقها إىل 

نصف النهايئ.
  وهيمنت باريت البالغة من العمر 25 عاماً 
عىل املصنفة 2١ عاملياً حاســمة املباراة 2-6 
و6-صفر يف 6٣ دقيقة عىل ملعب رود ليفر 

أرينا.
بــت باريت بذلك موعــداً يف املربع    و
كيز.  ماديسون  األخرى  األمركية  مع  األخر 
وبلغت باريت يف أسرتاليا نصف نهايئ 2020 
وربع النهــايئ يف 202١، علامً بانها متوجة 
بلقبــني كبرين هام روالن غــاروس 20١٩ 

ووميبلدون 202١.
  وجاءت املواجهة ضــد بيغوال يف اتجاه 
واحد، وبعــد أن أصبحــت النتيجة ٣-2 يف 
أشواط  كل  بيغوال  خرست  األوىل،  املجموعة 

املباراة )٩(.
  وكانت باريت تفوقت عىل األوكرانية ليسيا 
دقيقة،   54 ويف  و6-١  6-صفر  تســورنكو 
يطالية لوتشيا برونتسيتي 6-١ و6-١ يف  ا
يطالية األخرى كاميال جورجي  52 دقيقة، ا
6-2 و6-٣ يف 6١ دقيقــة واألمركية أماندا 
أنيسيموفا 6-4 و6-٣ يف ساعة و١4 دقيقة.

  وكانت كيز املصنفة 5١ عاملياً بلغت نصف 
باربورا  التشــيكية  عىل  بفوزهــا  النهايئ، 
غاروس  روالن  وبطلة  الرابعة  كرايتشيكوفا 

العام املايض6-٣  و2-6.
  وهي املــرة الثانية التي تبلــغ فيها كيز 
دور األربعة يف البطولة األسرتالية بعد عام 
سرينا  مواطنتها  أمام  خرست  عندما   20١5

وليامس.
  وقالت كيز البالغة مــن العمر 26 عاما: 
»أعتقد أنني سأبيك ...«، مضيفة »كان العام 
ء خالل  املايض معقداً جداً. لقد فعلت كل 
من  للبدء  الجديد  للموســم  عدادية  ا الفرتة 
الصفر دون التفكر يف العام املايض. وحتى 

اآلن نجحت يف مسعاي!«.
  وإذا كانت كيز حالياً خارج الئحة الالعبات 
الـ50 األوليات )كانــت يف املركز 8٧ يف ١0 
كانــون الثاين الحايل(، فســبق لها احتالل 
املركز الســابع يف عام20١6  ولعبت املباراة 
النهائية لبطولة الواليــات املتحدة املفتوحة 
عىل مالعب فالشــينغ ميــدوز عام 20١٧ 
عندما خرست أمام مواطنتها سلون ستيفنز، 
نصف النهــايئ يف العام التايل قبل أن تخرج 

عىل يد اليابانية ناومي أوساكا.
  يف العــام املايض، بدأت موســمها يف 
آذار وفازت مبباراة واحــدة فقط، يف دورة 
إنديان ويلز األمركية يف ترشين األول، منذ 
خروجها من مثن نهايئ بطولة وميبلدون يف 

متوز.
  يف ملبورن، شــهدت نتائجها تراجعا منذ 
بلوغها ربع النهايئ عام 20١8، حيث خرجت 
من مثــن النهــايئ يف 20١٩، والدور الثالث 
عام 2020، وغابت عن نسخة العام املايض. 
مل تلعب ربع نهايئ احــدى البطوالت االربع 

الكربى منذ روالن غاروس 20١٩.

ات د ال وي ا ت

ادال

ين ي ب

انية « بطا للبنان في ماكمة الدرجة ال  »الدفا
ــم ــتـ ــهـ  شـــــلـــــيـــــطـــــا: االتـــــــــحـــــــــاد يـ
ــا ــعـ ــن مـ ــ ــي ــ ــم ــ ــاك ــ ــات وامل ــ ــم ــ ــاك ــ ــامل ــ ب

ور تذكارية

ا لي مار 
وسط أجواء تنافســية عالية املســتوى مرفقة بتطبيق 
اللبناين للمالكمة  االجراءات الصحية اآلمنة، نظّم االتحــاد 
نهائيات بطولة لبنان للدرجــة الثانية عىل حلبته يف مدينة 
كميل شــمعون الرياضية بحضور رئيــس االتحاد املهندس 
محمود الحطاب وغالبية األعضاء إىل جانب حشــد كبر من 
هواة اللعبة وأبطالها، وشارك يف البطولة مثانية أندية هي: 
الدفاع، الجيش، األمن العام، الفجر، ملتقى الشــباب ـ صور، 

الكرامة، األوملبي والبشارة.  
ويف النتائج الفنية فاز كل من: قاسم هاشم )وزن 60 كلغ 
ـ نادي الدفاع(، فضل عيــ )وزن 6٧ ـ األمن العام(، أحمد 
ســلطان )وزن٧١ كلغ الدفاع(، محمد موىس )وزن ٧5 كلغ ـ 
الدفاع(، مصطفى مومنه )وزن 80 كلغـ  الدفاع(، محمد املقداد 

)وزن 86 ـ الفجر( وأحمد نصار )وزن  ٩2 كلغ ـ الدفاع(.
  وبذلــك، أحرز نادي الدفاع بطولة لبنــان للدرجة الثانية 
لألندية، فيام حــّل الفجر ثانياً واألمن العــام ثالثاً وملتقى 
الشــباب صور رابعاً والكرامة خامســاً والبشــارة سادساً 
واألوملبي والجيش يف املركز الســابع، وفــوق الحلبة احتفل 
مالكمو نادي الدفــاع بلقبهم وهم يحملــون مدّربهم نبيل 
هاشــم، بعدما سلّمهم عضو االتحاد عبدالله العرساوي كأس 
البطولة، كام حدد االتحاد يوم الســبت املقبل يف 2٩ كانون 

الثاين الجاري، موعداً لتنظيم بطولة لبنان للدرجة األوىل.
  هذا، وأرشف عىل سر النزاالت، نائب رئيس االتحاد محمد 
الخليــيل واألعضاء عيل خليل وعبدالله العرساوي وبشــارة 
عبود )ميقاتياً( والدكتور عيل حديب )مرشفاً طبياً( ومحمود 
نارص الدين وماري شــليطا )عن اللجنة النسائية للمالكمة( 
ومعهم لجنة املدربــني املؤلّفة من الدوليــني محمد الحلبي 
وايهاب حمدان ونبيل هاشــم، ورئيس لجنــة الحكامهيثم 
منذر، فيام توىل قيادة النزاالت كل من: عباس طحان، أسامة 
غالييني، فوزي عز الدين، طارق أبو رجاس، حســن ناصيف 

وسمر سعد.

 شليطا: سنشارك يف بطولة
دولية يف تركيا 

  مــن منطلق منح الثقة للمالكــامت اللبنانيات، أوضحت 
عضو اللجنة النســائية يف االتحاد اللبناين للمالكمة ماري 
شــليطا : »حالياً، نعمل عىل صقــل أداء عدد من بطالتنا يف 
اللعبة تحضراً للمشــاركة يف بطولة دولية يف أســطنبول 
خالل شــهر أيار املبل، وقبل اختيار البعثة إىل تركيا سنجري 
عّدة مباريات وتجارب بهــدف إختيار األفضل واألجدر منهن 
للمهمة، وهذه تجربــة جديدة للصغرات والكبرات عىل حد 
سواء، واالتحاد يشجعهن من منطلق عدم تفريقه بني الشباب 
والشــابات عىل صعيد االهتامم والتعاطي، نسعى لتسجيل 
نتائج جيدة من خالل بطالتنا وخصوصــاً بعد غياب التمّيز 

واالنجازات عىل جبهة الرجال«. 



١ـ إبل السقي، األدب

2ـ لهاسا، ناب، الرّو

٣ـ رج، رسّك، سامبا

4ـ أمتّه، أريحا، ربو

5ـ عابر، عادوا، سأم

6ـ ماب، األبد، لن، ناي

٧ـ أوديب، لقالق، يربح

8ـ لك، وارسو، بيكاسو، مل

٩ـ رعث، تبرشون، رساديب

١0ـ الفاييت، ان، سيب، يربّ

متولون،  منــل،  ون،  ١١ـ 

نجلك

١2ـ أيدت، الرباط، وندو

ذئب، وســمي،  راق،  ١٣ـ 

بروت
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 عموديا: 

 عموديا:

من خمسة حروف:    االبراج 

عاصمة أوروبية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق   أوجني أونيل 

اخترب معلوماتك

١ـ إبن آوى. 

2ـ دولة آسيوية. 

٣ـ أرادُه ورغبُه.

وتغيــر  إفســاد  4ـ 

املالمح. 

قدم  كــرة  مــدرب  5ـ 

فرنيس.

١ـ كاتب فرنيس راحل. 
2ـ االســم الثاين لوزير 

لبناين سابق. 
٣ـ القســم الجنــويب 
من سلســلة جبال لبنان 

الرشقية. 
4ـ خافتا وضعيفا. 

5ـ من الحبوب، سّنور. 

  فنان ورســام ايطايل راحل. إمتاز برسم الوجوه يف 

أشكال مستطيلة وألوان زاهية، وخطوط صافية. 

إسمه مؤلف من ١5 حرفا، إذا جمعت:

٧+١+١4+١0+١١+١٣- عاصمة آسيوية. 

١4+5+١١+١١+٣- ممثلة وفنانة مرصية. 

 4+١0+١4+١- ممثلة وفنانة مرصية. 

6+4+١+٩- مطربة لبنانية راحلة. 

٧+١+١2+١4- والية أمركية. 

2+8+١١- مد املرشوع بالدراهم. 

١5+6+2- نهار وليل. 

١4+8- عاصفة بحرية. 

١ـ ما إســم الدولة األوروبية املشهورة بربج الراهب، 

وكهــف القصور، وجنة العريف، التي كانت قدميا مقصد 

امللوك؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما اسم العب كرة القدم الدويل، املعتزل حاليا، الذي 

فاز بلقب أفضل العب كرة قدم يف أوروبا لعام ١٩8٣؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣ـ من هو العامل الريايض الذي عاش يف مدينة صور 

الجنوبيــة يف القرن الثالث قبــل امليالد، وصاحب كتاب 

العنارص أو األصول الذي يُعترب ثاين أكرث كتاب إنتشــارا 

يف العامل؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما إسم اليوبيل الذي يُحتفل فيه لدى مرور 4٧ سنة 

عىل الزواج؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ كم عدد األفالم السينامئية التي مثلت فيها الفنانة 

اللبنانيــة صبــاح دور البطولة أمام املوســيقار فريد 

األطرش؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ ما إســم البحر الذي سامه الفينيقيون قدميا البحر 

؟  األخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٧ـ ما إســم أقدم مقر لرئيس دولة يف العامل، وال يزال 

يُستخدم لغاية اليوم؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما إسم الجزيرة التي تلّقب بـ أغرب جزيرة يف العامل؟ 

١ـ الرأسامل، لوار
2ـ بهجت، أوكرانيا

٣ـ ال، معبد، عف، دق
4ـ أسسها، يو ثانت

5ـ الر، بابا، يم
6ـ كارل، رتيالء

٧ـ قن، السبت، لب
8ـ ياسني بقوش، تر

٩ـ باح، دل، رامبو

١0ـ ماع، أبو نواس
١١ـ الب، القني، لطم

١2ـ االردن، سو
١٣ـ در، بو، كاسينو

١4ـ بودوان، رسب، نّب
١5ـ ايوا، ندّي

١6ـ سر، ديجور
١٧ـ بليبل

١8ـ ملحم بركات

؟ من هو
من هي؟

ـ فيلسوف وكاتب انكليزي  ١
راحل. 

ـ مخرج مرصي راحل، يفّك.  2
ـ يضجــر، االســم الثاين  ٣

ملطرب سوري راحل، ُحسن.
ـ أسد، تصلح البناء، أحفر  4

 . الب
ـ صــار الوقــت، يخصنا،  5

يصّوت الرعد. 
ـ يأيت بعــده، برّام، حرف  6

نصب. 
ـ مرفأ أرجنتيني، صب املاء  ٧

يف ُحدور.
ـ مدينة يف قربص، أرسع  8

األمر.
ـ االســم الثــاين ملمثلة  ٩
لبنانية، أّسست متحف الشمع 

يف لندن.

ـ يصرب عىل األمور، ضد  ١0

اشرتى، أصل. 

ـ متشــابهن، تتحوّل من  ١١

مكان اىل آخر، مدينة سورية. 

ـ والية أمركية، طبيب.  ١2

ـ نائب لبناين راحل. ١٣

ـ هرب وفر، بلدة يف قضاء  ١4

جزين، ضمر منفصل، للنهي. 

ـ رجــع الفيء، أشــار  ١5

لليشء.

ـ قلبها، نوع من السمك.   ١6

مدقــوق  ارسع،  ـ  ١٧

ومطحون. 

ـ ممثــل مــرصي راحل  ١8

صاحب الصورة. 

أوروبيــة،  ١ـ عاصمــة 
إرتدى الثياب، االســم الثاين 

العالمية ومذيعة لبنانية.
2ـ دولة أوروبية، االســم 

الثاين لشاعر فرنيس راحل.
٣ـ ذريته، فنانة مرصية، 

تتعب.
4ـ نوع من الحّيات، أغنية 

ألم كلثوم.
الكرمية،  األحجار  من  5ـ 
أسد، منهوكا محطام، أرسع 

يف سره. 
6ـ اقليــم يف األرجنتني، 
مليا، شاعر  األمر  نظرت يف 

فرنيس راحل. 
لبعــض  يســتعمل  ٧ـ 
األطعمة، غر صالح، مجيء 

اىل، لقب تونيس. 

8ـ خــوذة، مطر شــديد، 

للتأوه. 

٩ـ بيت، اعالمية ومذيعة 

لبنانية، حوا الكُتب.

١0ـ غّنــج ودلّع، تنترش، 

نهــار وليل، من قبائل الهنود 

الحمر.

برازييل،  كــرة  نجم  ١١ـ 

شجر قويم الساق، رقد، يعلو 

وال يُعىل عليه.

الشجاعة  ســاخن،  ١2ـ 

القتال، شــديد  واالقدام يف 

متني.

١٣ـ أداة النطــق، ملكــة 

جامل لبنان سابقا. 

الثور

(2١ نيسان - 2١ أيار(

الرسطان

(22 حزيران - 2٣ متوز(

العذراء

(24 آب - 2٣ أيلول(

العقرب

(2٣ ت١-2١ت2)

الجدي

(22ك١ - 20 ك2)

الحوت

(20 شباط - 20 آذار(

ال تخف من املشــاعر القوية التي تنتابك 

حاليا. وضعك العميل يشــهد تقدما نتيجة 

اخالصــك، وســوف تكون محــط انظار 

لجميع.  ا

انبعــاث وتغيــر داخيل. عمــل بامكانه 

اشغالك خاصة اذا كان يخص أحد األشخاص 

املقربني منك. جو من الســالم يسود عالقتك 

العاطفية. 

أنت صاحب قلب كبر وعواطف جياشــة 

صادقة. اصرب فســوف تلتقي مع من يقدر 

نينة  عواطفــك النبيلة ومينحك الحب والط

والسعادة.

أخبار ســارة وبهيجة من شــخص عزيز 

بعيــد عنــك. ميكنك االلتــزام بدون خوف، 

وســتكون عالقــات اجتامعيــة ومهنية 

للغاية.  موفقة 

هذه الفرتة ستحمل يف طياتها مسؤوليات 

كثــرة. حدد اولوياتك اليــوم  وال تخف من 

الجريئني  اظهار طموحك، فالنجــاح حليف 

والشجعان. 

لديك ما يكيفك مــن الوقت لتخطي االزمة 

التي اوقعت نفسك بها مبزيد من الجهد ميكن 

بلوغ ما تتمنى، مهنيا انت يف قمة العطاء ثابر 

للوصول اىل القمة.

مدعومة  ســتكون  الشــخصية  مقدرتك 

بالجرأة والشــجاعة. ســتعرف كيف تنسق 

للوصــول اىل األهداف التــي وضعتها نصب 

 . عينيك

يــوم جيد ملراجعــة الحســابات وانهاء 

العالقة. تطور ملحوظ يف  الصغرة  األمور 

عواطفــك يدفعك بقوة اىل الحبيب الظريف 

واللطيف. 

رغبتــك الصادقــة يف التغير والتجديد 

يف هذه املرحلة تســاعدك عىل فك القيود 

التــي تكبلك، والتــي متنعك حتى اآلن من 

 . م لتقد ا

  أخبــار جديدة تتلقاهــا تفرح بها كثرا. 

تعقــد صداقات عديدة تــؤدي بك اىل القيام 

بأعــامل ممتازة تكون عىل املســتوى الجيد 

املطلوب. 

ممكــن أن تأخــذ قرارا مترسعــا يتعلق 

بالعمــل. اطلــب النصائح مــن األصدقاء 

األوفيــاء، فأنــت بحاجة اليــوم اىل آراء 

صافية.  موضوعية 

بالســعادة  لتشــعر  ء  كل  متتلــك 

واالطمئنــان. متر بك صدفــة مثينة عليك 

بالتنبه اللتقاطها واالستفادة منها بالرسعة 

الالزمة. ال تفتح مواضيع حساسة. 

الحمل

(2١ آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

(22 أيار - 2١ حزيران(

االسد

(24 متوز - 2٣ آب(

امليزان

(24 أيلول - 22 ت١)

القوس

(22ت2 - 2١ ك١)

الدلو

(2١ ك2 - ١٩ شباط(

امنوذج
اتقان

أحاديث
إقرتاب
بالتني

بودوان
بلجيكا
برمانا
تالميذ
تايلور

جامهر
حرير

حبوب
حنطة
خطة

دهر
ديكارت

دائرة
ذهب

ذم
رونق

رياضة
زامبيز

سنديان
سهاد
شص

شكسبر
صك

صافيتا
طرابلس

طوافة
طرب
عذر

عدالة
فندق

فنكوفر
فخ

فساد

فلوران
قمة
قائد

كناريس
كنز

لقاء
مرح

نورما
ورق

وروار.

الحل السابق

الحل السابق

   رواندا

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن ١ اىل ٩ 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــر  مربع 

مــن ٩ خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرة  املربعــات  يف 

واملربع الكبر. 

SUDOKU

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

١ـ بوتسدام.

2ـ دولة البحرين.

٣ـ عام ١٩56

4ـ بندر رسي بغاون.

5ـ فلهام اكيلوند.

6ـ ثيودوسيوس األول.

٧ـ برنارد كورتوا.

8ـ فاراداي. 

٩ـ رشيح بن ضبيعة.

١ـ سنجاب.

2ـ يحمور. 

٣ـ آت، مي. 

4ـ تأييد. 

5ـ لجالج.

١ـ سياتل. 

2ـ نحتاج.

٣ـ جّم، يّل.

4ـ أوميا.

5ـ بريدج.
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ــي »دبـــــــلـــــــومـــــــاســـــــي« عـــــلـــــى املــــــــــبــــــــــادر الـــخـــلـــيـــجـــيـــة ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ جــــــــــــواب لـ
رب بين »القوات« و »املســــــــتقبل« مخاو من ســــــــيناريو »دموي« يســــــــب »االنتخابــــــــات«... و
ريقها برملانيــــــــا... ومحاوالت النعــــــــا »كهرباء لبنان« نة لتعبيــــــــد  عمليــــــــات تجميل للموا

ــالــة  ــا فـــي  ــنـــطـــن تــضــع قـــواتـــهـ مــــــة األوكــــرانــــيــــة: واشـ األ
ــي الــقــرم ــريــة ف ــاورات عــســ ــنـ هــب قــصــو وروســـيـــا تــطــلــ مـ تــ

اليمنية الــحــرب  دائـــر  اتــســا  مــن  قلقة  ايـــران 
ي«  واري الحو إتصاالت أميركية إماراتية لبح »

ــاشــر  ــب ــات امل ــاوضـ ــفـ ـــو املـ ـــ يــــرانــــي:  الـــنـــووي ا
ـــهـــران املــبــدئــيــة ــن و ــنــط ــة واش ــق ــعــد مــواف ــدم ب ــق ــت ت

للتجسس اسو  بي لبرنام  ة  املال أو«  إ  »إن  استقالة مدير شركة 

2
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

االربعاء 26 كانون الثاين 2022

)تتمة ص١) 

)تتمة ص١) 
)تتمة ص١) 

)تتمة ص١) 

)تتمة ص١) 

ويتجه لبنان، بحسب معلومات »الديار« وبعد التنسيق 

ساء الـ ٣، رئيس الجمهورية العامد ميشال عون،  مع الر

رئيس الحكومة نجيــب ميقايت ورئيس املجلس النيايب 

نبيه بري، لصياغة جواب او رّد »دبلومايس« عىل املبادرة 

بحيث يؤكد ترحيبه وســعيه لتنفيذ ما أمكن من بنودها 

مــن دون الغــوص يف تفاصيلها. ويبدو محســوما ان 

الجواب »عىل الطريقة اللبنانية« اي بشكل »دبلومايس«  

لن يريض معّدو املبادرة ومن صاغها، ما يعني سقوطها 

واالنتقال اىل مرحلة جديدة من التصعيد الخليجي بوجه 

لبنان. 

   حرب بني »املستقبل«  و »القوات« 

وتواصلت يوم أمس ردود الفعل السياســية عىل قرار 

الحريري االنســحاب من املشــهد الســيايس اللبناين. 

واشــتعلت مجددا جبهــة »القوات«- »املســتقبل« اذ 

اســتدعى موقف رئيس »القوات«  سمر جعجع من قرار 

الحريري ردودا عالية النربة من »املستقبل«. 

وقال مصدر يف »املستقبل« لـ »الديار«: جمهور تيارنا 

يــدرك جيدا من طعن الرئيــس الحريري بالظهر وهو لن 

يســامحه. امــا مراهنة جعجع عــىل اجتذاب جزء من 

شارعنا اليه فمضحك«. 

وكان رئيــس حزب القوات اللبنانية، ســمر جعجع، 

علّق عىل قــرار الحريري قائال: »عىل الرغم من تباينات 

عدة اعرتت العالقة بيننا وبني رئيس الحكومة الســابق 

سعد الحريري وتحديدا يف املقاربات السياسية املتعلقة 

بالحكم، اال أنني ال أســتطيع يف هذه اللحظات بالذات إال 

ان أبدي تعاطفي الشخيص مع الحريري«.

وتابــع: »اذ نحرتم ونقــّدر االصدقاء واالخوة يف تيار 

املســتقبل، نرّص عىل التنســيق معهم ومــع كل ابناء 

الطائفة الســنية يف لبنان ومع كل املخلصني واملؤمنني 

يف الطوائــف األخرى بالقضيــة اللبنانية، حتى ينترص 

لبنان الدولة والســيادة والحرية غــر الخاضع الرادة 

ايران، ولبنان الخايل من الفساد، وحتى ال ميوت شهداء 

الحرية والســيادة يف لبنان مرتــني، من كامل جنبالط 

وبشــر الجميل ورفيق الحريري ومحمد شــطح وكل 

قوافل الشهداء األبرار«.

ولعــل التعليق االق عىل كالم جعجع اىت من  عضو 

كتلة املســتقبل النيابّية النائب وليد البعريني الذي قال: 

»طالعنا ســمر جعجع مبوقف خبيــث يُحاول الظّهور 

عربه مبظهر الحريص واملُحب لتيار املســتقبل ولجمهور 

الّرئيس الشــهيد رفيق الحريري ولعموم أهل السنة يف 

لبنــان، لكن الحقيقة بخالف ذلك، وقد أثبتت كل األحداث 

املاضية أنه متورط حتى الّنخاع يف طعن تيار املســتقبل 

ورئيســه يف ظهورهام ويف رقابهــام، وهذه حقائق 

 ثابتــة ومل تعد تخفــى عىل أحد.« وأضــاف البعريني:

»أما إّدعاء الحرص واالهتامم للقفز اىل املقدمة، ولوراثة 

تيار املســتقبل، فهو ال يعدو كونه محاوالت مكشــوفة 

سرتتد عىل صاحبها بالخيبة والخذالن، ألن الّسنة كانوا 

وســيبقون يف هذا البلد، هم أهل دولة وأهل وفاء، ولن 

يســمحوا ملن طعنهم أن يتوثّب نحو حمل رايتهم وتقدم 

صفوفهم. ومن يعش ير«. 

 املوازنة تسقط يف الربملان؟ 

يف هذا الوقت، انكبت الحكومة عىل مناقشة مرشوع 

موازنة 2022 الذي تقدم به وزير املال يوســف الخليل، 

وفيــام يأمل رئيس الحكومــة ان ينتهي البحث فيه هذا 

االســبوع ليناقشه مجلس النواب االســبوع املقبل، ال 

يبدو ان طريق املوازنة ســيكون معبدا تحت قبة الربملان. 

اذ اســتبعدت مصادر نيابية يف حديــث لـ »الديار« ان 

مير املــرشوع يف الهيئة العامة، خاصــة بعد املواقف 

التصعيدية بوجهــه من قبل حزب الله و«التيار الوطني 

الحر«  وعدد كبر من النواب. واضافت املصادر: ليس من 

مصلحة احد السر مبرشوع مامثل عىل عتبة االنتخابات 

النيابية، علام انه تجري محاوالت شتى لتجميله واتخاذ 

قرارات مرافقة له كموافقة مجلس الوزراء عىل مرشوع 

مرســوم يرمي اىل إعطاء تعويض نقل شهري مقطوع 

للعسكريني يف الجيش وقوى األمن الداخيل واألمن العام 

وأمن الدولة والضابطة الجمركية ورشطة مجلس النواب 

من مختلف الرتب تعويض نقل شــهري مقطوع بقيمة 

١200000 لــرة لبنانية يضــاف إىل تعويض االنتقال 

اليومي املستحق للعسكريني«. 

واشــارت املصادر اىل ان »القوى السياســية ستدقق 

باملــرشوع بعد انتهاء عمليــات تجميله لتحدد ما اذا كان 

سرتد عليها سلبا شعبيا ام انه قد مير من دون مضاعفات«.

 عملية انعاش »كهرباء لبنان« 
وعىل وقع االنهيار الرسيع لشبكة كهرباء لبنان نتيجة 

االعطال وعدم توافر االموال الالزمة الصالحها، تواصلت 

يــوم امس عمليات انعاشــها مع وصول وزيري الطاقة 

الســوري واألردين يرافقهام املــدراء العامون لرشكات 

ومؤسســات نقل الكهرباء حيث سيتم التوقيع بني لبنان 

وكل من األردن وســوريا اليــوم االربعاء اتفاقيتني مع 

األردن لتزويــد الطاقــة الكهربائية، وأخرى مع كل من 

األردن وســوريا لعبور الطاقة عرب سوريا إىل لبنان. 

وكانت مؤسسة كهرباء لبنان اصدرت امس بيانا اوضحت 

فيه انه »نتيجًة للعاصفة الثلجية وموجات الّصقيع املستمرة 

ضافــة إىل تكّون طبقات من الجليد منذ يوم الخميس  با

الفائــت، يصعب عىل الفرق الفنّية القيام بأعامل الصيانة 

والتصليحات عىل شبكات التوتر املتوسط واملنخفض كام 

هو الحال تحديداً يف غالبية املناطق الوســطى والجبلية 

املرتفعة، وعىل طول الساحل اللبناين. أضف إىل ذلك األزمة 

املالية يف البالد، وال ســّيام عدم توّفر العمالت األجنبّية، 

ورية،  مام يؤثر ســلباً عىل قدرة رشاء قطــع الغيار ال

األمــر الذي يؤدي إىل التأخر يف أعامل الصيانة. وتحدث 

البيان عن »حصول انقطاعات شــاملة للتيار الكهربايئ 

ناجمة عن عدم اســتقرار الشبكة بسبب محدودية القدرة 

نتاجية نتيجة األوضــاع املالية والنقدية يف البالد من  ا

جهة، واالعتداءات التي تحصل من قبل بعض األشــخاص 

عىل بعض محطات التحويل الرئيســية كام جرى مؤخراً 

ن  يف محطة عرمون الرئيســية من جهة أخرى. وعليه، ف

مؤسسة كهرباء لبنان تؤكّد بأنها تعمل جاهدة عىل إصالح 

األعطال عىل كافة األرايض اللبنانية، ال سّيام الجبلية منها، 

من أجل إعادة الوضع إىل ما كان عليه وبحســب القدرات 

املتاحة يف ظل الظروف الراهنة«.

األوكرانيــة مثرة املخاوف مــن أن تكون تخطط لغزو جارتها املوالية 
للغرب، مام استدعى تحذيرات من دول الغرب.

 مناورات عسكرية
يف غضون ذلك، أفادت وكاالت أنباء روســية أن القوات املســلحة 
الروســية أطلقت أمس الثالثاء سلســلة جديدة من املناورات بالقرب 
من أوكرانيا ويف شــبه جزيرة القرم التي ضمتها، مع تدريبات تشمل 

6 آالف عنرص وطائرات مقاتلة وقاذفات.
ونقلت الوكاالت عن قائد القوات الروسية يف جنوب روسيا ألكسندر 
دفورنيكوف قوله إنها عملية »مشرتكة« تشمل خصوصا »سالح الجو 

ومضادات الطائرات وسفن أسطويل البحر األسود وبحر قزوين«.
ن تدريبات ســالح الجو تشمل 60  ووفق وكالة »تاس« )TASS(، ف

مقاتلة وقاذفة يف 4 مناطق ال سيام شبه جزيرة القرم.

 مساعدات جديدة 
من جانب آخر اســتلمت أوكرانيا أمس مساعدة جديدة من الواليات 
املتحدة تشمل »تجهيزات وذخائر لتعزيز القوات املسلحة األوكرانية«، 

وفق السفارة األمركية.
وأوضحت السفارة أن هذه املساعدة قسم من مساعدات بقيمة 200 

مليون دوالر منحها البيت األبيض يف اآلونة األخرة لكييف.
مــن جهته أعلن حلف شــامل األطليس أن دولــه تعد لوضع قوات 
احتياطيــة يف حالة تأّهب وأنها أرســلت ســفنا ومقاتالت لتعزيز 
دفاعاتها يف أوروبا الرشقية ضد األنشــطة العسكرية الروسية عىل 

حدود أوكرانيا.

 تحركات سياسية 
وعىل الصعيد السيايس، قال الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون إنه 
يريد أن يقرتح »طريقا لوقف التصعيد« عىل الرئيس الرويس فالدمير 

بوتني »يف األيام املقبلة«.
وقال الكرملني يف بيان إن الرئيس الرويس فالدمير بوتني سيعقد 
هذا األســبوع مباحثات مــع نظريه الفرنــيس إميانويل ماكرون 
واألوكــراين فولودمير زيلينســيك لبحث تطورات الوضع بني كييف 

وموسكو.
كام يجري ماكرون مشــاورات مع املستشار األملاين أوالف شولتز 
عداد لالجتامع الرباعي بني  وصفتها الرئاسة الفرنسية بالتنسيقية ل

مستشارين من روسيا وأوكرانيا وأملانيا وفرنسا.
وتســتقبل باريس أيضا اليوم األربعاء اجتامعا ملستشارين رفيعي 

عادة إحياء الحوار  املستوى مع أملانيا وروسيا وأوكرانيا يف محاولة 
الذي يعود إىل عام 20١5 وبات مجمدا اليوم.

وســيناقش االجتامع تنفيذ اتفاق مينسك وفقا لصيغة نورماندي 
والتــي تنص عىل وقف الحرب بني الجيــش األوكراين واالنفصاليني، 
وتبادل األرسى، وســحب األسلحة الثقيلة من رشق أوكرانيا، والقيام 

صالحات دستورية تعطي الرشق األوكراين إدارة ذاتية موسعة. ب
بدورهــا، قالت وزيرة الخارجية الربيطانية ليز تراس أمس الثالثاء 
إنها ستزور أوكرانيا األسبوع املقبل، كام وجهت تحذيرا جديدا لروسيا 
بأن أي غزو لألرايض األوكرانية ستكون تكلفته االقتصادية باهظة.

من جهتها، قالت املندوبة األمركية لدى األمم املتحدة السفرة ليندا 
ب صميم ميثاق  غرينفيلد إن الترصفات الروســية تجاه أوكرانيا »ت
األمم املتحدة«، مشددة عىل أن الدبلوماسية هي الحل لألزمة املندلعة 

بني موسكو وكييف.
جاء ذلك يف بيان عقب اجتامعها يف مع نظرها األوكراين سرغي 

كيسليتسيا يف نيويورك.
يجابية اللتزام  شارة ا واتفق الســفران - وفق البيان - عىل أن ا
روســيا بالدبلوماســية ســتكون »من خالل الرتاجع الفوري عن 
حشــد القوات الروســية بالقرب من حدود أوكرانيا مبا يف ذلك يف 

بيالروسيا«.
وكانــت الواليات املتحدة قد أكــدت أن ليس هناك »أي خالفات« مع 
األوروبيني حول العقوبات التي ستفرض عىل روسيا يف حال قيامها 

بغزو أوكرانيا، وال حول موضوع خطورة التهديد.
كام توعد رئيس الوزراء الربيطاين بوريس جونســون مرة جديدة 

روسيا بعقوبات غربية غر مسبوقة يف حال غزت أوكرانيا.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنســية عن مصدر أورويب قوله إن من 
جراءات التي ميكن أن تفرض عىل روسيا خفض مشرتيات الغاز  بني ا
والنفط اللذين يشكالن 4٣ و20 من إمدادات االتحاد األورويب، لكن 

هذا املوضوع يثر انقساما بني األوروبيني.
ومــن الجانب األمريك، يعتزم بايدن منع املصارف الروســية من 

بة قاسية جدا القتصاد روسيا. استخدام الدوالر، مام قد يوجه 

 جامعة إجرامية 
ويف األثناء، أعلنت أوكرانيا أمس أنها فككت جامعة إجرامية تنشط 
ّ لهجامت مسلحة »لزعزعة استقرار«  تحت إمرة موسكو وكانت تح

البالد.
وقال جهــاز األمن األوكراين يف بيان إن »قائــدي املجموعة كانا 
ان لسلســلة هجامت مســلّحة عىل بنى تحتيــة«، مؤكدا أن  يح

املجموعة »منّسقة« من جانب »أجهزة روسية خاصة«.

حسب وصفه.
مــن ناحية أخرى، قالت مصــادر مينية محلية إن 
التحالف شــن 4 غارات عىل مديريتي أرحب وسنحان 

شامل وجنوب صنعاء.

 هجوم الحوثيني 
وقد شــنت جامعة الحو االثنني، هجوما جديدا 
مارات للمرة الثانية خالل أيام قليلة، واستهدفت  عىل ا
ماراتية أبــو ظبي بصواريخ  الجامعــة العاصمة ا
باليستية حيث أعلنت استهداف قاعدة الظفرة الجوية 

يف أبو ظبي ومواقع أخرى.
وقال املتحدث العسكري باسم الحوثيني يحيى رسيع 
مارات، بينها  إنهم اســتهدفوا مواقع حساسة يف ا

قاعدة الظفرة الجوية، ومواقع يف السعودية أيضا.
وأوضح رسيع يف بيان متلفز، أن جامعته استهدفت 
قاعدة الظفرة الجويــة )جنويب العاصمة أبو ظبي( 

ومواقع أخرى يف منطقة ديب، وفق قوله.
وحــّذر املتحدث العســكري للحوثيــني الرشكات 
مارات، ونصحها باملغادرة ألنها أصبحت  األجنبية يف ا

دولة غر آمنة، حسب تعبره.
كام كشف عن استهداف مواقع حيوية وحساسة يف 
جازان وعسر )جنويب السعودية(، وأعلن استهداف 
قواعد عسكرية يف العمق السعودي مبنطقة رشورة 
)جنويب اململكة(، وأكد جاهزية الحوثيني لتوســيع 

عملياتهم املرحلة املقبلة.
عالن عن تدمر منصة  مارات با من جانبها، ردت ا
إطالق الصواريخ يف محافظة الجوف اليمنية، بينام 

أدانت الســعودية الهجوم ودعت إىل تحرك دويل ضد 
. جامعة الحو

ماراتية إن دفاعاتها الجوية  وقالــت وزارة الدفاع ا
اعرتضت ودمــرت صاروخني باليســتيني أطلقتهام 

مارات. جامعة الحو تجاه ا
كام قال بيان للقيادة األمركية الوسطى إن القوات 
األمركيــة يف قاعــدة الظفرة الجويــة بالقرب من 
أبــو ظبي، اعرتضت صاروخني باســتخدام صواريخ 

باتريوت.
وأضــاف البيــان أن عملية االعــرتاض التي جرت 
ماراتية متت يف الساعات  بالتزامن مع جهود القوات ا

األوىل من صباح االثنني.
كام أشــارت القيادة األمركية إىل أنها رفعت حالة 
التأهــب يف القاعدة أثناء الهجوم، وأن قواتها احتمت 

. يف املالج
وشــدد البيان عىل أن القوات األمركية يف الظفرة 
يقظة ومستعدة للرد يف حال وقوع أي هجامت أخرى. 
كام كشــفت عن وجود نحو ألفــي جندي وموظف 

أمريك يف قاعدة الظفرة.
قليمية والدوليــة، قال وزير  ويف ردود الفعــل ا
يراين حسني أمر عبد اللهيان إن ما يحدث  الخارجية ا
بني اليمن ودول عربية مشاركة يف الحرب عليه يعترب 
شأنا مينيا. وأعرب عبد اللهيان عن قلق بالده من اتساع 
ورة التسوية السياسية لألزمة  دائرة الحرب، مؤكدا 

اليمنية.
مــن جهة أخرى، قال املتحدث باســم وزارة الدفاع 
األمركيــة جون كريب إن البنتاغون يدرس ما إذا كان 
مارات األســبوع  الهجوم الصاروخي للحوثيني عىل ا

املايض استهدف القوات األمركية املوجودة هناك.

املفاوضات بدأت تتجه إىل مأزق خطر«.
وأوضحــت أن عــىل إيران أن تختــار اآلن إذا كانت 
ترغب يف إبرام اتفاق أو أن تكون مســؤولة عن انهيار 
االتفاق النووي، »ولو انهار االتفاق النووي ستكون كل 

الخيارات مطروحة عىل الطاولة«.

 اجتامع مبارش 
وكانت وزارة الخارجية األمركية أبدت اســتعدادها 
يرانيــني، وقالت إنه أفضل  لالجتــامع املبارش مع ا

نجاح مفاوضات امللف النووي. الطرق 
من جهته، نفى وزيــر الخارجية األمريك أنتوين 
مكانية تحقق العودة املتبادلة لالتفاق  بلينكن علمه ب
النــووي، لكنه قال »إن العودة املتبادلة لالتفاق تبقى 
عادة تقييــد برنامج طهران النووي«،  أفضل طريق 
والسامح مبعالجة ما ســامها التجاوزات التي تقوم 

بها.

يراين  يف املقابل، قال أمني مجلس األمن القومي ا
يراين  عــيل شــمخاين إن التواصل بني الوفديــن ا
واألمــريك يف مفاوضات فيينــا حتى اآلن كان عرب 

تبادل وثائق غر رسمية.
وأضاف شــمخاين - يف تغريدة عىل تويرت- أنه »مل 
تكــن هناك حاجة إىل تغير هذا األســلوب للتواصل، 
وهذه الطريقة لن تتغر إال إذا توفرت إمكانية الحصول 

عىل اتفاق جيد«.
يراين حســني أمر عبد  وكان وزيــر الخارجية ا
اللهيان قال يف ترصيحات االثنني إن »الجانب األمريك 
يبعث برســائل بطرق مختلفة مفادها أنه يبحث عن 

مستوى معني من املباحثات املبارشة مع إيران«.
وأضــاف يف ترصيحات متلفزة، خالل مؤمتر يف 
مقــر وزارة الخارجية يف طهران، أنــه »إذا بلغنا 
خــالل املفاوضات نقطة يحتــاج فيها إبرام اتفاق 
جيــد مع ضامنــات قوية إىل مســتوى معني من 
املباحثــات مع الواليات املتحدة، لــن نتجاهل ذلك 

عملنا«. جدول  يف 

رسائيلية. »نوفالبينا« )Novalpina( التي متول الرشكة ا

وأضافــت الصحيفــة أن رشكة »يب آر جــي« )BRG( حلت مكان 

»نوفالبينــا«، فقرر ليفي إنهــاء عمله، لتقوم الرشكة الجديدة بتعيني 

فنبار أوكونور مديرا عاما جديدا.

وكانت صحيفة كلكليست قد كشفت األسبوع املايض عن أن الرشطة 

رسائيلية استخدمت برنامج بيغاسوس لتعقب مواطنني إرسائيليني،  ا

رسائيلية عىل ما نرشته الصحيفة بأن »الرشطة  ورّد قائــد الرشطة ا

مل تجــد أي عنرص يدعم هــذه املعلومات«، لكن القضاء أعلن الخميس 

املايض أنه سيفتح تحقيقا.

وكانت »إن إس أو« وجدت نفسها الصيف املايض يف صلب فضيحة 

تجســس عاملية بعد تحقيق نرشته ١٧ وسيلة إعالمية دولية، وكشف 

عن أن برنامج »بيغاســوس« ســمح بالتجســس عىل ما ال يقل عن 

١80 صحفيا و600 شــخصية سياســية و85 ناشطا حقوقيا و65 

من أصحاب الرشكات يف دول عدة، ثم توالت التقارير عن اســتخدام 

الربنامج للتجسس يف دول عدة.

رسائيلية - التي يجب أن توافق عىل جميع  وفتحــت وزارة الدفاع ا

رسائيلية - تحقيقا يف مبيعات  صــادرات منتجات صناعة الدفــاع ا

»بيغاسوس« يف الخارج.

شارل ايوب رئيس التحرير العام
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- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمر فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين
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