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ميركيــــــــون والخليجيــــــــون يُريــــــــدون ردا  بـ»نعــــــــم  ال« ومســــــــاع عراقيــــــــة جزائريــــــــة للتهدئــــــــة ا
ــــــــرا املعلميــــــــن و »جنــــــــون« االســــــــعار اجــــــــراءات الحكومــــــــة االجتماعيــــــــة و»الكهربائيــــــــة« لــــــــم توقــــــــ ا
اقيــــــــة ؟ هــــــــل يُعلــــــــن جنبــــــــالط موقفــــــــا حاســــــــما مــــــــن االنتخابــــــــات تضامنــــــــا مــــــــع الحريــــــــري واملي
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1 حالـــــــــــة وفـــــــــــاة ــــــــا«:  »كورونـــ
جديـــــــــــدة ابـــــــــــة  إ  3 و

أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مستجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل »8639 
إصابة جديدة بالفــريوس رفعت العدد الرتاكمي للحاالت 

املثبتة منذ 21 شباط 2020 اىل 882783».
وأوضحــت الوزارة أنّه »تّم تســجيل 8367 إصابة بني 
املقيمــني و272 حالة بني الوافدين«، مشــريًة إىل أنّه »تّم 
تســجيل 15 وفاة جديدة، لريتفع العدد اإلجاميل للوفّيات 

إىل 9528».

دن ا م اال تجرا الكهر اقي ا وقي ا

بو الحر قر 

ئينو املال ي  را راين  الرئي ا

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص 9( 

)التتمة ص 9( 

)التتمة ص 9( 

رضوان الذيب

العواصــف الطبيعيــة والسياســية واملاليــة والصحية 
واالجتامعية تحارص اللبنانيني من كل الجهات رغم االجراءات 
االجتامعية االيجابية للحكومة يف جلستها االخرية، لكنها مل 
اب املعلمني يف القطاع  ترتجــم عى االرض مع اســتمرار ا
الرســمي بكل مندرجاته، وبقاء طالب التعليم الرسمي خارج 
الصفوف منذ 3 اســابيع، فيام تراجع ســعر الدوالر مل يرتجم 
انخفاضا يف االسعار بسبب الجشــع وغياب اجراءات وزارة 
االقتصاد الرقابية مع استمرار انقطاع معظم االدوية وارتفاع 
اســعارها بشكل جنوين، حيث ال قدرة للمواطن عى التحمل، 
كــام ان ارتفاع اســعار املحروقات، وتحديــدا املازوت البناء 
القــرى الجبلية، زاد من معاناتهم وســط موجة من الصقيع 
هي االشــد منذ 10 سنوات مصحوبة بعاصفة ثلجية قطعت 
الطرقــات الجبلية وعزلت العديد من القرى وحجزت مواطنني 
يف ســياراتهم حيث عملت وحدات الجيش والدفاع املدين عى 
انقاذهم، وتستمر العاصفة حتى مساء السبت مع التحذير من 
الجليد املرتاكم عى الطرقات صباحا، باملقابل استبرشاللبنانيون 
خريا بتوقيع اتفاقية استجرار الكهرباء من االردن عرب االرايض 
السورية يف وزارة الطاقة امس يف حضور وزيري الطاقة يف 

ــان ــ ــ ــ ــي لبن ــ ــ ــ ــران ف ــ ــ ــ ــع اي ــ ــ ــ ــة م ــ ــ ــ ــق املواجه ــ ــ ــ ــع س ــ ــ ــ ــي« يرف ــ ــ ــ ــاون الخليج ــ ــ ــ »التع
»املزروكيــــــــن« ــــــــر  ك مــــــــن  وباســــــــيل  ميقاتــــــــي  الخليجيــــــــة..  املبــــــــادرة 

تقرير البنك الدويل األخري عن لبنان كان حاًدا لوضع اإلقتصاد 

الكيّل يف لبنان حيث حّمل النخبة السياسية مسؤولية ما حصل 

ويحصل ويستنكر الالمباالة لهذه النخبة ال بل أبعد من ذلك اتهمها 

بـ »عرقلة الحل«. هذه النخبة املترشذمة واملتسلّطة عى الشعب 

دخلــت مرحلة »االرتجال« والفوىض يف أدائها، حتى أن البعض 

أصبح يطرح عالمات إســتفهام عن قدرتها يف اإلستمرار يف 

الحياة السياسية مع التعلّق الكبري بالخارج، وهو ما يفتح الباب 

عى مرصاعيه أمام التدخالت الخارجية بشكل مفضوح.

 لبنان ساحة مواجهة 
ال يخفى عى أحد أن لبنان هو ساحة للمواجهات بني الدول 
الخارجية املؤثرة عى أرضه حتى أن البعض شــّبه الســاحة 
السياسية يف لبنان بـ »مجرور املنطقة«. الرصاع الكبري الذي 
يستفحل بني الدول الخليجية من جهة وإيران من جهة ثانية، 
بدأ باإلنتشار يف املنطقة منذ العام 2007، وتجّى بشكل واضح 
يف الحرب السورية التي عصفت بالبالد  وما زالت  منذ أكرث 
من عرش ســنوات. ومل ينُج العراق من تداعيات هذه املواجهة، 

لكن املواجهة الكربى كانت عى الســاحة اليمنية التي دفعت 
وما زالت تدفع مثًنا باهظًا.

لبنان بدوره، وبحســب مصادر دبلوماســية، بدأ ساحة 
مواجهــة بني الــدول الخليجية وإيران منــذ العام 2007، 
وتُرجم بإنســحاب إقتصادي للــدول الخليجية من لبنان يف 
العــام 2011. مجيء الرئيس ميقايت اىل رئاســة الحكومة 

وكرانيا في منتص شباط زو روسيا  منية وتتوقع  واشنطن تسلم موسكو ردها بشأن الضمانات ا

يـــــــــــل كتلتـــــــــــ  نـــــــــــوري املالكـــــــــــي يتمســـــــــــك بتم
ـــ ـــ ـــ ــ ــــــدر علي ـــ ــــــو« الصــ ـــ ــ ـــا »فيت ـــ ـــ ــ ــــــة متحدي ـــ بالحكومــ

بي  بو  السيسي شار في اجتماع رباعي في 
مارات ا مع  ومتضامنا  الحوثية  الهجمات  مدينا 

جدد الرئيس املرصي عبد الفتاح الســييس 
تضامــن بــالده حكومة وشــعبا مع دولة 
اإلمارات  جراء الهجوم الحو  بعد ان شــارك 
يف جلسة مباحثات رباعية يف أبو ظبي أمس 
تضمنت ويل عهد أبو ظبي الشــيخ محمد بن 
زايــد آل نهيان، وملك مملكة البحرين حمد بن 
، ومحمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس  عي

دولة اإلمارات أمري إمارة ديب.
ودان الســييس اي عمل »إرهايب« تقرتفه 
« عى حد وصفه الستهداف  »مليشيا الحو
أمن واســتقرار وســالمة دولــة اإلمارات 

ـــا  ـــ ـــ ــ ـــا مت ـــ ـــ ــــــي: املجــ ـــ ــــــووي االيراني...رئيســ ـــ ــ الن
ــــات ــ ــ ــ ــ العقوبـ ــ ــ ــ ــ ا ُرفعـ ــا إ ــ ــ ــ ــ ــــق االتفـ ــ ــ ــ لتحقيـ

قالت ويندي شريمان نائبة وزير الخارجية 
األمــرييك إن الواليات املتحدة تتوقع أن يغزو 
الرئيــس الرويس فالدميري بوتــني أوكرانيا 
بحلول منتصف شباط املقبل، بعد أوملبياد بكني.

فيام أعلنت روســيا تســلمها رد واشنطن 
عى مقرتحاتها بخصوص الضامنات األمنية 
والذي قــال عنه وزيــر الخارجية األمرييك 
أنتوين بلينكن إنه يرســم مسارا دبلوماسيا 

للم قدما وعى موسكو االختيار.
وحذرت شريمان يف ترصيحات لها من أن أي 
تحرك رويس سيؤدي إىل خسائر يف األرواح 
يف صفوف الروس. وأكدت أن أوكرانيا مل تعد 
مثلام كانت عليه قبل سنوات وهي قادرة عى 

الدفاع عن نفسها.
وأكدت الدبلوماسية األمريكية أن واشنطن 
ســتواصل تقديم الدعم العسكري ألوكرانيا، 

مشرية إىل أن الرئيس جو بايدن أذن مبساعدات 
إضافية لكييف بـ200 مليون دوالر عى شكل 

مساعدات عسكرية وأمنية.
من جهة أخرى، أعلنت شــريمان أن اإلدارة 
األمريكية تجري مناقشات مكثفة مع العواصم 
األوروبية لضامن إمداد أوروبا بالطاقة، وذلك 

لضامن أال تتخذ روسيا الطاقة كسالح.
األمريكية،  الدبلوماسية  ترصيحات  وتأيت 
يف وقت أفادت وكالة رويرتز بأن الســفارة 
العاصمــة األوكرانية حثت  األمريكيــة يف 

رعاياها عى املغادرة فورا.

 قوات إضافية 
يف سياق متصل، قالت مصادر إن الواليات 
املتحــدة وحلفائها يجــرون محادثات لنرش 

حذرت القوى الشيعية املنضوية فيام يعرف 

بـ«اإلطار التنسيقي« من أن استثناء أي منها 

من املشــاركة يف الحكومة املقبلة، سيدفعها 

للذهاب إىل املعارضة، يف رد عى عى اشرتاط 

زعيــم الكتلة الصدرية مقتــدى الصدر عدم 

مشاركة زعيم ائتالف »دولة القانون« نوري 

املالــ يف حكومة األغلبيــة الوطنية التي 

ينوي الصدر تشــكيلها باملشاركة مع السنة 
واألكراد.

واضافت هــذه القوى يف بيان صدر عقب 
اجتامع لقادة »اإلطار التنسيقي« أمس األوإلنها 
ملتزمة مبرشوعها، وهو منهج املشاركة يف 

قال الرئيس اإليراين إبراهيم رئييس إن املجال 
متاح لتحقيق أي اتفــاق إذا ُرفعت العقوبات 
التي وصفها بالظاملة عن اإليرانيني، وذلك بعد 
أن أبدت واشنطن استعدادها للتواصل املبارش 

مع طهران بشأن مفاوضات امللف النووي.

وأكد رئييس أن بالده ستواصل املفاوضات 
لتفعيل االتفاق النــووي، لكنها لن تربط كل 

املسائل بها.

يجــب ان تكــون العالقات بني شــعب 
لبنــان وشــعب الخليج افضــل عالقة، 
فنحــن ال نن ان دول الخليج تســتقبل 
االف اللبنانيــني الذين يعملون يف دولهم، 
ومعاملتهم من قبل السلطات كأهل البالد، 
ويجــب التفرقة بني انــذار وزير خارجية 
الكويت، وبني خطــوات لبنان الرضورية 
لوقــف تهريب اي نوع مــن املخدرات اىل 
دول الخليــج، الننا ال نتمنى للخليجيني اال 
كل خري، وبالتعاون االمني املشــرتك ميكن 
القضــاء عى تهريب املخــدرات من لبنان 

اىل الخليــج، وهذا ما نســتطيع ان نفعله 
بالتعاون من دولة لدولة.

 امــا مقاومتنا ضد العــدو االرسائييل 
فاتركونا ندافع عن انفسنا كام تركناكم انتم 
تطبعون عالقاتكــم مع العدو الصهيوين، 
الذي اعلن القدس مدينة املسيحية واالسالم 
عاصمة له، ويقوم بتهويد القدس املقدسة 
كل يوم بهدم بيوت الفلسطينيني واخراجهم 
من القدس، واقامة مستوطينني ارسائيليني 

مكانهم بعد بناء بيوت جديدة لهم.

عى طريق الديار

»الديار«

رسالة الخلي ال لبنان
مع محبتي الهل الخليج ومع احرتامي لشــعب الخليج 
وللعشائر العربية عى مدى الخليج العريب، نقول لوزير 
خارجيــة الكويت، الذي نقل رســالة قال انها رســالة 
وت  خليجية عربية ودولية، اننا ال نفتش عن سبب ل 
بل نحن نفتش عن الشــهادة يك ندافع عن وطننا لبنان 
الذي عاىن طوال اربعني ســنة من االحتالل االرسائييل 
ومن هيمنة العدو الصهيوين عى لبنان حتى تم التحرير 
لجنوب لبنان سنة 2000 وقام الشعب واملقاومة اللبنانية 
بردع العدو االرسائييل اثر حربها عى لبنان سنة 2006.

نقول لوزيــر خارجيىة الكويت الذي نقل الرســالة 
الخليجية اننا لسنا مقاومني من اجل الدفاع عن القصور 
واملسؤولني والحكام بل نحن نقاوم الظلم وهيمنة العدو 
االرسائييل عى العامل العريب، وبخاصة اســتباحته يف 
املــايض لالرايض اللبنانية حيث كانت تتنزه دباباته عى 

مدى الحدود بني فلسطني املغتصبة ولبنان.
نحن نستشهد من اجل بيوتنا القدمية والفقرية، نحن 
نستشــهد من اجل عزة نفســنا، نحن نستشهد من اجل 

االجيال الطالعة يك تعيش حرة رافعة الرأس.
لقد اعطانا وزير خارجية الكويت مهلة ايام يك تجاوب 
الدولة عى رسالة الخليج وهو يتحدث عن هيمنة ايران 
عــى لبنان، فلــامذا ال يقوم بزيارة ايران ويقدم لها هذه 
املذكرة ان كان شــجاعا كوزير او كنظام او كحكام عرب 

يف الخليج؟!
لقد طبعتم عالقاتكم مع العدو االرسائييل من الخليج 
اىل تل ابيــب والقدس، فاتركونا نحيــا احراراً يف بلدنا 
نع اي جندي ارسائييل عدو من دخول شــرب واحد من  و
االرايض اللبنانيــة. ومع ذلك تنذرنا ايها الوزير الكويتي 
باسم الخليج والعامل العريب والدويل بالعواقب الوخيمة 
فيام تفرجتم سنة 1982 عى عاصمة لبنان بريوت التي 
احرقها العدو االرسائييل بالطريان واملدفعية والصواريخ، 
ثم احتل بريوت وقتل الكثري من اهلها وبقي يحتل الجنوب 
اللبناين 18 ســنة واملجتمع الدويل ساكت ال يقول كلمة 
عــن القرار 425 الذي اقره مجلــس االمن الدويل بانهاء 
االحتالل االرسائييل دون قيد او رشط لالرايض اللبنانية. 
وتغاضيتم انتم يف الخليج وقسم كبري من العامل العريب 
وطبعا املجتمع الدويل عن هذا االحتالل الذي قدمنا آالف 
الشهداء حتى كرسناه واخرجنا العدو االرسائييل مهزوما 

من جنوب لبنان.
طّبعتــم مع ارسائيل عالقاتكــم يف وقت دافعنا نحن 
عــن العروبة عندما ردعنا عدوان ارسائيل عى لبنان عام 
2006 وهزمنــا جــربوت الجيش الذي ال يقهر كام كانوا 
يقولون عــن الجيش االرسائييل، ومل نذهب زاحفني اىل 
العدو االرسائييل يك نقيم العالقات معه كام تريد الهيمنة 

االرسائيلية وخوفا من ايران.
رسالتك يا معايل وزير خارجية الكويت باسم الخليج 
وانتظــار ايام للجواب عليها هي مرشوع حرب اهلية يف 
لبنان لن تحصل ابدا بعد ردعنا للعدو االرسائييل يف حرب 
2006 ورســالتكم التي تنتظرون جوابا عليها ال يجب ان 
يكون لدى لبنان جواب يقدمه لحكام الخليج ال خالل ايام 

وال خالل سنوات.
لســنا نحن من يقصفكم بالصواريخ ونريد لشــعب 
الخليــج ان يعيش بأمان، لكن فتشــوا عمن بدأ عاصفة 
الحزم وقصف باحدث الطائرات فقراء اليمن وشعب اليمن 
الذي يدافع عن نفسه، وان كنتم تشكون من ارسال حبوب 
الكبتاغون اىل دولكم فنحن ندين هذا العمل ونحاربه اىل 

اق حد.
لكن نســألكم من ارســل اهل داعش الينا، من ارسل 
التكفرييني والســلفيني اىل العراق وسوريا ولبنان، ومن 
الذي قام بتسليحهم وارسلهم اىل العراق وسوريا ولبنان 
ليقتلوا املدنيني ويذبحوا االبرياء تحت شــعار اســقاط 
االنظمــة الحليفة اليران؟ ونرشتــم الخراب يف بالدنا 
ونرشتم ثقافة القتل والذبح لالبرياء والنســاء واالطفال 
والرجال والشــبان يف بالدنا وتســببتم بتهجري املاليني 
وانهاء وجود االقليات اضطهادا وذبحا من الدواعش الذين 

ارسلتموهم اىل العراق وسوريا ولبنان.
اىل معايل وزير خارجية الكويت نقول له ان كان يشكو 
من الوضع فالعنوان هو ايران. فاذهب اىل ايران وسلمها 
رســالة حكام الخليج، وبخاصة انك تشكو من ايران مع 
حكام الخليج فيام املفاوضات االيرانية السعودية جارية 

العادة فتح السفارات بني السعودية وايران.
الرســالة الدوليــة الخليجية التــي وصلت اىل لبنان 
وســوريا والعراق كانت ارســال الدواعش والتكفرييني 
اىل العراق وســوريا ولبنان وتسليحهم ورصف مليارات 
الــدوالرات عليهم وانتظار حكام الخليج ســقوط بغداد 
ودمشــق وبريوت بني ايدي التكفرييني واهل الدواعش، 
لكــن شــعبنا قاتل ودافع عن نفســه وانترص عى هذا 
املخطــط الدويل حيث قدم حكام الخليج املليارات لهؤالء 

التكفرييني الذين هزمناهم.
يــا معايل وزير خارجية الكويــت نحن ال نفتش عن 
مســببات للموت وال نريــد اال الخري لكم، لكن ال تحملوا 
االنذار من حكام الخليج وبعض االنظمة العربية والدولية 
لتهديد لبنان حيث قام ازالم حكام الخليج وتوابعهم بافقار 
الشعب اللبناين، وغرقنا يف كارثة اقتصادية مالية كربى 
نتيجة اتباع حكامكم، فاستمروا يف تطبيع عالقاتكم مع 
العــدو االرسائييل واتركونا. والذي يجب أن نقوله هو ان 
لبنان ال يجب ان يجاوب عى رســالتكم، ومن العار عى 
الدولة اللبنانية ان يحمل وزير خارجية لبنان جوابا عى 

رسالتكم الن الجواب يجب ان يكون: ال جواب.

شارل ايوب
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The rebirth of a crow
نبيه الربجي

ــى مــوقــعــه  ــ عـ
الرئيس  نرش  االلكرتوين، 
فيديو  الحريري  سعد 
املتجددة  ــوالدة  »ال حول 
 The rebirth( للنرس«. 
اشــارة   .)of an eagle
أن  بعد  عائد  أنه  اىل  منه 
يستعيد منقاره، ومخالبه، 

وجناحيه.
ال نــدري اذا مــا كان 

يراهن عــى انقالب يطيح األمري محمد بن ســلامن، أو 
عى تغيري موقف هذا األخــري من كل ما ميت بصلة اىل 
آل الحريري، وعى أســاس أالّ أحد غريه يستطيع تغيري 
املعادلة الداخلية يف لبنان. لندعه يقرأ ما كتبه أحد أنصار 
وزير طرابليس سابق »ما فعلته يا دولة الرئيس ال يفعله 

النرس. هذا ما تفعله... الدجاجة« !
هذا الكالم يعيد اىل الذاكرة واقعة شــخصية. ذات يوم 
أقام أحد أزواج الســيدة صباح دعوى قضائية ضدي عى 
خلفية مقالة يل بعنــوان »الجرنال والدجاجة«، حتى اذا 
الرائعة  ما جمعنا املحامي للمصالحة، وعرفــت نجمتنا 

بالعنوان، راحت ضحكتها تلعلع يف أرجاء املنزل.
 لن أكتــب اآلن عن »النرس والدجاجــة«، مع أن نرش 
الفيديو الذي ســأوضح معناه يســتحق ما هو أكرث من 
ذلك. حني يبلغ النــرس األربعني )الحريــري يف الثانية 
والخمسني( ويشعر بوهن الشــيخوخة، يرضب منقاره 
ومخالبــه بصخرة ليحطمهــا، دون أن يكرتث بذلك األمل 
الرهيب، ثم ينتف ريشــه، ويعزل نفســه ملدة 150 يوماً، 

يستعيد بعدها كل قوته ليظهر وكأنه ولد من جديد.
نشري اىل أن النرس ال ميوت كام متوت الطيور األخرى. 
حني يبلغ السبعني، يصعد اىل احدى القمم، ويرمي بنفسه 
من هناك. بالتأكيد، سعد الحريري انتحر بصورة مختلفة. 
الرجل الذي ترعرع بني األطباق الذهبية ال ميكن أن يتحمل 
آالم النرس. يف كل األحوال ال نشــكك، قطعاً، بدماثته وال 

طائفيته، دون أن يستحق الحد األدىن من الكراهية.
اليوم األول  لوصوله اىل الرساي،  أنه، ومنذ  املشكلة 
كطارئ عى السياســة، انضوى يف ثقافــة الزبائنية 
التــي يحرتفها الكثــري من رجال أبيــه. تجربته كانت 
مريرة، وقد تحول اىل عاشــق للســلطة )وبأي مثن(. 
رصيــده الذهبي أنه ابــن رفيق الحريــري، وأنه تحت 
التي ما لبثت أن أطبقت  »القبة الحديدية« الســعودية 
عليه، حتى اذا ما ظهــر بهاء الحريري »تبنّي« أنه ليس 

الوحيد ألبيه. االبن 
حقاً، ال أحد يــدري عى ماذا يراهــن الحريري يف 
احتــامل عودته. ال اجابة واضحة لدى نواب التيار، وال 
لدى املسؤولني فيه. الكل ينتظر أن يتكلم أحمد الحريري 
الذي يقول لنا وزير بريويت ســابق »أجزم بأنه الوحيد، 
بعد أمه »الســت بهيــة« الذي قلبه عــى الحريري«، 
ليضيف »كلنا نعلــم أن املكتب الســيايس للتيار يضم 
واملتســكعني،  املرتزقة،  مــن  العجيب  الكوكتيــل  ذلك 
واالنتهازيني، الذي رمبا كانوا الســبب يف ما ابتيل به 

ومالياً«. سياسياً 
اشتىك من »النفوذ االيراين« الذي مل يعرتض عليه أبوه 
والذي تعايش معه منذ أن بدأ مســريته السياسية، ومن 
تخبط الدولة الذي شــارك يف صنعه، وأيضاً من التصدع 
الداخيل. هل يتصور أن معجزة ما ســتحصل، وتعيده اىل 
دولة فيها كل مواصفات جمهورية أفالطون، وهو الذي 
يعلم أن املشــهد اللبناين يزداد تعقيدا، وأن الدولة معلقة 

عى تلك الخشبة التي تدعى صندوق النقد الدويل؟
نقول لدولة الرئيس الذي غادرنا عى عجل. اعتدنا عى 
وصف الساسة يف لبنان بـ »الغربان بالياقات البيضاء«. 
دعنا ننرش ذلك الفيديو اآلخر األكرث محاكاة لواقع الحال 
((The rebirth of a crow  الــوالدة املتجددة للغراب. كنت 
الغربان  اآلخريــن، وذهبت كام ســيذهب  الغربان  مثل 

اآلخرون. الدجاجة أفضل بكثري...
بطبيعة الحال، هناك ساسة ال يفقهون أن السّنة أكرب 
بكثري من أن يكونــوا طائفة. هم أهــل األمة. دخولهم 
يف الدولة اللبنانية مل يكن يــوم دخول رفيق الحريري، 
وخروجهم مل )ولن( يكون يوم خروج سعد الحريري. هم 
ليس بالرتكة، وال بالغنيمة، التي يتقاســمها هذا الزعيم 

الحزيب أوذاك.
هذا الكالم قاله أركان يف تيار املستقبل للدكتور سمري 
جعجع، ولطاملا راهن عى الصوت الســني الذي يجعله 
نجم النجوم يف ســاحة النجمة، وقــد يكون الحصان 
األبيض الذي يحمله اىل القرص. النائب وليد البعريني كتب 
له »جعجع متورط حتى النخاع يف طعن تيار املســتقبل، 
ورئيســه، يف ظهورهم ويف رقابهم. وهذه حقائق ثابتة 

مل تعد بخافية عى أحد«.
الحريري قال ألقرب املقربــني »اياك وجعجع. انه... ».  
ثم راح يرسد الكثري )الذي يثــري الذهول( حول دوره يف 

احتجازه يف الرياض، وعى ماذا كان رهانه آنذاك...
الرجل غادر وشــعاره »اللهم اكفني رش أصدقايئ، أما 

أعدايئ فاين كفيل بهم«...
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أبلغ رئيس الجمهورية العامد ميشال عون املنسقة الخاصة 
لألمم املتحدة يف لبنان الســفرية يوانا فرونتســكا، خالل 
اســتقباله لها قبل ظهر أمس يف قرص بعبدا، »ان لبنان يدين 
أي اعتداء تتعرض له القوات الدولية العاملة يف الجنوب وان 
تحقيقا فتح يف الحادثة التي وقعت يف بلدة راميه الحدودية 
لتحديد املسؤوليات«، مشددا عى »أهمية التنسيق بني الجيش 

و«اليونيفيل« تفاديا لتكرار مثل هذه الحوادث«. 
وخالل اللقــاء، تم التداول يف األوضاع الراهنة والتطورات 
السياســية األخرية، حيث اكد الرئيس عون »جهوزية لبنان 
ملعاودة التفاوض لرتسيم الحدود البحرية الجنوبية عى نحو 

يحفظ حقوق الدولة اللبنانية وسيادتها. 
»ان لبنان أبدى ترحيبه باملبادرة الكويتية الهادفة اىل إعادة 
الثقة بني لبنان والدول العربية عموما والخليجية خصوصا، 
ال ســيام وان دولة الكويت الشــقيقة كانت دامئا اىل جانب 

لبنان وقدمت له الدعم يف مختلف الظروف التي مر بها«. 
وكانت فرونتســكا نقلت اىل عون موقف األمم املتحدة من 
التطورات يف لبنان، مشرية اىل »ان مجلس االمن سوف يعقد 
يف شهر آذار املقبل، جلســة حول لبنان يقدم خاللها األمني 
العام أنطونيو غوتيرييس تقريرا عن تطور األوضاع اللبنانية 

والنقاط اإليجابية التي سجلت يف اآلونة األخرية«.
اىل ذلك، استقبل الرئيس عون وفدا من عائلة الفنان الراحل 
حليــم جرداق مع رئيــس جمعية الفنانني للرســم والنحت 
ميشال روحانا وعضو الهيئة اإلدارية جوزف فالوغي والفنان 
التشكييل إبراهيم زود، الذين شكروا رئيس الجمهورية عى 
التكريــم الذي خص به الراحل من خالل منحه وســام األرز 

الوطني تقديرا لعطاءاته الفنية والثقافية.

دان التعّرض لـ »اليونيفيل« ورّحب بامُلبادرة الكويتّية
ــاوض  ــف ــت ــاودة ال ــ ــع ــ ــزون مل ــاهــ ــون : جــ ــ ع
ــة  ــ ــريّ ــ ــح ــ ــب ــ ــم الـــــــحـــــــدود ال ــ ــي ــ ــرس ــ ــت ــ ل

عون مستقبالً فرونتسكا          )دااليت ونهرا(

... وتوقّيع 3  مراسيم تخّص القطاع التربوي
وقع رئيس الجمهورية العامد ميشال عون املرسوم 
الرقــم 8728، القــايض بإحالة مــرشوع قانون اىل 
مجلس النواب يرمي اىل إجازة جباية الواردات كام يف 
الســابق ورصف النفقات اعتبارا من اول شباط 2022 
ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022، عى اســاس 
القاعــدة االثنتي عرشية، عــى ان تؤخذ يف االعتبار 
االعتامدات التي سيتم اضافتها او اسقاطها من موازنة 

العام 2021 لدى اقرارها.
كذلك، وقع الرئيس عون املرسوم الرقم 8729 تاريخ 
26 كانون الثاين 2022 القايض بتعديل اجور التدريس 
للمتعاقديــن للتدريس بالســاعة يف معاهد ومدارس 
التعليــم املهني والتقني. ووقع ايضا، املرســوم الرقم 
8730 تاريــخ 26 كانون الثاين 2022، القايض بتعديل 
اجور التدريــس للمتعاقدين للتدريس بالســاعة، يف 

املدارس والثانويات الرسمية.

قائد الجيش اســــــتقبل امللحق العســــــكري
الباكســــــتاني وقضاة من املحكمة العسكرية 

استقبل قائد الجيش العامد جوزاف عون، يف مكتبه بالريزة، 
امللحق العسكري الباكستاين يف لبنان الكولونيل  خرام جفاد، 

وتم التداول يف عالقات التعاون بني جييش البلدين.
 كام اســتقبل وفدا من قضاة املحكمة العسكرية الدامئة 

برئاسة العميد عيل الحاج، وتناول البحث شؤونا قضائية.

التســــــجيل إنتهــــــاء   : الشــــــؤون  وزارة 
لالســــــتفادة من شبكة دعم في 31 الحالي 

ذكرت وزارة الشــؤون اإلجتامعية يف بيــان، »املواطنني 
اللبنانيني بانتهاء مهلة التســجيل لالســتفادة من برنامجي 
شبكة دعم للحامية اإلجتامعية )برنامج أمان وبرنامج البطاقة 
التمويليــة( يف 31 كانون الثاين 2022 أي بعــد 5 أيام فقط. 
 daem.impact.gov.lb للتسجيل، يجب تعبئة اإلســتامرة عى
وإدخال املعلومــات املطلوبة عن كل أفراد األرسة. كام أن مركز 
تلقي اإلتصاالت يف خدمة املواطنــني الراغبني يف الحصول 
عى املساعدة للتسجيل أو لتقديم الشكاوى عى الرقم 1747».

قائد الجيش مستقبالً امللحق الباكستاين

ابراهيم نارصالدين

مل يكن خــروج رئيس تيار املســتقبل 
ســعد الحريري وفريقه الســيايس من 
شان  مجرد  اللبنانية  السياســية  الحياة 
او داخيل محيل فقط، واذا كان  شخيص 
صحيحا انه مرتبط بسلســلة االخفاقات 
املرتاكمــة عى مدى الســنوات املاضية 
ايضا  واملته  والخصــوم،  الحلفــاء  مع 
انتهت  التي  السعودية  فقدان«الحاضنة« 
لــدى اعتقاله يف العــام 2017 واجباره 
يومذاك عى االســتقالة مــن الحكومة، 
خطورة،  االكــرث  يبقى  التوقيــت  ان  اال 
برأي اوساط  سياســية بارزة تربط بني 
هذا »الزلزال الســيايس« واالستحقاقات 
واالشهر  االسابيع  يف  املنتظرة  املفصلية 
واملقبلة. وميكن اعتبار »ورقة« االمالءات 
لها  ســوقت  التي  الدولية   - الخليجيــة 
الكويــت، »الوثيقة« االكــرث تعبريا عام 
كل  بعدما وصل  اللبنانية  للساحة  يحرض 

»خصوم« حزب اللــه واعدائه يف الداخل والخارج اىل قناعة 
راســخة بان االنتخابات النيابية املقبلة لــن تكون محطة 
لتغيري موازين القوى يف الداخل اللبناين، ولهذا تعترب الئحة 
الرشوط محاولة اســتباقية الحداث التغيري املنشود من قبل 
هؤالء، حيث تم وضع لبنان امام معادلة خطرة جدا عنوانها 
اما االستســالم والخضوع، واما تصعيد جديد متدرج وهذه 
املرة دون اســقف، وهو ما بدأ رئيس القوات اللبنانية سمري 
جعجع الرتويج له يف سياق حملة ممنهجة ستتصاعد تباعا.
ووفقا لتلك االوســاط، مل يعد االستحقاق االنتخايب الذي 
كانت تعول عليه واشــنطن الحداث انقالب داخيل يف وجه 
حزب اللــه محطة اساســية يف املواجهــة املفتوحة عى 
مرصاعيها، وقد عربت ارسائيل  قبل ســاعات قليلة بوضوح 
عن هــذه القناعة من خــالل تقديرات مركــز ابحاث االمن 
القومي للعام 2022 والتي خلصت اىل ان حزب الله ســينجح 
يف ان يحافظ عى قوته السياسية، وكذلك عى معادلة الردع 
العسكرية، وســيواِصل زيادة ترسانته وصواريخه الدقيقة 
التي اضيــف اليها صواريخ ارض-جو. وكذلــك كان التقدير 
الرسمي الذي قدم لرئيس دولة االحتالل، يتسحاق هرتسوغ، 
حاسام لجهة احتفاظ حزب الله بتأثريه املتزايد يف لبنان عى 
بالرغم  واالجتامعية،  االقتصادية  السياسية،  املستويات:  كل 
من الضغوط املتزايدة عليه من الداخل والخارج، اما الخالصة 
االهم فكانت التاكيد ان احتامل حصول تغيري كبري يف النظام 
السيايس اللبناين بعد االنتخابات النيابية املقرر إجراؤها يف 

الربيع«ضئيل جدا«. 
هذا التقدير هو »مفتاح« كل مــا يحصل االن من ضغوط 
املطالب »املستحيلة«  اللبنانية، وهي تتجاوز  الســاحة  عى 
الواردة يف ورقة »االمالءات« اىل تطبيقات عمالنية، ترجمت 

من خالل »التجــاوزات« املقصودة عى االرض من قبل قوات 
»اليونيفيل« التي تقصدت افتعــال ثالثة احداث متتالية يف 
مناطق جنوبية حساســة من خالل تعمد تجاوز صالحياتها 
املعتــادة، يف محاولة غــري »بريئة« الســتفزاز حزب الله، 
وفرض معــادالت جديدة. وعى الرغم من »صمت« الحزب اال 
ان التصدي عرب ســكان القرى كان »رسالة«واضحة بأن اي 
تعديل لقواعد »اللعبة« لن ميــر، خصوصا ان كل املتورطني 
يدركون ان »بصامت« الحزب موجودة يف »حركة« االعرتاض 

املدنية. 
امللــف الثاين الذي يشــكل مدخال للضغط عــى الجانب 
اللبناين، هو ملف ترســيم الحدود البحرية الذي يفرتض ان 
يســتأنف االســبوع املقبل، ومع ترحيب رئيس الجمهورية 
ميشال عون بعودة »الوسيط« االمرييك عاموس هوكشتاين 
الكبرية  املفاوضات، تعود االسئلة  لبنان الستئناف  واستعداد 
اىل الواجهة من جديد حيث »يشــتم« رائحة رضوخ لبناين 
رســمي للتهديــدات االمريكية بوقف التفــاوض اذا مل يجد 
املبعــوث االمرييك اجابــات واضحة عــى طروحاته التي 
يتصدرهــا طرح »الرشاكة« الغازية مــع ارسائيل عرب طرف 
ثالث بعدما انتزع موقفا لبنانيــا واضحا بالتخيل عن الخط  
29 وهذا ما يغري االرسائيليني اكرث يف رفع سقف مطالبهم، 
وهو مــا عربت عنه مصادر رســمية إرسائيليــة  بزعم ان 
املفاوضات مل تتوقف قــًط؛ »لكن يجب عى لبنان أن يتوّقف 
عن رفع مطالــب جديدة«، وهو ما اعتربته اوســاط معنية 
بامللف »رسالة« استباقية واضحة بعدم الرغبة يف تقديم اي 
تنازلت من خالل »رمي« »كرة« التعطيل مسبقا يف »امللعب« 
اللبناين الذي يتعرض لضغوط امريكيــة كبرية النجاز امللف 

قبل االستحقاق االنتخايب املقبل! 
اما االستحقاق االخطر، فيبقى ورقة »االمالءات« الكويتية 

التي  اللبنانية  التي رحب بها لكن األجوبة 
ســيحملها وزير الخارجية واملغرتبني إىل 
االجتامع الوزاري العريب الذي سُيعقد يف 
الكويــت يف نهاية األســبوع الحايل، لن 
تكون مرضية لهذه الدول التي تدرك مسبقا 
ان الدولة اللبنانيــة غري قادرة عى تنفيذ 
اكرث مــن بند فيها النها ملفــات اقليمية 
ال داخليــة ويف مقدمها تنفيــذ القرارات 
الدولية ذات الصلة بســالح حــزب الله. 
ووفقا ملصادر وزراية، فــان الرد اللبناين 
ســيحمل تاكيدا عى االلتــزام بالقرارات 
الدولية، لكنه ســيؤكد مجددا ان تطبيقها 
وخصوصا القرارات الخاصة بسالح حزب 
الله مرتبط بالتطورات االقليمية والدولية، 
وهي تتجاوز قدرة اللبنانيني عى تنفيذها، 

وستكون مرشوع حرب »اهلية« جديدة.
ويف املقابل، ســيحمل الوزير بوحبيب 
سلســلة من االســئلة حول رؤية الدول 
العربية لتحويــل بعض املطالب اىل واقع، 
وهي تتعلــق بكيفية وضــع اطار زمني 
محدد لتنفيذ قراري مجلس االمــن1559، و1701 وفق مبدأ 
الدولة،  الدولة عى وجود السالح خارج ســلطة  ســيطرة 
وكذلك الحصول عــى تحديد باملقصود ببند وقف تدخل حزب 
الله يف الشؤون الخليجية بشــكل خاص والشؤون العربية 
بشــكل عام والتعهد مبالحقة أي طرف لبناين يشــرتك يف 
أعامل عدائية ضد دول مجلس التعاون. ووقف كّل أنشــطة 
الجامعات املناوئة لدول مجلــس التعاون ومالحقة كل من 
يحاول التحريض عى العنف أو يشــارك فيه من املواطنني أو 

املقيمني يف لبنان ضد حكومات مجلس التعاون الخليجي.
واالسئلة ســتكون محددة بالتايل، اوال هل االمر سيناط 
بقوة خارجية لتنفيذ املهمة بقرار اممي وتغطية عربية؟ ام  
املطلوب من اللبنانيني ان يحملوا الســالح بوجه حزب الله؟ 
ام ان املطلوب »فوىض« سياســية تــؤدي اىل فوىض امنية 
يف البالد كان باكورتها اعــالن الحريري عزوفه عن الحياة 
السياســية تليها »نأي« حكومي عن الحزب كام حصل ابان 

حكومات الرئيس فؤاد السنيورة؟
االجوبة املتوقعة، نهاية االسبوع لن تكون مطمئنة للجانب 
اللبناين، ووفقا ملصادر دبلوماسية، من وضع الئحة املطالب 
يدرك صعوبة تنفيذها، ولديه برنامج مسبق للتصعيد، ولهذا 
ستعاد »الكرة« اىل »امللعب« اللبناين من خالل رفض االجوبة 
»املائعة« وعدم اقرانها بتنفيذ عمالين، وهذا ســيضع البالد 
امام مرحلة غري مسبوقة من »الضغوط« استباقا الستحقاق 

انتخايب مل يعد يعول عليه الحداث التغيري املنشود.
اما الجانب اللبناين فيعــول عى »حكمة« الكويت لتأجيل 
تنفيذ الرشوط وعى رغبات واشنطن بالحفاظ عى حد ادىن 
من االستقرار ال يؤدي اىل انفجار عى الحدود الجنوبية. فهل 

ال تزال تلك الرهانات يف مكانها؟ االجوبة لن تتاخر.

تصعيد ُمتــــــدّرج بعد تقديــــــرات بفشــــــل تعديل موازيــــــن القوى عبــــــر االنتخابات ؟
ثالثــــــة ملفــــــات ســــــاخنة : »اليونيفيــــــل« »الترســــــيم« »واالمــــــالءات« الخليجية
لبنــــــان ال يملك قــــــدرة لتنفيــــــذ الئحة »الشــــــروط« ويطالــــــب بأجوبــــــة مصيرية !
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ــرو ! ــ ــطـ ــ ــو املـ ــاريـ ــنـ ــيـ ــسـ ــذا الـ ــد...وهــ ــ ــدي ــ ــم ــ ــت ــ ــل ــ ــ فــــي الـــكـــوالـــيـــ ل ــمـ ــري هـ ــ ــري ــ ــح ــ ــد خـــــــروج ال ــعـ  بـ

جويل بو يونس 

مللم سعد رفيق الحريري اوراقه، حسم الخيار والقرار فخرج 
معلقا عمله وتيار املستقبل بالحياة السياسية...قال الحريري 
كلمته وطار من بيت الوسط اىل ابو ظبي عى اجنحة متكرسة 
داخــل البيت االزرق، تــاركا وراءه حلفاء وخصوم يتخبطون 
برياح انتخابية شلّعتها العاصفة االزرق التي هّبت باالتجاهات 
الكافة جارفة معهــا كل »حلم بتحالف ازرق« فبانت املختارة 
»وحيــدة حزينة« بتعبــري زعيمها وليد بيــك، ومعراب التي 
وصفتها اوساط مستقبلية »بالخائن االكرب« مرتبصة لفرصة 
عى الساحة السنية، فيام عني التينة تبحث عمن يستأهل »ل 
عصفور« مل ولن مينح اال لســعد الحريري؛ صديق »االستاذ« 
وحليفه التاريخي، واملصدق االول و«عالعمياين« لربي استاذا 

جديدا للربملان يف كل مرة تدق فيها املطرقة النيابية.
ويف وقت ترتقب حارة حريك وتحلل بصمت خروج الحريري 
املمثل االول لالعتدال الســني الذي يعترب حزب الله االحوج له 
درءا لفتنــة وحرب اهلية كان ســعد الحريــري اول الواقفني 
بوجههــا يف كل مرة حتى كلّفه االمر »املعاقبة الذاتية والغاء 
الذات« واالنسحاب بهدوء. فليس سعد الحريري الذي خرس كل 
ء لتســوية قادت ميشال عون رئيسا للجمهورية يف العام 
2016، من يقبل اليــوم هو الذي خرس كل عالقاته الخليجية 
وراعيه االقليمي ومســتقبله السيايس بحرب اهلية عنوانها : 

زعيام للسنة مبرشوع واضح : مواجهة حزب الله!
وبني املختارة وعني التينة وحارة حريك ومعراب تقف مرينا 
الشــالوحي ، التي كتب رئيسها جربان باسيل يف عز الخالف 
مع الحريري، يوم 20 شــباط2020 تغريدته الشهرية : رحت 
بعيــد بس رح ترجع بس هاملرة طريق الرجعة رح تكون اطول 
واصعب، تقف اليوم حائرة متمنية ان تتبدد الظروف التي املت 
عــى الحريري هكذا قرار، معرتفة بان هناك من قبل باملعاقبة 

يك مينع الحرب، ولعل الربتقايل الذي استفاد من اصوات سنية 
ال بأس بها يف دائرة الشامل يتمنى اليوم لو كان لّينا اكرث مع 
رئيس تيار املســتقبل يوم تعذر االتفاق عى تشــكيل حكومة 

برئاسته...
عــى اي حال فام قبل قرار الحريري التاريخي الجريء ليس 
حتام كام بعده، حقبة من زمن الحريرية السياســية طواها 
سعد او اقله جّمدها فابتعد كمن يقول للجميع : انا زحت دبروا 

حالكن....
ومن هنا حتى 14 شباط ومعرفة ما اذا كان الحريري سيعود 
اىل بــريوت ليلقي من عى االرايض اللبنانية كلمته يف ذكرى 
اغتيال والده الرئيس الشــهيد رفيق الحريري او انه ســيكتفي 
بتالوتها من ابو ظبي؛ تتوجه االنظار اىل الســؤال االساس : 
انســحب الحريري وغّيب معه التيار االزرق عن انتخابات ايار 

فامذ بعد؟ 
قــراءة متأنية لحقبــة مقاطعة املســيحيني عام 1992 
لالنتخابات انذاك ومقارنتها مع ما يحصل اليوم يظهر بوضوح 
بان الساحة السنية باتت اليوم بال قيادة راهنا متاما كام حصل 
مع املسيحيني يف العام 1992 و1993 عندما كان العامد عون 
يف املنفى ورئيس حزب القوات يف الســجن، ويف وقتها كانت 
قيادة دفة املســيحيني منوطة بالبطريركية املارونية وتحديدا 
بالبطريرك الراحل مار نرص الله بطرس صفري يف وقتها، وهذا 
الواقع الذي ســاد عى الساحة املســيحية انذاك قد ينسحب 
ايضا عى الســاحة السنية مع غياب الحريري الذي سيشكل 
غيابه خسارة فعلية لكرث ويف مقدمهم رئيس الحزب التقدمي 
االشــرتايك وليد جنبالط وثانيهام رئيس حزب القوات سمري 
جعجع الذي صحيح ان البعض يعترب ان ما حصل يدفع بجعجع 
لتصــدر ما بقي من 14 اذار لكن خروج الحريري انهى كليا ما 
كان يعرف ب14 اذار التي كان يشــكل السنة عمودها الفقري 

كام تقول اوساط متابعة.

وانطالقا مــن هذا الواقع 
ترى مصادر بارزة عرب الديار 
االتصاالت  تابعــت  كانــت 
عقدت  التي  واالجتامعــات 
قبل  الحريــري  مــع  اخريا 
اعالنــه قــراره النهايئ، ان 
خروج سعد الحريري وغياب 
اي قيادة سنية بديلة وبوزن 
سعد الحريري، سيف يف 
النهاية، اىل ان تكون الساحة 
الســنية بقيادة مبارشة اما 
من السفارة السعودية او من 

دار الفتوى.
لكن املصــادر ترشح بان 

مسالة ان تقود السفارة السعودية ليس مطروحا راهنا باعتبار 
ان هناك حالة غضب شديد لدى قواعد كام كوادر املستقبل راهنا 
تجاه اململكة، وهذا االمر ســيجعل من امكان قيادتها للساحة 
السنية مستحيل، تبقى دار الفتوى التي تعبرت املرجعية االوىل 

للطائفة السنية.
ويف هذا الســياق تكشــف املصادر عن سيناريو بدأ يطرح 
بقوة يف الكواليس السياسية يرجح بان تعقب خطوة الحريري 
خطوة مامثلة من قبل نادي رؤساء الحكومات السابقني عرب 
االعالن عن عدم الرتشح بدءا من متام سالم الذي سبق وقالها 
رصاحة اىل فؤاد السنيورة الذي غرد داعام الحريري وصوال اىل 
ميقايت علام ان اوســاط االخري )اي ميقايت( تقول بانه كان 
عازما منذ فرتة عى اتخاذ قرار بعدم الرتشــح لكن معلومات 
الديار تكشــف ان السنيورة قال للحريري الذي بات بجو يفيد 
بان ميقايت لن يرتشــح ايضا لالنتخابات، بان ميقايت يناور 
فيقول يف الرس ولك انه لن يرتشح لكنه يرتشح يف النهاية!

عى اي حال وبانتظار حسم موقف ميقايت التي كانت الديار 
اول من اشــار سابقا اىل انه كام السنيورة لن يرتشحا، فهذه 
الخطوة ان حصلت ، اي عزوف كل نادي رؤساء الحكومات عن 
الرتشــح، ستدفع الحقا باتجاه اجتامع لدار افتوى تدعى اليه 
مختلف املشايخ والفعاليات السنية اي يكون حاشدا يعلن عى 
اثره ان الغالبية الســنية لن تشــارك باالنتخابات وعليه يكون 
هذا االمر مبثابة مقاطعة كبرية واســعة ما ســيحدث خالال 

بالتوازنات.
وعليه تكمل املصادر بان هذه املقاطعة)ان متت( ســتدفع 
حكام رئيــس الحزب التقدمي االشــرتايك وليد جنبالط اىل 
عــدم خوض االنتخابات ما ســيدفع باتجــاه غياب امليثاقية 
السنية والدرزية وبالتايل تطيري االنتخابات وحلول »التمديد« 

مكانها...
اكــرث من ذلك تقول املصادر : بــدأ بالكواليس طرح التمديد 
للمجلس النيايب بالســيناريو املذكــور اعاله ، وتختم بالقول: 

والتمديد النيايب يعني حكام متديدا رئاسيا!

! يـــــــنـــــــاور  مــــيــــقــــاتــــي   : لـــــلـــــحـــــريـــــري  الـــــســـــنـــــيـــــورة 

ـــــــــــــــرة ميركّيـــــــــــــــة ُمنت ـــــــــــــــع مـــــــــــــــع سلســـــــــــــــلة خطـــــــــــــــوات   الورقـــــــــــــــة الكويتّيـــــــــــــــة تتقا
العـــــــــــــــر ســـــــــــــــيرّدون علـــــــــــــــ الجـــــــــــــــوا اللبنانـــــــــــــــي مـــــــــــــــع الشـــــــــــــــكر ....ال للممطالـــــــــــــــة

ميشال نرص 

فجــاة ومن دون مقدمــات ظهرت عى 
الســاحة ورقة خليجيــة ، وصفها البعض 
بالتهديــد الخليجي من عــى منرب بريوت، 
يف لحظــة مصريية عــى اكرث من صعيد، 
اولهــا »لغــم« الحريرية السياســية التي 
دخلــت املجهول، ىوثانيهــا خطة التعايف 
االقتصادي التي يعترب املال الخليجي بوابتها 
االساســية، بعدما رشعت فرنسا مساعدة 
اللبنانيني عشــية االنتخابــات النيابية عرب 
انشــاء صندوق ملســاعدة شــعبه بتمويل 
ســعودي-كويتي ، واالهم »تفشيل« الحوار 
الــذي دعا اليه رئيــس الجمهورية ، والذي 
جاءت البنود ال12، كاجندة مفصلة ملحاور 

الثالثة. املفرتضة  بعبدا«  »طاولة 
واذا كان مضمون الرد الرســمي متوّقعا، 
كــون مــا ورد يف الورقة هــذه، يدخل يف 
التصنيــف »الوطنــي« يف بــاب التخوين 
والعاملة، وهو ما مل يســتدع حتى الساعة 

طــرح املوضوع عى مجلس الوزراء او حتى قمة رئاســية 
ثالثية لبحثه، باعتباره ان ما ســيحمله وزير الخارجية معه 
اىل الكويت ليس ســوى نســخة من البيان الوزاري، جاء رد 
بكــريك »من العيار الثقيل« ليعطي دفعا لديناميكية التحرك 

العريب  الغريب .
بالنســبة ملحور املامنعة هي روشيتت حرب أهلية من 
االخــر   كاملة املواصفات ، حيث يعترب حزب الله ، بحســب 
اوســاط مقربــة من الضاحيــة، انه غري معنــي بالورقة 
الكويتية ، ال من قريب وال من بعيد، فهي ليست سوى مجرد 
حــرب عى ورق غري قابــل للتنفيذ، ونتيجة »افالس« املحور 
االمرييك-االرسائيــيل برضب حزب اللــه، فجاءت محاولة 
اململكة الســعودية »حرش الدولة اللبنانية »لتنفيذ ما عجزت 
الريــاض عنه، يف كل االحوال ووفقــا للمصادر فان حارة 
حريك ال تعترب انها مشــمولة بالقــرار 1559، واذا ما كان 
مــن بنود ال تــزال ناقصة يف هذا الخصوص فام عى الدول 
الخليجية ســوى سحب السالح الفلسطيني ، وقبلها الضغط 
عى تــل ابيب لوقف تعدياتها عى لبنــان وتنفيذ القرارات 
الدوليــة مبا فيــه عدم التوطني، خامتــة ، بان الحزب قال 
كلمته يف كل املطروح يف البيان الوزاري الذي ميثل موقفه 

الواضح والذي صيغ يومذاك بطريقة دبلوماســية.
موقف مل يفاجىء احد الدبلوماسيني العرب املعتمدين يف 
بريوت الذي اشــار اىل ان »الورقــة »الكويتية هي اكرث من 
جديــة وهي جاءت نتيجة مناقشــات ومباحثات مرصية - 

اردنية - خليجية ، بعد ان طلب لبنان الرسمي التدخل العريب 
لحل مشــاكله مع لبنان، مشــريا اىل ان اهمية ما ورد هو 
يف الجانب الســيايس ، الذي ما زالت الدولة اللبنانية تتنكر 
له حتى الســاعة، اذ ان املطلوب من بريوت بوضوح تقديم 
رؤيتهــا لتنفيذ كل بند مــن البنود ال12 الواردة يف الورقة، 
واال فلتعلــن الدولة اللبنانية عدم قدرتها ، ليبنى عى اليشء 

مقتضاه.
ولكن ماذا لو اعتربت الحكومة انها عاجزة؟ تقول مصادر 
مواكبــة ان الجامعة العربية ســتتخذ موقفا واضحا بتبني 
الورقــة الكويتية، وتطلب من املجموعة العربية يف مجلس 
االمن مناقشته عى املستوى الدويل ، وصوال رمبا اىل صدور 
قرار يف هــذا الخصوص ، منبهة اىل ان العوامل والظروف 
بدأت متيل يف هذا االتجاه ، سواء من »االشكاالت الدورية« 
التي بدات ترتفع وتريتها جنوبا ، وصوال اىل انســحاب تيار 
املســتقبل من الحياة السياسية والزلزال الذي سينتجه ذلك، 
معتربة ان التجــارب تظهر ان »التهور اللبناين« لطاملا صب 
يف خدمــة االجنــدات الخارجية، فاي تاجيــل لالنتخابات 

ســيواجه بقرار دويل مشابه لل1559، ورمبا اشد.
وتتابــع املصادر ان ملف الســالح الفلســطيني معروف 
»مفتاحــه »عند مني، اذ ابلغ اكرث مــن موفد عريب جهات 
لبنانية رسمية ، بان التنسيق قائم مع السلطة الفلسطينية 
الجاهزة لوضع ســالحها يف ترصف الدولة الللبنانية، ولكن 
املشــكلة تبقى يف الســالح املتفلت لدى فصائل وجامعات 

االرتباط.  معروفة 
لكن مــاذا لو حاولت الســلطة اللبنانية 
اعتامد سياســة اللعب عى الوقت؟ تشــري 
املعطيات يف هذا املجال ان املراحل التنفيذية 
لخطة »انقاذ لبنان« الذي عمل عى اعدادها 
الشــهر قد دخلــت مرحلتهــا التنفيذية ، 
وبالتايل ليس من مصلحة الطبقة الحاكمة 
»التحايل والتالعب« ذلك ان سلسلة اجراءات 
باتت جاهزة، داعيــة اىل عدم الرهان عى 
»فيتوات روسية« ، مشرية اىل ان الكثري من 
املشاريع الذي سبق الحديث عنها تقرتب من 
ان تصبح واقعا نتيجة التدهور الدراماتي 
الذي بات قاب قوســني او ادىن . وهنا مثة 
دعــوات اىل مراقبــة خطــوات ترشيعية 
امريكيــة، مدعومة اوروبيــا تتقاطع مع 
التحــرك العريب، قد تكون قريبة جدا ، عمل 
عليها فريق من االغرتاب اللبناين منذ سنتني 
ومتكن من حشــد عدد ال باس به من النواب 
الجمهوريــني والدميوقراطيــني بدعم من 
اللويب الكاثولي االمرييك الذي ســيكون 
لــه الكلمة الفصل يف االنتخابات النصفية، بعد خيبة االمل 
التــي اصيب بها نتيجة سياســات بايــدن التي مل تلتزم مبا 
ســبق ان وعدت به، او اقله مل ترس بــه وفقا للرسعة التي 

وعدت بها.
بالنيابة عن العامل قدمــت الكويت خارطة طريق »لبنان 
الجديــد« بصورته ومالمحه، كاشــفة »كلمة الرس« ، التي 
ستفتح يف وجهه صندوق الدعم واملساعدات واالستثامرات، 
والتــي بابها العــودة اىل  تنفيذ »الطائــف زائد« ، وتطبيق 
القــرارات الدولية واالصالحات«. فهل ســتعرف  املنظومة 
كيف تلتقط وتستثمر الفرصة ؟ ام عى »طريقة بو مرعي« 

ستبقى »ال سامعة وال قاشعة« ؟
يف تســعينيات القرن املايض ، زار موفد الجامعة العربية 
لبنــان، يف جوالت مكوكية، يومذاك كان »الجرنال ميشــال 
عون » رئيســا لحكومة انتقاليــة، فكانت نهاية »املامنعة« 
عملية ســحق »دون الحصول عى توقيــع« مل يكن حائال 
دون ان يصبــح املرشوع العريب نافذا . اليوم وللصدف وزير 
خارجية كويتي من عى املنرب ذاته وبالكلامت نفســها يعيد 
تخيــري الحكام بني خياريــن احالهام مر. فهل تكون نهاية 
الجمهوريــة الثانية ب«13 ترشين جديد« وعى يد »جرنال 
بعبدا » الذي اســقط الجمهورية االوىل فاتحا الطريق امام 
والدة الثانية ، التي كان اول ضحاياها؟ العاملون يؤكدون ان 
الوقــت لن يطول لتتضح الصورة امام الجميع... انه التاريخ 

يعيد نفســه ....مهاما طال زمنه او قرص...

1 املــــــــــــــــادة  ــــــــــاء  وإلــــــــــ املــــــــــــــوازنــــــــــــــة..  مــــــــشــــــــروع  فــــــــي  الــــــبــــــحــــــ  اســـــتـــــكـــــمـــــل  الــــــــــــــــــــــوزراء   مـــــجـــــلـــــ 
ــا ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــدرجـ ــ ــنـ ــ ُمـ مـــــــن  بــــــــــــأّي  الـــــنـــــقـــــد  ـــدو  ــ ــنـ ــ ــ ــص ــ ــ ل لـــــبـــــنـــــان وال عــــــالقــــــة  ـــــنـــــع  مـــــــن  املـــــــــوازنـــــــــة  مـــــيـــــقـــــاتـــــي: 

ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقايت جلســة ملجلس 
الــوزراء، قبل ظهر امس يف الرسايا الحكومية، الســتكامل 
البحــث يف مرشوع قانون املوازنــة العامة للعام 2022، يف 
حضــور جميع الوزراء الذين غــاب منهم وزير الطاقة واملياه 

وليد فياض. 
يف ختــام الجلســة، أدىل وزير الرتبيــة والتعليم العايل 
ووزير االعالم بالوكالة عباس الحلبي باملقررات، وقال: »تثبت 
الحكومة يف جلستها   برئاسة ميقايت املواظبة املكثفة لعقد 

جلسات متالحقة لدراسة مرشوع املوازنة ومناقشتها«.
اضاف »يف بداية الجلســة، قــال ميقايت »صحيح أن هذه 
املوازنة قد قدمها وزير املال ولكن لكل وزير ان يديل بأي رأي او 
يناقش اي أمر، وما يتم االتفاق عليه سيؤخذ به، وعندها تصبح 
املوازنــة هي موازنة الحكومة اللبنانية. واكد انه يتم ترداد ان 
مرشوع املوازنة هو استجابة لطلب صندوق النقد الدويل، وقد 
جــرى التأكيد ان هــذه املوازنة هي من صنع لبنان، وال عالقة 
للصنــدوق بأي من مندرجاتها، فاالهتامم األول للحكومة يف 
هذا الوضع االســتثنايئ هو تكريس أسس العدالة الرضيبية 
وهذا ما يهدف اليــه مرشوع املوازنة التي تأخذ بعني االعتبار 
التوازن بني التشــجيع االستثامري وتأمني املوارد مبا ال يرهق 

املواطنني«.
وقال الحلبي: »ســادت الجلسة أجواء هادئة من النقاشات 

الدقيقة والعلمية وتناولت املواد 80 اىل 139  التي شهدت، كام 

ذكرنا نقاشــا، وكذلك تم تأخري البت ببعض املواد وهي: 13 و 

15 و19 و23 و25 و26 و28 و35 و38 و65 و 112 و83 و115 

و139، وستخصص جلسة لبحث هذه املواد التي علق النقا 

فيها يف سياق الدراسة«.

وأعلــن ان »مجلــس الوزراء 
ســيعقد اليوم صباحا جلســة 
التي  األخرى  املواد  الســتكامل 
املواد  بها واكامل  البت  استؤخر 
املدرجــة يف مــرشوع املوازنة 
ريثــام نبــدأ  أيضــا، رمبا يوم 
النفقات  أوجه  بدراسة  السبت، 
عن طريــق ملف كل وزارة عى 

حدة«.
وقال: »يف سياق دراسة مواد 
املوازنة، وعندما وصلنا اىل املادة 
109، طلب وزير املالية الغاء هذه 
املادة، بعد مــا جرى التداول به 
بشأن اعطائه ومنحه صالحيات 
ترشيعيــة. واعتــرب الوزير 
أن االفضــل ان تكون تلك من 
صالحية مجلس الوزراء من 
خالل تقديم  اقرتاح اىل املجلس النيايب، عمال باحكام الدستور 
التــي تنيط باملجلس النيايب حق الترشيع  وبصورة خاصة يف 

القضايا املالية«.
وردا عى ســؤال عن تغيري ســعر  الدوالر الجمريك، أجاب 

الحلبي: »نحن ال نزال  يف سياق البحث، وعندما ينتهي مرشوع 
ء«. املوازنة ستعلمون كل 

وعن التغيري يف  ســعر الرصف بالنســبة اىل املوازنة، قال: 
»مل يبت بعد بهذا االمر، هناك تعدد يف أســعار الرصف يجعلنا 
نتأىن ببعــض القضايا اىل ان نتوصل يف نهاية اقرار املوازنة 

اىل تحديد السعر الذي سيعتمد ووفق اي معيار«.
وردا عى ســؤال عــن الغاء البند املتعلــق مبنح وزير املال 
صالحيــات موقتة، أجاب: »قــد يكون وزير املال اعتربها  يف 
البداية ترسعا يف تعديل بعض الشطور، لكنه رأى  الحقا ان من 
األنسب ان  تكون من صالحية مجلس الوزراء، فطلب الغاءها«.

واعلن ان مجلس الوزراء سيعقد جلسته التاسعة من صباح 
اليوم.

 لقاءات ميقايت

من جهة ثانية، إستقبل ميقايت صباحا يف الرسايا الحكومية، 
وزيري الطاقة يف االردن صالح الخرابشة وسوريا غسان الزامل 
يف حضور وزير الطاقة واملياه وليد فياض، ملناسبة توقيع لبنان 

اتفاقا السترياد الطاقة من االردن عرب سوريا.
وخالل اللقاء، قال ميقايت: »نحن نشــكر االردن وســوريا 
لتعاونهــام يف انجاز هــذا املرشوع الحيــوي للبنان، والذي 

سيساعد عى حل ازمة الكهرباء يف لبنان«.

ميقايت  الجلس                                                                                   )دااليت ونهرا(

اع و ا شّيا  مع  بح  فرنجّي 

كي م فرنجي مستقبالً الس ا

اســتقبل رئيس »تيار املرده« سليامن فرنجيه يف دارته يف 

بنشعي، السفرية االمريكية يف لبنان دورو شيا واملستشار 

فــادي حافظ، يف حضور عضو املكتب الســيايس يف املرده 

الوزيــر الســابق  روين عريجي، حيث تــم البحث يف مجمل 

االوضاع واملستجدات الراهنة.

امُلبادرة الرسمي  لبنان  ملواكبة   :  جعجع 
ــة  ــّي ــل الـــخـــلـــيـــجـــّيـــة بـــخـــطـــوات عــم
جـــهـــنـــم فـــــــي  ــ  ــ ــق ــ ــب ــ ــن ســ وإالّ 

قال رئيس حزب »القوات اللبنانية« ســمري جعجع، يف بيان: 
»أمثــن كثريا املبادرة الخليجية التــي أعادت يف بنودها االعتبار 
للقضية اللبنانية، وثبتــت مطالب اللبنانيني يف وثيقة تعكس 
رؤيتهــم للخروج من األزمة وإعادة لبنان إىل ســابق عهده يف 
االزدهار واالستقرار. ال أستغرب هذه املبادرة التي تنم عن حرص 
خليجي ثابت ودائم عى مصلحة لبنان واللبنانيني بقيام دولة توفر 
مقومات العيش الكريم لشعبها وسط بيئة عربية حاضنة وضمن 
إطار الرشعية الدولية. أؤكد أهمية هذه املبادرة لكونها خليجية 
وعربية ودولية وتجســد مطالب اللبنانيــني التاريخية بالتزام 
الدســتور اللبناين واتفاق الطائــف ومقررات الجامعة العربية 
وقرارات الرشعية الدولية، وهي تشــكل فرصة حقيقية إلخراج 
لبنان من جهنم التي وصل إليها. أشدد عى محاذير عدم التقاط 
رئيــس الجمهورية والحكومة هذه الفرصة ألن ذلك يضيع عى 
لبنان واللبنانيني فرصة إنقاذة تضع حدا لالنهيار املتواصل وتخرج 

الدولة من دوامة الفشل وتعيد لبنان إىل إرشاقه وازدهاره«. 
ورة مواكبة لبنان الرسمي املبادرة  أضاف »أشــدد عى 
الخليجية االنقاذية بخطوات عملية، وإال لن  يتحمل هذا الفريق 
ا تبعات اإلرصار  مسؤولية إيصال لبنان إىل جهنم فحسب، إ

عى إبقائه يف هذه الجهنم«. 
وختم »هذه املبادرة تشكل هدفا نضاليا للبنانيني السياديني، 
ما مل يتم التقاطها اليوم، فإن الشعب اللبناين التواق إىل الحرية 
والعدالة سيقرتع يف صناديق االقرتاع لهذا املرشوع السيايس 

الذي يشكل وحده املعرب لخالص لبنان«.



ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ
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الكهرباء تزويد  توقيع عقد   :  فرونتســــــكا 
ردن خطــــــوة ُمرّحــــــب بهــــــا مــــــن ا

غردت املنســقة الخاصة لألمم املتحدة يوانا فرونتسكا عرب 
»تويــرت«: »إن توقيع عقد تزويد الكهرباء من األردن إىل لبنان 
الذي تم امس، خطوة مرحب بها وميكن أن تساعد يف تخفيف 
حــاالت انقطاع الكهرباء لفرتات طويلــة. وبالتوازي، هناك 
حاجة للبدء يف العمل عى إصالحات شــاملة طال انتظارها 
إلصالح هذا القطاع، الذي هو أمر أسايس للتعايف االقتصادي«. 
أضافت يف تغريدة ثانية: »أشكر بطريرك األرمن األرثوذكس 
الكاثوليكوس آرام األول كشيشيان عى مناقشاتنا  حول الدور 
املهم الذي ميكن أن تلعبه السلطات الدينية يف لبنان يف تعزيز 

مبادئ التسامح والتعايش خالل هذه الفرتة«. 
وقالــت يف تغريدة ثالثة: »يف لقايئ مع الرئيس ميشــال 
عون، ناقشــنا الحاجة إىل مؤسســات دولة مستقرة وفعالة 
واىل إحــراز تقدم يف اإلصالحات الطارئة واإلنتخابات لوضع 

لبنان عى سكة التعايف«. 

 »ما وراء الورقة الخليجّية »هجمة« عل حز الل
الحالّية تها  بصي ــة  املــوازن  : رميا  ــي   ب

ــوا ــن ال ــّر فــي مــجــلــ  ــم ت ن  يــمــكــن  ال 
أشار عضو تكتل »لبنان القوي« النائب سيمون أيب رميا، إىل 
أن »الرئيس سعد الحريري بشخصيته يعيش نزاعا بني الزعامة 
التي ورثها وبني حياته الشخصية التي تأثرت بهذه الزعامة«، 
موضحــاً أن »الحريرية السياســية كان لديها إلتزام عضوي 
بالســعودية وكلنا نعرف أن العالقة إنكــرست بعد »إعتقال 

الحريري«، وهذه العالقة مل تعد إىل سابق عهدها«.
وأكــد يف حديــث تلفزيوين، »أننا بالرغــم من الخصومة 
السياســية بني »التيار الوطني الحر« و«تيار املستقبل« لدينا 
قراءة وطنية ونرفض أن يكون هناك إحباط لدى املكون السني 
نتيجــة القرار الذي إتخذه ســعد الحريري«، مشــدداً عى أن 
»الحريري كان ينتظر من الفرنيس ترميم عالقته مع السعودية 
وعندما وصل إىل نتيجة بأن هذا الرتميم لن يتم قرر اإلعتكاف«.

إىل ذلــك، أوضــح أيب رميا، أن »مــا وراء الورقة الخليجية 
»هجمة« عى حزب الله، وعلينا أن نأخذ بعني اإلعتبار املقاربة 
الخليجية وعى الحزب أن يتعاطى مبسؤولية مع هذه املقاربة، 
وال ميكننا بـ4 أيام أن نعطي جوابًا عى بنود الورقة«، الفتاً إىل 
أنه »ميكن أن يكون هناك إقرتاح بتشــكيل لجنة ملناقشة بنود 
الورقة الخليجية ليكون هناك موقف وطني جامع . وكشــف 
أنــه ال ميكن لهذه املوازنة بصيغتها الحالية أن متر يف مجلس 

النواب«.

ُشــــــجاعة« الحريري  »خطوة   : الكتائــــــب 
رأى املكتب السيايس الكتائبي يف اجتامعه الذي عقد برئاسة 
رئيس الحزب ســامي الجميل، أن »قرار رئيس تيار املســتقبل 
الرئيس ســعد الحريري بتعليق عمله السيايس وعزوفه وتيار 
املســتقبل عن خوض االنتخابات النيابية، شكل من دون أدىن 
شك مفصال مهام وجرس انذار داخيل، يف وجه املنظومة ونهج 
التســويات املدمرة كام بوجه استمرار خطف لبنان ومصادرة 
قراره بقوة السالح يف الداخل والسطوة االيرانية عى لبنان«. 
واعترب يف بيان، أن »هذه الخطوة الشجاعة، تؤكد ان ال قيام 
للبنــان يف ظل املنظومة ونهجها ووصيها، وهذا ما مل نتوقف 
عن تكراره منذ اســتقالة وزراء الكتائب يف حزيران 2016 من 
حكومة الرئيس متام سالم، ورفض الكتائب للتسوية الرئاسية 
يف ترشين 2016، واســتقالة نواب الحزب من املجلس يف آب 
2020، باالضافة للمواجهة السياسية الشاملة التي قامت بها 
الكتائب من دون انقطاع منذ اكرث من 7 ســنوات، وهي شكلت 
انذارات مبكرة لحال الفساد واالنهيار وسلب السيادة وتقويض 
الدميوقراطية وتعطيل القضاء واإلجهاز عى  مقومات الدولة 
الحــرة. اختلفنا مع الحريــري يف النهج والخيارات لكن نقده 
للتسويات التي ادت بلبنان إىل ما وصل اليه تؤكد عى صدقية 

قراره«. 
ولفت إىل أن »مرشوع املوازنة العامة بالشكل الذي طرح فيه 
ليس سوى حال انكار جديدة لواقع البلد االقتصادي االجتامعي، 
وتغيــب عنه الخطة االقتصادية التي من املفرتض ان ترســم 
معاملها املوازنة يف هذه الظروف القاتلة التي مير فيها البلد«.

ستياء رابل وقادة »املســــــتقبل« يشعرون با القوات تســــــع لخالفة الحريري في 

زر عنة« الحلفاء ... القوى املسيحّية في مواجهة مضبطة اتها التّيار ا  »املستقبل« و»
ومة ــدا مل ــأهـ ـــر املــمــانــعــة بـ عـــدتـــ  ــحــّد عـــن ســيــنــاريــو  ــت ــوات ت ــقـ الـ

محمد علو 

مل تنته تداعيات قرار رئيس تيار املستقبل 
ســعد الحريري بعد، وبحســب احد املراجع 
السياسية فإن نتائج قرار الحريري لن تظهر 
فوراً، وإن كان الحراك اإلعرتايض بالشارع قد 
انتهى إال أن تعليق العمل بالحياة السياســية 
سيرتك أثراً عى التياريني والجمهور عى حّد 

سواء.
هنــاك مثل لبناين يقول »بس توقع البقرة 
بيكرتوا ســالخينا«، ويف السياسة اللبنانية 
هناك من طّبق املثل، مع اختالف التســميات، 
فوقوع الحريري فتح الشــهية عى »الظفر 

بالورثة«.
نحــن عى أبواب انتخابات نيابية، وبغض 
النظر إن كانت ســتحصل أم ال إال أن املنطق 
يقول بــأن هناك فئة كبرية مــن اللبنانيني 
خرست مظلّتها، وســتبحث عن مظّلة أخرى 

لتتمكن من اإلســتمرار. لكن ينبغــي التفريق هنا بني فئتني 
مــن الناس، الفئــة األوىل موجودة يف مراكز قرار، كبرية أو 
صغرية، وهؤالء هم ممثلو تيار املستقبل يف املجلس النيايب، 
والحكومــات، والنقابــات واإلدارات والجامعات، واالجهزة 
االمنيــة والقضائية والرقابية، وكل هؤالء وجدوا أنفســهم 
لوحدهم بعــد قرار الحريري األخري، وفئــة ثانية موجودة 
بالشــارع، وهي متثل الجمهور ورافعة تيار املســتقبل يف 

املناطــق اللبنانية. واألحزاب اللبنانية تعلم ذلك أيضاً.
بحســب مصادر متابعة فإن األحزاب تحركت ألجل الظفر 
بعنارص قوية متثل الفئتني، وتكشف املصادر أن قيادة القوات 
اللبنانيــة عى ســبيل املثال عممت عى مســؤويل املكاتب 

واملناطق برضورة الرتكيز عى اســتقطاب جمهور املستقبل 
يف عدد من املناطق اللبنانية، منها طرابلس، والشوف، طالبة 
منهم اســتهداف هذه الفئة بكافة انواع األســلحة، املادية 

واإلجتامعية واملعنوية حتى.
وتلفــت املصادر النظر اىل أن حزب القــوات الذي يفتخر 
بوجوده يف طرابلس مؤخراً، يسعى ألن يكون للصوت السني 
وزنه يف لوائح القوات يف االنتخابات املقبلة، وهو ألجل هذه 
الغاية ســيحاول التوجه اىل الجمهور املعادي لحزب الله، أي 
الجمهور الســني املتشدد يف طرابلس، ألن القوات اليوم ميثل 
رأس حربة للســعوديني يف لبنان، ورأس حربة يف املواجهة 
ضد حزب الله أيضاً، وهذا ما يُثري قلق شــخصيات طرابلسية 

سنية.

يف طرابلس يفكر أبو العبد كبارة برتشيح 
نجله اىل االنتخابات النيابية، عى اعتبار أنه 
يكرر دامئا عبارة »أنا لســت بتيار املستقبل، 
ا حليفه«، وبالتايل ال يناســبه خســارة  إ
الصوت الســني لصالح القــوات، وإال وجد 
نفســه مضطراً للتحالف معهم، ومثل كبارة 
هناك ســمري الجرس، الذي تُشــري املعطيات 
اىل أنــه قرر العزوف عن الرتشــح قبل قرار 
الحريري، ولكنه يفكر اليوم أيضاً برتشــيح 

نجله من خارج دائرة التيار.
الخارس األكرب طرابلسيا من قرار الحريري 
، فالرجل وبحسب  هو نائبه مصطفى علو
املحيطني فيه ال يزال غري مقتنع بقرار رئيس 
التيــار، وهو من الذيــن يفضلون املواجهة 
عى االنسحاب وترك البلد لحزب الله، لكنهم 
يجزمون بنفس الوقت أن علو مل يقرر بعد 
مســاره للمرحلة املقبلة، معتربين أنه ال يزال 
يعول عــى تغيري يف قرار الحريري، وإن مل 

يتضمن عودته شخصياً.
أما آل فتفت، فتشــري املصادر اىل أنهم أصبحوا يف مكان 
مختلــف اليوم عن املــكان الذي كانوا فيه عام 2018، فأحمد 
فتفت يــرتأس مجلس تحرير لبنان مــن االحتالل اإليراين، 
واقرتب من فارس ســعيد، وبالتايل لن يكون مستبعداً تحالف 

نجلــه مع القوات اللبنانية يف االنتخابات املقبلة.
إن تحــرك القوات يف طرابلس ينبغــي أن يُثري قلق رئيس 
الحكومــة نجيب ميقايت، املرشــح الطبيعي شــبه الوحيد 
للســيطرة عى املدينة جامهرييا، فهــو حا بالحكومة، 
وجاهز باملال، فهل ســيقف متفرجــاً عى تحرك القوات يف 

مدينته طرابلس أم سيكون له توجهاّ آخر؟

ابتسام شديد 

ال أحد يعرف بعد كم سيطول غياب الرئيس 
ســعد الحريري عن الساحة السياسية وكيف 
ســتتحرك جامعات املســتقبل وقياداته يف 
الوقت املستقطع، فداخل املستقبل صدمة مل 
يتم استيعابها بعد وتشتت وضياع عى صعيد 

القيادة واألرضية والقاعدة.
ال أحد ايضا يعرف كيف يترصف املستقبليون 
يف غياب الحريري، من سيقبل من الشخصيات 
بان يضحي مبســتقبله وشعبيته ومن يكمل 
عمله الســيايس ومن يرتشــح من منطلق 
حيثيتــه  اإلنتخابية فقط وملن تذهب أصوات 

التيار األزرق يف غياب الرئيس الحريري .
أزمة املســتقبل »أزمتــني«، أزمة وجودية 
تتعلق باســتمرارية التيار من دون قائد يدير 
املعركة ويوجــه الجمهور وأزمة العالقة مع 
الحلفــاء وقد ظهرت معــامل التوترات عقب 

خطاب االعتزال الشــهري وحفلة ردود الفعل عليه وتفاعالت 
القوى السياســية، اذ تحمل قيادات املستقبل القوى املسيحية 
جزءا أساسيا بخصوص ما جرى مع الحريري، وتؤكد مصادر 
املســتقبل ان القوى املســيحية بفرعيها )العوين والقوايت( 
أخطأت حســاباتها مع املستقبل ورئيســه  وان رئيس حزب 
القوات سمري جعجع مبوقفه األخري يحاول تدارك خطأه لكنه 
تأخر، اما التيار الوطني فتاريخ مملوء باالنقالبات والتسويات 

ضد املستقبل.
من الواضح كام تقول مصادر سياســية ان عالقة القوات 
واملســتقبل تدهورت بشكل كامل  وتام مع انسحاب الحريري 

وتعليقه العمل السيايس وسيكون لها تبعات عى اإلنتخابات 
النيابية واذا كان هناك قرار بتجيري األصوات املستقبلية ألحد، 

فاملؤكد ان املستقبل لن يجري أصواته للقوات.
التدهور يف عالقة املســتقبل والقوات ظهرت عى لســان  
القيــادات والنواب فالنائب وليد البعرينــي اتهم رئيس حزب 
القوات ســمري جعجع بطعن املســتقبل فيام اعترب منســق 
اإلعالم يف املســتقبل مو عبد الســالم ان« املستقبل علق 
املشــاركة باالنتخابــات وجعجع مرص عى مشــاركتهم«، 
فاملواقف املســتقبلية تدل عى خيبة أمل  لدى تيار املســتقبل 
من القوات ، أما مصادر القوات فتعترب ان كل ما يجري هو صب 
الزيت عى النــار الحامي للعالقة وتتهم القوات من تعتربهم 

فريق« املامنعة« مبهمة توتري الوضع واعداد 
واختالق سيناريوات لتوتري األجواء.

ار انســحاب الحريــري من املشــهد  ا
الســيايس تبدو واقعة بصورة مبارشة عى 
املســتقبليني قيادة وجمهورا وعى الحليف 
رئيــس الحــزب التقدمي اإلشــرتايك وليد 
جنبالط، فقرار تعليق العمل السيايس »اصاب 
زعيم املختارة باليتم السيايس« فالشيخ سعد 
زعامة كبرية ولــه مكانة خاصة لدى رئيس 
الحــزب التقدمي اإلشــرتايك وليد جنبالط 
وبينهام عالقة صلبة عى الرغم من املحطات 
الخالفيــة وتاريخ من العالقات السياســية 
واإلنتخابيــة من أيام الرئيس الشــهيد رفيق 

الحريري .
مل يستجب ســعد الحريري لنداء املختارة 
فأســبابه أقوى من قدرة الزعيم الجنبالطي 
بعد تراكم األحداث والخســارات السياسية. 
غياب املستقبل ورئيسه سريتب تداعيات عى 
الجميع اال ان الرضبة األق هي لزعيم املختارة فام بني بيت 
الوسط واملختارة تاريخ من العمل السيايس واإلنتخايب ورابط 

الدم الذي نشأ بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري .
اعتزال الحريري له تأثريات سلبية أخرى عى الحزب التقدمي 
االشرتايك اذ يهدد املقاعد الدرزية يف الشوف والبقاع الغريب 

وبريوت .
مــع ذلك تقول مصادر املســتقبل ان األمور لن تتوقف عند 
تعليق العمل السيايس للحريري، فكالم رئيس املستقبل ال يعني 
االنقطاع الكيل عن السياسة بقدر ما هو مقاطعة اإلنتخابات 
ترشحا وتأييدا وان قيادات املستقبل مستمرة بالعمل السيايس 

ومن خالل ما لديها من حيثيات شعبية.

هالي موقوفي انفجار املرفأ ال السفير البابوي :  رسالة من 
مالنا فيكم في إجبار املســــــؤولين بالتقيــــــد بمبادىء العدالة

امها الداخلي قــــــّرت ن شــــــرا عل االنتخابات  ة ا  هي
درت تعاميم عن امُلراقبة مينا للســــــّر.. و شا  وعّين 

عقدت هيئــة االرشاف عــى االنتخابات 
اجتامعا برئاســة القايض نديم عبد امللك، يف 
معــرض انطالقة عملهــا يف اإلرشاف عى 
اإلنتخابــات النيابية القادمــة، أقرت خالله 
النظام الداخيل وتم تعيني عطالله غشام أمينا 

للرس.
وأصدرت الهيئة تعاميم حول تحديد رشوط 
وأصول القيام بعمليات استطالع الرأي وكذلك 
نرش أو بث أو توزيع النتائج أثناء فرتة الحملة 
اإلنتخابيــة، ومراقبة التقيــد بفرتة الصمت 

اإلنتخايب.
كام صدر عن الهيئة تعميم يتعلق برشوط 
املجتمع  األجنبيــة وهيئات  الهيئات  مراقبة 
املــدين املحلية  العمليــة اإلنتخابية، داعية 
هذه الهيئات اىل مراجعة هيئة اإلرشاف عى 
اإلنتخابــات يف مقرها الكائــن يف الطابق 
الثامن من مبنى أريسكو يف منطقة الصنائع 
أو بالتواصل عــرب الربيد اإللكرتوين الخاص 

للهيئة:

supervisorycommissionforelect@  
gmail.com  لالســتحصال عى نســخة عن 
القرار رقــم 4 تاريــخ 2022/1/25 املتعلق 

بتحديد اإلجراءات والرشوط ذات الصلة.
وعممت عى جميع وسائل اإلعالم الفضائية 
الراغبــة يف املشــاركة يف اإلعالن والدعاية 
اإلنتخابيني املدفوعة األجــر، من اجل تقديم 
طلبات املشــاركة، وطلبت من جميع الرشكات 
واألشــخاص الذين يستثمرون لوحات عادية 
عالنات الراغبة يف  أو إلكرتونية مخصصة ل
املشاركة يف اإلعالن اإلنتخايب لتقديم طلبات 

املشاركة خالل مهلة عرشة أيام.
كذلــك، دعت الهيئة جميع وســائل اإلعالم 
الفضائية غري اللبنانية التي تعتمد مكاتب متثيل 
لها يف لبنان بشأن تقديم طلبات للمشاركة يف 
الدعاية واإلعالن اإلنتخابيني، خالل املهلة ذاتها.

وذكــرت الهيئــة مبوقعهــا االلكرتوين 
lection والذي تنرش من خالله كل  .gov.lb

البيانات واالعالنات الصادرة عنها«.

وجه أهايل املوقوفني يف ملف انفجار مرفأ 
بريوت، رسالة اىل السفري البابوي املونسنيور 
جوزيف ســبيتريي، جاء فيهــا: »بعدما قرأنا 
الرسالة العامة للبابا يوحنا الثالث والعرشين 
بعنوان PACEM IN TERRIS  ســنة 1963، ال 
يسعنا اال ان نالحظ ان طلبنا منكم هو رسالة 
هذا القديــس اىل األرض، حيــث ركزت هذه 
الرســالة عى الحقوق القانونية واإلنسانية، 
وعى أساســاتها الالهوتية ومنبعها اإللهي. 
فهذه الرسالة كانت صوت ضمري العامل ودفاع 
متولع عن الحرية اإلنسانية، وصدى متواضع 
لوصية املسيح وانعكاس لقلبه، فكانت رشعة 
متكاملة لحقوق اإلنسان. أيدت دولة القانون 
وتوزيع الســلطات وانحصــار صالحية هذه 
السلطات يف حامية حقوق اإلنسان، وشجعت 
عى قيام ســلطة تعلــو الدول من أجل صوت 

حقوق اإلنسان. 
لذلك، نحن نقــف أمامكم اليوم للمطالبة 
بهذه الحقوق اإللهيــة ال أكرث. نطلب منكم 

التدخل الفوري الســيايس واملعنوي لالفراج 
عــن أهالينا، نظرا للتعذيــب والتدمري الذي 
تعرضت له عائالتنا بسبب هذا اإلعتقال غري 
القانوين والتعسفي، املخالف للمبادىء التي 
قررتها األمم املتحــدة، انطالقا من املبادىء 
املذكــورة يف رســالة البابا يوحنــا الثالث 
والعــرشون. فإن أهالينا موقوفني احتياطيا 
يف ذمة التحقيق وأصبحت حربا سياســية 
بني أطراف معروفني. وذلك منذ 18 شــهرا، 
دون أي محاكمة أو من دون إعالمهم بالسبب 
الذي يفرض هذا التوقيف وذلك وفق القانون.

آمالنا فيكم كبري، ايها الســفري يف إجبار 
املســؤولني بوجوب التقيد مببادىء العدالة 
ومبادىء حقوق اإلنسان واإلفراج عن أهالينا 
اىل حني بــدء املحاكمة التي ننتظرها بفارغ 
الصرب، ل يتســنى لكل واحــد منهم إبراء 
ســمعته  والدفاع عن نفسه وإثبات براءته 
باالدلــة والرباهني التى تبني مدى الظلم الذى 

لحق بهم منذ سنة ونصف«.

 احتفا في سجن رومية بتوزيع شهادات
مّية نهوا دورة ملحو ا عل نزالء 

أقيم احتفال يف ســجن روميــة - مبنى املحكومني عند 
الحاديــة عرشة قبل ظهر اليوم، نظمته املرشــدية العامة 
االنجيلية للســجون بالتنســيق مع املديرية العامة لقوى 
األمن الداخــيل، برعاية وزير الداخليــة والبلديات ممثال 
بالعميــد املتقاعد فــارس فارس املكلف مبتابعة شــؤون 
الســجون يف وزارة الداخلية والبلديات، ملناســبة انتهاء 
الــدورة الثانية ملحــو األمية واللغــة االنكليزية، حيث تم 

توزيع شــهادات إىل 54 طالبا من نزالء السجن. 
حــرض االحتفال ممثل رئيس الطائفــة اإلنجيلية القس 
صاموئيــل خراط، النائب حكمت ديــب، ممثل املدير العام 
لقوى األمن الداخيل قائد رسية الســجون املركزية العقيد 
ماجــد األيــويب، مدير مديرية الســجون يف وزارة العدل 
القــايض رجا أيب نادر، أمني رس املرشــدية جورج صعب 
رشاد الغزال، املرشف العام عى الربنامج القس فريد لحود، 
ممثل عن دار الفتوى الشــيخ خليل الشــعراوي وعدد من 

الضباط. 
وكانــت كلامت لكل من خراط وفارس ولحود، شــددت 
عــى »أهميــة املبــادرات االجتامعية داخل الســجون، 
ال ســيام تلــك الهادفــة إىل رعاية الســجناء من جميع 
النواحي، وتحضريهم ومتكينـــــهم لالنخراط الحقـــا 

املجتمع«.  يف 
وشــكر ممثال فريق التعليم والنزالء املتخرجني »الجهود 
املبذولة يف إطار عملية التعلم، وتحســني املستوى الثقايف 

للسجناء«.
الشهادات. توزيع  تم  الختام،  ويف 
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فهد الباشا

 1- ماذا يســمى » هذا«  ؟ بل ماذا 
يعني »هــذا« ؟ نرفع راية النهضة » 
حربا عى املفاســد »، ثم يرانا الناس 
نتهافت عى كسب ود الفاسدين ! يا 
لالنتخابات مــن لوثة فاضحة، من 
لوثــة قاتلة ! » أتأمرون الناس بالرب 

وتنسون أنفسكم، أفال تعقلون ؟«
 2- من حاور طائفيا، ولو مستعينا 

العقل، عن  بالصرب وبــكل حجــج 
ا  ورة فصل الدين عن الدولة فإ
حــاور حائطا ناطقــا، وحكم عى 

رأسه بصداع ال يطاق .
 3- عاجلــوا، ولــو متأخرين، إىل 
يف  والكثري  معتقداتكــم،  تطهــري 
وســائل تعبريكم، من » االرسائيليات 
»، واال فأنتم تنشــأون وتنشــئون 
أجيالكــم عى يهوديــة، ولكنكم ال 

تعلمون .

كلامت يف زمن الغربة

فاطمة شكر 

تتســارُع األحــداث يف املنطقة واإلقليم 
ولبنــان  ، يف ظِل مشــهد ســوداوي عى 
الســعودية ، وقصف  الجبهــة اليمنيــة 
طائرات التحالف العريب والدويل ، وتحديداً 
اإلمــارايت  والســعودي للشــعب اليمني، 
والقصف الحو عى اإلمارات والسعودية 
بعــد املجــزرة املروعة التــي ارتكبت بحق 
الشــعب اليمنــي، يرافقه توتر شــديد بني 
روســيا وأوكرانيا، فيام أعلنت وزارة الدفاع 
 8500 وضعها  )البنتاغــون(،  األمريكيــة 
جندي يف حالــة تأهب قصوى يف حال او 
أقدمت روســيا عى غزو أوكرانيا، قابلتها 
موســكو بتنديد كبري لهذا القرار العسكري 
، وتوعــد القادة الغربيون روســيا خالل 
املحادثات فرض عقوبات وخيمة عليها يف 
حال لو شــنت عدواناً عى جارتها الغربية 

 . أوكرانيا 
عــى صعيد آخر  ، قلب الرئيس الســابق  
ســعد الحريري الطاولة عندما أعلن موقفه 
املتعلــق بتعليقه العمل الســيايس يف هذه 
املرحلــة ، ما أثار غضباً عارماً يف الشــارع 

الســني ، ترافق مــع توتر واضطراب شــديد داخل 
تيار املســتقبل لناحية التعامل مع ملف اإلستحقاق 
اإلنتخــايب ،  الــذي يتطلب تحضريات لوجســتية 
، وشــعبية وتحالفــات ، بــدأت األحــزاب والقوى 
السياســية اإلســتعداد لهــا منذ فرتة ، وســتكون 
اإلنتخابــات النيابية التي ســتجرى يف أيار محطًة  
يف إطار برنامج عام ، إال يف حال لو وقع حادث أمني 
ضخم مينُع من إجراء هذه اإلنتخابات يف موعدها  . 
مصــدر مقرب خاص من بيت الوســط ، قال بأن 
الرئيس ســعد الحريــري كان يعاين مــن قياديني 
أساســيني يف تيار املســتقبل بسبب ترصفاتهم غري 
املســؤولة ، ما دفعــه  اىل أن يغلــق مكاتب التيار 

 . مادية  منها  عديدة  ألسباب 
وتابع املصدُر الخاص، أن الضغوطات الســعودية 
عــى الرئيــس الحريري كانت هائلــة منذ فرتة وال 
زالــت مســتمرة حتى اليــوم ، و أن الحريري حاول 
تكراراً ومــراراً ترميم العالقة مع الســعودية التي 
بــدأت تتزعــزع خصوصاً بعــد إعتقاله  عام 2017 
يف الســعودية ، وعــدم الوقــوف اىل جانبه عقب 
تشكيله الحكومة ما دفع به اىل اإلستقالة، ومن ثم 
إنســحابه من التأليف ومغادرته اىل اإلمارات ملتابعة 
أعامله الخاصة بعد أن خرس الكثري من أمواله  ، لكن 
األخرية أرصت عى إنهائه سياسياً ، فوصل الحريري 
اىل نقطة يأس بفعل الضغوطات  الهائلة التي ألقيت 
عــى كاهله والتي مل  تتغري أو تتحســن بالرغم من 
حرصــه يف الفرتة األخرية عى إبــداء التضامن مع 

الســعودية يف كل مناســبة، و أضاف أن السعودية 
وسعت دائرة الضغوطات لتشمل لبنان كله ، وقد بدا 
ذلك واضحاً عقب كل ترصيح سيايس لبناين يتضمن 
انتقــاًدا للقيادة الســعودية ، متابعاً أن كل الجهود 
التي بذلها الرئيس الحريري  إلســتدراك وترميم هذه 
العالقة باءت بالفشــل ، ما دفعــه اىل تعليق عمله 

الســيايس يف هذه املرحلة ريثام تتغري األمور . 
وتابــع املصــدر أن  محمد بن ســلامن أرّص عى 
وضــع الحريري يف مواجهة حــزب الله ، وبالتايل 
جر الشــارع الســني ملواجهة مع حزب الله ، األمُر 
الذي يرفضه الحريري  ، ومام زاد األمر سوءاً تعاون 
وتواطؤ رئيس »القوات اللبنانية« ســمري جعجع مع 
الســعودية لتهميش ســعد الحريري لدى ويل العهد 
الســعودي، كام عمد جعجــع  اىل مواجهة الحزب 
والتهجم عليه بشــكل مبارش ودون تردد يف العديد  
من املحطات ، مبســاندة السفري السعودي الذي دعم 
جعجــع معنوياً وماديــاً يف كل مرة كان يزوره يف 
معراب ســواء يف العلن أو بالخفاء. كل هذا يؤكد أن 
جعجع مرص عى دفع الشــيعة والسنة اىل التقاتل 
،  وتحديًدا بني الحريري وحزب الله ما يعني تنســيقاً 

 . السعودية  وبني  بينه  تاماً 
وكان منــارصو الحريــري قد صوبوا الســهام 
مبــارشة عــى ويل العهد محمد بن ســلامن عقب 
إعالن الحريري موقفه بتعليق عمله الســيايس يف 
هذه املرحلة  ، كام ســموا جعجع باإلســم واتهموه 
بأنه يريُد قطف أصوات الســنة وعدداً من مقاعدهم 
النيابيــة يف اإلنتخابات القادمة يف أيار ، ناهيك عن 

أن نواب وقياديني من تيار املســتقبل اتهموا جعجع 
 . ما يجري وعلناً  بكل 

عــى مقلب آخر فإن ورقة رشوط وزير الخارجية 
الكويتي الشــيخ أحمد نــارص املحمد الصباح والتي 
تحمــُل 12 بنداً  ، كلها رشوط خليجية تتمحور حول 
سياســة لبنــان الخارجية ومواقفــه من ما يجري 
يف املنطقــة ، ما يؤكــُد أن الرشوط الخليجية عالية 
الســقف وكلها تدخل ضمن إطار الضغط عى لبنان 
، و ميكــن اعتبــار الورقة الخليجية املنســقة مع 
واشــنطن وباريس، ورقة إنــذار وتحذير للبنان قبل 
اتخاذ أي موقــف تصعيدي يف حال تخلف لبنان عن 
تنفيذ البنود املطلوبة ، و ستســلم بريوت ردها للدول 
الخليجيــة خــالل 5 أيام ، فإما أن يكــون إيجابياً ، 
وإما أن يكون سلبياً ما يعني تداعيات عربية ودولية 
وخليجيــة صعبة  ، وبحســب املعلومات فإن لبنان 
ســيكون مرناً بالشكل مع هذه البنود ، لكن مع عدم 
تطبيقهــا فعلياً ما يعني حــاموًة وتصعيداً تدريجياً 
اتجاه لبنان ، حتى موعد اعالن تســوية ستشــمُل 
لبنان حتامً أســوًة بباقي الدول يف املنطقة ، ترافقها 

 . رعاية ما 
املأســاة الحقيقيُة تكمن يف اإلنهيار اإلقتصادي 
الكبري ، واملعاناة التي يعانيها الشــعب اللبناين، الذي 
بــات منهمكاً بتأمني حاجياته األساســية وال تعنيه 

املواقف السياســية سواء الداخلية أو الخارجية .
واىل أن ينكشف الخيط األبيُض من الخيط األسود 
الدولية  النزاعات  الخليجية، تبقــى  الورقة  بشــأن 
واإلقليمية ، والتخبُط اللبناين الداخيل سيدا املوقف .

قليمي والدولي : لبنــــــان في مهب الري إربا عل هاوية الصــــــراع ا

ّ لــــــبــــــنــــــان : ـــــــلـــــــة والــــــصــــــقــــــيــــــع يــــــــلــــــــ ــــــفــــــة »يـــــــاســـــــمـــــــيـــــــن« ُمـــــــتـــــــوا الــــــعــــــا
نـــــــــــزالقـــــــــــات ــر ا ــ ــ ــطـ ــ ــ ــع الــــــــــطــــــــــر الـــــــجـــــــبـــــــلـــــــّيـــــــة.. وتــــــــحــــــــذيــــــــر مــــــــــن خـ ــ ــ ــطـ ــ ــ قـ

وفر دن  و  ل  ا ال

يرزح لبنان تحت تأثري العاصفة الثلجية »ياسمني«، وقد ُشلت 
الحركة التجارية وحركة الســري يف مختلف املناطق اللبنانية، 
وال ســيام يف البقاع وزحلة وبعلبك الهرمل وترشيش وضهور 

الشوير..  وعزلت القرى عن بعضها البعض. 
الثلــوج واألمطار مل تتوقف منذ وصول العاصفة لياًل حتى 
امس، فيام تدنّت درجات الحرارة وبات الطقس شــديد الربودة 

وال سّيام يف املناطق الداخلية.
كام حطّت العاصفة رحالها بقّوة يف منطقة البقاع الغريب 
وراشــيا، ُمحّملة بالثلوج والرياح والحرارة املتدنية. وقطعت 
الثلوج الطرقات الجبلية بشكل كيّل، وحتى اآلليات والجرافات 
التي تعمل عى فتح الطرق الرئيســية تتســابق مع العاصفة 

وتراكم الثلوج.

 حال الطقس 
توقعــت دائرة التقديرات يف مصلحــة االرصاد الجوية يف 
املديرية العامة للطــريان املدين ان يكون الطقس اليوم غامئا 
جزئيــا اىل غائم، مع درجات حرارة متدنيــة )دون معدالتها 
املوسمية ب5 درجات ســاحال( وحصول موجة من الصقيع 
عــى ارتفاع 700 مرت ومــا فوق، تهطل امطار متفرقة وثلوج 
عى ارتفاع 600 مرت وما فوق، ورياح ناشطة شامال مع بعض 

االنفراجات  نهارا.
يتكون الجليد عى املرتفعات ليال ويف ساعات الصباح االوىل 
اعتبــارا من 700 مرت، لذا يحذر مــن خطر االنزالقات، عى ان 
تخف حدة االمطار تدريجيا بدءا من بعد الظهر، ويستمر تكون 

الضباب الكثيف عل املرتفعات. 
- الحال العامة: كتل هوائية باردة تســيطر عى املتوســط 
تحمل معها امطارا غزيرة وثلوجا عى مستويات مدنية تالمس 
ال600 مرت، بخاصة شامل البالد وجنوبه، وميتد تأثريها حتى 

نهاية االسبوع.
نحذر من خطر سلوك الطرق الجبلية وخصوصا طريق ضهر 
البيدر بسبب تراكم الثلوج وخطر االنزالقات بسب تكون الجليد.

-الطقس املتوقع يف لبنــان: الجمعة: غائم صباحا يتحول 
بعد الظهر اىل غائم جزئيا دون تعديل يف الحرارة عى الساحل 
وارتفاعها بشــكل بســيط عى الجبال ويف الداخل، وامطار 
متفرقة مع احتامل حدوث برق ورعد، كام تتساقط الثلوج عى 
ارتفــاع 700 مرت وما فوق مع خطر تكون الجليد بدءا من 800 

مرت خالل الليل مع استمرار ظهور الضباب عى املرتفعات.

اما السبت: غائم جزئيا باالجامل مع ارتفاع بسيط يف درجات 
الحرارة وامطار متفرقة خفيفة، وانفراجات واسعة، تتساقط 
الثلــوج عى 1000 مرت وما فوق مــع خطر تكون الجليد بدءا 
من ال800 مرت ليال، مع استمرار تكون الضباب عى املرتفعات 

وانعدام الرؤية.

 حال املناطق 
تســاقطت الثلوج متواصل عى املرتفعات نتيجة العاصفة 
التي ترضب لبنان منذ ليل امس والتي ستستمر سيطرتها حتى 
نهاية االســبوع، فقطعت الطرق بدءا من ارتفاع 900 مرت وما 
دون، وعملت عنارص الدفاع املدين املستنفرة منذ الصباح الباكر 
عى انقاذ مواطنني احتجزتهم الثلوج، يف حني حجب الضباب 

الكثيف الرؤية وشل الحركة.
من جهتها، حذرت البلديات يف مختلف املناطق املواطنني من 

عدم سلوك الطرق الجبلية اال عند الرضورة القصوى ».
 ففي منطقة امل االعى وجرد عاليه، تســاقطت الثلوج 
بكثافــة عى ارتفاع 900 مرت، مع تدن يف الحرارة وصلت إىل 
مــا دون الصفر، وما زالت املدارس مقفلة بســبب العواصف 
الثلجية املتتالية وتشــكل الجليد عى الطرق التي تشهد حركة 

سري خفيفة.
 ويف الشــوف، قطعت العاصفــة الثلجية الطرق بدءا من 
ارتفاع 1000 مرت وما دون، مع تدن ملحوظ يف درجات الحرارة 

وطبقات جليدية تزيد من تفاعل العاصفة. 
كذلك يســتمر الطقــس العاصف يف اهدن، حيث حارصت 
الثلوج االهــايل وقطعت الطرق الفرعية فيام تكفلت جرافات 

مركز الثلوج بفتح الطرق الرئيسية .
وعطفا عــى دعوة مركز رفع الثلــوج يف إهدن للتخفيف 
من حركة التنقل للســيارات غري املجهزة، أوضح رئيس بلدية 
زغرتا - إهدن أنطونيو فرنجيه أن هذا »املركز يف جهوزية تامة 
ملواكبة العاصفة الثلجيــة لكن دعوته جاءت لتخفيف حركة 
تنقله وبالتايل مرصوف املحروقات«، وناشــد االهايل »التقيد 
بهذه التعليامت والتبليغ الرسيع عن إقفال الطرق الخاصة يف 
حال تطلب فتحها أي عامل إنساين أو إستشفايئ ألن املركز عى 

إستعداد لكل تحرك عى هذا الصعيد«.
 وذكرت بلدية زغرتا -إهدن املواطنني أن »مقرها يف إهدن 
يبقــى طوال الوقت مرشعا أمامهــم وهي وضعت بترصفهم 

جدوال بأرقام هواتف قد يحتاجونها يف هذه العاصفة.

مــن جهة ثانية، دعت ادارة محميــة اهدن هواة الدراجات 
الثلجية اىل عدم سلوك الطرق املؤدية اىل جرد اهدن العايل حيث 
افاد مأمورها ان سامكة الثلوج يف عني البياض وصلت اىل مرت 
ونصف املرت، ونبهت هواة الرياضات الثلجية ان الطريق املؤدية 
اىل نبع جوعيت ليست سالكة للسيارات العادية غري املجهزة. 
 المســت الثلــوج يف صيدا حدود ال600 ســنتمرت، كام 
تســاقطت حبات الربد عى الساحل، ما زاد من برودة الطقس 
والصقيع الذي مل يغب عن اجواء املناطق منذ ما قبل العاصفة 

األوىل.
وتساقطت االمطار بغزارة دون توقف ما أعاد الحياة لالنهار 
والسواقي. وتحولت األمطار عى الساحل اىل حبات برد بفعل 
غزارتها، األمر الذي أثر ســلباً عى املزروعات، خاصة شــتول 

الفول والسبانخ والخس وغريها.
كام حــدت األمطار الغزيرة من حركة الناس والســيارات، 
وأجربت املواطنني عى املكوث داخل منازلهم، حيث خلت املتاجر 

واملحال من روادها باستثناء بائعي الخضار واألفران.
وتعــد ارتفاع املــوج املرتين، ما أبقى مرفــأي صيدا القديم 
والجديد مقفلني، بينام رست البواخر القادمة اليهام يف عرض 

البحر ريثام تهدأ العاصفة.
 عزلت الثلوج قرى العرقوب بخاصة شــبعا وكفرشــوبا 
بحيث وصلت ســامكتها اىل 10 ســنتم،  وقطعت طريق شبعا 
راشــيا الوادي عرب عني عطان فيام اعتــربت معزولة مواقع 
اليونفيل العائدة للكتيبة الهندية يف تالل شــبعا وكفرشوبا، 
وعملت جرافات وزارة االشــغال العامة وبلدية شبعا عى فتح 

الطرق وجرف الثلوج.
 ومن راشيا، غطت املنطقة طبقة ثلجية متفاوتة تراوحت 
سامكتها ما بني 5 سم وثالثني سم يف القرى الجبلية العالية، 
حيث عملت مراكز جرف الثلوج يف ينطا وعني عطا وراشــيا - 
عيحا عى ابقائها ســالكة عى الطرق الرئيســة لوصل القرى 
ببعضهــا البعض  خالل ســاعات النهار قبل اشــتدادها ليال، 
وســط امكانات متواضعة نظرا لوجود جرافة واحدة يف كل 
مركز وشــبه غياب للجهات املتعاقدة مع وزارة األشــغال يف 
وقت حركت بعض البلديات آلياتها لفتح بعض الطرق الرئيســة  
والفرعيــة داخل القرى خاصة يف تلك القرى املرتفعة بينام ال 
تزال الطرق ســالكة بصعوبة أمام السيارات املجهزة يف القرى 
االقل ارتفاعــا يف نطاق قرى ضهراألحمــر والخط الرئييس 

باتجاه املصنع وسط صعوبة يف بلدة املنارة والصويري.

ويــأيت غياب الكهرباء يف كثري مــن القرى ليفاقم الوضع 
صعوبة ويرفع منسوب معاناة االهايل  الذين يعانون من شح 

مادة املازوت ال سيام العائالت الفقرية.
  وبقيت قرى دير العشاير وحلوة والطرق الجبلية معزولة 
بسبب كثافة الثلوج وعدم قدرة املراكز عى فتحها لعدم توافر 

الجرافات الكبرية.
 أما يف زحلة، تساقطت الثلوج بوترية عالية، وقد تراوحت 
سامكتها بني 10 و25 سنتم. وكانت كل الطرقات داخل املدينة 
مقطوعة، وعملت آليات الدفاع املدين ووزارة االشــغال العامة 

عى فتحها. 
كــام انترشت الفرق الفنية التابعة لرشكة كهرباء زحلة، يف 
كافــة املناطق التابعة لهــا، وعملت عى اصالح االعطال التي 
ســببتها العاصفة الثلجية، كام وضعــت إدارة الرشكة أرقام 
هواتفهــا بترصف الزحليني والبقاعيــني، للتبليغ عن أي عطل 

للعمل فوراً عى اصالحه.

 أبو فاعور اجرى اتصاالته

لفك حصار القرى يف راشيا 
اىل ذلــك أوعز عضو كتلة »اللقاء الدميوقراطي« النائب وائل 
ابو فاعــور اىل وكالة داخلية البقاع الجنويب  ووكالة داخلية 
البقــاع الغريب وعربهم اىل مديري الفروع الحزبية يف القرى 
ملســاعدة االهــايل خصوصا املرىض والتعاون مــع البلديات 

والجهات املختصة للتدخل ومساعدة العائالت.
كام أجرى اتصاالته باملعنيني لفك حصار القرى مع اشــتداد 

العاصفة يف الساعات املقبلة.

 الدفاع املدين أنقذ مواطنني ُمحتجزين 
 عمــل عنــارص الدفاع املــدين عى انقــاذ العرشات من 
املواطنني، الذين احتجزوا داخل ســياراتهم عى طريقي ضهر 

البيدر ترشيش  زحلة.
 وعملت عنارص الدفاع املدين عى ســحب فان علق بسبب 
تراكم طبقات الثلج عى طريق  فيطرون، كام عملت عى سحب 
3 ســيارات علقت عل طريق كفردبيان، وأنقذت عائلة إحتجزت 

داخل سيارة تويوتا عى طريق مريوبا.
وعملت العنارص منذ الصباح الباكر عى جرف طبقات الثلج 
التي تراكمت عى طريق عيون الســيامن، فاريا، فقرا، شربوح 

ما ادى اىل اعاقة حركة السري.

كامل ذبيان 

غادرنا رىض كربيت بابتســامته، كان 
يضحكنــا قبل ان تبــدأ مرسحيته، فهو 
صانع الفرح، ويعيش مع »النكتة«، النه 
ُولد للفن، وان مل يتفرغ له، النه ال يُطعم 

خبزاً، كام يقال يف العامية.
لذلــك كان املــرسح يف لبنــان ومع 
بداياته، هواية وموهبة، ورىض كربيت 
كان االثنان معــاً، اذ بدأ باكرا يف العمل 
املرسحــي، ومل يرتكه اال قرساً بســبب 
الحرب االهلية، التي دامت نحو 15 سنة، 
وعندما اســتتب االمن يف لبنان، كانت 
له اطالالته ومشاركته يف نص االعامل 

املرسحية.
وذج للفنان الشعبي،  ورىض كربيت 
وكاريزما للممثــل العفوي، القريب من 
الناس، فأدى ادواره بكل قدرة فنية مميزة.

ومل يعط الفنان كربيت حقه، فتناساه 
االعالم، ومل يطل عى الشاشــات، مثله 
مثــل كثرييــن، اعطوا للفــن اللبناين 

واملرسح منه، كل ابداعهم وموهبتهم.
فاملرسحي واملمثل رىض كربيت، مل يرتك 
مرسح النضال القومي والعمل االجتامعي 
والنشاط النقايب، يف الجامعة االمريكية 
التــي عمل موظفا فيها، وانشــأ نقابة 
للعاملــني فيها، للمراجعــة بحقوقهم، 
فــربز كنقايب، وظهر نضاله يف الحزب 
الذي مل  االجتامعي،  القومي  الســوري 
مينعه ســجنه اثناء االنقالب الذي قام 
بــه الحزب مطلع 1962، من ان ميرسح 
اعتقاله، فابلغ املحقق العســكري الذي 
كان يســتجوبه حول متويل االنقالب، 
فهمــس يف اذنه، بانه من دولة اليابان، 
فظن املحقق، انــه حصل عى معلومة 

هي كنز، ترفع من رتبته وراتبه، فلجأ اىل 
الضابط وكان سامي الخطيب، وابلغه ما 
افاده به املعتقل كربيت، فضحك الخطيب 
ونهــره، وقال له، لقد ركب رىض كربيت 

مرسحية، وكنت انت بطلها.
هــذا الرىض، مل يكن كربيته ســوى 
ء الظالم الذي يلف  الشعال شمعة، لي
االمة، فــرأى النور يف النهضة القومية 
االجتامعية، والذي يجب ان يشــع عى 
الشــعب الراقــد يف عتمــة الطائفية 
واملذهبية، وثقافة االنــا وليس النحن، 
والغارق يف املثالب، والذي ارشده باعث 
النهضة انطون سعاده اىل النهضة، التي 
ارادها لبناء انســان جديد، وخلق نظام 
جديد، ومن دون وجود هذا االنسان عى 
اســس قيم الحق والخري والجامل، فال 
رىض عى شــعب اراد طوابري الذل عى 
وقفــة العز، ولجــأ اىل الكربيت ليحرق 
نفسه يف اتون ف قاتلة وحروب مدمرة.

رىض كربيت رحلت راضيا ملا قمت به، 
ومل تستخدم كربيتك اال لالنارة ال لالثارة 

الغرائزية.

ــــــادرنــــــا : ــان  ــ ــنـ ــ ــ فـ ــ ــري ــ ــب ــ ـــــــ ك ر
ــ ــت ــســرحــي ــبـــق م ــ تـــسـ ــ ــان ــ ـــحـــكـــتـــ ك
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ــان ــرملـ ــبـ ــة لـــلـــنـــســـاء فــــي الـ ــ ــاديّ ــ ــص ــ ــت ــ ــاء عــــن تــحــفــيــز امُلــــشــــاركــــة االق ــ ــق ــ  ل
ــار ــي ــه ــالن ــــــع حـــــّد ل ــافـــي وو ــعـ ــتـ ــة الـ ــطـ قــــــــرار خـ  عــــزالــــديــــن: 
ــة ــوريّ ــفــة دســت ــخــال ــراء الـــعـــا ُم ــشـ ــد تــطــبــيــق قـــانـــون الـ جـــابـــر: عــ

نظمــت األمانــة العامة 
ملجلــس النــواب، لقاء يف 
مكتبــة املجلس عن »قانون 
مراعــاة النــوع األجتامعي 
وتحفيز املشاركة األقتصادية 
للنســاء«، بالتعــاون مــع 
معهد باســل فليحان املايل 
األمم  وهيئة  واالقتصــادي 
املتحــدة للمــرأة يف لبنان 
وستمنســرت  ومؤسســة 
حضور  يف  للدميقراطيــة، 
النواب ياســني جابر، قاسم 
هاشــم، روال الطبش وعيل 
بزي، ومشــاركة ممثلني عن 
عرب  حكومية  غــري  جهات 

تطبيق زوم. 
بداية، تحدثت رئيسة لجنة 
املرأة والطفل النيابية النائبة 
عناية عــز الدين، وأكدت أن 

»املطلوب يف لبنان من اجل تخطي الكارثة االقتصادية وتحقيق 
وذج اقتصادي يضع البرش وحقوقهم يف  التعــايف، اعتامد 
الصحة والتعليم والحامية االجتامعية يف صلب السياســات 
االقتصاديــة«، داعية الحكومــة اىل »االرساع يف اقرار خطة 
ورية يف مسار وقف املعاناة  التعايف النها تشــكل خطوة 

ووضع حد لالنهيار«. 
ورة العمل عى سلة ترشيعات تتضمن تعديالت  واكدت »
يبية لتحفيز النســاء ولفرض كوتا من خالل دفاتر رشوط 

املناقصات.« 
ثم أشار جابر اىل أن »أهم ما مييز قانون الرشاء العام أنه ولد 
عى يد السيدات، وكان التعاون بيننا وبينهن ممتازا وقد اغنني 
النقا يف املجلس النيايب بحرفيتهن وقدرتهن«، واشــار اىل 
ان »عدم تطبيق القانون هو مخالفة دســتورية، واذا طبقناه 

بحذافريه من ضمنهم قانون الرشاء العام فان املنافسة ستكون 
حكام مفتوحة أمام الجميع«. 

 الجلسة االوىل 

بعد ذلك، عقدت الجلســة األوىل وخصصت لعرض تجارب 
دولية ودروس مستفادة يف شأن السياسات العامة واإلجراءات 
التي تحفز مراعاة النوع االجتامعي، تحدثت فيها مديرة الربامج 
ملنطقــة إفريقيا عن رشاكة التعاقــدات املفتوحة أنديديونغ 
أوكون، وأختصاصية مشرتيات مراعية للنوع االجتامعي يف 

هيئة األمم املتحدة لشؤون املرأة فيكتوريا سمرينوفا. 

 الجلسة الثانية 

ويف الجلســة الثانية، عرضت نتائج الدراسة التحليلية عن 
قانون الرشاء العام 2021/244 والنوع االجتامعي.

: ُنــــــقــــــّد ُمــــســــاعــــدات ــم الـــــــخـــــــرو ــ ــي ــ ــل ــ ــن إق ــ ــ  رشـــــــــدي م
ــة ــ ــ ــدول ــ ــ ال دور  خـــــــــذ  ُنـــــــريـــــــد  وال  ـــــنـــــائـــــّيـــــة..  إســـــتـــــ

زارت املنســقة املقيمــة 
لألمــم املتحــدة يف لبنان 
الشــؤون  ومنســقة 
اإلنســانية نجاة رشــدي، 
الرعاية  مركــز  رأس،  عى 
الصحيــة التابــع لجمعية 
الخريية  الوعي واملواســاة 
يف مركزهــا الرئيــيس يف 

كرتمايا.  بلدة 
يف  رشــدي  وعقــدت 
يف  لقاء  زيارتها  مســتهل 
الجمعية، حيث إستمعت اىل 
رشح مفصــل عن الجمعية 
ومراكزهــا املوجــودة يف 
وصيدا  وعــكار  كرتمايــا 

وعرسال. 
بعدهــا، قامت رشــدي 
الجمعية  أقسام  يف  بجولة 
الصحي  املركــز  وشــملت 

واإلداري والثقــايف واالعــداد والتوجيــه ومركز الصحة 
النفســية واملشــغل املهني ومشــغل صناعــة البطانيات 
وعيادات طب االســنان والعيادات األخرى، والتقت العاملني 
والعامالت يف املشــاغل، واطلعت منهم عى طريقة العمل 
والتصنيــع، وأبدت إعجابها الكبــري بالجمعية وتقدمياتها 

خدماتها.  ومستوى 
ويف ختام الجولة، قالت رشدي يف ترصيح: »ان الخدمات 
املقدمــة من قبل الجمعية تنم عــن مهنية عالية من خالل 
أشــخاص وضعوا كل طاقتهم للمساعدة وتقديم الخدمات 
املتنوعــة، وهم يلعبون دورا مهــام، ليس فقط عى صعيد 
املنطقــة، بــل يف كل املناطق املجــاورة، وينقذون ارواحا، 
حيث لديهم كل التحضريات ملســتقبل البلد، ألنهم يستثمرون 
بالتعليم، وقد كان لنا لقاء مع  النســوة اللوايت تعلمن حرفة 

اء مجتمعاتهن«. إ قادرات عى  تجعلهن 
بعدهــا، انتقلت رشــدي والوفد املرافق، اىل مستشــفى 

ســبيلن الحكومي، ثم قامت بجولة يف املستشفى، وقالت: 
»شــاهدنا بأم العني الوضع فيــام يخص الخدمات الصحية 
واالجتامعيــة، وكيفية الوضع االقتصــادي وتأثرياته عى 
الظروف املعيشــية، ســواء فيام يخص النازحني والالجئني 
وما يخص اللبنانيني. وتحدثنا عن دعم األمم املتحدة يف دعم 
كل مــا هو يتعلــق بالطوارئ، ال يعني اننا نريد ان نأخذ دور 
الدولة او الحكومة والبلديات، نحن دورنا للدعم. وأشــارت 
اىل ان املســاعدات اإلنســانية الطارئــة ال ميكن ان تكون 
الحــل«، داعية اىل »خطة تعاف اقتصادي ومايل واجتامعي 
يف لبنــان، ويكون هو الحــل الوحيد، ويخرج من الطوارئ 

اإلغاثة«.  وخطط 
بعدها، قامت رشــدي باالرشاف عى تسليم كمية املازوت 
من صهريج مخصص، تم تفريغه يف خزانات املستشــفى .

واختتمت رشــدي زيارتها لبلدة برجا، حيث ســلمت ب 
منطقة الســنرتال كمية من املازوت أيضا.

ال اللقا

بل ما مست 

ــب  ــ ــوي ورّح ــوســ ــ ول ــقــبــل  ــة اســت ــ ــزراع ــ ــر ال ــ  وزيـ
زمـــة ــّلــب عــلــ ا ــي بــالــتــ ــجــاب ي بـــدور تــركــيــا ا

اســتقبل وزيــر الزراعة 
الحاج حســن يف  عبــاس 
مكتبه،  السفري الرتيك عيل 
رأس  عى  أولوسوي  باريش 

وفد من السفارة. 
وأفاد بيان أن خالل اللقاء 
»تــم البحــث يف العالقات 
الثنائيــة وتطويــر التبادل 
التجاري، ال سيام يف املجال 
الزراعي وإمكان رفع مستوى 
تبــادل املنتجــات الزراعية، 
تركيــا  زيــادة  وتســهيل 
اللبنانية  الزراعية  الصادرات 
اىل أسواقها. كام تم النقا 

حول الزيارة الوزارية اللبنانية لرتكيا يف األول 
من شباط  وتبادل األفكار حول اللقاء املرتقب 

بني وزيري الزراعة يف البلدين«. 
ورحب الحاج حســن بـ«الــدور االيجايب 
الــذي ميكــن أن تؤديه تركيــا للتغلب عى 

األزمــة االقتصادية اللبنانية وتخطي آثارها، 

يف ظل األزمة املالية واملعيشــية التي يعاين 

منها لبنان«، مشددا عى »بذل أق الجهود 

لتعزيــز العالقات الثنائية التي متتاز بعمقها 

التاريخي واالخوة بني الشعبني«. 

س مستقبالً الس ال الحا 

خوري رائــد  استقبل  الداخلّية  وزيــر 

و املولو مستقبالً 

 استقبل وزير الداخلية والبلديات القايض بسام املولوي، يف 
مكتبه، مساء امس، الوزير السابق رائد خوري، وتم البحث يف 

األوضاع العامة.

هيكل مستشف  ــي  ف مـــوديـــرنـــا«  تلقي  حملة  ـــال   إ
الــصــحــة« كــبــر الــتــبــّرعــات  : مــن  ــ بــي ــل ا  ُمــمــ
ــروت ــي ــارج ب ــ ــ الـــتـــوزيـــع خـ ــز عــل ــي ــرك ــت ــا: ال ــّيـ شـ

ل ال الح ال 

أطلقــت الســفرية األمريكيــة يف لبنان 
دورو شــيا امس، يرافقها فادي ســنان 
ممثــال وزير الصحة العامــة فراس أبيض 
وسهى كنج ممثلة رئيس الجامعة األمريكية 
يف بــريوت فضلــو خوري، حملــة تطعيم 
بلقاح موديرنــا ضد جائحة كوفيد-19، يف 

مستشفى هيكل  راسمسقا - الكورة .
وافاد بيان للجامعة االمريكية ان »الواليات 
املتحــدة  تربعت من خالل الوكالة األمريكية 
للتنميــة الدوليــة USAID، بأكرث من 600 
ألف لقاح، بهدف دعم اســرتاتيجية التطعيم 
الوطنيــة لحكومــة لبنــان ضــد جائحة 
كوفيد-19. وتعمل الوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية بالتعاون مع الجامعة األمريكية يف 
بــريوت، بدعم وإرشاف مــن وزارة الصحة 
العامة عى تطعيــم وتحصني أكرب عدد من 
األفــراد يف جميع أنحاء لبنــان والتأكد من 
توزيع اللقاحات بشكل عادل وشفاف وآمن.

ويف إطــار جهودها لتحقيــق هذا الهدف، 
تتعاون الجامعة األمريكية يف بريوت مع عدد 
من املستشــفيات واملراكز الطبية والجامعات 
واملؤسسات غري الحكومية، للوصول إىل املناطق 

النائية التي ال تزال نسبة التلقيح فيها متدنية.
وستتواصل حملة التطعيم عى مدى ستة 
أشهر، وســتقام يف كل من املركز الطبي يف 
الجامعة األمريكية يف بريوت ويف البقاع يف 
مستشــفى رياق، ويف محافظة الشامل يف 

كل من مستشفى ألبري هيكل ومركز اليوسف 
اإلستشفايئ ومستشفى النيني. وتطال حملة 
التطعيم هذه، النســاء من عمر 18 عاما وما 

فوق والرجال من عمر 25 عاما وما فوق.
وقــد قدمت الجامعة األمريكية يف بريوت 
املستشــفيات  الطبية يف  للطواقم  التدريب 
والجامعــات وغريها من املؤسســات عى 
كيفيــة اســتخدام لقاح موديرنــا وعملية 

التسجيل«.
وقالت الســفرية األمريكية: »ما نشــهده 
يعترب أكرب تــربع منفرد للقاحــات للبنان. 
وهذا املركز، هو أحد املراكز والعيادات العديدة 
التي ســتعمل عى توزيع هــذه اللقاحات 
وايصالهــا للمواطنني مع الرتكيز عى األفراد 
الذين يعيشون خارج مدينة بريوت. وقدمت 
الحكومــة األمريكيــة إىل لبنــان أكرث من 
100 مليــون دوالر من املســاعدات املتعلقة 
بهذه الجائحــة، والتي تنوعت بني تجهيزات 
الحامية الشخصية إىل وحدات الفحص عن 

طريق السيارات املتنقلة«.
ثم ألقى ســنان كلمة باسم االبيض، قال 
فيهــا : »نحن اســتلمنا أكرث مــن 600 الف 
جرعة من لقاحات موديرنا وجونســون اند 
جونســون املقدمة كهبة من ال usaid لدعم 
حمــالت التلقيح يف لبنــان، وهي من أكرب 
الهبــات املقدمة يف مجال التلقيح اىل وزارة 

الصحة ».

: سيأتي من يم فرا »املستقبل معلو
أشار النائب ادغار معلوف أن »التيار الوطني الحر قطع شوطا يف 
تحالفاته االنتخابية، وهو يتجه إلنجاز املرحلة الثالثة يف انتخاباته 
الداخلية، وهي مرحلة تتعلق بجزء منها بباقي القوى السياسية 
يف املناطق وهناك اجتامعات مكثفة تحصل لتأكيد الرتشيحات«.

واعترب يف حديث اذاعي، أن »تيار املســتقبل ميثل رشيحة 
واســعة من اللبنانيني، لكن من املبكر استكشاف ما ستفرزه 
االنتخابات النيابية املقبلة من قيادات مناطقية سنية أو فريق 
معني ســتكون له حصة كربى يف التمثيل«، مشــددا عى ان 

»الطبيعة تكره الفراغ وبالتايل سيأيت من ميلؤه«.

يجابّية ا نحو  املنطقة  تطّورات   :  وها
يف  وّهــاب  وئــام  العريب  الّتوحيد  حزب  رئيس  غــرّد 
نحو  املنطقة  »تطورات  وقال:  »تويرت«،  عرب  حسابه 
الّسوري  الطّاقة  وزير  املواجهة.  نحو  وليس  اإليجابية 
مالحظة  مؤقتاً.  املعادلة  خارج  والحريري  بريوت  يف 
الشام  إىل  ستعود  الرياض  أّن  إليها  أضيفوا  مهمة. 
فعله  عام  فّتشوا  العكس  وليس  بريوت  إىل  ومنها 
الخاص.« بوتني  صديق  سلامن  وبن  األسد  مع  رنتيف  ال

ــ تـــــوزيـــــع  ــ ــ ــأن ــ ــ ــت ــ ــ  الـــــجـــــيـــــش إس
ــأ ــضــات جــــراء انــفــجــار املــرف ــعــوي ــت ال

ــــ مديرية التوجيــه يف بيان،  اعلنــت قيــادة الجيشـ 
بانه »اســتأنفت أمس وحدات الجيــش املعنية عملية توزيع 
التعويضــات عــى املواطنني املترضرين جــراء انفجار مرفأ 
2 لرية  771 900 بريوت، وقد تــم توزيع مبلغ وقــدره 000
لبنانية. بلغ عدد الوحدات الســكنية التي اســتفادت من هذه 
التعويضات واملصنفة متوســطة ودون املتوسطة 397 وحدة 
ســكنية موزعة عى مناطق )مار مخايــل والجميزة ورأس 
بريوت وكرم الزيتون وكورنيش النهر والجعيتاوي وساســني 
واملــدور والرميل والروم ورزق والعدلية وتباريس وبرج حمود 
والواجهــة البحرية لســاحل الدورة والبورشيــة والجديدة 
البورشية وســن الفيل واملزرعة والخندق الغميق والباشورة 

وعني املريسة وزقاق البالط واملصيطبة(«.
وسيتم استئناف التوزيع بتاريخ 31 / 1 / 2022 يف املناطق 

املذكورة أعاله.

ــن  ــيـ ــحـ ــاجـ ــنـ لـــجـــنـــة ُمــــتــــابــــعــــة الـ
ــار ــ ــمـ ــ ــجـ ــ  بـــــــــــــدورة خـــــــفـــــــراء الـ

ــــــالــــــبــــــ لــــــــحــــــــّل مـــلـــفـــهـــم
طالبت لجنة متابعة الناجحني بدورة خفراء الجامرك 2014 يف 
بيان، الرئيس نجيب ميقايت ووزير املالية يوســف خليل التدخل 
لحل ملفهم العالق منذ أكرث من 8 سنوات »معاناة من إنتظار مرير 
والســعي يف الطرق واالعالم وعى أبواب السياسيني والزعامء 
للحصول عى حقنا، وهو ان تتم عملية التحاقنا، وخصوصا بعد 
اإلنتهاء من األمور اللوجستية واملالية كافة إلنشاء دورة تنشئة 
عسكرية للدفعة الثانية«. كام طالبوا ميقايت وخليل »بالتواصل 
مع املجلس األعى للجامرك لحثه عى التوقيع إلنهاء هذا املعاناة 
الن قرارات املجلس تتخذ باالجامع ولكن العضو الســيدة وسام 
الغو  ترتيث وتتمهل يف االمضاء وذلك ألسباب مجهولة عى 
حساب مســتقبلنا ضاربة بعرض الحائط مصري 500 شاب، أو 
إحالته عرب وزير املال اىل مجلس الوزراء للبت به بصورة نهائية 
كام تنص املادة 14 من قانون الجامرك يف حال حصول خالف«.

بـــو حبيب ــا مـــع  ـ ــر الـــديـــن واملــــوســــوي عـ  عـــز 
الــخــارج الــطــال فــي  إجــــراءات مــعــامــالت  تسهيل 

زار عضوا كتلــة »الوفاء 
النائبان حســن  للمقاومة« 
عز الدين وابراهيم املوسوي، 
وزيــر الخارجية واملغرتبني 
عبد الله بو حبيب، يف مكتبه 
بالــوزارة يف بــريوت، وتم 
البحث يف آخر املســتجدات 
عــى الســاحتني اإلقليمية 

واملحلية. 
وقدم عز الدين واملوسوي، 
للكتلــة،  بيــان  بحســب 
التي  املطالب  من  »مجموعة 
تصــب يف مصلحة املواطن 

اللبنــاين وتخفف عن كاهله أعباء مادية يف 
ظل الظروف االقتصادية الصعبة التي مير بها 

لبنان، ال سيام يف ما يتعلق بتسهيل إجراءات 

بعــض املعامــالت للطالب الذيــن يتابعون 

تحصيلهم العلمي خارج لبنان«.

ال اللقا

مطالبنا تتحّقق  لــم  ا  إ املتعاقدين:  حـــرا   ُمنّسق 
نـــهـــاء الــعــا الــدراســي ..و ــ املـــدار لــن نــعــود ال

التدري الــ  ــودة  ــع ال الــرســمــي:  التعليم   روابـــ 
ــررات مــجــلــ الـــــوزراء ــ ــق ــ ــيــ ُم ــو ــت مــرهــونــة ب

وجــه منســق حــراك املتعاقدين حمزة 
األســايس  املتعاقدين  ولجنــة  منصــور 
حســني سعد ومنى خرض، ولجنة املستعان 
بهــم »رســالة أخرية« اىل وزيــر الرتبية 
والتعليــم العايل عباس الحلبي، أكدوا فيها 
»ثوابت املتعاقدين يف الثانوي واألســايس 
واملهني واملســتعان والتي تتحدد بالحقوق 

املصرييةاآلتية:
1- اقــرار فوري ملرســوم بــدل النقل 
للمتعاقدين واملستعان مبا يوازي نسبة اي 
بدل نقل أعطي أو سيعطى لبقية املوظفني.

2- رفــع أجر ســاعة من بدايــة العام 
الــدرايس. تعديل املرســوم بــأي طريقة 
ليشــمل االســتفادة منه منذ بداية العام 

الدرايس. 
3- اصدار قــرار فوري )كام فعل الوزير 
العقد  كامل ساعات  باحتســاب  املجذوب( 
لهــذا العام مع حفظ حق الطالب  بتعويض  

املقررة. الدروس 
4- إعادة إعطاء 90 لكل متعاقد ومستعان  
عــن كامــل أيــام الفصــل األول )ترشين 
واالستمرار  أول(  كانون  ثاين ترشين  أول

لبقية األساتذة«.  هكذا، كام دفعتم 

وأعلنــوا ان »غري ذلك ال عــودة، وليعلن 
وزيــر الرتبية إنهاء العام الدرايس وإعطاء 
افادات ترفيع  للطالب كافة يف كل املراحل، 
إذ ال ذنــب لهم يف ما حصــل خصوصا اذا 
قابلناهم  باشــكالية ما حصل عليه طالب 

ن«.  ل الخاص  التعليم 
وقال منصور: »إذا اعطانا وزير الرتبية هذه 
الحقوق الثالثة، مع تعهده  بحل اشــكاليات 
دفع مــا يعــرف ب90 للمتعاقدين كافة، 
واشكالية »الطاســة الضائعة« بتنفيذ قرار 
وزارة الرتبية بالقبض الشهري )الوزارة تتهم 
مديــري املدارس بالتقصري بإرســال جداول 
املعلمني كل شهر واملديرون يتهمون الوزارة( 
والتعهــد مبتابعة اقرتاح قانــون الضامن 
االجتامعي نعود للمــدارس والثانويات غري 
املقفلة أصال من قبل مديري رؤساء الروابط 
السلطوية القادة )امللتهني بانتخابات زعامة 
روابط ويخافون من تبني اي موقف حفاظا 
عــى نتيجة جيدة بانتخابــات األحد( الذين 
يرضبــون يف العلن ويذهبون للجلوس وراء 
مكاتبهــم يف الرس ليقبضــوا ما أراده »الله 
لهم« إال بوجــه الطالب واملتعاقدين والكثري 

من اخواننا أساتذة املالك«.

عقدت روابط التعليم الرســمي اجتامعا 
عرضــت فيه للمســتجدات أعقاب مقررات 
مجلس الوزراء، وأصــدرت بيانا، أكدت فيه 
أنه »مل يكن إعالن الروابط عدم القدرة عى 
الحضور اىل املــدارس واملعاهد والثانويات 
مــن باب املزايدات والنكد، بل كان شــعورا 
مطلقا بالحال االقتصادية واملعيشــية التي 
وصــل إليها املعلمون واألســاتذة وأرهقت 
كاهلهم وسلبت قدراتهم، والتي مل تلق آذانا 
صاغية من املســؤولني يف حكومة جل ما 
النقد الدويل  يهمها تلبية رغبــات صندوق 
واالمتثــال ألوامره ولذلك أقــرت بعضا من 
الفتــات الذي وعد به رئيس الحكومة نجيب 
ميقايت غري كاف ومل نرض به إال أنها أرصت 
عى إعطاء الفتات الذي ال يسمن وال يغني«. 
ورأت أن »هــذا التأخــري وإطالة املدة يف 
واملعلمني  األســاتذة  املقررات، جعل  إصدار 
يف مواجهــة مع األهــل والتلميذ، يف حني 
أن املشــكلة املعيشــية الضاغطــة تنهك 

حياتهم«، مشــرية إىل أن »مقررات مجلس 
الوزراء عى هزالتها ليســت واضحة لجهة 
تاريخ اإلســتفادة منها ومتى تصبح واقعا 
ملموســا وتصل إىل مستحقيها املستفيدين 
من دون تقنني من املصارف، وال بد أيضا من 
توضيح املدة الزمنيــة التي يرسي بها رفع 

للمتعاقدين«.  الساعة  أجر 
واكــدت أن »ال فائــدة وال قيمــة لــكل 
التقدميات التي يتــم الحديث عنها طاملا أن 
حــزب املصارف ميســك بالرواتب واألجور 
والتقدميــات وبأمــوال صناديــق املدارس 
والثانويات واملعاهد ويصدرها كام يحلو له، 
واضعا سقفا للسحوبات يختلف من مرصف 

إىل آخر ومن فرع إىل آخر«. 
وعليه، أعلنت الروابط انه »سيتم عقد لقاء 
عاجل مع وزيري الرتبية واملالية إلستيضاح 
األمور وليبنى عى اليشء مقتضاه، ويبقى 
قرار  تعليق العودة إىل التدريس نافذ املفعول 

إىل حينه«.
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عقد  املجلس املركزي يف مرصف لبنان 
اجتامعاً امس برئاســة الحاكم رياض 
ســالمة، ومتت  املوافقة خالله، عى 
متديد مفاعيل التعميم األســايس رقم 
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للتجديد.
وأكــد  الحاكم يف بيــان صادر عن 
املــرصف بعد االجتــامع، أن »التعاطي 
بــاألوراق النقدية  بالــدوالر األمرييك 
مقابل األوراق النقدية باللرية اللبنانية، 
مســتمر مع املصارف من  دون ســقف 
            .«Sayrafa محّدد، عى سعر منّصة

1 ــم 1 ــ ــي رق ــاسـ سـ ــد مــفــاعــيــل الــتــعــمــيــم ا ــمــدي ت

تم امس  توقيع اتفاقية اســتجرار الطاقة  
الكهربائية من األردن عرب ســوريا إىل لبنان، 
وقعــه وزراء الطاقــة اللبنــاين  واالردين 

والسوري.
ورشح زير الطاقــة اللبناين ان االتفاقية  
مهمة جداً، موضحاً أنها ستؤّمن 250 ميغاوات 
مــن الكهرباء بالتعــاون مع االردن  ومؤازرة 
االشــقاء يف ســوريا. وقال: نعّول عى هذا 
العمل العريب املشــرتيك يك نوسع  التعاون 

بني الدول العربية.
وأضاف: مــا كان من املفرتض انجازه بـ 6 
اشــهر تم  إنجازه بشهرين. يبقى العمل عى 
موضــوع التمويل من البنك الدويل يف أرسع 
وقت  ممكن لتصبح هذه االتفاقية حّيز التنفيذ.
من جهته، قال وزير الطاقة والرثوة املعدنية  
األردين صالح الخرابشة: مرسورون بوجودنا 
يف بريوت يف هــذه اللحظة التاريخية التي  

خاللها نوقع عقد تبادل الطاقة مع لبنان.
واكد ان »اهيمة هــذا التوقيع هو ان نعزز  
التواصــل بني بالدنا والنهــا تأيت يف ظرف 

حســاس يواجهه اشــقاؤنا يف لبنان ونحن 
ملتزمــون  بالتعــاون يف مــا بيننا ملصلحة 
الجميــع«. وتابع: هو حدث مهم يشــجعنا 
للســري  اىل االمام وهناك توجيهات من القياة 
السياسية يف االردن للوقوف اىل جانب لبنان  
ونتمنــى ان يكــون فاتحة خــري للمزيد من 

التعاون.
وختم: ميكن زيادة عدد ســاعات التغذية 
مــن  األردن إىل لبنــان لكن هذا األمر بحاجة 

إىل دراسة للبنى التحتية والشبكة.
بدوره، قال وزير الطاقة الســوري غسان 
الزامل:  ندعم بشــكل دائم كل مراحل التعاون 
العــريب وهذا من اساســياتنا يف الحكومة 
السورية  التي كانت ترّص عى انجاح امللف يف 
أرسع ما ميكن وكان إرشاف مبارش من رئاسة  
الحكومــة عى املهامت التي انجزت يف وقت 
قيــايس. وع ان تكون فاتحة خري وبداية  

تعاون يف سائر املجاالت.
وكان رئيــس مجلس الوزراء نجيب ميقايت 
استقبل يف  الرساي، وزراء الطاقة الثالثة.                                 

ــة ــ ــاق ــ ــط ــ ــع اتـــــــفـــــــا اســــــتــــــجــــــرار ال ــ ــيـ ــ ــوقـ ــ تـ
ــا ــ ــوري ســ ــر  ــ ــب ــ ع ردن  ا مـــــن  الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 

ا وقي اال ال 

ن تجّمــع املطاحــن إىل أن الطحني  طــ
اصبــح متوافرا يف كل املطاحن  ويســلم اىل 
األفران بصــورة عادية. وصــدر عنه البيان 
اآليت:«عــى  اثر املتابعة العاجلة التي قام بها 
وزير االقتصاد والتجارة امني سالم مع مرصف  
لبنان واملعنيني، تم تحويل معظم فواتري القمح 

املستورد العالقة يف املركزي. 

لذلك،  يطم التجّمع اللبنانيني أن املطاحن 
املتوقفة عاودت انتــاج الطحني الذي اصبح 
متوافرا  يف كل املطاحن ويســلم اىل االفران 

بصورة عادية وفق اآللية املعتمدة . 
ويأمل  التجمع أن تستمر عملية تحويل مثن 
القمح املســتورد تلقائياً مام يؤمن االستقرار 
يف  هذا القطاع الغذايئ الحيوي واالسايس«. 

نــتــاج ... املــطــاحــن تــعــاود ا ــيــ ُفـــرجـــ ازمـــة الــر

املواد   أعلن نقيب مســتوردي 
الغذائية هــاين بحصيل ان »كل 
الرشكات خّفضت اســعارها مبا 
يتناســب مع ســعر الدوالر  يف 
الســوق السوداء«، مشريا إىل أن 
»عدم انخفاض االســعار بشكل 
يتام مع  ســعر السوق امر 

غري مقبول«.
وقال »عملية تغيري االســعار  
تســتلزم مــن 3 اىل 4 ايام لدى 
املستوردين وهذا ما حصل، لكن 
الرتاجع ليس باملستوى  املطلوب«. 
واعترب بحصيل ان »عى  الدولة 
ان تعطــي املناخ االســتثامري 
الواضح وتأمني شــبكة ضامن 

اجتامعي«.                  

اســــــعار الســــــلع لم تنخف بعد... وبحصلي يشر

ا السل ا ا ا

جوزف فرح

لوزير اإلقتصاد السابق رائد خوري نظرته الخاصة 
يف  امور الوطن واألزمة التي يعيشها ال سيام املالية 
واالقتصادية وهو غري متفائل  باملســتقبل ويرى ان 
املوازنة التي يتم مناقشــتها حاليا ال تلبي طموحات 
الشــعب  اللبناين وهي تفتقد اإلصالحات املطلوبه. 
كــام يــرى ان الرؤيه االقتصاديــه الصحيحه غري  
موجــوده والخطه الحكوميه تــؤدي اىل مزيد من 

االنكام والتدهور.
ويقــول : لقد برهنــت  الطريقه املتبعه يف إجراء 
املوازنات حتى اآلن انها بدائية جدا وال تلبي طموحات  
لبنــان ألنها عمليا هي جمع أرقــام بينام يجب ان 
تكون امليزانيه اليوم جزء من خطه  شــامله عنوانها 
األسايس اإلصالحات املعروفه واألهم من ذلك كيفية 
توسيع حجم اقتصادنا  ألن زيادة ايرادات الدولة تتم 
بطريقتني او بإبقاء الرضيبه عى ما هي عليه وتكبري  
حجم اإلقتصاد او اإلبقاء عى حجم اإلقتصاد الصغري 
مع رفع قيمة الرضيبه وهذه  الطريقه األخرية خطره 
جدا ألنها تزيد االنكام وهي لألسف املتبعه حاليا 
إذ ال يوجد  رؤيه واضحه يف كيفية تكبري اإلقتصاد. 
ان رفع الرضيبه اليوم وسط حجم اقتصاد صغري هو  
انتحار ألننا ال نستطيع تحصيل الرضائب إذ ان الحركه 
االقتصاديه ســتخف ويزداد  االنكام ومن ناحية 
اخرى ندخل يف دوامة تؤدي اىل املزيد من االنكام 
والعــذاب .انا  ارى ايضا ان املوازنه ال تســتطيع ان 
ا لخمس ســنوات لألمام.  تكون لســنة واحده ا
لنفرض  ان الدوله اعتمدت خطه اقتصاديه ما ورأت 
برضورة دعم بعــض القطاعات فعليها ان تخفض  
لهذه القطاعات الرضيبه وإعطائها بعض املحفزات 
والحاميه الجمركية والرضائبيه  والعقاريه. ان هذا 
األمر غري موجود حالياوانا أتســاءل عى اي أساس 
يتم وضع ميزانيه  دون أية رؤيه؟! .. انها جمع ارقام 
والحجــة الدامئة انه ال يوجد وقت كاف . فيها رؤيه  
اقتصاديه؟  ويعترب خوري ان املفاوضات مع صندوق 
النقد الدويل هي  إلرضاء صندوق النقد الدويل . انا مل 
ار شيئا يف خطة التعايف وحتى معاملها غري  ظاهره 
. ان الكالم اليوم يدور حول اإلتفاق عى الخســائر 
فامذا يعني هذا يجب بلورة  كيفية توزيع الخســائر 
وكيفية النهوض باالقتصاد والخطط املســتقبليه. 
بإمكانهــم التفاوض  ملئة عــام دون الوصول اىل 
نتيجة. ان الحكومه اليــوم هي حكومة انتخابات 
وســتنتهي مدة  واليــة مجلس النواب قريبا لذلك ال 
اعتقد انهم ســيصلون اىل اتفاق مع الصندوق ويتم  
تصديقه يف مجلس الوزراء وينتقل بعدها اىل النواب 
للتصديق عليه؟  ان كل عمل الوزراء والنواب خصوصا 
هــو التفكري باالنتخابات  وكيف يؤمنون الفوز بها . 
انا اجزم بأنهم لن يســتطيعوا اتخاذ قرارات صائبة 
وموجعــه  فال شــخصياتهم وال تاريخهم يوحيان 
بذلــك كام ان ثقة النــاس بهم قد انهارت لذا ال قدره  

لديهم عى مواجهة الناس واقناعهم برشب الكأس 
املر يف سبيل قطع املرحله الصعبه .  انهم لن يقوموا 
باالصالحات وقبل االنتخابات لن يحدث شــي عى 
هذا الصعيد.  ووازن خوري الصالحيات االستثنائية 
املعطاة لوزير  املالية حيث اعترب ان لهذا األمر ناحيه 
ايجابيه واخرى ســلبيه ففي األوىل ال نســتطيع  
تــرك اتخاذ القرار ملجموعه ال تســتطيع اإلتفاق لذا 
يجب حرصه بشــخص واحد اما الناحيه  الســلبيه 
فتتلخص بإســاءة هذا الشــخص الترصف والقيام 
بأمور خاطئه. انا ارى بغية ترسيع  األمور ال بد من 
الوثوق بأشــخاص معينني مع مراقبتهم وإمكانية 
نــزع الصالحيه منهــم.  يف لبنان ال احد يثق بأحد. 
هذه مشكلة تجعلنا عاجزين  عن التقدم ويجب ايجاد 
طريقة نعطي من خاللها الصالحيه لوزير املاليه مع 
إمكانية ســحب  هذه الثقة اذا أساء الترصف. أليس 
خطريا إعطاؤه صالحية تحديد الدوالر الرضيبي ؟ انا  
لهذا أقول اذا أساء استعامل صالحيته يجب انتزاعها 
منه بطريقه قانونيه.  أليس خطريا ان يكون القرار 
النقــدي بيد حاكم املرصف  املركزي والقرار املايل بيد 

وزير املاليه الذي كان أحد مساعديه سابقا؟

 البديل 
  هل يوجد بديل عن ذلك؟.. لقد رأينا مامرســات 
الدوله  وهي كلها هدر وفســاد ورسقة وسوء إدارة 
وعجز وفشــل . هل يجوز تسليم القرار لدولة  اثبتت 
فشلها بإدارة البلد اقتصاديا وماليا وغريه . ان الدوله 
هــي من كرست القطاع  املرصيف واملرصف املركزي 
.لقد أســاءت إدارة البالد. انها الحكومات املتعاقبه 
ومجلــس  النــواب.  ويربط خــوري وضع القطاع 
املــرصيف مبا يجري مع صنــدوق  النقد انه مرتبط 
باملفاوضات التي ســتجري معه لقد انكرس القطاع 
املرصيف ألن الدوله  ال تستطيع رد ديونها وحتى يتم 
اإلتفاق عى كيفية اســتعادة املصارف حقوقها من 
الدوله  ومرصف لبنان ل تعيدها بدورها اىل املودع 

لن يتم ش يف القطاع حتى ذلك.  ان رأسامل املصارف 
كله هو 20 مليار ويبقى 80 مليار  من ســيتحملها 
؟يجب أوال إبرام اتفاق مع الصندوق لتحديد الخسائر 
وان يتحمل كل طرف  مســؤولياته اي الدوله أوال ثم 
املرصف املركزي واملصــارف وبعض كبار املودعني . 
اذا مل  نتوصل اىل إتفاق فال نســتطيع معرفة وضع 
املصــارف وكل ما يحىك عن الدمج ال قيمة له  اذا مل 
يدخل اىل البالد رســاميل جديده وهذا األمر يحتاج 
اىل ثقــة تحتاج بدورها اىل  إتفــاق مع الصندوق 
الذي يطلــب رؤيه اقتصاديه مثمرة. ويعرب خوري 
عن عــدم تفأؤله اذ  يوجد مخاض وعى الشــعب 
اللبناين االنتخاب حســب مصلحته ال غريزته التي 
تفــرز نوابا غري  كفوءين إلدارة اكرب أزمة يف تاريخ 
لبنان والعامل . عى األحزاب اليوم ان تطور  نفســها 
وتفرز ممثلني عنها جديرين وإال ســيصغر حجمها 
مع الوقت .  ال بد ان يعي الشعب عى مصلحته لكنني 
اعتقد بأننا  ســندخل يف مخاض ولن يحدث التغيري 
يف هذه اإلنتخابات اننا سنحتاج لسنني عديده . اننا  
ال زلنا قارصيــن يف إدارة بلدنا وعى املدى الطويل 
يوجــد أمــل يالتغيري. اذا حدث  إتفــاق إقليمي بني 
ايران والخليج رمبا ستســري األمور بشــكل أرسع. 
لألســف اننا نتكل عى  الغري دامئا. اننا محكومون 
بجهلنا أوال إذ أننا ال نعرف إختيار األشــخاص الذين  
يعملــون للنهوض بالبالد . كام ان القوى الخارحيه 
تحكمنــا بتدخالتها وكل القوى  السياســيه تتمول 
مــن الخارج وهــي مرهونه بقرارها لهــا واحيانا 
مصلحــة البالد تتعــارض  معها. وأمتنى خوري أال 
تتأجل اإلنتخابات. انه اســتحقاق دســتوري مهم 
بعد أزمة كربى.  ويتحدث خوري عن ارتفاع اســعار 
الســلع رغم تراجع الدوالر فقال :عندما كنت وزيرا 
لالقتصاد  استطعت وضع أناس يف السجن وانا أقول 
ء مستحيل .ان للوزير صالحيات وباستطاعته   ال 
بالتعاون مع القضاء والقوى األمنية السيطره عى 
ا  األمور. ان الصعوبة ليســت  بالصالحيات فقط ا
بقدرة املراقبني عى القيام بأعاملهم بســبب كلفة 
التنقل  الباهظه واملشــكله تتوزع عى نطاق البالد 
وليســت محصورة مبتجر واحد فكيف باستطاعتنا  
مراقبــة البضاعه اذا تم رشاؤها عى ســعر عال او 
منخفض؟ ان الطريقه الفضى برأيي هي  التســعري 
بالدوالر واملحاســبه يف املتجر حسب سعر الرصف 
اليومــي . ان هذا األمر يحتــاج  اىل تعديل القانون 
املتعلق بالتســعري بالعمله الوطنيه أو ايجاد طريقه 
اخرى ملعالجة  األمر. ان مراقبة كل املتاجر يف لبنان 
مستحيله وال ميكن تحميل وزارة اإلقتصاد اكرث  من 
طاقتها. وابدى خوري اسفه لعدم استعانة الحكومة 
النها  بخطة ماكنزي املوضوعــة عى الرف  حاليا 
تــدرك انها حكومة انتخابات وســتقوم بإجراءات 
رسيعــه اىل جانب وضع  امليزانيه والبدء مبفاوضة 
الصندوق . لكن كل خطه ال تتضمن رؤيه اقتصاديه 
منبثقه  عنها اسرتاتيجية ماليه ونقديه ال معنى لها . 

ــة اقــتــصــاديــة لها ــ ي ــهــا مـــوازنـــة جــمــع ارقــــا وال ر ــوري : ان ــ ــد خ ــ رائ
ندو النقد قبل االنتخابات .. وال نتائ مع  ع عل الر »خطة ماكنزي« و

تجّمعــت ســيارات الشــحن  والنقل الربي 
والصهاريــج، منذ الســابعة صباح امس عند 
تقاطعات الطرق املؤدية اىل  الرساي الحكومي، 
تلبية لالعتصام الذي دعت إليه اتحادات ونقابات 
قطاع النقل الربي  يف مختلف النقاط املحيطة 
يف الرساي: تقاطع ســبريز - برج املر، تقاطع 
الرينغ،  الســتاركو عند مدخــل الرسايا لجهة 
بلدية بريوت، مدخــل الرسايا الجنويب لجهة 
زقاق  البالد وتقاطع جريدة النهار يف وســط 
بريوت، فيام عملت قوى االمن ورشطة البلدية 
عى  ابقاء الطرق يف محيط الرسايا مفتوحة.

  ويــأيت  االعتصام »اعرتاضاً عى عدم تنفيذ 
االتفاقية التي حصلت بني اتحادات  النقل الربي 
ورئاسة مجلس الوزراء يف شهر ايلول املايض، 
وتوجيه رســالة ملا ستقوم به  اتحادات النقل 

الربي مطلع شهر شباط املقبل«.
وانضّم رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل الربي  
بسام طليس إىل املعتصمني تزامناً مع انعقاد جلسة 
مجلس الوزراء، وألقــى كلمة  قال فيها »توضيحا 
ألي التباس نحن اعلنا باالمس انه سيكون لنا تحرك  
محــدد يف توقيت معني يف محيط الرسايا مواكبة 
مع جلسات مجلس الوزراء. ونحن مل نقطع  الطرق 
امام الوزراء ورئيــس الحكومة، الن من مصلحتنا 
كام مصلحة ســائر اللبنانيني  باجتامع الحكومة 
ومناقشة الشؤون االجتامعية واملالية واالقتصادية 
واملعيشــية  واملطلبية للناس. لكن نتمنى ان توصل 
االجتامعــات اىل النتائــج املبتغــاة التي ينتظرها  
اللبنانيون«. أضاف: رســالتنا اليوم مقدمة للتحرك 
املعلن ســابقا ملا ســيجري يف  اوائل شباط املقبل، 
لنقــول للحكومة املجتمعة اليــوم ان عليها التزام 
االتفاق الذي  جرى مع رئيس الحكومة يف 10/26 
الذي تتضمن بنــوده أمورا لها عالقة بقطاع النقل 
الــربي  والتي لها انعــكاس ايجايب عى املواطنني 

والعسكريني.
  وتوّجــه اىل رئيس  الحكومــة نجيب ميقايت 

بالقــول: يف ذلك االجتامع انــت مل تخربنا حينها 
أن املوضــوع هو  عنــد الوزيرين عيل حمية ووليد 
فيــاض، وال عند نجالء ريا بل كان االتفاق معك  
وبرئاســتك، وانا ابلغتك وقتذاك أنه يف حال انك انت 
والحكومة ال تستطيعون التزام بند  دعم قطاع النقل 
الــربي فلتخربنا يف حينــه حتى نبحث عن صيغة 
اخرى، اال ان اجابتك  وقتذاك انك موافق ومتمســك 
باالتفاق، كام حصل نقا يف موضوع االعتامدات 
وكيفيــة تأمني  متويل القطــاع وصوال اىل فكرة 
اقتطــاع مبلغ من متويــل البنك الدويل لدعم النقل 
ا  الربي،  مع موافقة وزير االشغال الذي كان حا
االجتامع وابدى موافقته حينذاك عى هذا  االقتطاع.

  وانتقــد طليس »عدم  ابالغ الرئيس ميقايت لهم 
وجود مشكلة يف موضوع االقتطاع من قرض البنك 
الدويل وظهور  املشاكل تباعا والتي مل يبلغهم اياها 
الرئيــس ميقايت خالل االجتــامع، فهو قال الحقا  
إن األمــر بحاجة الجتامع الحكومة، مع انه خالل 

االجتامع مع ممثيل النقل العام مل  يقل ذلك«.
  أضــاف: اليوم تجتمــع  الحكومة، فليتم وضع 
بنــود االتفاق عى طاولتها، ولريفض الوزراء، ومن 
بعدها لكل حــادث  حديث. انت مل تضع البنود ومل 

تناقشــها اصال، حتى وضعت االمور عند الوزير 
حمية يف  حني انك انت الناطق الرســمي باسم 
الحكومة واالتفاق كان معك شــخصيا. فلامذا 

نقل  املسؤوليات من شخص إىل آخر؟
   ودعــا طليس الرئيــس  ميقايت إىل »طرح 
املوضوع اليوم وليأخذ مجلــس الوزراء قراره. 
ال ميكنــك رمي  املســؤوليات عند بعض الوزراء 
خصوصا لدى وزير االشــغال ما دام انك موافق 
عى اقتطاع  االمر من قرض البنك الدويل«. وأكد 
أن »حركة قطاع النقل الربي ليس ضد  الشــعب 
اللبنــاين، والتحرك الرســالة اليوم موجه اىل 
الحكومة مجتمعة واىل شخص رئيسها  املعني 
املبارش بتنفيــذ االتفاق، ونأمل اال يوصلونا إىل 
التحرك املبارش يف بداية  شباط، ألن مشهد 1/13 
ســيتكرر عى كافة االرايض اللبنانية«، محمال 
املســؤولية  إىل رئيــيس الجمهورية والحكومة«. 
وقــال: الظروف املعيشــية واالقتصادية للناس مل  
ابات واقفال طرق والكرة يف ملعب  تعد تحتمل ا
الحكومة ورئيسها، ومشكلتنا ان هناك  اتفاقا حصل 

فاما ينفذ او ال.

 األسمر 

يف السياق، رأى رئيس االتحاد العاميل العام بشارة  
األســمر أنّه »إذا ُدعم اليوم قطاع النقل الربي، فإنه 
يصبح ممكنــاً أن  نوّفر عى املواطنني من تكاليف 
النقل«. وأشــار يف حديــث إذاعي، إىل أّن  »التحرك 
اليوم ال يعتمد عى قطع الطرقات وإعاقة تحركات 
ا سيكون  أمام مجلس الوزراء، املكان  املواطنني، إ

الذي كان يجب أن تُبحث فيه خطة النقل«.
وأكد أّن »مرشوع املوازنة العامة  يركّز عى الرسوم 
والرضائب، كام فيه رســوم تنّص عى تخفيضات 
عائلية، يجب أن  تُســتكمل باعطيــة اجتامعية، 
للقطاعــني العام والخــاص«. واعترب أن »البطاقة  
التمويليــة مل تصبح نافذة بعد لغياب التمويل، وما 
زال الوقت أمامنا حتى آذار املقبل،  فلننتظر«.               

مــــــا الســــــراي تزامنــــــا مع جلســــــة املوازنة اعتصــــــا »النقــــــل البري« 
ــــــع االتفــــــا مع ميقاتــــــي عل جــــــدو مجلــــــ الوزراء ليــــــ : لو

اعلنت »مؤسســة مياه بــريوت وجبل لبنان« يف بيان  » 
أنــه عطفا عى البيان األخري الصادر عن مؤسســة كهرباء 
لبنــان، فقد تعرضت محطات  الضخ الرئيســية التي تتغذى 
بالتيار الكهربايئ بشــكل دائم من املؤسســة النقطاع شبه 
تام  بالتيار الكهربايئ منذ يوم السبت املايض، وهي محطات 

جعيتا، ضبية، األرشفية، آبار  املرشف.
  وتابــع البيــان:  »وينعكس ذلك انقطاعا شــبه تام عن 
، امل  األوســط،  التغذيــة باملياه يف مناطق ســاحل امل
األرشفية، جنــوب مدينة بريوت يف بــرج الرباجنة وحي 

وعرمون. السلم 
  وختم: »تأســف  مؤسســة مياه بريوت وجبل لبنان ملا 
»تــؤول إليه الظروف الصعبة وتؤكــد إعادة  التغذية باملياه 
إىل ما كانت عليه يف الســابق فور تحســن التغذية بالتيار 

الكهربايئ.                             

ــا ــيـ ــاملـ ــة بـ ــ ــذي ــ ــ ــ ــت ــ تـــــراجـــــع ال
ــاء ــربـ ــكـــهـ ــاع الـ ــ ــط ــ ــق ــ بـــســـبـــب ان

اعلنــت وزارة املالية بــان مرشوع املوازنة 
و اقتصادي 3 باملئة يف 2022 بعد  يستهدف  
انكامشــه 2 العام املايض، من خالل تحقيق 
39 مليار لــرية وإنفاق 49417  إيــرادات  15
2 باملئة من الناتج  مليــارا، ليصل العجز إىل 3
املحيل  اإلجاميل يف مســودة موازنة 2022 

1 يف املئة يف 2021.، كام يخطط  مقابــل 1
العتامد سعر  رصف واقعي.

واعلنــت املالية يف تقريــر حول مرشوع 
قانون  املوازنة العامة لعام 2022، اســتمرار 
تعليق دفع اســتحقاقات ســندات الخزينة 

بالعملة  األجنبية.                  

ر واقعي وزارة املاليــــــة : نخط العتماد ســــــعر 



ــات ــيـ دولـ ــيـــات   ــربـ عـ
الخميس 27 كانون الثاين 2022

كشف اإلعالم اإلرسائييل عن محادثات 
تجــري وجّس نبض بني الواليات املتحدة 
والسعودية واإلمارات و«إرسائيل«، حول 
كيفيــة الرّد عــى الهجامت األخرية من 

اليمن عى أرايض اإلمارات. 
رتس« اإلرسائيلية،  وقالت صحيفة »ه
إّن »إرسائيــل« أصــدرت عــدة بيانات 
إدانــة ألول هجوم يف أبو ظبي، وأعربت 

عن تضامنها مع اإلمارات«.
وأشــارت إىل أّن »هــذه األمور تجري 
يف فــرتة توثيق العالقــات بني البلدين، 
بعد توقيــع اتفــاق التطبيع بينهام يف 
15 أيلــول 2020، فيام توجد أكرث زيارات 
ومناسبات علنية يشارك فيها الجانبان«.
وإّذ لفتــت إىل أنه تــّم اإلعالن أمس 
الثالثاء عــن زيارة مخططــة للرئيس 
إسحاق هرتســوغ، يف األسبوع املقبل، 
مــارات، بّينت أنه »ومــع هذا، عندما  ل
تُهاجم اإلمارات، ال يوجد الكثري مام ميكن 
إلرسائيل فعله من أجل مســاعدة علنية 

للحفاظ عى أمنها«.
وأشــارت إىل أنه »يف الدول التي عى 
عالقة مع اإلمارات، هنــاك انطباع بأّن 
الهجامت رفعت منسوب الضغط يف ديب 

وأبو ظبي«.
صواريــخ »أنصار الله« ميكن أن تصل 

اإلرسائييل  اإلعــالم  إيالتوتنــاول  إىل 
القــدرات العملياتية التي تظهرها حركة 
رتس« إّن »جزءاً  »أنصار الله«، وقالت »ه
من الطائرات املسرّية والصواريخ الجّوالة 
يف اليمن ميكن أن يصل إىل مدى هجوم 
يف منطقة إيــالت، رغم أّن الحديث عن 

مسافة أكرث من 2000 كلم«.
كام تناولت الصحيفة تهديدات القوات 
املســلحة اليمنية التي أشــارت إىل أّن 
»إرسائيل ســتكون الهدف التايل ألنصار 
الله«، الفتًة إىل أنّه »من املشــكوك فيه 
كثــرياً  حصول هــذا يف القريب، لكنهم 
يف املؤسسة األمنية ال زالوا يأخذون هذه 

اإلمكانية بالحسبان«.
مراسل قناة »كان« اإلرسائيلية، اعترب 
من جهته، أّن »التوقيت الفت، مع الزيارة 
األوىل لهرتسوغ إىل اإلمارات بدعوة من 
حاكم ديب محمد بن راشــد آل مكتوم«، 
مشــرياً إىل أّن »الزيارة تســتمر يومني 
يجتمــع خاللها مــع ويل عهد أبو ظبي 
محمد بن زايد آل نهّيان، ويف اليوم التايل 

سيكون يف إكسبو- ديب«.
القوات  بكلــامت مقتضبة وّجهــت 
املســلحة اليمنيــة تحذيــراً جديداً إىل 
اإلمارات باستهداف املزيد من املواقع فيها 
رداً عى استهداف املدنيني اليمنيني، بينها 

معرض إكسبو-ديب الدويل.
تغريدة  عقب   ، اإلرسائيــيل أ القلق 
عــى »تويرت« للمتحدث باســم القوات 
العميد يحيى رسيع،  اليمنية  املســلحة 
حيث توقفت وسائل إعالم إرسائيلية عند 
توقيتها، بالتزامن مع زيارة هرتسوغ إىل 

اإلمارات.
وســبق ذلك، تحدث مسؤول ميني يف 
العاصمة صنعاء عن توّرط »إرسائيل« يف 
الحرب عى اليمن، وقال إّن هذا األمر، قد 

يجعلها »يف مرمى الهجامت اليمنية«.
وقال نائب رئيس هيئة األركان العامة 
يف حكومــة صنعاء، اللــواء الركن عيل 
، إّن »لدينا أسلحة تصل إىل حيث  املوش
نريد داخل دول العداون أو املساندة لها«، 
مشرياً إىل أّن »عملية إعصار اليمن الثانية 
أكّدت عظمــة تنامي قوة الردع اليمنية، 
وأنهــا أضحت مؤّهلة للوصول إىل عمق 

دول العدوان«. 
وأفادت وكالة أنباء اإلمارات،  نقالً عن 
وزارة الدفاع، باعرتاض صاروخني أُطلقا 

من اليمن باتجاه إمارة أبو ظبي.
اليمنية  القّوات املســلحة  كام أعلنت 
تنفيذ عمليــة »إعصار اليمــن الثانية«، 
رّداً عــى تصعيد العــدوان وجرامئه يف 

العمقني السعودي واإلمارايت.

ــدات الــيــمــنــيــة ــديـ ــهـ ــتـ ــن الـ ــ ــال »إســـرائـــيـــلـــي« : قـــلـــق م ــ ــ إع

أعلنت البعثة الروسية لدى األمم املتحدة أّن الواليات املتحدة 
تقوم بتعزيز مواقع اإلرهابيني من تنظيم »هيئة تحرير الشام« 

اإلرهايب يف إدلب بشامل سوريا.
وقالــت البعثــة يف بيان لهــا، إنه »تحت ذريعــة العناية 
بالسوريني الذين يحتجزهم إرهابيو »هيئة تحرير الشام« قرساً 
يف إدلب مبثابة دروع برشية، تقوم الدبلوماســية األمريكية 
من ناحية الواقع بدعم املســلحني عى حساب دافعي الرضائب 

األمريكيني«.
وتابعت: »ال تّدخر الواليات املتحدة جهداً إلعادة تكوين صورة 
قاطعي الرؤوس يف إدلب، وتقدمهم كأنهم بديل للحكومة يف 

دمشق«.
وأشــارت إىل أّن الواليات املتحدة »تحتل ليس فقط منطقة 

التنف، بل وكامل منطقة شامل رشقي سوريا«.
وأضافت أّن عى واشــنطن أن »تنســحب من األرايض التي 
تحتلها بصورة غري رشعية، وتعيد لدمشــق األرايض الخصبة 
وراء الفرات وتكف عن نهب البالد، حيث تنقل منها قوافل من 

شاحنات النفط الذي تّم استخراجه يف شامل رشقي سوريا«.
ودعــا البيان الواليات املتحــدة إىل الوفاء بالتزاماتها فيام 
يتعلق بتشــغيل آلية إيصال املساعدات اإلنسانية عرب الحدود 
إىل ســوريا، موضحــاً أّن »قرار مجلس األمــن التابع لألمم 
املتحــدة يعني الوفاء بعدد مــن االلتزامات، ويف املقام األول 
من قبل الواليات املتحدة بعد أن أوفت روسيا بوعدها ووافقت 
عــى متديد عمل اآللية عرب الحدود ملدة 6 أشــهر أخرى، لكن 
الجانب األمرييك أظهر نفســه بشكل غري مقنع خالل األشهر 
الســتة املاضية وبالتايل فإن األشــهر الستة املتبقية هي 

فرصة ممتازة لتصحيح الوضع«.
وكان مجلــس األمن الدويل تبنى يف متوز من العام املايض 
قراراً بتمديد آلية إدخال مساعدات إنسانية إىل سوريا من خالل 
معرب حدودي واحد وملدة 6 أشهر، عى أن يتم التمديد الحقاً لـ6 
أشهر أخرى تنتهي يف العارش من متوز 2022، بناًء عى تقرير 
لألمني العام لألمم املتحدة حول شــفافية العملية والتقدم يف 

إيصال املساعدات من الداخل.

ــن فـــي ســوريــا ــي ــي رهــاب ـــل دعـــم ا ــطــن تـــوا مــوســكــو : واشــن

ــومــات  أفـــــادت مــعــل
التحالف  شّن  صحافية عن 
هي  جوية  غارات  السعودي،  
األعنف عى أنحاء متفرقة من 

العاصمة اليمنية صنعاء
وأكدت شّن أكرث من 20 غارة 
جوية للتحالف عى العاصمة 
صنعاء ومحيطها، اســتهدف 
عدد منها مطار صنعاء الدويل 

وقاعدة الديلمي الجوية.
التحالف  طائرات  شّنت  كام 
5 غارات عى منطقة الصباحة 
يف مديريــة بني مطر غريب 
صنعاء وعى منطقة النهدين، 
إضافًة إىل غارتني عى منطقة 
العاصمة.  جنــويب  الحفــا 
واستهدفت الطائرات أيضاً برج 

اتصــاالت يف جبل عزّان وآخر يف جبــل عيوه مبديرية ُعتمة 
مبحافظة ذمار وسط اليمن. 

بات طائرات التحالف باستهدافها بـ 38 غارة  وتواصلت 
جوية محافظات مأرب والجوف وتعز وشبوة خالل الساعات 
املاضية، حيث طال القصف بـ 28 غارة جوية مديريات الجوبة 
والــوادي وحريب ومجزر مبأرب شــاميل رشقي اليمن، كام 
اســتهدفت بـ 3 غارات جوية عقبة الُقنــُذع مبديرية بيحان 

شبوة رشق البالد.
وطال القصف الجوي بـ 6 غارات جوية مديريتي الحزم وخب 
والشعف بالجوف، بينام شنت غارة جوية عى مديرية مقبنة 
بتعز جنوب غرب اليمن . هذا وزعم التحالف الســعودي تنفيذ 

53 عملية استهداف ضد قوات صنعاء يف مأرب والبيضاء خالل 
ال 24 ساعة املاضية . 

وكان التحالف السعودي اســتهدف أمس محيط العاصمة 
صنعاء بسلســلة من الغارات، طالت إحداها شبكة اتصاالت، 

بعد ساعات من عودة اإلنرتنت إىل العمل.
وأتت هذه الغارات يف وقت ال تزال أصداء الرد االســرتاتيجي 
عى مجازر التحالف الســعودي اإلمارايت تحت عنوان عملية 

»إعصار اليمن« الثانية تتفاعل.
واســتهدفت القوات املسلحة اليمنية ضمن عملية »إعصار 
اليمن« الثانية اإلمارات والســعودية، رّداً عى تصعيد التحالف 
غاراته  يف األيام األخرية، والتي راح ضحيتها عرشات الشهداء 

والجرحى.

نعــــــاء ومحيطها « عل  ارة جوية لـــــــ »التحال  2 اليمــــــن : 

زار رئيس الحكومة العراقية، 
والقائد العام للقوات املسلحة، 
مصطفــى الكاظمي، منطقة 
الرشيط الحدودي مع سوريا.

وقال الكاظمي من هناك إّن 
رشاف  »زيارتنــا اليوم تأيت ل
اإلجــراءات  عــى  املبــارش 
واالحتياطــات املعمــول بها 
مــن قبل أبطالنــا يف القوات 
مضيفاً  والعسكرية«،  األمنية 
أّن »حضورنــا لهــذا املــكان 
تأكيــد لحضور الدولة القوي، 
وجاهزيــة قواتنا املســلحة 
للتصّدي ألي محاولة تستهدف 
العبث بأمن بلدنا واستقراره«.

وتابع: »استمعنا إىل اإليجاز 
األمنــي، وأنا عــى اطالع مبارش ومتابعــة يومّية لتطّورات 
األحداث املختلفة، وكيّل ثقة بقدراتكم وعزميتكم عى حامية 
العراق والعراقيني، والتصدي لحامقات إرهابيي الخارج والداخل، 
الســاعني إىل تكريس الفوىض، وتقويض مؤسسات الدولة، 

ملصالحهم الشخصّية، لكن خاب فألهم«.
وتوّجه الكاظمي إلرهابيي تنظيم »داعش« قائالً: »ال تجّربونا 
فقد حاولتم كثرياً وفشــلتم، وستحاولون كثرياً وستفشلون. 
تعلمــون جّيداً أننا نالحقكم، داخل العراق وخارجه، وتعلمون 
جّيداً أّن دم العراقّيني بالنســبة إلينا غال جّداً، وستدفعون مثن 

كل حامقة ارتكبتموها«.
وكــّرر تحذيره: »أنتم مجموعة عصابات ال مكان لكم بيننا، 
هــذا قرارنا وقــرار كل عراقي رشيف قبل أن يكون قرار الدولة 
والحكومة واملؤّسســة األمنية. لــن نقبل إاّل بالقضاء عليكم، 

وحامية أرضنا وأعراضنا«.
كــام توّجه رئيس الحكومة العراقيــة إىل عنارص الجيش 
قائالً: »إخويت وأبنايئ يف القوات األمنية.. أنتم اليوم أقوى ماّم 
كنتم عليه باألمس، وغداً ستكونون أقوى بإذن الله. أمن العراق 
مســؤوليتكم، وال تهاون إزاء هذه املسؤولية العظيمة«، مؤكداً 
أّن »دماؤكم غالية، لذلك عليكم االلتزام بالتعليامت والتوجيهات 

العسكرية، وتنفيذها عى أتم وجه ممكن«.
وإذا أشار إىل أّن »البالد تُحفظ وتُصان عندما تكون الحدود 
مصونًة وممســوكة«، أكد الكاظمي أّن »الحدود اليوم مصونة 
وممســوكة بفضل جهود األبطال كذلك«، مشّدد عى أنه »لن 
نّدخر جهداً يف تأمني احتياجاتكم من أجل تأدية املهام املوكلة 

إليكم عى أكمل وجه«.

وتابع الكاظمي أّن »توجيهاتنا للقادة والضباط، ومسؤويل 
القطعــات املختلفة، أّن انضباط القوات وضامن ســري تنفيذ 
الخطط املرسومة مسؤوليتكم«، الفتاً إىل أن »عليكم أن تكّثفوا 
من جهودكم وأن تعملوا عى مدار الساعة، هذه املنطقة مهمة 
جّداً بالنسبة إلينا وإىل العدو أيضاً، وهذا يتطلب جهداً مضاعفاً 

وتعاوناً وتكامالً يف ما بينكم«.
رئيــس الحكومة العراقية ختم كالمه للقطعات املســلحة 
العراقية قائــالً: »عليكم أن تتحملوا كامل مســؤولياتكم. ال 
تتهاونوا، فمعنوياتنا صلبــة بفضلكم، وال يهزنّكم أي تهويل 
إعالمــي. إمكاناتكم وقدراتكم وروحكــم القتالية عالية مبا 
يكفــي للقضاء عى أي محاولــة أو حامقة، وهذا ما يجب أن 
يدركه اإلرهابّيون، ابتداًء من هنا من الخط الحدودي، ويف كل 

بقعة من أرض العراق«.
ويف أواخر شــهر كانون األول املايض، أعلنت هيئة »الحشد 
الشــعبي« العراقي عن »انطالق عملية أمنية من 5 محاور يف 

سلسلة جبال حمرين«.
ويف منتصف شــهر ترشيــن الثــاين 2021، أعلن العراق 
إطالق  عملية أمنية ضد »داعش« يف جبال حمرين مبحافظة 

دياىل، ملالحقة فلوله.
كــام أعلــن  آمــر فــوج الطارميــة يف قوات »الحشــد 
الشــعبي« إطاحة مجموعة من عنارص »داعش«، كانت تنوي 

استهداف العاصمة بغداد.
ويذكــر أنه يف الـ29 من كانــون األول 2021، أعلن العراق 
رسمياً »استكامل خروج القوات القتالية للتحالف الدويل كافة 
من البالد«. وأكد الكاظمي أّن »دور التحالف أصبح يقترص عى 

املشورة والدعم، بحسب مخرجات الحوار االسرتاتيجي«.

ــا ــونـ ــّربـ ــجـ تـ ال   : الــــســــوريــــة  ــدود  ــ ــ ــح ــ ــ ال ــن  ــ مـ ـــمـــي  الـــكـــا

األمريكيــة  الدفــاع  وزارة  أعلنــت 
الخارجية وافقت  أن وزارة  )البنتاغون( 
عــى صفقــة محتملة لبيــع معدات 
2 مليار دوالر،  عسكرية ملرص بحوايل 5
يف حني دعــا أعضــاء يف الكونغرس 
إىل إبقــاء القيود عى جــزء من الدعم 
األمرييك للقاهرة بسبب أدائها يف ملف 

حقوق اإلنسان.
وقامت وكالة التعاون األمني الدفاعي 
التابعة للبنتاغــون بإخطار الكونغرس 
بهذا االتفاق املحتمل الذي يشمل صفقتني 
لبيع طائرات نقل عسكرية وأنظمة رادار 

للدفاع الجوي.
وقد أفادت وزارة الخارجية األمريكية 
-يف بيــان- بأنهــا وافقت عى بيع 12 
طائرة عســكرية من نــوع »يس-130 

 130  per-C( »جيه ســوبر هركليز
( ملــرص، مع معدات متعلقة،  erc le

2 مليار دوالر. بتكلفة تقديرية تبلغ 2
وقالــت إن هذه الصفقــة املقرتحة 
»ســتؤدي لتحســني قــدرة مرص عى 
مواجهة التهديدات الحالية واملستقبلية، 
عن طريق توفري دعم جوي لقواتها عرب 

نقل اإلمدادات واملعدات واألفراد«.
وأضافت أن الصفقة ستدعم السياسة 
للواليات  القومــي  واألمن  الخارجيــة 
املتحدة »من خالل املساعدة يف تحسني 
أمن حليــف رئييس ال يــزال رشيكا 
إســرتاتيجيا مهام يف الرشق األوسط«، 
وأشارت إىل أن الصفقة لن تغري »التوازن 

العسكري األسايس يف املنطقة«.
ويف بيــان آخــر، قالــت الخارجية 

األمريكية إنها وافقت عى صفقة أخرى 
محتملة بتكلفــة تصل إىل 355 مليون 
دوالر لبيع أنظمــة رادار للدفاع الجوي 
للحكومة املرصية، مشرية إىل أن مرص 
طلبــت رشاء 3 رادارات أرضية من نوع 
-48(، ملساعدتها  »إس يب إس-48« )

يف التصدي للتهديدات الجوية.
وتأيت موافقــة الخارجية األمريكية 
بالرغم مام تبديه واشنطن من قلق بشأن 
سجل القاهرة يف مجال حقوق اإلنسان.

وكانت الخارجية األمريكية قد علقت 
يف أيلول املايض مســاعدات عسكرية 
ملرص بقيمة 130 مليون دوالر عى الرغم 
من ورودها يف امليزانية، وذلك بســبب 
عــدم تحقيق تحســن يف وضع حقوق 

اإلنسان يف البالد.

ــة ــقـ ــفـ ـ ــة تـــــجـــــيـــــز  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــيـ ــ ــ مـ ــة ا ــ ــ ــيـ ــ ــ ــارجـ ــ ــ ــخـ ــ ــ الـ
دوالر ــار  ــ ــي ــ ــل ــ م  2 بــــــ  ــر  ــصــ ــ مل مـــحـــتـــمـــلـــة  عـــســـكـــريـــة 

الرسيع  الدعم  قوات  أعلنت 
الحدود  إغالق  السودانية،عن 
ألسباب  الوسطى  إفريقيا  مع 

تتعلق بـ«مخاطر أمنية«.
القوات املشرتكة  وقال قائد 
بني  الحدودي  الرشيط  لتأمني 
الوسطى،  وإفريقيا  السودان 
العقيد أبرش باليل يف ترصيح 
الرســمية  الصفحة  نقلتــه 
لقــوات الدعــم الرسيع عى 
»فيســبوك« إنه »تــم إغالق 
الحدود بني السودان وأفريقيا 
الوسطى بشكل كامل ألسباب 

تتعلق مبخاطر أمنية«.
أضاف باليل أن »القوات التي 
الحــدود، عبارة  نفذت إغالق 
عن قــوات مشــرتكة ضمت 
وقوات  املســلحة  )القــوات 

الدعم الرسيع( الســــودانية، بجانب قوات من دولتي إفريقيا 
الوسطى وتشاد«.

كام كشف عن »مخاطر أمنية ومامرسات سلبية بني الحدود، 
ما اســتدعى إجراء السودان تنسيقاً مع إفريقيا الوسطى من 

جهة ومع تشــاد من جهة أخرى، لغلق الحدود بني البلدين«.

ويف ســياق منفصل، أكدت قوى الحرية والتغيري املعارضة 
يف السودان أنها ستتعاطى بإيجابية مع املبادرة التي أطلقتها 

بعثة األمم املتحدة بشأن دعوة جميع األطراف للحوار.
ويف بيان دعت قوى الحرية والتغيري إىل تحديد سقف زمني 
ملجمل العملية السياســية وفقاً إلجراءات واضحة ال تســمح 

بتطويلها وإفراغها من ُمحتواها.

ــا الـــوســـطـــ ــيـ ــقـ ــريـ فـ ـــلـــق حـــــدودهـــــا مــــع  ــو تـــ ــ ــر ــ ــخ ــ ال

أعلنت »قوات ســوريا الدميقراطية« )قســد(، ســيطرتها 
الكاملة عى سجن الصناعة يف محافظة الحسكة السورية.

ويف وقت ســابق أفادت معلومات، بتجدد االشتباكات بني 
عنارص »داعش« و«قســد« يف محيط ســجن الصناعة يف 

الحسكة وسط تحليق مكثف لطائرات التحالف الدويل. 
وقالــت مصادر  إّن »مجموعة صغرية من »داعش« رفضت 
االتفاقات والهدنة ومل تستسلم، وتتحصن يف جزء صغري داخل 

الســجن«، مشريًة إىل أّن »يوم أمس كان هدنة غري معلنة بني 
الطرفني بتنسيق أمرييك بريطاين«.

وأوضحت املصادر أّن »الهدنة متت عى أساس إفراج داعش 
عن عدد من أرسى قسد مقابل إجالء جرحاه ومعالجتهم«.

و دخــل وفد من التحالــف الدويل يضم جنــوداً أمريكيني 
وبريطانيني، ســجن الصناعة يف الحســكة، للتفاوض مع 

عنارص تنظيم »داعش«.

ــن ســـــيـــــطـــــرتـــــهـــــا الـــــكـــــامـــــلـــــة ــ ــ ــل ــ ــ ــع ــ ــ »قــــــــــســــــــــد« ت
ــة ــ ــك ــ ــس ــ ــح ــ عــــــلــــــ ســــــجــــــن الــــــصــــــنــــــاعــــــة فـــــــــي ال

أعلن عدد من لجان املقاومة 
يف الســودان عــن تصعيــد 
مفتوح تنديدا بقتل متظاهرين 
وخــالل مظاهرات ســابقة، 
وبينام أفرجت الســلطات عن 
9 من موظفي أطباء بال حدود 
بعــد توقيفهم، يبحث املبعوث 
األمــرييك للقــرن األفريقي 
الوضــع يف الســودان خالل 

جولة تشمل 5 دول.
كام قالت اللجان إنها تواصل 
بالحكم  املطالبة  االحتجاجات 
املدين وإبعاد العســكريني عن 

السلطة.
يف غضون ذلك، قالت لجنة 
أطبــاء الســودان املركزية إن 
مجمل اإلصابات يف مظاهرات  
بلــغ 169 منهــا 32 إصابة 

بالرصاص الحي.
وكانت لجنة أطباء الســودان املركزية قد أعلنت ســقوط 3 
قتــى يف الخرطوم ويف مدينة ود مدين بوالية الجزيرة خالل 

مظاهرات االثنني املايض.
ومنذ إطاحة قائد الجيش عبد الفتاح الربهان يوم 25 ترشين 
األول املــايض بحكومة عبد الله حمــدوك، تواترت املظاهرات 
املناهضة للعســكريني، ويف كل مرة كانت قوات األمن تتصدى 
للمحتجني، مــام أدى ملقتل العرشات منهم، وفقا لناشــطني 

معارضني للسلطة.
واعلنــت الرشطة الســودانية أن مشــتبها يف قتلهم أحد 
ضباطها اعرتفوا بارتكاب الجرمية خالل مظاهرات بالعاصمة 
الخرطوم يوم 13كانون الثاين الجاري، متعهدة بالكشــف عن 

كل الجرائم بحق املتظاهرين والقوات النظامية.
ويف وقت ســابق، أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض عى 

مشتبه يف قتله عميد الرشطة عيل برمية أثناء عمله يف تأمني 
املظاهرات، ومالحقة 4 مشتبه فيهم آخرين.

ويف ســياق متصل، أعلنــت منظمة أطباء بــال حدود أّن 
السلطات السودانية أفرجت  عن 9 من موظفيها بعد توقيفهم 
ضمن حملة أمنية اســتهدفت متظاهرين مناهضني لالنقالب 

العسكري.
وقالت املنظمة يف بيان إنه »أوقفت الســلطات السودانية 9 
من موظفي أطباء بال حدود يف العاصمة الخرطوم«، وأضافت 
أنــه تم اإلفراج عنهم . وأوضح البيــان أن املنظمة »تعمل يف 
صابات  الخرطوم لدعم الســلطات الصحية يف استجابتها ل

الناجمة عن االحتجاجات املستمرة وكوفيد-19«.
وكانت لجنة أطباء الســودان املركزية املناهضة لالنقالب 
العســكري قالت يف بيان إن »قــوات االنقالب قامت باعتقال 
كوادر طبية من منظمة أطباء بال حدود، بعضهم ســودانيون 

وآخرون من جنسيات مختلفة«.

ــوحــا ــت ــن تـــصـــعـــيـــدا مــف ــل ــع ــان املـــقـــاومـــة ت ــجـ ــودان : لـ ــ ــسـ ــ الـ



يل كتلت بالحكومة متحديا »فيتو« الصدر علي نوري املالكي يتمسك بتم

ــا  ــتـ ــا مـ ــ ــ ــج ــ ــ ـــووي االيــــــرانــــــي...رئــــــيــــــســــــي: امل ــ ــ ــن ــ ــ الـ
الــــعــــقــــوبــــات ُرفـــــــعـــــــ  ا  إ االتــــــــفــــــــا  لـــتـــحـــقـــيـــق 

ــبــي ــو  ــ بـ ــي  ــ ــي ف ــاعــ ــ ــاع رب ــمـ ــتـ ــي اجـ ــ ــار ف ــ ــ ــي ش ــس ــي ــس ال
)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

إدارة املرحلــة املقبلة لخدمة البلد وليس منهج اإلقصاء. وجاء 
يف البيان ايضا »ما زلنا نأمل بأن يستجيب الرشكاء ملرشوعنا، 
إذ إن التســويف يف ذلك سيدفع العراق فاتورته، خصوصا مع 
املخاطر والتحديات األمنية واالقتصادية واإلدارية التي تحيط 

بالعراق واملنطقة«.
وأشــار البيــان إىل أنه »ال يصح يف أي حــال من األحوال 
إضعاف مكون لحساب مكون آخر، ألن هذا مدعاة عدم عدالة 
وظلم يؤدي بالتايل إىل مزيد من عدم االستقرار...لســنا ضد 
مبدأ األغلبية الوطنية، وهو مطلب محرتم، وقد دعت له الكثري 
من القوى السياســية وما زالت، ولكن هذه األكرثية ال يجوز 
أن تكون عى حساب مكون واحد«، معتربا أن »استمرار النهج 
اإلقصايئ يعني دفع الكيانات التي حصلت عى أكرثية أصوات 
املواطنــني يف االنتخابات األخــرية مجتمعة إىل الذهاب إىل 

املعارضة أو املقاطعة«.
وتجدر االشارة اىل ان اإلطار التنسيقي يضم )88 مقعدا من 
أصل 329( كال من ائتالف دولة القانون بزعامة دولة القانون، 
وتحالف الفتح بزعامــة هادي العامري وتحالف قوى الدولة 
املؤلــف من تيار الحكمة بزعامة عامر الحكيم وائتالف النرص 
بزعامة رئيس الوزراء الســابق حيدر العبادي، وحركة عطاء 
بزعامة رئيس الحشد الشعبي فالح الفياض، وحزب الفضيلة 

وحركة حقوق.

 رشوط الصدر 
وكان زعيــم الكتلة الصدرية مقتدى الصدر أكد يف تغريدة 

عى حســابه يف تويرت منذ يومني مضيه بتشــكيل حكومة 

أغلبيــة وطنية، مؤكدا أن الباب ما زال مفتوحا ملن »يحســن 

بهم الظن« من قوى اإلطار التنســيقي لالنضامم إىل حكومة 

األغلبية التي ينوي تشكيلها مع السنة واألكراد.

كــام قال الصدر إنه عرض عى قوى »اإلطار التنســيقي« 

الدخول يف حكومة أغلبية وطنية، رشط عدم مشاركة ائتالف 

»دولة القانون« بزعامة نوري املال فيها، إال أنها رفضت ذلك.

وأشــار الصدر إىل أن قوى اإلطار التنسيقي »رفضت أيضا 

الــرشوط التي تقّدم بها للتوصل إىل اتفاق بشــأن الحكومة 

املقبلة، وعى رأســها حّل الفصائل والحفاظ عى هيبة الدولة 

واستقاللها وعدم التبعية ألي أحد«.

ونفى ســعيه لحل هيئة الحشد الشعبي، مبّينا أنه »يطالب 

بحل الفصائل خارج الحشــد، وإبعاد العنارص غري املنضبطة 

منه«.

وتصــدرت »الكتلة الصدريــة« االنتخابات التي أجريت يف 

العارش من ترشين األول املــايض بـ73 مقعدا، تالها تحالف 

»تقــدم« بزعامــة محمد الحلبويس بـــ37، وائتالف »دولة 

القانون« بزعامة نوري املال بـ33، ثم الحزب »الدميقراطي 

الكردستاين« بزعامة مسعود البارزاين بـ31.

ويســعى الصدر إىل تشكيل حكومة أغلبية وطنية بخالف 

بقية قوى »اإلطار التنســيقي« التي تطالب بحكومة توافقية 

تشــارك فيها جميع القوى السياسية داخل الربملان عى غرار 

الدورات السابقة.

من جهته، قال أمني مجلس األمن القومي عيل شمخاين إن 

التواصل بني الوفديــن اإليراين واألمرييك يف فيينا حتى اآلن 

كان عرب تبادل وثائق غريِ رسمية.

وأضاف شمخاين -يف تغريدة عى تويرت- أنه مل تكن هناك 

حاجة لتغيري هذا األسلوب للتواصل، وأن هذه الطريقة لن تتغري 

إال إذا توافر إمكاين الحصول عى اتفاق جيد، بحسب تعبريه.

وكانت الواليات املتحدة قد أبدت يف وقت ســابق استعدادها 

لالجتــامع بشــكل مبارش مع اإليرانيني، معتــربة ذلك أفضل 

الطرق بشأن مفاوضات امللف النووي، بحسب وزارة الخارجية 
األمريكية.

ومنذ أشــهر تخوض طهــران والقوى التي ال تزال منضوية 
يف اتفاق عام 2015 مفاوضات تهدف إىل إحياء االتفاق الذي 
انســحبت منه الواليات املتحدة أحاديا يف 2018، معيدة فرض 
عقوبات عى طهران دفعتها إىل الرتاجع عن التزامات أساسية 

كانت مدرجة فيه.
وتشــارك واشنطن بشكل غري مبارش يف املباحثات، ويتوىل 
األطــراف الباقون يف االتفاق -أي روســيا والصني وفرنســا 
وبريطانيا وأملانيا فضال عن االتحاد األورويب- تنسيق املواقف 

بني املفاوضني اإليرانيني واألمريكيني.

ومواطنيها مؤكدا دعم مرص لكل ما تتخذه اإلمارات من إجراءات 
للتعامل مع أي عمل يستهدفها. 

وقال بيان الصادر عن الرئاســة املرصية إن اللقاء الرباعي 
املشرتك بحث »تطورات القضايا اإلقليمية ذات االهتامم املتبادل، 
وســبل تعزيز التنسيق والتعاون بني األشقاء لدفع آليات العمل 

العريب املشــرتك يف مواجهة التحديــات الراهنة التي تواجه 
املنطقة«.

ويف هذا الســياق، اوضح املتحدث باســم الرئاسة املرصية 
بسام رايض عرب حسابه عى تويرت إن السييس أكد خالل لقائه 
مارات »تأيت  مع محمد بن زايد يف أبو ظبي أن زيارته الحالية ل
استمرارا ملسرية العالقات الوثيقة واملتميزة التي تربط البلدين 

وما يجمعهام من مصري ومستقبل واحد«.

تتمات ــ دولـــيـات ــ اعالنات
الخميس 27 كانون الثاين 2022
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ارتكب تقرير لشــبكة 
»CNN«، خطــأً جغرافياً 
يف  مدينة  نســب  حيث 
وذلك  لروســيا  أوكرانيا 
املذيعة،  مقابلــة  خالل 
مع  أمانبور،  كريستيان 
الناتو،  عام حلــف  أمني 
ينس ســتولتنبريغ، عى 

مبارشة. الهواء 
التســمية  وظهــرت 
أجرت  حيــث  املغلوطة 
كريســتيان  املذيعــة 
مع  مقابلــة  أمانبــور 
األمــني العــام لحلــف 
الناتو ينس ســتولتنربغ 
بخصــوص التوتر حول 

أوكرانيا.
يشار إىل أن وسائل اإلعالم الغربية كثفت 
يف األشــهر األخرية، تغطيتها ألنباء تتحدث 

عن استعدادات روسيا لـ »غزو« أوكرانيا.
فيام رفضت روســيا مراراً اتهامات الغرب 
قائلة  عدوانية«،  »أعامل  وأوكرانيا بارتكاب 
إنهــا ال تهدد أحداً وال تنــوي مهاجمة أحد. 
وأوضح الكرملــني أن مثل هذه الترصيحات 

تستخدم كذريعة لوضع أكرب قدر ممكن من 

املعدات العسكرية للناتو بالقرب من الحدود 

الروسية.

وتــم خالل التقرير عرض لقطات ملركبات 

مدرعة تسري يف تضاريس شتوية، وتجري 

تدريبات عســكرية قالت إنها تابعة للجيش 

الــرويس، حيث وضعت CNN اســم املوقع 

الجغــرايف »خاركوف - روســيا«، بدالً من 

»خاركوف - أوكرانيا«.

وكرانية لروســــــيا تقريــــــر لـ »CNN« ينســــــب مدينة 

توالــت اإلدانات الدولية لالنقالب العســكري 
الذي شهدته بوركينا فاسو قبل يومني، مصحوبة 
مبطالبــات للجيش الذي نفــذ االنقالب بااللتزام 
مبهمتــه لحاميــة البالد والعــودة إىل ثكناته، 
واحرتام النظام الدســتوري، واإلفراج الفوري عن 
الرئيس املنتخب وكل األشخاص املقبوض عليه يف 

االنقالب.
ويف نيويــورك، أكد األمني العام لألمم املّتحدة 
أنطونيــو غوترييش أن »االنقالبات العســكرية 
غــري مقبولة«، مطالبــا العســكر يف أفريقيا 
الغربية بـ«الدفاع عــن بلدانهم وليس مهاجمة 

حكوماتهم«.
وقبيــل اجتــامع ملجلس األمن الــدويل حول 

»حاميــة املدنيني يف مناطــق النزاعات«، قــال األمني العام 
األممي للصحفيني »أناشــد جيو هذه الدول أن تؤدي دورها 
املهني بوصفها جيوشــا تحمي بلدانها وتريس املؤسســات 
الدميقراطية«. ونبه األمني العام للمنظمة األممية إىل أن »دور 
العسكريني يجب أن يكون الدفاع عن بلدانهم وشعوبهم، وليس 

مهاجمة حكوماتهم والقتال من أجل السلطة«.
قي تغريدة له عى تويرت، قال غوترييش الليلة املاضية »يجب 
أن يكون دور الجيش الدفاع عن بلد وشــعبه، وليس مهاجمة 
حكومته والقتال من أجل الســلطة. أدعو جيش بوركينا فاسو 
إىل االضطالع بدوره املهني وحامية بالده واستعادة املؤسسات 

الدميقراطية«.
من جانبها، قالــت املجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا 
»إيكــواس« )ECOWAS( يف بيان لهــا أمس الثالثاء إن رئيس 
بوركينا فاســو املخلــوع روك كابوري تنحــى »تحت التهديد 
والرتهيــب والضغط مــن الجيش«.وأضافت املجموعة -وهي 
التكتل الســيايس واالقتصادي الرئييس يف غرب أفريقيا- يف 
البيان إنها ستعقد قمة طارئة لبحث االنقالب يف بوركينا فاسو.
دقيقــة بدقيقةوأدان الرئيس الفرنــيس إميانويل ماكرون 
االنقالب العسكري يف بوركينا فاسو، وقال إن الوضع يف البلد 
الواقع بغريب أفريقيا »بدا هادئا« يف الساعات القليلة املاضية، 
مضيفــا أنه تم إبالغه بأن رئيس بوركينا فاســو املخلوع روك 
كابــوري »بصحة جيدة« وال يتعرض لخطر. وذكر ماكرون أن 

حكومته تتابع الوضع »دقيقة بدقيقة«.
ويف برلــني دانــت الحكومة األملانية االنقالب العســكري 
يف بوركينا فاســو، ودعت إىل العودة إىل النظام الدســتوري، 
وقال متحدث باســم الخارجية األملانية إن »اإلطاحة العنيفة 
بة  بالحكــم من قبل قطاعات يف القوات املســلحة تعني 
خطرية للدستور البوركيني والدميقراطية التي حققها الشعب 

البوركيني يف عام 2015«.
وأضاف املتحدث أن »الجيش يجب أن يعود إىل الثكنات وإىل 

النظام الدســتوري، ويجب تجنب املزيد مــن التصعيد، وهذا 
يتضمن أيضــا اإلفراج الفوري عن الرئيس املنتخب دميقراطيا 
روك كابوري وكل األشخاص املقبوض عليه يف هذا السياق«.

ولفــت املتحدث إىل أن األحداث األخــرية لن تبقى من دون 
عواقب بالنســبة للتعاون بني برلني وواغادوغو، »وســنقوم 
بتقييم وتعديل مواصلة تعاوننا مع بوركينا فاسو تبعا ملصلحة 
النــاس«، غري أن وزارة الخارجية األملانية مل تحدد بالضبط ما 

تعنيه بهذه العبارة.
يف غضون ذلك، أمر املجلس العســكري الحاكم يف بوركينا 
فاســو بفتح مطار البالد بعد يوم مــن إعالنه إغالق الحدود 
الربية والجوية. وطلب املجلس العســكري من وكالء الوزارات 

تسيري العمل يف املؤسسات الحكومية حتى إشعار آخر.
ويف العاصمة واغادوغو شــارك عرشات األشخاص أمس 
الثالثــاء يف املظاهرات التي أقيمت يف ســاحة »بالس دو ال 
ناســيون« وســط العاصمة دعام للجيش وترحيبا باإلطاحة 
بالرئيس كابوري. ورفع املحتشــدون شعارات داعمة للجيش 

وتصف نظام الرئيس كابوري بـ«العاجز والقمعي«.
وأعادت السوق الكبرية واملتاجر واملحالت ومحطات الوقود 
فتح أبوابها من دون وجود عســكري ملحوظ وســط املدينة 
، وذلــك بعد أن اندلعت االضطرابات يــوم األحد املايض عقب 
ورود تقاريــر بقيام جنود يف ثكنات يف العاصمة واغادوغو 

ومدينتني أخريني بشاميل البالد بالعصيان.
ونفت الحكومــة يف البداية وقوع االنقالب، وقالت إن كل 
األمور تحت الســيطرة، وتم اقتياد كابوري إىل معســكر تابع 
للجيش، وأعلن قادة املجلس العسكري الجديد يف بوركينا فاسو 

عن اإلطاحة بالحكومة.
وتــم حّل الحكومة والجمعيــة الوطنية )الربملان( وإغالق 
حدود البالد »حتى إشــعار آخــر«، باإلضافة إىل فرض حظر 
عــى التجول ليال. ومل يوضح قادة االنقالب كيف ومتى ميكن 
عودة ســكان البالد البالغ عددهم 21 مليون نسمة إىل الحياة 

الدميقراطية؟

ــال ــ ــقـ ــ االنـ ــن  ــ ــديـ ــ يـ الــــعــــالــــم   : ــو  ــ ــاسـ ــ فـ ــا  ــ ــن ــ ــي ــ ــورك ــ ب
ــب الـــــجـــــيـــــش بــــــاحــــــتــــــرا الـــــدســـــتـــــور ــ ــ ــال ــ ــ ــط ــ ــ وي

تيغراي  إقليم  متمّردو  أعلن 
إىل  تعّرضوا  أنهــم  اإلثيويب 
إلطالق  دفعهــم  اســتفزاز 
»رادعة«  عســكرية  عمليات 
املجاورة،  عفــر  منطقة  يف 
مــام يبــدد آمــال إمكانية 
التوصــل إىل وقــف إلطالق 
النار يف الحرب املستمرة منذ 

14 شهرا.
وأفادت جبهة تحرير شعب 
»أُجربنا  بيــان  يف  تيغــراي 
عى القيــام بخطوات رادعة 
قوات  مــن  تهديد«  لتحييــد 

للحكومة يف عفر. موالية 
»جيــش  أن  وأضافــت 
تيغــراي ال يخطط للبقاء يف 
عفر مدة طويلــة وال يرغب 
يف أن يتدهــور النزاع أكرث«. 
وتأيت الخطوة بعد شــهر من 

إعالن جبهة تحرير شــعب تيغراي انســحابها من منطقتي 
عفــر وأمهرة إىل تيغراي، حيث اندلعت املعارك بني املتمّردين 
وحكومــة رئيس الوزراء آيب أحمد يف ترشين الثاين 2020.

وعزز االنسحاب األمل يف التوصل إىل خطوات ملموسة 
توقــف القتال يف نزاع أدى ملقتل اآلالف وتســبب يف أزمة 
إنســانية باتــت فئة من الســكان عى إثرهــا عى حافة 

املجاعة.
لكــن الجبهة ذكرت يف بيانها أن القوات املوالية للحكومة 

يف عفــر كّثفت هجامتها عى مواقعها يف األيام األخرية.
يف األثناء، حّملت حكومة آيب أحمد جبهة تحرير شــعب 
تيغراي مســؤولية تجدد املواجهــات، واعتربت أن خطوات 
املتمّرديــن األخرية »تقطع رشيان املســاعدات اإلنســانية 

األسايس إىل تيغراي«.
يذكــر أن الطريق الرابــط بني ســيمريا )عاصمة عفر( 
وميكييل )عاصمة تيغراي( هو الطريق الربي الوحيد القابل 
لالســتخدام للوصــول إىل تيغراي، إذ تفيــد تقديرات األمم 
املتحدة بأن مئات آالف األشــخاص يعيشون يف ظل ظروف 

باملجاعة. أشبه 

وقال عنــارص إغاثة إن شــاحنات متوّجهة إىل ميكييل 
تحمل 800 طن من الغذاء عالقة عند نقطة تفتيش يف عفر.

وقبل 4 أيام قال مســؤول عســكري بارز يف إثيوبيا إن 
الجيــش يعتزم دخول ميكييل عاصمة إقليم تيغراي »إلبادة« 
القوات املتمردة، تزامنا مع جهود دبلوماســية إلنهاء الرصاع 

الدائر يف شاميل البالد.
ذاعة ، قال الجرنال  ويف مقابلة بثتها مؤسســة فانــا ل
أبيبــاو تاديس نائب قائد قوات الدفاع اإلثيوبية إن البالد لن 
تنعم بالسالم إىل أن يتم القضاء عى قوات الجبهة الشعبية 
لتحريــر تيغراي. وقال »تيغراي جزء من إثيوبيا وما من قوة 
ســتمنعنا من دخولها. ســندخلها وســنبيد العدو. يجب أال 

يكون هناك أدىن شك يف هذا«.
وتقول الجبهة الشــعبية لتحرير تيغراي إن رئيس الوزراء 
آيب أحمــد يريد إنهاء نظــام الحكومة االتحادية القائم عى 
أســس عرقية، يف حــني يقول آيب أحمــد إن الجبهة تتوق 

مســاك مجددا بزمام األمور يف أنحاء البالد. ل
وشهدت الشــهور املاضية جهودا دبلوماسية وسياسية 
متعددة إلنهاء الرصاع، شــملت ضغوطا من الواليات املتحدة.

ـــدد الـــقـــتـــا ــ ـــج ــ ــون ت ــ ــن ــ ــل ــ ــع ــ ــراي ي ــ ـ ــ ــ ــيـ ــ ــردو تـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مـ
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ــب ــ ــ ــ ــ ــيرين كرنيـ ــ ــ ــ ــ ــا وشـ ــ ــ ــ ــ  عبـ
ــب ــ ــ ــ ــ ــتقبل القريـ ــ ــ ــ ــ ــان للمسـ ــ ــ ــ ــ نجمـ

.. منتخب البرازيل يهدد اد  بقرار 
حلما تأخر  سنوات في ريا مدريد

ــر يـــونـــايـــتـــد ــتـ ــسـ ــشـ ــانـ  زمــــــــة مـ
محرج موق  في  مدريد  ريا  تضع 

غــري آبه بعــّز كروي يف بلده وال بشــهرة  عابرة للحدود مع 
منتخــب األرز، قرر العب نادي الصفاء ومنتخب لبنان شــادي 
كرنيب  )مواليد 1975( هجر لبنان والسفر إىل حيث ينشد العيش 
الكريم اآلمن، حتى لو كان يف  أســرتاليا، التي قصدها يف العام 
2000 بشــكل مؤّقت وبشكل نهايئ يف العام 2002 بعد  موسم 
أمضاه مع الحكمة، علامً أن سجله الشخيص ضمن نادي الصفاء 
الذي أطلقه واعداً  حافل بانجازين، أفضل العب وسط مهاجم يف 

خيارامتهرجان غول لعامي 1998 و1999.
ويف عاصمة أسرتاليا االقتصادية سيدين  حيث يعمل، شّجع 
شادي ابنه عباس عى مامرسة كرة القدم بعدما لفتته موهبته 
يف مداعبة  الكرة واندفاعه املستمر إىل املالعب، ففي املدرسة أوالً 
وبعدها يف األكادمييات  وصوالً إىل التحاقه بفريق سان جورج 
ومن ثم مع سيدين أف يس وبعدها مع بالك تاون  سيتي وحالياً 

مع ماركاتا بولز أحد أندية الدرجة األوىل )فئة تحت 20 سنة(.
وعن موهبة عباس أخربنا يف اتصال  هاتفي: »هو من مواليد 
العام 2003 ، مركزه يف خط الوسط املهاجم ويلعب بالقدمني  مع 
متّيزه باليمنى، وسبق له أن لعب يف العام 2019 مع منتخب لبنان 
)تحت 16 ســنة( يف  روسيا، ويجتهد بشكل مستمر ليكون يف 
عداد منتخب أســرتاليا األول يف املستقبل،  ومؤخراً سطع نجمه 
بشكل الفت مع فريقه خالل البطولة، ما يعني بأنه أصبح قريباً 
من  تحقيق حلمه، ويف نفس الوقت يستعد للدخول إىل الجامعة 
بعدما أنهى يف املرحلة  الثانوية متفوقاً علامً بأنه يتمرّن 4 أيّام 

يف األسبوع صباحاً«.
ومن كنف الالعب املوهوب املشــهود لــه  بالرسعة والحّس 
التهديفي تخرّجت أيضاً شــريين شادي كرنيب )مواليد 2007( 
وعنها يقول  والدها: »تشــارك حالياً يف بطولة األندية تحت 18 
سنة، وهي تلعب بالقدم اليرسى  يف مركز املهاجم، ولديها الرغبة 
يف أن متّثل منتخب لبنان، ومتّنت مؤخراً لو كانت  يف عداد بطولة 
الواعدات التي تابعتها عرب االنرتنت بقميص لبنان وما زالت تتابع  

تحصيلها العلمي برغبة التفّوق وإثبات الذات«.          

وجه منتخب الربازيل صدمة لفريق ريال  مدريد اإلســباين، 
ليهدده بضياع حلمه الذي تأخر عى مدار 8 سنوات سابقة.

ويستعد ريال مدريد ملواجهة أتلتيك  بلباو، يوم 3 شباط املقبل، 
عى ملعب سان ماميس، يف الدور ربع النهايئ من بطولة كأس  
ملك إسبانيا. املباراة ستكون بعد يوم واحد من  انتهاء فرتة التوقف 
الدويل يف قارة أمريكا الجنوبية، حيث تنتهي يوم 2 شباط، بعد  
يوم واحد من مباراة الربازيل ضد باراغواي يف الجولة الـ16 من 
تصفيات كأس العامل  2022. وأشارت تقارير صحافية يف وقت 
ســابق إىل  أن نادي ريال مدريد يرغب يف اســتعادة العبيه من 
منتخب الربازيل قبل مواجهة أتلتيك  بلباو، ال سيام وأن »راقيص 

السامبا« قد ضمنوا بالفعل التأهل إىل كأس  العامل.
ويتواجد رباعي ريال مدريد إيدير  ميليتاو وفينيسيوس جونيور 
وكاســيمريو ورودريغو مع منتخب الربازيل، وجميعهم عنارص  

أساسية يف تشكيلة املدرب اإليطايل كارلو أنشيلويت.
جونينو باوليســتا، منســق املنتخب  الربازييل، رفض فكرة 
ورة   االســتغناء عن الالعبني لصالح ريال مدريد، مؤكدا عى 

االستفادة من الالعبني طوال فرتة التوقف الدويل.
وقــال جونينو يف ترصيحات لربنامــج  »إيل الرجريو« عرب 
شــبكة »كادينا سري« اإلسبانية:  »الالعبون يجب أن يبقوا معنا 

حتى نهاية فرتة التوقف الدويل يف 2 شباط«.
وأوضح: »ال ميكن أن نرتكهم  للنادي، ال ميكن أن نقوم بسابقة 
مع العبني بعينهم، علينا االســتفادة مــن العام  الحايل«. وأتم: 
»العالقة كانت دامئاً جيدة  للغاية ونتعامل بشكل ودي مع جميع 
األندية، ولقد أوضح املدرب تيتي هذا األمر لكارلو  أنشيلويت نظريه 
يف ريال مدريد«. يُذكر أن هذا القرار سُيضعف ريال  مدريد ويهدده 
بالخروج من كأس ملك إسبانيا، وهي البطولة التي يحلم بالحصول 
عليها  بعد غياب استمر 8 سنوات، منذ عام 2014.                              

وضعت أزمة التمرد التي شــهدها نادي  مانشسرت يونايتد 
اإلنكليزي مؤخرا نظريه اإلسباين ريال مدريد يف موقف محرج.

يــأيت ذلك بعدما أعلن نادي إشــبيلية،  منافس ريال مدريد 
الحايل عى لقب الدوري اإلسباين، تعاقده مع الفرنيس أنطوين  
مارسيال، العب مانشسرت يونايتد، عى سبيل اإلعارة حتى نهاية 
املوســم الجاري. انتقال مارسيال إىل إشبيلية جاء  كهروب من 
أزمتــه األخرية مع مدربه األملاين يف مانشســرت يونايتد رالف 
رانغنيك،  والتي بدأت عقب التعادل مع وست هام يونايتد بنتيجة 
2-2، األسبوع املايض، يف الجولة  الـ22 من الدوري اإلنكليزي.

رانغنيك كشــف يف ترصيحات لشبكة  »سكاي سبورتس« 
الربيطانية عقب املباراة عن مترد مارســيال، مؤكدا أنه رفض  

التواجد يف قامئة فريقه للمباراة بسبب رغبته يف الرحيل.
لكــن مارســيال نفى ذلك، وكتب يف تغريــدة  عرب مواقع 
التواصــل االجتامعي »تويرت«: »ال ميكن يل يوماً ما أن  أرفض 

متثيل مانشسرت يونايتد«.

 كرني

يسيو في

يا ما

: الــــــقــــــد  كــــــــرة  فــــــي   2 22 ملـــــونـــــديـــــا  ســـــيـــــويـــــة  ا ــات  ــ ــي ــ ــف ــ ــص ــ ــت ــ  ال
ــور الــجــمــهــور ــض ــح ـــيـــدا الـــيـــو ب ــة فـــي  ــي ــوب ــجــن ــان يــســتــضــيــ كـــوريـــا ال ــن ــب ل

ليكـــــــــــــــرز يســـــــــــــــتفيد مـــــــــــــــن عـــــــــــــــودة ديفيـــــــــــــــ ويهـــــــــــــــز بروكليـــــــــــــــن نتـــــــــــــــ

ـــــــــــــــي ـــــــــــــــ نصـــــــــــــــ النهائ ـــــــــــــــد إل لياســـــــــــــــيم ويصع ـــــــــــــــ   وجي ـــــــــــــــ يتخطـــــــــــــــ  مدفيدي

يلتقــي لبنــان وكوريــا 
اليــوم   عــرص  الجنوبيــة 
منافســات  ضمن  الخميس 
مــن  الســابعة  الجولــة 
املؤهلة  الحاسمة  التصفيات 
لنهائيــات كأس  العامل قطر 
2022، عن قارة آسيا، ضمن 
ملعب  عى  األوىل  املجموعة 

رفيق الحريري يف  صيدا.
 ويأمل لبنان بقيادة مدربه 
إيفان هاشيك  لتسجيل الفوز 

عى أرضه وبني جامهريه.
ومن جهتــه يأمل منتخب 
كوريا الجنوبية  بقيادة مدربه 
باولو بينتو إىل تسجيل الفوز 
ورفع حظوظه بشــكل أكرب 

بالتأهل إىل كأس  العامل.
ويحتــل كوريا املركز الثاين 
يف  املجموعــة برصيــد 14 
نقطة، يف حــني يحتل لبنان 
املركز الرابــع برصيد 5 نقاط، 
حيث يأمل  بتسجيل االنتصار 

الذي يخوله املنافسة عى املركز الثالث. ويعول لبنان عى نجومه 
حســن معتــوق  ومصطفى مطر وجــوان العمري، يف حني 
يعتمد منتخب كوريا عى هونج وي جو الذي يلعب  يف بوردو 
الفرنيس وهونج أين بون نجم روبن كازان الرويس، وكيم مني 
جيه الذي  يلعب يف فرنبخشــة. يذكر ان املباراة ستكون بالغة 

الصعوبة  عى املنتخبني وســط اجواء مناخية صعبة تعيشها 

البالد، حيث سيكون هذا األمر لصالح  لبنان.

ومن املتوقع ان يكون املنتخب الكوري  املبادر للهجوم وسط 

دفاعــات لبنانية واالعتامد عى الهجــامت املرتدة والركالت  

الثابتة.

ويغيب عن لبنان نجمه ربيع عطايا بسبب  االيقاف دولياً لـ3 

يغيب  جهته  ومن  مباريات، 
سون  وتوتنهام  كوريا  نجم 
هيونغ مني بسبب  اإلصابة.

اىل ذلــك، اعتــرب إيفان 
هاشيك املدير  الفني ملنتخب 
كوريا  مواجهة  أن  لبنــان، 

الجنوبية ستكون صعبة.
وقال هاشيك خالل املؤمتر 
يســبق  الذي   الصحــايف 
املواجهــة أن منتخب كوريا 
منظم وغيــاب هيونغ مني 
توتنهام سيكون  سون نجم 

مؤثرا.
لبنان يلعب  أن  وأشار إىل 
يف  ويأمــل  كمجموعــة  

تسجيل نتيجة إيجابية.
وأكــد هاشــيك أن جميع 
العبي كوريــا لديهم  أهمية 
كبــرية، ولديهــم إمكانيات 
كبرية، حيث ســيلعب لبنان 

كفريق واحد.
حســن  أكد  جهته  ومن 
معتــوق قائــد منتخب  لبنان أن الظروف املناخية ســتكون 
صعبــة عى جامهري لبنان من أجــل الحضور الكبري، حيث  

يأمل مبســاندتهم يف هذه املباراة املفصلية.
وشدد معتوق عى رغبة الالعبني يف  تقديم األفضل وتحقيق 
نتيجة إيجابية تعطي املنتخب دافعا يف التصفيات.                                                                      

اســتفاد لوس أنجلس ليكرز من عودة 
نجمه  أنتــوين ديفيس بعد غياب دام 17 
مبــاراة للفوز عى مضيفه بروكلني نتس 
106-96 يف دوري كرة الســلة االمرييك 

للمحرتفني.
من جانبه نجح جار ليكرز، لوس أنجلس  
كليربز يف قلب تأخره بفارق 35 نقطة إىل 
فوز عى مضيفه واشنطن ويزاردز 116-

115، يف  ثــاين أفضل عودة يف تاريخ الـ 
»ان يب ايه«.

عى ملعب »باركليز ســنرت«،  ســاهم 
ديفيس يف 8 نقاط و4 »صدات« ومتريرتني 
حاسمتني بعد شفائه من التواء  يف ركبته 
اليــرسى، فيام تألق زميله ليربون جيمس 
بتسجيله 33 نقطة وأضاف إليها 7  مرتدات 

و6 متريرات حاسمة.
وبعدما نجح نتس يف العودة إىل أجواء  
اللقــاء مقلصاً الفــارق إىل نقطتني 69-

71 يف الربــع الثالث، أعاد جيمس عقارب 
الساعة  إىل الوراء بتسجيله 7 نقاط توالياً، 

ليوجه صفعة موجعة آلمال منافسه.
ومل يكتِف »امللك« بهذا  القدر، بل »رسق« 
يف اللحظــات القاتلة الكرة مرتني يف 40 
ثانية، ليسجل ســلة  ساحقة يف املرتني 
ضامناً لليكرز أكرب فارق يف املباراة 100-

.85
يف املقابــل، أرخى غياب كايري إيرفينــغ  وكيفن دورانت 
بثقله عى نتس )ثالث املنطقة الرشقية(، برغم جهود جيمس 
هــاردن الذي  حقــق »تريبل-دابل« مع 33 نقطة و12 متابعة 

و11 متريرة حاسمة.
وحافظ ليكرز الذي حقق فوزه الـ 24 هذا  املوسم مقابل 24 

هزمية أيضاً، عى مركزه الثامن يف الغربية، أمام جاره كليربز  
التاسع الذي حقق ثاين أفضل عودة يف تاريخ الـ »أن يب ايه« 

بعدما كان  متأخراً بفارق 35 نقطة قبل االسرتاحة.
، دفع تايرون لو  مدرب كليربز لوضع  وبعد شوط أّول كار
ريدجي جاكســون والكروايت إيفيتســا زوباتس عى مقاعد 
البدالء، نجح  الفريق الضيف يف العودة إىل أجواء اللقاء بفضل 
لوك كينارد صاحب 25 نقطة، منها 7 يف  الثواين التسع األخرية، 

وتسديدة من خارج القوس عند الصافرة مع حصوله 
عى خطأ، إىل  8 مرتدات و6 متريرات حاســمة يف 

30 دقيقة.

  غولدن ستايت يواصل انتصاراته 
وعى ملعب »تشايس سنرت«،  فاز غولدن ستايت 
ووريــرز ثاين املنطقة الغربيــة عى ضيفه داالس 

مافريكس الخامس  بنتيجة 92-130.
وتلقــى الخارس صفعة ثانية، بعدما أصيب  العبه 
تيــم هــاردواي جونيور بكــرس يف قدمه اليرسى 

سيبعده بالتأكيد لفرتة طويلة عن  املالعب.
وبــرز العبو ووريرز بلعبهم الجامعي  وبنســبة 
55 يف املئة، حيث  نجاحهــم يف الرميــات مــع 3
تألق الخــاميس الكونغويل  الدميوقراطي جوناثان 
كومينغــا صاحب 22 نقطــة )8 رميات ناجحة من 
أصل 9(، وســتيفن كــوري  )18 نقطة و9 مرتدات 
و7 متريرات حاســمة( وكالي تومسون )15 نقطة 
و6 متريرات حاســمة(  وجوردان بول )17 نقطة( 

والكندي أندرو ويغينز )14 نقطة(.
وتألق يف صفوف مافريكس، الســلوفيني  لوكا 
دونتشيتش مع 25 نقطة و8 مرتدات، لكنه مل يخض 
الربع الرابع مفضالً اراحة رقبته  بسبب األوجاع التي 

يعاين منها منذ عدة مباريات.
وفاز فيالدلفيا سفنتي سيكرسز عى نيو  أورليانز 
بيليكانــز 117-107، يف مبــاراة تألق خاللها نجم 
األول الكامريوين جويل  إمبيد الذي سجل 42 نقطة 

وأضاف إليها 14 مرتدة و4 متريرات حاسمة. 
ويف مبــاراة أخرى، قاد العمــالق الرصيب  نيكوال يوكيتش 
بتسجيله 28 نقطة إىل 21 مرتدة و9 متريرات حاسمة فريقه 
دنفر ناغتس  ســادس املنطقة الغربيــة للفوز عى مضيفه 
ديرتويت بيســتونز صاحب املركــز الرابع عرش يف  الرشقية 

بنتيجة 105-110.                                                                 

قلب الرويس دانييل مدفيديف، املصنف  ثانياً 
عاملياً، تأخره مبجموعتني أمام الكندي الشاب 
فيليكس أوجيه-ألياسيم وبلغ أمس  األربعاء 
نصف نهايئ بطولة أسرتاليا املفتوحة، أوىل 
البطــوالت األربع الكــربى يف كرة  املرضب، 
ليرضب موعداً نارياً مع اليوناين ستيفانوس 

تسيتسيباس الرابع.
وحســم مدفيديف، وصيف العام املايض،  
املباراة بخمس مجموعات مشّوقة 7-6 )7-4( 
و3-6 و7-6 )7-2( و7-5 و6-4 يف 4 ساعات 
و42  دقيقة، ليكمل مشواره يف بطولة يغيب 
عنهــا املصنف األول عامليــاً الرصيب نوفاك  
دجوكوفيتش لرتحيله من أسرتاليا بسبب عدم 

تلقيه اللقاح املضاد لفريوس كورونا.
وبلغ اليوناين ســتيفانوس تسيتسيباس 
نصف نهايئ بطولة أسرتاليا املفتوحة،  أوىل 
البطوالت األربع الكربى يف كرة املرضب، للمرة 
الثالثة يف مسريته، بفوز سهل  عى اإليطايل 

يانيك سيرن األربعاء.
وتابع املصنف رابعاً عاملياً مشــواره  الجيد، 
فتفوق عى سيرن املصنف العارش عاملياً 3-6 
و6-4 و6-2 يف ســاعتني و6 دقائق،  ليلتقي 

الفائز بني الرويس دانييل مدفيديف املصنف ثانياً عاملياً والكندي 
فيليكس  أوجيه-ألياســيم، يف محاولة لبلوغ ثاين نهايئ يف 

البطوالت الكربى بعد روالن غاروس  2021. 
ويسعى تسيتسيباس لبلوغ ثاين نهايئ يف  البطوالت الكربى 
بعــد روالن غــاروس 2021، عندما خرس أمام الرصيب نوفاك 

ديوكوفيتش  األول عاملياً والغائب راهناً عن ملبورن بعد ترحيله 

لعدم تلقي اللقاح املضاد  لفريوس كورونا.

قال اليوناين البالغ 23 عاماً بعد  لحظات من فوزه »تواضعي 

ساعدين. أدركت اين سأواجه العباً جيداً جداً، ركّزت  عى كرايت 

وقد نجحت بذلك«.

بهــدوء، صالبة، إلهام وتحفيز، مل يرتك  تسيتســيباس أية 

فرصة ملنافسه الذي كان يخوض 
أول ربع نهايئ يف ملبورن.

ب اليونــاين 30 كرة فائزة 
وترجــم كرات  كرس االرســال 
األربع ملصلحته دون أن يفســح 
يطايل بتهديد ارســاله  املجال ل

أي مرة.
بعد تعافيه من جراحة مبرفقه يف 
نهاية  ترشين الثاين املايض، كان هذا 
الفوز الفتاً لستيفانوس، خصوصاً 
بعد مشــوار معقد يف  ملبورن، إذ 
احتاج إىل أربع مجموعات لتخطي 
األرجنتينــي سيباســتيان باييس 
والفرنــيس  بنوا بــري يف الدورين 
الثاين والثالث توالياً، قبل مواجهة 
نارية مــع األمرييك تايلور  فريتز 
انتهت بخمس مجموعات يف الدور 

الرابع.
تابع تسيتسيباس »يجب أن يرى  
طبيبــي: مل نعتقــد انه مبقدورنا 
املفتوحة.  خوض بطولة أسرتاليا 

لقد أثبت له العكس!«.
وتوقفت املباراة لدقائق قليلة يف  املجموعة الثانية بســبب 
هطول االمطار قبل إغالق ســقف امللعب »هذا جزء من  اللعبة. 
كنت عى املســار الصحيح فيام تبّدلت الظروف املناخية قليالً، 
اصبح ارتداد  الكرات أكرث بطئاً لكني تأقلمت مع ذلك«، بحسب 
ما أضاف اليوناين.                                                                           

ان ت لب العبو م

روكل ا ليكر و م مبا

ــاحـــل الــعــاج ــو سـ وروبـــــــا يــــطــــاردون نـــجـ ــار  ــبـ ــونـــة.. كـ ــلـ بـــقـــيـــادة بـــرشـ
دخــل كبــار األندية األوروبيــة يف  مفاوضات مع نجوم 

منتخب ساحل العاج لضمهم خالل الفرتة املقبلة.
وقالت إذاعة  »راديو كاتالونيا« إن برشلونة دخل يف مرحلة 
متقدمــة من املفاوضات مــع  اإليفواري فرانك كييس، العب 
وسط ميالن اإليطايل، من أجل التعاقد معه يف الصيف  املقبل.

وينتهي عقد كييس مع  »الروســونريي« بنهاية املوســم 
الحايل، ما يتيح له االنتقال إىل أي فريق  بشــكل مجاين يف 
الصيف املقبل، وهو ما يجعله خيارا اقتصاديا جيدا للبارســا 

الذي يعاين  عى الصعيد املايل من كم هائل من الديون.
ورغم أن كييس ارتبط اسمه من قبل  بالبارسا، إال أن كثريين 
توقعــوا عدم حدوث الصفقة لوجود أســامء قوية يف خط 
الوسط الكاتالوين،  عى رأسها املخرضم سريجيو بوسكيتس 
والهولندي فرين دي يونغ وبيدري وغايف ونيكو غونزاليس.

وانتقل كييس إىل ميالن يف صيف 2017  قادماً من تشيزينا، 
حيث لعب منذ ذلك الحني 205 مباريات، ســجل فيها 35 هدفاً 

وصنع 16  بإجاميل 51 مساهمة تهديفية.

كييس يتواجد حالياً يف الكامريون مع  منتخب ساحل العاج، 

حيث شــارك أساســياً يف جميع لقاءات بالده، وسجل الهدف 

األول يف  الفــوز 3-1 عى الجزائر بختــام دور املجموعات، 
ويتوقع دخوله أساسياً يف مباراة مرص.

من ناحية أخرى، اقرتب اإليفواري اآلخر  إيريك باييل، العب 
فريق مانشســرت يونايتد اإلنكليزي، من االنتقال لفريق روما  

اإليطايل يف كانون الثاين الجاري.
وذكر موقع »فوت مريكاتو«  الفرنيس أن الربتغايل جوزيه 
مورينيو، مدرب روما، يســتهدف إمتام التعاقد مع باييل  قبل 

انتهاء املريكاتو الشتوي يف أوروبا، يوم اإلثنني املقبل.
ويتنافــس روما مع ميالن عى ضم نجــم  اليونايتد الذي 
يعرفه مورينيو جيداً منذ قيادته للشياطني الحمر ما بني عامي 
2016  و2019، وهي الفرتة التي شــهدت انتقال باييل للفريق 

كأول صفقة يربمها املدرب  الربتغايل يف 8 حزيران 2016.
علامً بأن باييل شــارك يف أول مباراتني  مع منتخب ساحل 
العاج يف كأس أمم أفريقيا ضد غينيا اإلســتوائية وسرياليون، 

قبل أن  يغيب عن مباراة الجولة األخرية ضد الجزائر.

مدفيد



1ـ فيينا، لبس، ليشع
2ـ رومانيا، إيلوار

3ـ نسله، لبلبة، تكّد
4ـ سف، دلييل احتار

نّهام، منهاراً،  5ـ يشــب، 
هف

6ـ سالتا، تأّملت، بودلري
7ـ بهار، فاسد، قدوم، باي

8ـ يينمية، وابل، آه

9ـ كن، مها سلام، الهوامش

10ـ دلّل، تعّم، يوم، سو

11ـ نيامر، رسو، نام، الحّق

12ـ حاّر، االستبسال، قوّي

13ـ اللسان، جورجينا رزق

11
تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة7

ــرة ــي ــ ــص الـــشـــبـــكـــة ال
5   4      3   2   1   
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 عموديا: 

 عموديا:

من تسعة حروف:    االبراج 

  دولة أوروبية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  اميديو موديلياين 

اخترب معلوماتك

لــرشب  يســتعمل  1ـ 

القهوة. 

2ـ االســم الثاين ملمثل 

مرصي راحل. 

3ـ فِطنا ذكيا. 

4ـ يطلب منه التنفيذ. 

الثاين لشاعر  5ـ االسم 

عراقي راحل. 

1ـ من ملوك فرنسا. 

 . 2ـ بلدة يف امل

3ـ عظيام هائال. 

4ـ أول رئيس ألملانيا. 

5ـ نشبع من املاء. 

أديــب وروايئ وصحفي أمرييك راحل. كاتب قصص 

قصرية وصاحب موهبة فريدة يف عامل األدب. وله العديد 

من األعامل املهمة،  

إسمه مؤلف من 11 حرفا. إدا جمعت:

9+5+2+10+6- لقب غريب..

2+10+4+8- عاصمة أوروبية. 

7+6+8+2- طائر غريد.

5+7+2+8- عاصمة افريقية.

11+3+1- شجر معروف.

6+11+2- جذب بشّدة. 

11+4+2- مثر معروف.

9+3- مدينة سرياليونية. 

1ـ ما إســم املمثل الكندي الذي ولد عام 1929 وامتدت 

مسريته الفنية ستة عقود، ومن أفالمه صوت املوسيقى 

الذي نال أوسكار أفضل فيلم؟ 

ــــــــــــــــــــ

2ـ من هي عازفة الكامن النمســاوية التي ولدت يف 

فيينا  وتوفيــت يف نيويورك عام 1995 وتعرّض كامنها 

للرسقة من بيتها والذي مثنه ثالثة ماليني دوالر ونصف؟

ــــــــــــــــــــ

3ـ النرس الذي هو طائر من الجوارح حاّد البرص. يُرضب 

به املثل بطول العمر، إذ يُقال: أعمر من نرس. فامذا تُدعى 

أنثاه؟ 

ــــــــــــــــــــ

4ـ كــم عدد الحّبات ايل ميكن أن يحملها عنقود البلح 

تقريباً؟ 

ــــــــــــــــــــ

5ـ كم عدد القوائم لنجم البحر الذي يعيش يف املاء؟ 

ــــــــــــــــــــ

6ـ ما إســم الطائر الذي ال يحسن الطريان، وهو عى 

إسم أحد أنواع الفواكه، وينبح مثل الكلب وينوء مثل الهّر؟ 

ــــــــــــــــــــ

7ـ ما إسم الطائر املشهور بريشه الغنّي باأللوان، والذي 

يأكل األفاعي، ويتوسط علم غواتيامال ويُطلق إسمه عى 

عملتها؟ 

ــــــــــــــــــــ

8ـ ما إسم الشجرة شبه الصحراوية املشهورة جدا يف 

السودان، وتلقب بـِ الشجرة السحرية؟ 

1ـ فرنسيس بيكون
2ـ يوسف شاهني، يحّل

3ـ ميّل، بالن، جامل
4ـ ناِهد، ترّمم، أرّس

5ـ آن، لنا، يهدر
6ـ يليه، فّتال، أن
7ـ الباتا، سلسل

8ـ ليامسول، راج
9ـ سابا، مدام توسو

10ـ يتحّمل، باع، تر
11ـ ل ل، تنتقل، منبج

12ـ يوتاه، آيس
13ـ شاكر أبو سليامن
14ـ عرد، روم، هو، ال

15ـ اد، أومأ
16ـ لّبها، لّقز

17ـ هّيا، مسحوق
18ـ فريد شوقي

؟ من هو
من هي؟

1ـ سال، دولة افريقية. 

2ـ مدينــة مينيــة، مغنية 

عاملية راحلة. 

وعا  تنّعم  يعاهدنــا،  3ـ 

ُمرتفا.

الربازيــل،  يف  مرفــأ  4ـ 

عنكبوت، والِد. 

5ـ حرف جر، يجاوب، نُظِهر 

عزما عى. 

6ـ غالم، عطفك ورّقتك، ذنب 

البعري. 

7ـ رجع الفيء، النهوض.

8ـ رشكــة برتولية، ُمالئم، 

أهدم. 

9ـ دولة أوروبية، بالغ. 

10ـ رفع صوته، منصفان. 

11ـ نــزل باملكان، كبري يف 

العمر، ضمري متصل. 

12ـ والية أمريكية، الشــهم 

والرشيف. 

13ـ ذكــر الحجــل، جــود 

وسخاء، رسقة وقهر. 

14ـ نفــس، مخرج مرصي 

راحل. 

15ـ نــرث وفّرق املاء، صوت 

السيول.

16ـ ريق، للمنادى. 

17ـ ذم، نهر أورويب.

18ـ راقصة لبنانية صاحبة 

الصورة، قاِدم.

1ـ والية أمريكية، أغنية 

رتبة   ، األطــر لفريــد 

عسكرية.

الدابة، سار يف  2ـ قدم 

درب، صعب املسلك.

3ـ شــقيقات أيب، علّو، 

إشتّد غيظه. 

4ـ ضــد أجــل، فاِصل، 

يتخلّصون من. 

لتعويم  يســتتعمل  5ـ 

مشط،  السمك،  صيد  شبك 

أقابلها وأقاتلها. 

6ـ صار طريّا سلســا، 

شــاهدنا، حرف جر، رض 

الحّب، إحرتم. 

7ـ بلــدة يف الشــامل، 

جنود، شّدة ومحنة. 

8ـ شبيه، راِبحان، عودة. 

9ـ نهــر أورويب، مــن 

أشــهر الشعراء يف العرص 

الجاهــيل، أضجر، مدينة 

أمريكية يف والية أوهايو. 

شــعراء  كبار  من  10ـ 

يستخرج  األموي،  العرص 

من العنب، أنباء. 

فرنســية،  مدينة  11ـ 

كاتبة برتغالية اشــتهرت 

 . برسائلها، أن

12ـ يُحتفــل بها، ننزل 

إىل، والية أمريكية. 

13ـ راســل، تعيش يف 

املاء، رئيس لبناين راحل. 

الثور

(21 نيسان - 21 أيار(

الرسطان

(22 حزيران - 23 متوز(

العذراء

(24 آب - 23 أيلول(

العقرب

(23 ت1-21ت2)

الجدي

(22ك1 - 20 ك2)

الحوت

(20 شباط - 20 آذار(

مزاجك العاطفي يؤثر عى األحداث اليومية. 

تجد نفســك محاطا باألهل واألصدقاء الذين 

يســدون لك النصائح خوفــا عى مصلحتك 

ومستقبلك. 

فرتة حافلة باللقاءات واالجتامعات ولكنك 

قد تشــعر انك منكمش قليال بســبب بعض 

املالحظات. اعتمد عى ذكائك وفطنتك لتسوية 

األمور. 

يخ أن تشــعر بعواطــف عنيفة نحو 

شخص يؤثر عليك تأثريا قويا. اذا أردت أن تكون 

سعيدا يجب أن ترتاح قليال وترتك األمور تسري 

ببطء. 

بعض الترصفــات غري الجادة قد تؤدي اىل 

ضياع فرصة مثينة من يدك. ال تركز عى أمور 

ليــس لك فيها أية مصلحة، واهتم بشــؤونك 

أكرث.

أمامك مرحلة متشابهة وغري قصرية. أبرز 

خصائص هذه املرحلة هي ميلك اىل املحاسبة 

واملطالبة بالكامل يف شــتى املجاالت، وعليك 

التنفيذ. 

احرص نشاطك هذه اآلونة يف األعامل التي 

بدأتها، فأنت تتمتع بذكاء خارق يساعدك عى 

النجــاح يف مجاالت مختلفــة، وجهدك يف 

انجاح عملك سيثمر.

عليك الحذر من  الوعود الجميلة املشــكوك 

يف صدقيتها وصحتها. ال تدع رغبتك يف عيش 

مغامرة مثرية، ستقودك وتجرفك رمبا يف بحر 

من الضياع. 

ت  حدث جيد يبرشك بأيام ال تخلو من املفاج

الســارة. أحد املقربني سيوقعك مبأزق بسيط 

لكن ال يخلو من الجدال. وفاق وانســجام مع 

الطرف اآلخر. 

ال تعط األمور البســيطة الجارية أكرث من 

حجمها. مرحلة تشتت األفكار التي عشت فيها 

مؤخرا زالت، وحاليا أنت بصدد اعادة حساباتك.

هناك مناخ جيد يســود حياتك العامة ولكن 

قد تشعر ببعض امللل. ستالحظ أنك محبب من 

الجنس اآلخر، فلم ال تهتم بنفسك قليال وتختار 

األفضل لك. 

أنت بحاجة ماّســة اىل اعادة نظر بكل ما 

أقدمت عليه حتى اآلن. تجنب صحبة املجموعة 

املنهــارة ألنها قد تؤثر ســلبا عــى مزاجك 

ونفسيتك. 

تســري هذه املرحلة  نحو النجاح ولو بخطى 

مــرتددة يف بعض األحيان. تعيش مع الطرف 

اآلخر سعادة ال توصف وهذا ما سيزيدك راحة 

وبهجة. 

الحمل

(21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

(22 أيار - 21 حزيران(

االسد

(24 متوز - 23 آب(

امليزان

(24 أيلول - 22 ت1)

القوس

(22ت2 - 21 ك1)

الدلو

(21 ك2 - 19 شباط(

القاهرة
الجزائر

السودان
أمازون

أملانيا
ادلب

بعلبك
باناما
برلني

بورتو نوفو
برين
بندق
بخار

تايوان
تايبه
جدة

جنادل
جز

جورج
حوت
حدث
حظ

حبور
خناجر

خطة
ديب

ذهب
رقبة

روميو
رمز

زمرد
زيزفون
سوريا

سايغون
رساط

شص
شمس
صديق

صك
طوكيو

طروادة
عز
فخ

كامريا
كواال

مالوين

نابويل

نخيل.

الحل السابق

الحل السابق

صوفيا

الخميس 27 كانون الثاني 2022

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

S U D O K U

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

1ـ إسبانيا. 

2ـ ميشال بالتيني. 

3ـ العالِم إقليدس. 

4ـ يوبيل الكشمري. 

5ـ ثالثة أفالم.

6ـ البحر املتوسط.

7ـ قرص اإلليزيه يف فرنسا. 

8ـ جزيرة مدغشقر.

1ـ رسحوب. 

2ـ إيران. 

3ـ رامُه.

4ـ تشويه. 

5ـ رينار.

1ـ سارتر. 

 . 2ـ ريا

3ـ حرمون. 

4ـ واهيا. 

5ـ بن، هر. 



ــة ــ ــ ــ ــة للتهدئ ــ ــ ــ ــة جزائري ــ ــ ــ ــاع عراقي ــ ــ ــ ــم  ال« ومس ــ ــ ــ ــدون ردا  بـ»نع ــ ــ ــ ــون يُري ــ ــ ــ ــون والخليجي ــ ــ ــ ميركي ا
ــــــــون« االســــــــعار ــــــــرا املعلميــــــــن و»جن ــــــــم توقــــــــ ا اجــــــــراءات الحكومــــــــة االجتماعيــــــــة و»الكهربائيــــــــة« ل
ــــة ؟ ــ ــ اقي ــــري واملي ــ ــ ــــع الحري ــ ــ ــا م ــ ــ ــ ــــات تضامن ــ ــ ــــن االنتخاب ــ ــ ــــما م ــ ــــا حاســ ــ ــ ــــــالط موقف ــ ــــــن جنب ــ ــــل يُعل ــ هــ

ــ املــــــواجــــــهــــــة مـــــــع ايـــــــــــــران فـــــــي لـــبـــنـــان ــ ــقـ ــ »الـــــــتـــــــعـــــــاون الــــخــــلــــيــــجــــي« يــــــرفــــــع سـ
ــــــر »املــــــــزروكــــــــيــــــــن« كــــــ ــي وبــــــاســــــيــــــل مــــــــن  ــ ــاتـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــة.. مـ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــخـ ــ املــــــــــبــــــــــادرة الـ

ــي مــنــتــصــ شــبــاط ــا فـ ــيـ ــرانـ وكـ ــا  ــيـ ــــزو روسـ مـــنـــيـــة وتـــتـــوقـــع  ــو ردهـــــا بـــشـــأن الــضــمــانــات ا ــوســك واشـــنـــطـــن تــســلــم م
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االردن وسوريا واملسؤولني اللبنانيني، مام يساهم برفع التغذية 
ســاعتني ووصول املعدل اىل 6 ساعات يف اليوم الواحد. ومن 
املتوقع ان تصل التغذية فيالربيع اىل 8 او9 ســاعات يف اليوم 
الواحد مع استكامل عملية استجرار الكهرباء من االردن، ويف 
حال نجاح هذه الخطوة و استمرارها وتنفيذها فان ذلك يخفف 
الفاتورة الكهربائية عن املواطنني، فيام االرساع بتوقيع اتفاقية 

الغاز املرصي سيرتك تداعياته االيجابية عى كل اللبنانيني.

 املبادرة الخليجية ورشوطها 
ووسط زحمة امللفات الحياتية وتشعباتها، قفزت اىل الواجهة 
املبادرة الكويتية باسم مجلس التعاون الخليجي وحظيت بدعم 
مرصي واردين وغطاء من جامعة الدول العربية وواشــنطن 
وباريس كام قال الوزير الكويتي. هذه املبادرة، حسب املصادر 
العليمة واملتابعة، تحمل رشوطا قاســية اليســتطيع لبنان 
تنفيذها، ورمبا فجرت الوضع اللبناين من بوابة البند الخامس 
املتعلق بالقرار 1559 وســحب ســالح املقاومــة، وهنا بيت 
القصيد الخليجي من لبنان والباقي تفاصيل. »واالنىك« حسب 
املصــادر، انها تعطي لبنــان مهلة 5  ايام للرد، وهذا مل يحصل 
مع اي دولة وميثل خروجا عن االطر الدبلوماسية للتعامل بني 
االشقاء والدول. وحسب املصادر، ان ما طرحه الوزير الكويتي 
ليــس مبادرة بل امــالءات ورشوط مذلة ابرزها: ان يكون الرد 
اللبناين مقترصا عى »نعم ام ال« وليس اجوبة دبلوماســية، 
ويف حال رفض املبادرة فان عقوبات ســتفرض عى اللبنانيني 
بغطاء خليجي شــامل وعريب وامرييك رغم املساعي العراقية 
والجزائرية والتونسية لتهدئة االجواء وتجنب تحميل لبنان ما 
ال قــدرة عى تحمله. وعلم ان اتصــاالت عراقية - جزايرية - 
تونسية -اردنية  مرصية للتهدئة ولتجنب عدم حصول اجامع 
عــريب حول لبنان يف االجتامع التشــاوري للمجلس الوزاري 
العريب يف الكويت الســبت، يف ظل الرشط الخليجي ايضا ان 
يســلم لبنان الجواب خالل اللقاءالوزاري، بعد ان اخذت املبادرة 
الدعــم االمرييك يف االجتامع بني وزيــري خارجية الكويت 

والواليات املتحدة االمريكية يف واشنطن.
وحســب املصادر، ان القرار االمرييك الخليجي واحد لجهة 
تنفيذ الـ 1559 ونزع ســالح املقاومة، واالتصاالت ســتكون 

مكثفــة حتى الســبت، والجواب اللبناين الــذي اعدته وزارة 
الخارجية سيكون موحدا من الرؤساء لثالثة، يف ظل معلومات 
عن محاوالت لعقد اجتامع بينهم يف بعبدا الظهار وحدة املوقف 
والرد. وتتابع املصادر العليمة، ان حزب الله ابلغ بان الرد اللبناين 
ســيكون واضحا لجهة عدم القدرة عى تنفيذ الـ 1559 وعليه 
ان يطمــ اىل املوقف الرســمي للحكومة الذي لن يخرج عن 
االطر »الدبلوماســية« و العموميــات املعروفة لجهة االلتزام 
بالطائف والتمســك بقرارات الرشعيــة الدولية وعدم القدرة 
عى تنفيذ الـــ1559 النه يتجاوز يف بنوده لبنان اىل مطالب 
اقليمية ودولية. كام ان هذا القرار يحتاج اىل وقت طويل ليسلك 
طريقــه للتنفيذ، مع الحرص عــى افضل العالقات مع الدول 
العربية والحفاظ عى امنها، وتحديدا الدول الخليجية والعمل 
عــى اال يكون لبنان منصة لتصديــر اي مواد ترض باي دولة 
عربية وخليجية، كام ســيتضمن الرد التزام الحكومة بتنفيذ 
االصالحات ومحاربة الفســاد وبدء التفــاوض مع صندوق 
التقــد الدويل والعمل عى حفظ االســتقرار والســلم االهيل 
ومحاربة االرهــاب من قبل الجيش اللبناين الذي ينفذ مهامه 
عى كل االرايض اللبنانية، وبانتظار الســبت وما سيحمله من 
مســتجدات ينتظر اللبنانيون القرار العريب الذي لن يخرج عن 
اجواء التشدد واالجراءات وتحميل حزب الله كل املسؤولية عن 
يس اللبنانيني، وهذا ما يفتح صفحة من التوترات الداخلية،  م
علام ان مصدراً قياديا يف 8 اذار علق بالقول : »القرار ال يساوي 

مثن الحرب الذي كتب به« واليستحق الرد. 

 االنتخابات النيابية ومواقف جنبالط 
اما يف ما يتعلق باالنتخابات النيابية، فان الســؤال املطروح 
اليوم، كيف ســيتعامل االقطــاب يف لبنان مع االنتخابات بعد 
عزوف الحريري وتياره عن الرتشــح ؟ وهل يعلن رئيس الحزب 
التقدمي االشــرتايك وليد جنبالط اليوم يف مقابلة له عى الـ 
»ام يت يف« موقفا حاسام من موضوع املشاركة يف االنتخابات 
النيابية او عدمه تضامنا مع الرئيس ســعد الحريري وحفاظا 
عــى امليثاقية، او يؤجل قراره بانتظار وضوح موقف جمهور 
املستقبل والشــارع السني وما سيصدر عن دار الفتوى خالل 
االجتــامع الذي ســتعقده قريبا العالن موقــف من االقرتاع 
واملشاركة بعد عزوف الحريري، وعى هذا االساس واملعطيات 
ياخذ جنبالط قراره، وبالتايل فمصري االنتخابات قد يبقى معلقا 

بانتظار موقف رئيس االشــرتايك واحتــامل املقاطعة، وهذا 
القرار يف حال اتخاذه ينزع امليثاقية الدرزية عن االنتخابات مع 
غياب املكون الدرزي االبرز، وعندئذ قد يصبح تاجيل االنتخابات 

متقدما مع غياب مكونني اساسيني السنة والدروز.
ويف املعلومات، ان جنبالط تاثر جدا عندما استمع اىل كلمة 
ســعد الحريري واشادته باملختارة. ورئيس االشرتايك كان من 
االوفياء القالئل للحريري وحمل ملفه اىل موســكو وطرحه 
خالل االجتامع مع الفروف واوفد وائل ابو فاعور اىل مسؤول 
املخابرات السعودية خالد الحميداين طارحا هذا امللف، كام اثاره 
مع الســفراء العرب واالجانب املعتمدين يف بريوت والنتائج مل 
تكن عى قدر االمال، كام ظهر من املشهد الختامي لحياة سعد 
الحريري السياســية، هذا باالضافة اىل ان الصوت السني يف 
اقليــم الخروب املؤيد لتيار املســتقبل بقي عى وفائه الكامل 
لجنبالط واملختارة، ومل يعمل الشــهيد رفيق الحريري او نجله 
ســعد عى تغيري هذا الدور، علام ان الصوت الســني يف اقليم 
الخروب بات يوازي الصوت الدرزي يف الشوف، ومع الحريرية 
السياســية كان جنبــالط مطمئنا لخــارصة الجبل البحرية، 
وتحديدا طريق بريوت الشــوف. كام ان الصوت الســني يف 
البقاع الغريب وحاصبيا املرجح والوازن كان اىل جانب جنبالط 
والتحالف معه، وهذا ينطبق عى الصوت السني املستقبيل اىل 
جانب االشــرتايك يف عاليه وبريوت وبعبدا، ويعرف جنبالط 
انه فقد حليفا ثابتا مهام وصلت التباينات احيانا بينهام، وهذا 

االمر قد يؤثر يف كتلة جنبالط وتنوعها.
ويف املعلومــات، ان ماكينة الحزب التقدمي االشــرتايك مل 
تنطلق بعد، وكان جنبالط يرد عى استفســارات الحزبيني«بعد 
بكــري« لكنه همس باذان فريق عمله انه ينتظر موقف ســعد 
الحريري ولن يعلن اي موقف قبل قول سعد كلمته. واوفد نجله 
تيمور ووائل ابو فاعور اىل االمارات والتقيا الحريري ووضعاه 
يف اجواء موقف جنبالط لكن الحريري مل يكن قد حسم موقفه 
بعد، وهذا ما يؤكد ان جنبالط سيعلن موقفه اليوم بعد اعتزال 
الحريري من كل املســتجدات االخرية. وتكشــف املصادر، ان 
الحريري تلقى نصائح بعدم قطع«شعرة معاوية«مع السعودية، 
وعدم املشاركة يف االنتخابات »قد يفتح ابواب الرياض مجددا 
امامه ورفع »الحرم«عنه، وعى هذا االســاس التزم الحريري 
عدم الرتشح ، لكن«الشتائم« التي تناولت الرياض من منارصي 
املستقبل اغضبت السفري السعودي يف بريوت وليد البخاري ومل 

يشــفع بيان املستقبل بتهدئة غضبه. وباملقابل تؤكد املصادر، 
ان الغضب املستقبيل منصب عى القوات وتحميلها املسؤولية 
عام الت اليه اوضاع الحريري يف الرياض، والسؤال هل ينعكس 
ذلك سلبا عى التحالف بني االشرتايك والقوات اذا قرر جمهور 
املستقبل عدم التصويت الي الئحة تضم القوات اللبنانيية. ويف 
ظل هذه االجواء، فان اوساطاً عليمة وبارزة ما زالت تشكك يف 
حصول االنتخابات واعطاء نســب متساوية للتاجيل واالجراء، 
وتعزو السبب اىل تبدالت يف املوقفني االمرييك واالورويب بعد 
االستطالعات التي قاموا بها وصبت جميعها ملصلحة حزب الله 
وعدم القدرة عى اضعافه، والوصول اىل قناعة بانه مهام بلغ 
الدعم للمجتمع املدين سيقترص التغيريعى خروقات محدودة 

فقط لن تنقل االكرثية من فريق اىل فريق.

 االنتهاء من الطبقة السياسية 
وحســب املعلومات واملصادر ، فان تقريرا دبلوماسيا وصل 
اىل بريوت بعد اســتقالة حكومة الحريري وخالصته »ان عهد 
رموز الطبقة السياســية قد انتهى، وال بديل عن دعم قيادات 
شــابة وجديدة واحداث »نفضة« شــاملة يف كل مؤسسات 
الدولة تشــمل الرئاســات الثالث واالجهزة االمنية مع تغيري 
عقيدة املؤسسات العسكرية؟ فهل بدأ »الدور« بسعد الحريري، 
وهناك من اســتخف بتلك التقارير يومذاك، ورمبا تفتح »بوابة 
التغيــري« مجددا مع االنتخابات النيابية اذا حصلت، بعد مئات 
التقارير عن استحالة الحل يف لبنان مع هذه الطبقة السياسية، 
ولذلك فان ما تبقى من رموز سيتوحدون وسيقاتلون دفاعا عن 

امتيازاتهم.

اب شامل لـ 3 ايام مطلع شباط   ا
ويف دفرت الهموم اليومية للحكومة مطالب موظفي القطاع 
العام وعدم االخذ بها، وهذا ما دفع روابطهم اىل التلويح باعالن 
اب العام يف كل لبنان ايام 2و3 و4 شــباط للضغط عى  اال
الدولة لتحقيق املطالب، عى ان يتوىل قطاع النقل العام بقيادة 
القيادي يف حركة امل بسام طليس قطع كل الطرقات الدولية 
يف كل لبنــان بدءأ من الثالثاء وحتى مســاء الخميس، علام 
ان قطــاع النقل بقيادة طليس حارص الرسايا الحكومية امس 
بسيارات النقل العام ملوحا باملشهد الكبري الثالثاء، اما النقابات 
ابها العام ايضا جراء عدم التوصل  الرتبوية فمســتمرة يف ا

الي اتفاق مع الوزير عباس الحلبي.

آنــذاك مل يُرِض الخليج الذي اعترب حكومته تابعة ومرهونة 
لحزب الله، وتّم بالتايل مقاطعة هذه الحكومة من قبل تيار 
املستقبل وما ُسمّي بـ 14 آذار. هذا اإلنقسام السيايس الناتج 
من الــرصاع الخليجي  اإليراين تُرجــم بتعطيل وفراغ يف 
الرئاسة األوىل عى مدى عامني ونّيف )2014-2016(. هذا 
الفراغ انتهى بدعم رئيس الجمهورية ميشــال عون من قبل 
القوات اللبنانية والتيــار األزرق حيث تعّهد يومذاك الرئيس 
سعد الحريري بجذب الرئيس عون إىل محور 14 أذار املنارص 
للمملكة العربية الســعودية. وهو ما يُعترب الفشــل الكبري 
الذي ُمني به الرئيس الحريري ويُعتقد أنه الســبب األسايس 

يف قراره الحايل.
وتكمل املصادر نفســها، الرصاع استفحل بشكل كبري مع 
ترصيحات حزب الله الداعمة لليمن ومهاجمة الدول الخليجية 
لفظًيا حيث كان لهذه الترصيحات وقع كبري تزامن مع هجوم 
عســكري واسع من قبل الحوثيني عى مأرب اليمنية، وهو ما 
فرض رّدة فعل خليجية  ســعودية بالدرجة األوىل  متثلت 
بســحب السفري السعودي أكرث من مرّة. وزاد من حدة األزمة 
ضبط كميات مــن الكبتاغون املرســلة إىل اململكة العربية 
الســعودية من لبنان أّدى إىل وقف اإلســترياد السعودي من 
لبنان، يضاف إىل ذلك ترصيحات كل من الوزيرين الســابقني 
رشبل وهبه وجورج قرداحي واللذين أُجربا عى اإلســتقالة 

بعد األزمة.
هذا وتقول املصادر الدبلوماسية أن العديد من الدول الغربية 
نصحــت الدول الخليجية بعدم ترك الســاحة اللبنانية للنفوذ 
اإليراين الذي أخذ بالتوســع، وهو ما جعل الدول الخليجية  
بالتكامل والتعاضد  تزيد الضغط عى السلطة الحاكمة التي 
هي نتاج الحــزب بنظرها، وهو ما ميكن مالحظته من خالل 
تصاريح الســفري الســعودي يف لبنان وليد البخاري املكلّف 
الرد رســمًيا وبشــكل منتظم عى الترصيحات التي تصدر عن 
مســؤولني يف لبنان، وأيًضا من خالل خطوة الرئيس ســعد 
الحريري األخرية واملتمّثلة بتعليق مشاركته وحزبه يف الحياة 

السياسية.
آخر التطورات بحسب املصادر، هو املبادرة الخليجية التي قام 

بها وزير الخارجية الكويتي والتي تضّمنت عرش نقاط جوهرها 
لجم النفوذ اإليراين، وتســليم ســالح حزب الله واإلصالحات 
مقابل دعم مايل كبري كفيل بإعادة لبنان إىل مستويات تتخطى 
بأشواط ما كان يعيشه سابًقا. هذه املبادرة التي صّنفها البعض 
بأنها مبادرة »آخر الفرص«، علق عليها حزب الله بالقول انه غري 
معنــي بها ويرتك للدولــة اللبنانية حرية الرّد عليها. هذا األمر 
يعني أن عى السلطة اللبنانية وبالتحديد الرؤساء الثالثة الرّد 
عى هذه املبادرة يف وقت ال يتعّدى نهار الســبت املقبل، حيث 
من املتوّقع أن يجتمع الرؤســاء الثالثة يف القرص الجمهوري 

للبحث مبحتوى الرّد.
وهنا يُطرح الســؤال: هل للبنان املنهــوك إقتصاديًا ومالًيا 
ويعيش شعبه حالة من الفقر مل يعرفها حتى يف خضم الحرب 

األهلية، ترف االختيار واملناورة مع طارحي هذه املبادرة؟ 

 ميقايت واملصري الغامض 
األيام القادمة ستحســم مصري الرئيس ميقايت الواقف أمام 

خيارين ال ثالث لهام:

الخيــار األول: اإلنحياز علًنا إىل املبادرة الخليجية، وبالتايل 

املواجهــة مع حزب الله، وهو ما ســيضع حكومته يف مهّب 

الريح، كام حصل بعد أحداث الطيونة يف ترشين املايض. ولكنه 

بذلك يقوي موقفه يف الشــارع السّني وخصوًصا الطرابليس 

عى أبواب اإلنتخابات ويربح إستمرارية أعامله يف الخارج.

الخيــار الثاين: الرد بدبلوماســية عى املبــادرة، وهو ما 

ســريفضه مجلس التعاون الخليجي، كام قد يشــكل موقفه 

الرمادي من املبادرة استياء يف الشارع السني اللبناين.
إذا ما سيكون موقف ميقايت من هذه املبادرة؟ وهل سيقبل 
الخليجيــون املوقف الرمادي؟ ال أحد يعلم حتى الســاعة، لكن 
خطوة الرئيس الحريري بتعليق عمله الســيايس شكّلت فرصة 
للرئيس ميقايت لعدم الرتّشــح يف اإلنتخابات النيابية املُقبلة، 
وهو الواقف عى مفرق طرق سيكون له تداعيات جسيمة عى 

عمله السيايس واملايل.

 باسيل واملبادرة الكويتية 
النائب والوزير الســابق جربان باسيل من جهته لن يكون 
بوضع ســهل وهو الطامح إىل رئاســة الجمهورية التي ال 
ميكنــه الوصول إليها بدون دعم حــزب الله. لذا من املتوقع 
أن يكون لباســيل مواقف رافضة للمبادرة الكويتية مبوازاة 
متايــز يف الرفــض، حيث من املتوّقع ترجمــة هذا الرفض 
بأمثــان يف اإلنتخابات النيابية املقبلة التي أصبح للربتقايل 
مصلحــة يف تأجيلها. لكن الســؤال املطروح يبقى عن مدى 
تأثري باسيل يف القرار الرسمي الصادر عن الدولة اللبنانية؟ 
الكل يعلم أن رئيس الجمهورية هو العراب األسايس لباسيل، 
وبالتــايل من الطبيعي أن يكون لرئيــس الجمهورية تبادل 
أفكار مع باسيل أو مع غريه من القوى السياسية األساسية 
يف البلد، وقد يتأثر رئيس الجمهورية برأي باســيل إال أنه  
أي رئيس الجمهورية  ملزم بأخذ مصلحة الشــعب اللبناين 
بعــني اإلعتبار ووضعها أولوية، وهو ما يعني أن اللعبة هي 
بيــد رئيس املجلس النيايب نبيه بّري الذي ميتلك تفويًضا عن 

الله. حزب 

 الرّد الرسمي 
املعلومات املتوافرة تنص عى أن الرؤساء الثالثة سيحّملون 
وزير الخارجية الرّد الرســمي للدولة اللبنانية إىل الكويت التي 
ســيزورها السبت املُقبل. وبحسب هذه املعلومات، من املتوّقع 
أن يكون الرّد الرســمي ايجاباً عى بعض النقاط بينام النقاط 
املتعلقة بسالح املقاومة ستوضع ضمن خانة التوافق الداخيل 
اللبناين واستحالة تطبيقها من طرف واحد. وبالتايل قد تراوح 
األمور مكانهــا إىل حني تبّدل األمور إقليميا. وهو ما يعني أن 
األوضاع االقتصادية ســتبقى عى حالها إىل حني حّل األزمة 

سياسيا.

مزيد من القوات يف دول رشق أوروبا األعضاء يف حلف شامل 
األطليس يف استعراض للدعم مع تزايد تهديد روسيا ألوكرانيا.

ونقلت شــبكة يس إن إن )CNN( عن مســؤوالن دفاعيان 
أمريكيان قولهام إن عمليات النرش، التي يبلغ عدد أفرادها نحو 
ألــف جندي من كل دولة، ســتكون مامثلة ملجموعات القتال 

األمامية املتمركزة حالًيا يف دول البلطيق وبولندا.
وقال املسؤوالن إن من بني الدول التي تفكر يف قبول عمليات 

االنتشار رومانيا وبلغاريا واملجر.
وتشــري إمكانية نرش بعض القوات بالقرب من عتبة روسيا 
قبل الغزو إىل تحول من جانب اإلدارة األمريكية التي كانت يف 

السابق قلقة من خطر استفزاز موسكو بشكل أكرب.

 رد مكتوب 
من جهتها، أعلنت الخارجية الروسية تسلمها الرد األمرييك 
الخطي عى مقرتحاتها بخصوص الضامنات األمنية من خالل 

السفري األمرييك يف موسكو.

وكان وزير الخارجية الرويس ســريغي الفروف قد أكد يف 
وقت ســابق أن الجانب األمرييك طلب عدم نرش تفاصيل الرد 
األمرييك عى املقرتحات الروسية، وأشار أن موسكو ستبلور 

موقفها وخطواتها املقبلة انطالقا من هذا الرد.
وقــال وزير الخارجية الرويس يف كلمة أمام مجلس الدوما 
)الغرفــة الثانية للربملان االتحادي الرويس( إن بالده لن تقف 
مكتوفة األيدي تجاه ما ســامه املســار العدواين الغريب تجاه 

بالده.
ووصف الفروف مطالبة الغرب لروسيا بالحّد من التدريبات 
العســكرية التي تجريها داخل حدودها بالوقحة وبأنها متثل 

أق درجة من ازدواجية املعايري.
مــن جانبه، قال وزير الخارجيــة األمرييك أنتوين بلينكن 
إن واشنطن قدمت إىل موســكو رّدا مكتوبا بشأن الضامنات 
األمنية التي كانت تطلبها، مضيفا أن هذا الرد يرســم مســارا 

دبلوماسيا يسمح بامل قدما.
وقال بلينكن يف مؤمتر صحفي إن واشــنطن منفتحة عى 
الحوار بشــأن األزمة األوكرانية إذا رغبت موســكو يف ذلك، 
لكنه أشار من جانب آخر إىل أّن الواليات املتحدة وحلفاءها يف 

حلف شامل األطليس يعملون عى تعزيز الدفاعات األوكرانية 
وسيوفرون دعام اقتصاديا أيضا.

 ترحيب 
يف ســياق متصل، رحب دينيس بوشيلني رئيس جمهورية 
دونيتســك املعلنــة من طرف واحد يف جنــوب رشق أوكرانيا 
بالترصيحات الروســية بشــأن إمكان تزويد االنفصاليني يف 

إقليم دونباس بالدعم العسكري.
يأيت هذا يف وقت اتهمت فيه هذه القوات الجيش األوكراين 
بتكثيف اســتعداداته لشــن عمليات عســكرية يف دونباس. 
وأضافــت أن لديهــا معلومات اســتخباراتية تفيد بتعزيزات 
عسكرية للجيش األوكراين بعيدا عن أعني مراقبي منظمة األمن 

والتعاون يف أوروبا.
وأضاف االنفصاليون أن معلوماتهم تشــري أيضا إىل تكثيف 
الســلطات األوكرانية تدريب عنارص من املجموعات القومية 
األوكرانية يف عدة مدن اســتعدادا إلرشاكها يف املعارك حسب 

تعبري االنفصاليني.
مــن جهة أخــرى، أعلن وزيــر الدفاع األوكــراين ألكيس 
رزينكوف، تسلم شحنة ثالثة من األسلحة األمريكية تزن نحو 

80 طنا وتضم صواريخ جافلني املضادة للدبابات.
وفيــام ترفض أوكرانيا أي حوار مع االنفصاليني تقول كييف 
إنها تغلب الحلول الدبلوماســية والسياسية لنزع فتيل الرصاع 

يف إقليم دونباس عى الحلول العسكرية.

 محادثات رباعية 
وتتزامن الترصيحات الدبلوماســية والتحركات العسكرية 
مع املحادثات الرباعية التي تجري يف باريس، بني مستشارين 
من كل من روســيا وأوكرانيا وفرنسا وأملانيا لبحث التطورات 
العســكرية رشقي أوكرانيا وتنفيذ بنود اتفاق مينسك وتحديدا 

الجزء املتعلق بالوضع الخاص ملنطقتي دونيتسك ولوغانسك.
وقبيل االجتامع شــددت الخارجية الفرنســية عى وحدة 
األرايض األوكرانية، وتوعدت برد حازم عى أي اعتداء عسكري 

رويس جديد عى أوكرانيا.
مدير ديوان الرئاسة األوكرانية أندري يرماك قال إن كييف لن 

تجري أي محادثات مبارشة مع االنفصاليني املوالني لروسيا.
وقبيل مشاورات صيغة النورماندي يف باريس، أكد يورماك 
إن كييــف ستشــارك يف املحادثات بهدف وقــف إطالق النار 

ومناقشة القضايا اإلنسانية رشقي أوكرانيا.
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