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ارتفع عدد اإلصابات بفريوس كورونا املستجد يف لبنان 
وســجلت 10 وفيات، 1892 امس الخميس. وارتفع العدد 
الرتاكمي للوفيات إىل 8735 وفاة، وعدد اإلصابات الكلية 
إىل 672548 إصابــة، وفق التقرير اليومي لوزارة الصحة 

العامة، األربعاء. 
وأجري 20563 فحصاً، أما نســبة الفحوص الرتاكمية 
املوجبة فقفزت إىل 10 باملئة، وكذلك نســبة الحدو لكل 

مئة ألف شخص، التي باتت 327 حالة. 

ــرة  ــ ــ ــ ــ ــي كـ ــ ــ ــ ــ ــرب فـ ــ ــ ــ ــ كأ العـ

القـــــــــــدم : فـــــــــــوز صعـــــــــــب 
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رضوان الذيب

من يتابع تصاريح املســؤولني وكبــار القوم عن خالفاتهم 
وحصصهم يدرك حقا ان  معاناة الناس »وجوعهم واوجاعهم  
وفقرهــم وذلهم وعوزهم وأنينهــم« ال مكان لها يف قاموس 
كبار القوم مطلقا، ودموع االمهات ورصا املر عىل ابواب 
املستشــفيات  يفتشــون عن حبة دواء  ليست يف حسابات 
املســؤولني ما دامت عائالتهــم واوالدهم منترشين يف افخم 
املدن االوروبية يتلذذون  مبباهج الحياة واموال اللبنانيني التي 
رسقوهــا، ويتعاملون مع ازمــات البلد وكأن الدنيا بالف خري، 
ورمبــا ال يعرفون ان الدوالر تجاوز الـــ 25 الفا وما فوق وال 
ميكــن لجمه، وربطة الخبز بـ 12الــف لرية،  وكيلو اللحم بـ 
220 الفا رغم انه اختفى من بيوت اللبنانيني،  والدواء تضاعف 
عــرشات املرات، وصفيحة املــازوت بـ 350 الفا، وكيلو عدس 
الفقــراء بـــ 25 الفا،  فيام الحد االد 750 الفا، »يكفي فقط 
لوجبــة غذاء واحدة«،  فكيف ميكن لكبار القوم ان يقبلوا هذا 
الواقع ؟ هل يدرك ميشــال عون ونبيه بري ونجيب ميقايت ان 
البلد ســينهار عىل عهدهم وسيكتب التاريخ ذلك ؟ كيف ميكن 
ملســؤول ان يضع رأسه عىل »وســادته« وشعبه ينام جائعا 
ومريضا؟ ولو علم املســؤولون  ان »اخف« كلمة لعائلة جائعة 
»الله ميهل وال يهمل« »الله يفني من كان السبب« »الله ميحيهم 
عــن بكرة ابيهم« لفكروا يف حلــول وتعاملوا مع ازمات البلد 

كام يتعامل الكبار؟ هل يعلم املســؤولون ان الفقر هو السبب 
االســايس للفو الحالية، وانهم يتحملون املسؤولية عام 
تشــهده البالد من تصاعد لحــاالت الفلتان االمني واالخالقي 
وخــراب البلــد ؟ هل يعلم املســؤولون  ان  الجوع كافر  ومن 
حق املواطن ان يلجأ  اىل كل االســاليب لتأمني »قوت »اطفاله 
عندما تســد امامه ابــواب »الرزق الحالل«؟  لكن املشــكلة 
ان اهتاممات املســؤولني ما زالــت » هي - هي« الحفا عىل 
الحصــص والكرايس واملواقع،  وهذا ما تؤكده كل الترصيحات 
والترسيبات عن لقاءات املسؤولني  وفحواها » مرقيل مترقلك« 
وحســب مصادر مؤكدة ان كل االجتامعات االخرية مل تتطرق 
اىل امللفــات االقتصادية  واملاليــة بتاتا ومتحورت حول عودة 
اجتامعات مجلس الوزراء عرب تسوية تريض الرؤساء وفشلت 
حتــى االن،  ونعاها نجيب عىل ابواب القرص الجمهوري امس 
معلنا عدم العودة الجتامعات مجلس الوزراء وابلغ بري رسميا  
رفض عون »لتفاهم االستقالل« ومندرجاته، فالتسوية حسب 
املصادر املتابعة  سقطت النها  قفزت فوق االنتخابات النيابية 
والرئاســية والحسم يف هذين  امللفني،  وهذا ما يريده ميشال 
عون وجربان باســيل اوال قبل اي ملف اخر،  ويريدان حســام 
مــن بري ومغادرة خياراته النياببة والرئاســية مع الحريري 
وجنبــالط  الداعمني  لوصول ســليامن فرنجية اىل بعبدا كام 

هران والوكالة الذرية ات فيينا... وتجدد السجال بين  ل أوروبي بمفاو تفا
حقيقيا عسكريا  تــهــديــدا  إيـــران  على  نــفــرض  أن  يجب  ــرون:  ــاك مل البــيــد 

ــى كيي ــجــومــا عــل أن مــوســكــو ســتــشــن  أدلــــة  ــا  ــن ــدي ل ـــنـــطـــن:  وا
للتصر طر  سن ــا  ــي ــران اوك ــي  ف ــ  ــ صــواري الــنــاتــو  نــشــر  ا  ا بــوتــيــن: 

أكد عضو مجمع تشخيص 
مصلحــة النظــام اإليراين 
غالم حــداد عادل يف حديث 
لقناة الجزيرة القطرية أمس 
األربعــاء أن لدى بالده قرارا 
بحل قضية الربنامج النووي، 
ويف حني تتواصل مفاوضات 
فيينــا بني طهــران والقوى 
الكربى سعيا إلحياء االتفاق 
النووي لعــام 2015، تجدد 
الدولية  الوكالة  بني  الّسجال 
وإيران بشأن  الذرية  للطاقة 

تخصيب اليورانيوم.
فقــد قال عادل إن الجانب 
األمــرييك يدرك أن الضغوط 
طلب  مجــددا  تجــدي،  لن 
بــالده بضامنات لعدم تكرار 
مــا حد يف عهــد الرئيس 

ترامب،  دونالد  السابق  األمرييك 
الذي انســحب عام 2018 من االتفاق النووي ليعيد 

بعد ذلك فرض العقوبات عىل إيران.
وأضــاف أن بالده تريد من واشــنطن أن تكون 

صادقة يف تعهداتها.
وتأيت ترصيحات عضو مجمع تشخيص مصلحة 
النظــام اإليراين، يف وقت تتواصل فيه لليوم الثالث 
يف العاصمة النمساوية فيينا الجولة السابعة من 
مفاوضــات إحياء االتفاق النووي اإليراين وســط 

أجواء من التفاؤل أشاعتها ترصيحات أوروبيية عن 
إحراز تقدم كبري باتجاه تسوية الخالفات القامئة.

وينتظر أن تناقش الوفود املجتمعة أمس األربعاء 
التزامــات طهران النووية مبوجــب االتفاق الذي 
أبرمته عام 2015 مع القوى الكربى، بعدما ناقشت 
الثالثاء قضية العقوبات األمريكية املفروضة عىل 

إيران.
وقالت وكالة األنباء اإليرانية إن كبري املفاوضني 
اإليرانيــني عيل باقري بحث أمس األربعاء يف فيينا 

األورويب  االتحاد  مع منسق 
إنرييك مورا تنسيق الرتتيبات 
يف  املفاوضات  الســتمرار 
أن  املقبلة، مشرية إىل  األيام 
أيضا ممثيل  باقري سيلتقي 
الثال  األوروبيــة  الــدول 
النووي  االتفاق  األعضاء يف 

)بريطانيا وفرنسا وأملانيا(.
دبلوماســيون  وأكــد 
أوروبيــون أن األيام املقبلة 
بتقييم مدى جدية  ستسمح 
اإليرانيني، وأعربوا عن أملهم 
بأن تكون لديهم بحلول نهاية 
األســبوع صورة أوضح عن 
مســار التفاوض، مشريين 
إىل احتامل توقف املفاوضات 

يف حال عدم إحراز تقدم.
قد  أورويب  مسؤول  وكان 

أكد الثالثاء استكامل 80 من االتفاق النووي.
ويف الجوالت الست السابقة، كانت هناك تعليقات 
مامثلة عن إحراز تقــدم كبري نحو صياغة اتفاق، 
ولكن توقفت املحادثــات يف حزيران املايض قبيل 
انتخابات الرئاسة اإليرانية دون التوصل إىل نتيجة.
ويف طهران، أعرب رئيس الربملان اإليراين محمد 

حثت أوكرانيا أمس األربعاء حلف شــامل األطلي »ناتو« 
)NATO( عــىل االســتعداد لفرض عقوبــات اقتصادية عىل 
روســيا، وتعزيز التعاون العســكري بني الحلف وكييف بعد 
مشــاركة األخرية يف اجتامع للناتو بدأ الثالثاء وانتهى أمس 
حيث ناقش التحركات العسكرية الروسية قرب حدود أوكرانيا، 
فيام بدأ الجيش الرويس مناوراته الشتوية الدورية يف املنطقة 
العسكرية الجنوبية لبالده، والتي تقع أجزاء منها عىل الحدود 

مع أوكرانيا.
وقــال وزير خارجية أوكرانيا دميرتو كوليبا يف ترصيحات 
صحفية لدى وصوله للمشــاركة يف محادثات مع نظرائه يف 
دول الناتو يف ريغا عاصمة التفيا »سندعو الحلفاء لالنضامم 
إىل أوكرانيا يف وضع عقوبات اقتصادية عىل روسيا يف حال 
قررت اختيار الســيناريو األســوأ«، وذلك يف إشارة إىل اتهام 

كييف والحلف موسكو بالتحضري لغزو وشيك ألوكرانيا.
ورصح وزير الخارجية الدامناريك جيبي كوفود للصحفيني 

منظمـــة الصحـــة العاملية تقلل مـــن خطورة أوميكرون 
حـــة رة للجا وتتفـــاءل باللقاحـــات وتعلـــن أوروبـــا بـــ

قللــت منظمة الصحة العاملية من خطورة 
متحور أوميكــرون، مبديّة تفاؤلها بفعالية 
اللقاحات، وأعلنــت أن أوروبا أصبحت بؤرة 
لتفــ الجائحة، مام دفــع دوال أوروبية 

لتشديد قيودها من ازدياد حاالت اإلصابة.
وقالت منظمة الصحة العاملية إنه ال يوجد 
دليــل حتى اآلن عىل تراجع فعالية اللقاحات 
يف مواجهة املتحور أوميكرون، موضحة أن 
بعض املؤرشات تظهر أن معظم اإلصابات به 

بســيطة. وأضافت منظمة الصحة العاملية 

»ال حاجة لتطوير لقاحات جديدة، بل يكفي 

إجــراء تعديالت بســيطة عــىل اللقاحات 

املوجودة.. لدينا وسائل وأدوات متعددة ملنع 

أوميكرون«. انتشار متحور 

وقالــت املنظمة أيضا إنه ال يوجد ســبب 

عقد لبنان والعــراق اتفاقاً يتضمن عدة 
نقاط مقابل اعطــاء بغداد النفط لبريوت، 
ومن بني هــذه النقــاط معالجة املر 
العراقيني يف املستشــفيات اللبنانية. وقد 
اكتشف املر العراقيون منذ نحو شهر ان 
األدوية التي يحتاجون اليها غري موجودة يف 
األسواق اللبنانية، فأصبحوا يأتون باألدوية 
من العراق للمعالجة يف لبنان. واكتشــفوا 
ايضاً ان الجســم الطبي اللبناين ال يستطيع 
استيعاب عددهم ألن الهجرة ادت اىل رحيل 
عدد كبري مــن االطباء واملمرضني، فاصبح 

بالنسبة للمسؤوليات  الجسم الطبي فقرياً 
املطلوبــة منه. ان هــذا الواقع يجعل ممن 
يحب وطنه لبنان حزيناً فيام املســؤولون 
يختلفون بشــدة ويرصون عىل العناد وال 
احد يقدم خطوة تفاؤلية حتى اصبح الجو 
التشاؤمي يســيطر عىل لبنان، مام يجعل 
الشعب اللبناين شــهيد الطبقة السياسية 
الفاســدة التي رسقت امواله واصابته بكل 
الويالت. من ينقذ لبنان؟ الجواب هو ال احد، 

ولألسف اآليت أعظم.

عىل طريق الديار
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الناجمة العاملية  ــر  ــســا :الــ فــتــو 
9مليار دوالر  م االلكترونية  عن الجرا

ــــــــة ــــــــاب اســــــــتراتيجية صحي ــــــــلل حكومــــــــي وغي ــــــــل  ــــــــي  ــــــــى االقتصــــــــاد ف ــــــــرر عل ــــــــال  قف ا
ـــو ـــ ــــــرورة قصــ ــ ـــة  ـــ ــ ــــــة التمويني ـــرار البطاقــ ـــ ــــــتعصية وإقــ ــــــة واملســ ــ من ــــــة امل ــ دوي ــــــة ل ــ ـــاء منّص ـــ إنشــ

 املحلّل اإلقتصادي

تتخّوف السلطات اللبنانية من وصول ُمتحّور كورونا الجديد 

املُسّمى أوميكرون إىل لبنان يف ظل أزمة إقتصادية وسياسية 

أتت عىل األخرض واليابس، ومنها القطاع الصّحي الذي أصبحت 

تنهار الخدمات فيه الواحدة تلوى األخرى. فمن ارتفاع أســعار 

املواد األّولية املســتخدمة يف املستشفيات وصواًل إىل اإلرتفاع 

الجنوين يف أســعار األدوية مروًرا بهجرة األطباء واملمرضات 

وعجــز الهيئات الضامنة، يخــ املعنيون من أن وصول هذا 

املتحّور الجديد ســيؤّدي حكاًم إىل كثري من الضحايا خصوًصا 

أن هناك 40 من الشــعب اللبنــاين فقط تلّقى اللقاح، وهناك 

عجز يف القدرة اإلســتعابية للمستشفيات مع توقعات بتوّقف 

أكــر من 15 من املستشــفيات يف املرحلة القادمة، وإقفال 

العديد من األقســام يف البعــض االخر وهو ما يُخّفض القدرة 

 ّ اإلســتيعابية بشكل كبري ويحّد من قدرة السيطرة عىل تف

موجة جديدة. 

وإذا كانــت املعطيات الصّحية تشــري إىل عدم وجود حاالت 

من هذا املُتحّور الجديد حتى الساعة، وقسم كبري من اإلصابات 

( هي من متحّور دلتا، إال أن أي موجة  الحاليــة )أكــر من 80

جديــدة عىل غرار ما حصل العام املايض، ســتؤّدي حكاًم إىل 

كارثة صّحية يف وقت تعيش فيه البالد شــلّال حكوميا قاتال 

ستصل كلفته حتاًم  إىل أرقام تفوق املليارات من الدوالرات يف 

فرتة قصرية نظًرا إىل أن الخســائر مل تعد تتطّور بشكل متوقع 

مع الوقت.

يف هذا الوقت نرشت وسائل إعالم معلومات عن توّجه لدى 

الســلطات لحظّر التجول من الســاعة 7 مساًء حتى السابعة 

صباًحا وذلك لفرتة شــهر ابتداًء من العارش من الشهر الجاري 

مع استثناء جزيئ للملّقحني وحاميل فحوصات كورنا سلبية.

هــذا اإلجراء يعيدنــا إىل عملية املفاضلــة التي قامت بها 

حكومة الرئيس حســان دياب طوال العام املايض وهو ما أثبت 

فشله نظًرا إىل أن عدد اإلصابات كان يعاود اإلرتفاع بشكٍل كبري 

بعد كل إقفال! أضف إىل ذلك الخســائر التي تكّبدها اإلقتصاد 

اللبناين نتيجة عملية اإلقفال والتي شــملت بشــكٍل أسايس 

املؤسســات السياحية )مطاعم وفنادق( ولكن أيًضا املواطنني 



2
ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ســـــيــاسـ
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غرقى الوجود... غرقى العدم
نبيه الربجي

أن تكون جالت،  بد  ال 
بعضنــا،  رؤوس  يف 
بني  املقارنــة  فكــرة 
الدراماتييك  التناســل 
للكورونــا، من الخطري 
اىل األكــر خطــورة، 
والتناســل الدراماتييك 
ألزماتنا، من الخطري اىل 
لينتهي  خطورة،  األكر 
التساؤل  حد  املطاف  بنا 

حول بقائنا أو... ال بقائنا!
مثلام يزداد تفاعل الربوتني الشــويك للفريوس مع 
خاليا الجســم البرشي، يزداد تفاعل الربوتني الشويك 
ألزماتنــا مــع خاليا الدولــة اللبنانية. الحــال اآلن: 

السوبركورونا...
األكر اثارة يف املقارنة أننا مثلام نراهن عىل اللقاح 
األمرييك، األفضل لرفع مســتوى املناعة لدينا، نراهن 
عىل اللقاح األمرييك، الرضوري لبقائنا ولو يف جهنم!

الغريب، حتى الباحثون »االرسائيليون« يتســاءلون 
عن أي لبنان سيكون »عىل تخومنا » اذا ما تواصل نزف 
النخبة، أي صوملة  الراهن. صوملة  األدمغة، بااليقاع 
االبداع. ولكن أمل تكن الغزالة النحاسية )ناعومي كامبل 

(، الصومالية األصل، أكر شهرة من هيفاء وهبي؟
أي هرطقة سياســية، بل ووجودية، أن نراهن عىل 
اصوات املغرتبــني يف تغيري أحوالنا )التغيري عن بُعد(، 
كام لو أن الدياســبورا اللبنانية، ال ســيام الدياسبورا 
املســيحية، ال تفضل الذوبان يف »الحالة«؟ ما الفارق 
بني القــداس يف كاتدرائية نوتــردام يف باريس، أو 
كنيســة مار مــارون يف بروكلــني، وكاتدرائية مار 

جرجس يف »الداون تاون«؟
لندعهــم هنــاك يف الــدول التــي مبواصفــات، 
وبأخالقيــات، الــدول، ال مبواصفــات، وبأخالقيات  
املغارة. هنا الكراهية التــي دخلت يف تركيبنا الجيني. 
أليس هــذا ما ورد يف كالم الوزير الربيطاين دبليو. و. 
تومسون الذي ارشنا اليه يف مقالة أخرية. امتناننا اىل 
سفرينا السابق يف لندن، السفري الراقي واملثقف، جهاد 
مرتىض الذي بعث الينا بصورة عن غالف الكتاب وعن 

الصفحات الخاصة بالغرنيكا اللبنانية...
اذا كانت مشكلتنا يف ســالح حزب الله الذي لواله 
لبقيت عصا يوشــع بن نون فوق رؤوســنا اىل يوم 
القيامة، ولرقص أبو بكر البغدادي »الروك اند رول« بني 
جامجمنا. أال توحي مواقف الداعني اىل نزع الســالح 
بأن هذا ال يتحقق مبا تقوله الصناديق وامنا مبا تقوله 

الخنادق؟
حتى منذ القرن التاســع عرش. الزواج باالكراه بني 
الفديرالية املقّنعة. ما من مرة، ومنذ  الطوائف، ودامئاً 
اعالن الجرنال غورو، بطل املارن، »دولة لبنان الكبري«، 

شعر الرعايا أنهم يف دولة، أو شبه دولة. 
نفاق ما يحىك عن حقبة االزدهار. ازدهار اللبنانيني 
البيض  ال ازدهــار زنوج الجمهورية، وزنوج الطوائف، 
يف األطــراف. ال طرقــات، وال كهربــاء، وال ماء، وال 
مستشــفيات، وال مــدارس. مخافر الــدرك مل تكن، 
ومن األونبايش اىل الشــاويش، سوى مراكز للخيالة 

العثامنية. 
مثلام قام فريق بتســليم مفاتيح الدولة اىل يارس 
عرفات، وقد غرق )واستغرق( أبو الجامجم، وأبو الهول، 
وأبو الزعيم، يف ليايل، ويف ملذات، بريوت، قام فريق 
آخر بتســليم املفاتيح اياها اىل آرييل شــارون. هذه، 
دومــاً، املعادلة الثنائية يف لبنان. اآلن، فريق مع ايران 

وسوريا وفريق آخر مع أمريكا و«ارسائيل«. 
مــا علينا اال أن ننتظر، ونحن عىل صفيح ســاخن،  
تصاعد الدخان األبيض من فيينــا. ال ندري، أين نحن، 
وكيف نحــن. األمريكيون الذين تدرجوا من سياســة 
تغيري الوجوه اىل سياســة تغيري الخرائط،  يرون يف 
فيينا املدخــل اىل توزيع املنطقة عــىل مربعات، مع 
التعهد »لالرسائيليني« بالعمل الدؤوب لفتح كل األبواب 

املقفلة يف وجوههم.
دامئاً األمريكيون بعيدون عن منطق األشــياء، وعن 
جدلية األشــياء. نظرتهم اىل العرب مل تتغري منذ ايام 
جون فوسرت داالس )ال تنسوا هرني كيسنجر(. الدمى 

يف لعبة األمم. هل ميكن للتاريخ أن يتوقف هنا؟ 
الفرنــي دومينيــك دو فيلبان يقــول »هكذا هم 
األمريكيون، ال يــرون اآلخرين اىل من فوهة البندقية، 
بندقيــة الكاوبوي التي وصلت بهــم اىل الهاوية، يف 
الهند الصينية، ويف أفغانســتان. بعد حني يف الرشق 

األوسط«!
لندع املغرتبني حيــث هم، وليذهبــوا بنا اىل حيث 
هــم. اخواننا الالجئون والنازحــون، ينتظرون اقامة 
دولتهم عل أنقاض ما دعي )يا للسخرية !!( دولة لبنان 

الكبري...
هكذا نحن يف هذه املنطقة، وكام تســاءل دومينيك 

شوفالييه، »غرقى الوجود أم غرقى العدم«؟!

محمد بلوط

ينــوي الرئيس بــري الدعوة اىل جلســة 
املقبل  االســبوع  للمجلس  عامــة  ترشيعية 
الســتكامل مناقشــة واقرار اكــر من 25 
مرشوع واقرتاح قانون مل يتمكن املجلس من 
السابقة بسبب تطيري  الجلسة  مناقشتها يف 
النصاب بعد اندالع الخــالف والتصويت عىل 
تعديــالت قانون االنتخــاب ومعارضة تكتل 

لبنان القوي.
وحتى امس مل تظهر بوادر ايجابية للتحرك 
الذي قام بــه الرئيس ميقايت لعــودة التئام 
مجلس الوزراء ومعالجة قضية ازمة القايض 
طارق البيطار يف اطــار الحل الذي كان احد 
الحلــول التي اتفق عليهــا يف اللقاء الثاليث 
الرئايس يف بعبدا عــن طريق مجلس النواب 
والســري يف خيــار تويل مجلــس محاكمة 
الرؤســاء والــوزراء امللف املتعلــق بالرئيس 

حسان دياب والوزراء عيل حسن خليل، وغازي زعيرت ونهاد 
املشنوق، ويوسف فنيانوس.

وعزز الكالم املقتضب الذي قاله الرئيس ميقايت بعد لقائه 
الرئيس عون امس االعتقاد بأن الجلســة العامة املقررة لن 
تتطــرق اىل هذا املوضوع اال اذا طرأت اجواء ايجابية يف هذا 

الصدد قبل موعدها املتوقع الثالثاء او االربعاء املقبل.
واملعلوم انه يف حال ســلوك الحل من خالل املجلس فان 
الهيئة العامة تســتطيع ان تشــكل لجنــة تحقيق برملانية 
باالكرية العادية، اما االتهام يف مجلس محاكمة الرؤســاء 
والوزراء فيحتاج اىل االكرية املطلقة اي نصف عدد اعضاء 

املجلس القانوين زائدا واحدا.
واذا كان تكتل لبنان القوي سيحرض الجلسة وسيشارك يف 
مناقشة املوضوع كام عرب رئيسه جربان باسيل اال ان اعالنه 
التصويت ضد هذا الحل يتعارض مع روح االتفاق الذي تم يف 
اللقاء الرئايس يف عيد االســتقالل، ألن هذا املوقف يف ظل 
خريطة طريق مواقف الكتل الربملانية واالرباك الحاصل عند 
كتلة املستقبل رغم تأييدها ملثل هذا الخيار سيؤثر عىل اجواء 
ونتائج التصويت ورمبا ادى ويؤدي اىل اهتزاز الثقة بتأمني 
االكرية  لتشــكيل اللجنة املذكورة عدا عن اتفاق تكتل التيار 
الوطني الحر وكتلة القوات اللبنانية عىل معارضة هذا الحل 

سيخلق اجواء غري مريحة عىل صعيد االصطفاف الطائفي.
وبغض النظر عــن الدخول يف تفاصيل هذا املوضوع الذي 
يبقى مفتوحا بانتظار ما ستحمله االيام القليلة املقبلة فإن 
قــول الرئيس ميقايت امس »ان الحكومة ماشــية ومجلس 
الوزراء مش مــايش« يوحي ويؤرش اىل ان املســاعي التي 
بذلهــا بعد عودته من الفاتيكان واملشــاورات التي جرت يف 
هذا الصدد اصطدمت مبواقف غري مشــجعة وال تبعث عىل 
التفــاؤل بترسيع هذا الحل وتنضيجه قبل الجلســة العامة 

للمجلس االسبوع املقبل.
ويف ظل هــذه االجواء يتوقــع ان تكون هذه الجلســة 
ترشيعيــة بامتياز حيــث يتوقع ان تناقش وتقر سلســلة 
مــن القوانني املهمة مثل التعديــالت املقرتحة عىل البطاقة 

التمويلية يف ضوء املالحظات التي وعدت الحكومة ان تكون 
جاهزة وقانون شــبكة االمان االجتامعي املمول بقرض من 

البنك الدويل مببلغ 246 مليون دوالر.
وهناك اقرتاحات قوانني اخرى مهمة ســتدرج عىل جدول 
اعامل الجلســة بعد اجتامع هيئة مكتب املجلس برئاســة 
الرئيس بري يــوم االثنني املقبل القرار الجــدول. ومن بينها 
اقرتاح قانون متديــد العمل بقانون تعليــق املهل القانونية 
الديون وفتح اعتامد  والقضائية والعقدية وتعليق اقســاط 
اضايف لهيئة اوجريو لتغطيــة انفاقها الرضوري االضايف 
نتيجة ارتفاع الدوالر واســعار املحروقــات وغريها ومتديد 

العمل بقانون التدقيق الجنايئ.
ومل تنتــه اللجــان املشــرتكة او لجنتا العــدل واملال يف 
جلستهام املشرتكة امس من البت بقانون الكبيتال كونرتول 
بســبب الخالف الذي حصل حــول الصيغــة التي طرحت 
والحاجــة اىل درس املالحظــات االضافية لصنــدوق النقد 
الدويل عىل االقــرتاح لكن تخصيص جلســة ثانية له يوم 
االثنــني املقبل يعكس الرغبــة يف ادراجه عىل جدول اعامل 

الجلسة الترشيعية املقبلة ملناقشته واقراره.
التي عقدت  املذكورتني  للجنتني  املشرتكة  الجلسة  وشهدت 
امس برئاســة نائب رئيس املجلس اييل الفرزيل نقاشا بنربة 
عالية يعكس التباين يف التعاطي مع طريقة مناقشة واقرار 
هذا القانون ال ســيام بعد طرح صيغة اقرتاح قانون غري ما 
توصلت اليــه لجنتا املال والعدل. وقــد وزع عىل النواب مع 
بدء الجلســة وقيل ان الســبب يعود اىل اضافة مالحظات 

للصندوق الدويل عىل القانون املذكور.
وتنوعت املداخالت العالية وتوزعت يف غري اتجاه فاعترب 
عضو كتلة الوفــاء للمقاومة عيل عامر »ان املجلس النيايب 
عاجز ويعرّب عن عجــزه من خالل عدم محاســبته لحاكم 
مرصف لبنان املرتكب واملســؤول واملتهم يف موضوع تهريب 

االموال وغري ذلك«.
وقال »ان قانون الكابيتال كونرتول كان يفرتض ان يناقش 
ويقر عندما بدأ استرشاف االزمة املالية والنقدية وليس االن 
فلقد تأخرنــا كثريا وانتم تعملون االن عىل اســتدراك ما مل 

يستدرك سابقا ولن يتمكنوا من خالل القانون 
هذا من استدراك العنارص االساسية«.

ودار نقاش جــاء بني الفرزيل ورئيس لجنة 
الذي ســأل عن صيغة  كنعان  ابراهيــم  املال 
االقــرتاح املطــروح مؤكدا وجوب مناقشــة 
املال وصيغة  لجنة  اليها  التي توصلت  الصيغة 
لجنة العدل واصفــا الصيغة املطروحة بال اب 

او ام لها.
املطروحة  الصيغــة  ان  الفــرزيل  واوضح 

تتضمن مالحظات صندوق النقد الدويل.
وهنا اكــد كنعان ونواب اخرون عىل وجوب 
االتيان مبالحظــات مكتوبة كاملة وواضحة 

من صندوق النقد.
ان  الحكومة  نائب رئيس  وتبني بعد توضيح 
هناك مالحظات اضافية ســيعطيها الصندوق 

للحكومة.
وطــرح الفرزيل حســب مصــادر نيابية 
مطلعة لـ »الديار« فكرة تشكيل لجنة مصغرة 
لدرس االقرتاح املطروح مؤلفة من رئيي لجنتي املال والعدل 
ابراهيم كنعان وجورج عدوان ونائب رئيس الحكومة والنائب 

نقوال نحاس وممثلني عن مرصف لبنان.
لكن كنعان رفض االقرتاح طارحا املوضوع عىل التصويت.

ورد الفــرزيل ان مثل هذه االمــور مل نتعود طرحها عىل 
التصويــت. ثم وافــق عىل الرتاجــع عن الفكــرة وانتظار 
املالحظات االضافية لصندوق النقد ليك يصار اىل درســها 
ومناقشتها بشكل متكامل يف جلسة اخرى مشرتكة للجنتي 

املال واالدارة والعدل.
واتفق عىل عقد الجلسة يوم االثنني املقبل.

وانتقدت املصادر النيابية الصيغة التي طرحت امس مشرية 
اىل انها بــدت »مجهولة املصدر« وقالــت انها طرّيت امورا 
مهمة من صيغة اقرتاح القانون واستبدلتها بتعديالت تعطي 
املرصف املركزي صالحيات استنســابية للبت بها واوضحت 
املصادر ان الصيغــة التي طرحت تطرّي البند املتعلق باالتاحة 
للموعدين سحب ما ال يقل عن 400 وال يزيد عىل 800 دوالر 
شهريا. وتستبدله بصيغة اخرى تربط سحب املودعني مبلغ 
شــهريا بالعملة االجنبية وفق ما يحــدده املجلس املركزي 
ملرصف لبنان. اي انها تعطي هذه الصالحية االستنســابية 

للمرصف املذكور.
كام تطيح الصيغة التي طرحت يف جلسة االمس بصيغة 
اقرتاح القانون كام اقرته لجنة املال حول الســامح بتحويل 
مبلغ ما بني 20 و50 ألف دوالر سنويا للطالب الذين يتلقون 
علومهم يف الخــارج، وانيطت مســؤولية تحديد هذا االمر 
ايضا مبرصف لبنان واعطائه صالحية استنســابية يف هذا 

املوضوع.
وجرى حذف البنــد املتعلق باللجوء اىل املراجعة القضائية 

يف حال مل تستجب املصارف ملضمون القانون.
ومل يتناول النقاش هذه املواضيع بعد ان ارجئ اىل الجلسة 
املقبلة التــي يفرتض ان تكون املالحظات االضافية لصندوق 
النقد قد احيلت من الحكومــة اىل اللجنتني لدرس املوضوع 

برمته.

جلســــــة عامة االســــــبوع املقبل... وحّل أزمة البيطار خارج الجــــــدول بانتظار الفرج
صيغــــــة »يتيمة االب واالم« لـ »الكابيتال كونترول« تفاجئ النواب... والحســــــم االثنين

محمد علوش

يف خضّم كل ما يجري يف لبنان، ال يزال ملف 
ترســيم الحدود البحرية بني لبنان وفلسطني 
املحتلة ملفاً أساســياً عىل طاولة األمريكيني، 
ورمبا كثري مام يجري يف البلد يتعلق بشــكل 
أو بآخر بهذا امللف األسايس والحيوي للواليات 
املتحدة، وما حصل يف األسبوع املايض يؤرش 
اىل وجود »تحركات« جديدة عىل هذا الصعيد.

أيام وقع وزير الطاقــة واملياه وليد  منذ 6 
فياض قراراً يقيض باستكامل دورة الرتاخيص 
التي سبق  اللبنانية،  البحرية  املياه  الثانية يف 
أن وافــق مجلس الوزراء عــىل إطالقها وتم 
االشرتاك  لتقديم طلبات  النهايئ  املوعد  تأجيل 
وقد  كورونا،  جائحــة  بســبب  مرحلًيا  فيها 
تضمن القرار املســتند اىل توصية هيئة إدارة 
قطاع البــرتول تحديداً للموعد النهايئ لتقديم 
طلبات االشــرتاك يف الدورة من قبل رشكات 

النفط والغاز وهو 15 حزيران 2022. كام تضمن القرار أرقام 
الرقع املفتوحة للمزايدة، وهي الرقع الثامنية غري امللزمة من 
أصل الرقع العرش، مع العلم أن الرقعتني 4 و9 قد تم تلزميهام 

بفعل دورة الرتاخيص االوىل.
إن هذا القرار مل يأت صدفة بعد محاولة زيادة الضغط عىل 
الحكومة اللبنانية من قبل املوفد األمرييك الخاص برتســيم 
الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية آموس هوكشــتاين، من 
خالل تحديده موعد آذار يف العام املقبل كملهة أخرية لتولّيه 

امللف وقيــام الواليات املتحدة األمريكية بدور الوســيط بني 
لبنان والعدو اإلرسائييل، إذ تشــدد مصادر لبنانية متابعة أن 
لبنان لن يرضخ لهذه الضغــوط ألجل التنازل عن أي حق من 
حقوقه، وسيســتمر يف القيام مبا عليه، مبقابل االستعداد 

للرد عىل أي تعد »إرسائييل« عىل الحقوق اللبنانية.
وترى املصــادر أن القرار األمرييك الذي ظــّن البعض أنه 
يهدف اىل حّث األطراف عىل التوصل اىل اتفاق، مل يكن سوى 
خدمة للعدو االرسائييل الذي يريد بدء التنقيب يف »كاريش« 
منتصف العام املقبل، مشــرية اىل أن »االرسائييل نفســه مل 

يتعاط مع املهلة األمريكية كمهلة إسقاط إمنا 
خدمة له«.

ال يجد »اإلرسائييل« أي داعٍ لتقديم التنازالت 
يف هذا امللــف رغم أهميته بالنســبة إليه، إذ 
يعترب أن األزمــات التي يعيشــها لبنان تحّتم 
عليه التنازل والقبــول بالطروحات املعروضة 
النهوض مــن مرضه من  عليه ليك يحــاول 
خالل ملف الغاز، وهــذا األمر يظنه األمرييك 
أيضاً، إذ تكشــف املصادر أن االمريكيني عندما 
النيــايب نبيه بري بهذا  فاتحوا رئيس املجلس 
امللــف يف آخر زيارة لهــم اىل لبنان، وعرضوا 
اعتبار املنطقة املتنــازع عليه منطقة حيادية 
تقوم رشكة أجنبية باالســتثامر فيها وتوزيع 
العائدات عىل الطرفني، اســتغربوا بشكل كبري 
الرفض اللبناين لهذا الطرح، بســبب اعتقادهم 
أن االزمات التي مير بهــا لبنان قد خففت من 

حدة موقفه الرافض ألي تنازل.
وال ترى املصــادر أي إمــكان للوصول اىل 
حلول قبــل آذار بحال رفض »اإلرسائييل« التنازل والتســليم 
بحق لبنان، وبحال اعترب البعض أن موقف رئيس الجمهورية 
ميشال عون من توقيع املرســوم الذي يحدد مساحة لبنان، 
رسالة إيجابية بشــأن التفاوض، وهو كذلك، فلبنان منفتح 
عــىل التفاوض والوصــول اىل نتائج قريبــة، إال أن ذلك ال 
يعني أن لبنــان يف صدد التنازل، لذلك قد ال تعود زيارة املوفد 
األمرييك اىل بريوت خالل الشهر الجاري بالفائدة عىل امللف، 

ما قد يؤجل الزيارة.

لبنان يــــــرّد على املوفد األميركي بشــــــأن ترســــــيم الحدود : ُمنفتحــــــون... ولكن !

دعا إلى اجتماع لهيئة مكتب املجلس الجمعة
بـــــــــــــري عـــــــــــــرض الــــــــتــــــــطــــــــورات
مـــــــــــع ســــــفــــــيــــــر بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا

دعا رئيس مجلس النواب  نبيه بري  هيئة مكتب املجلس اىل 
إجتامع يعقد عند الســاعة الواحدة من بعد ظهر يوم الجمعة 
الواقع فيه 3 كانون االول 2021 يف مقر الرئاسة الثانية يف 

عني التينة.
كــام دعا رئيس املجلــس لجنتي املــال واملوازنة واإلدارة 
والعدل إىل عقد جلسة مشــرتكة يف متام الساعة العارشة 
والنصــف من قبل ظهر يــوم االثنني الواقــع فيه 6 كانون 
االول- 2021 يف مجلــس النواب، وذلك لدرس إقرتاح قانون 
معجــل مكرر يرمي إىل وضع ضوابط إســتثنائية ومؤقتة 

عىل التحاويل املرصفية.
وكان بري قد اســتقبل يف مقر الرئاسة الثانية يف عني 
التينة الســفري الربيطاين يف لبنان إيان كوالرد حيث جرى 

عرض لألوضاع العامة والعالقات الثنائية بني البلدين.

بري مجتمعاً مع سفري بريطانيا       )حسن ابراهيم(

اعلن وزيــر الصحة العامة فــراس األبيض، عقب اجتامع 
»لجنة كورونا«، فرض قيود عىل حركة التجول من الســابعة 
مساء حتى السادسة صباحاً، وذلك اعتباراً من 17 كانون األول 
ولغاية 9 كانون الثاين«، الفتاً إىل أنه »يُستثنى من القيود عىل 

حركة التجول امللقحون بجرعة واحدة عىل األقل«.
ولفت األبيض إىل رضورة »إلزام املؤسســات الســياحية 
واملطاعم والفنادف واعتباراً من 10 كانون األول، عدم استقبال 
الرواد غري الحاصلني عىل جرعة لقاح واحدة عىل األقل أو عىل 

فحص »pcr« سلبي ال يتعدى موعد إجرائه الـ 48  ساعة«.
 وشــدد عىل رضورة »متابعة إجراء التباعد االجتامعي يف 
األماكن العامة. باإلضافــة إىل إطالق مركز تلّقي االتصاالت 
يف وزارة السياحة، لتلقي الشكاوى عن عدم تطبيق االجراءات 
الوقائية يف املؤسســات كافة«، مؤكداً رضورة »التشدد يف 

ضبط املخالفات يف جميع املؤسسات السياحية«.
 وأشــار إىل »إطالق حمالت توعية وطنية من قبل وزارة 
االعالم، توازياً مع التنســيق مع وســائل اإلعــالم لتحديد 
اإلجراءات الواجب تطبيقها للوقاية من كورونا«، مشدداً عىل 
رضورة »إطالق وزارة الصحة العامة حملة تلقيح، ومواكبة 

وزارة االتصاالت للحملة بكل الوسائل املطروحة«.

 وطلب األبيــض كذلك مــن وزارة العدل »التشــدد بقمع 
املخالفات، ومــن األجهزة األمنية مواكبــة تنفيذ اإلجراءات 

املتخذة والتشدد يف ضبط مخالفتها«.
وأوضح أن »وزارة الصحة فتحــت إمكان تلقي اللقاح لكل 
الفئات العمرية من 12 ســنة وما فوق، ولقاح »فايزر« بات 

متوافراً للجميع«.
ولفت إىل أن »الوزارة تعمل عىل زيادة مراكز التلقيح، ونفتح 
املزيد من األوقات. إذن هذه دعــوة صادقة وجادة للبنانيني، 

من أجل اإلرساع ألخذ اللقاح، ألننا إذا مل نرفع نســبة الحامية 
املجتمعية سنصل اىل مشكلة كبرية اذا وصل أي متحور جديد 

أكر فتكا«.
إىل ذلك، أشــاراىل  انه »يف األيام الـ 7 املاضية، وصلنا لـ 
100 ألف لقاح، وهدفنا ان نصل لـ 140 الف لقاح يف األسبوع، 
واليوم لدينا فرصة قبل أن يكون هناك انتشار أكرب للفريوس«.

{ جال مبخترب تشخيص كورونا
} Bottom of Form »يف »اللبنانية

عىل صعيــد آخر، مثّــن  األبيض ، خــالل زيارته مخترب 

تشــخيص الكورونا يف  الجامعة اللبنانية ، جهود الجامعة 
اللبنانيــة، يف تصديها لجائحة كورونا  منذ بدئها يف لبنان، 
مبديًا دعمه وثقته باملخترب كمركــز معتمد من قبل الدولة 
للفحوصــات ومتابعة الرتصد الوبايئ. وشــدد عىل أهمية 
التعــاون والتكامل بني  وزارة الصحــة  والجامعة اللبنانية، 
يف شــتى املجاالت العلمية والصحية، كام اطلع من رئيس 
الجامعة بسام بدران عىل تجهيزاته وسري العمل فيه وآلية 
اصــدار النتائج، كام تــم التداول يف حاجاته الســتكامل 

. مهمته

وزيــــــر الصحة : فرض قيــــــود على حركة التجّول من 7 مســــــاء
2 ك   9 لغايــــــة  ك1   17 مــــــن  اعتبــــــاراً  صباحــــــاً   6 حتــــــى 

ــى املــــلــــقــــحــــون ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ اسـ
بــــــــجــــــــرعــــــــة واحــــــــــــــــدة
عـــــــــــــلـــــــــــــى االقــــــــــــــــــــل

للتالمذة  مــجــانــي  فــحــص   : ــربــيــة<  ــت >ال
ــة ــ ــوي ــ ــرب ــ ــت ــ وافــــــــــــــراد االســــــــــــرة ال

أعلنــت وزارة الرتبية والتعليــم العايل يف ترصيح 
عىل مواقع التواصل االجتامعي  أنه »بالتنســيق بينها 
وبني وزارة الصحة سيتم اجراء فحص مجاين للتالمذة 
وافراد االرسة الرتبويــة، الذين لديهم عوارض مرتبطة 
بكوفيــد 19 او هم مخالطون مقربــون ذوو خطورة 

عالية«.



جويل بو يونس

باختصار قالها باالمس رئيــس الحكومة نجيب ميقايت 
مغادرا بعبدا بعد لقائــه رئيس الجمهورية: »مجلس الوزرا 
مش مايش«، وما مل يقله من القــرص الجمهوري، افصح 
عنه مــن الرساي الحكومي، معلنا انه ال يزال يســعى لحل 
يؤّمن عودة الجلســات الحكومية، وهو لهذه الغاية تريث 

بتوجيه دعوة .
املعطيات من اكــر من مصدر تؤكد انــه حتى اللحظة 
مل تنجــح كل االتصاالت وال الجــوالت الخارجية يف ايجاد 
»حل مخرج« يؤّمن عودة الحكومة اىل جلســاتها عرب حل 
الحل، وكام  البيطار، فهــذا  العديل طــارق  املحقق  قضية 
تؤكد اوســاط متابعة، ال يزال مفقودا بعدما »شال القضاء 
ايدو« من اتخاذ قرار بسحب ملف املدعى عليهم من رؤساء 
ووزراء ونواب مــن يده، ومل يبق امام املعرتضني اال مجلس 
النواب عرب اجراء نيايب يؤّمن هــذه التخريجة، اال ان هذا 
االجراء ال يزال ايضــا بعيد املنال، علــام ان رئيس مجلس 
النواب نبيــه بري حدد بعد ظهر الجمعــة موعدا الجتامع 
لهيئــة مكتب املجلس قد يخلص اىل تحديد موعد لجلســة 
عامة، وســط حديث عن ان البحث سيخصص ملواضيع ك 

امللفات. »الكابيتال كونرتول« وغريها من 
هــل يتطرق النقاش اىل امكان ادراج اعادة احياء وجوب 

ان يضع املجلس يده عىل امللف عرب اجراء ميهد لالحالة اىل 
املجلس االعىل ملحاكمة الرؤســاء والوزراء؟ مصادر نيابية 
متابعة تجيب بان االمر مســتبعد، الن ال توافق بعد اال اذا 

نجحت االتصاالت يف تأمني اي مخرج.
واشــارت املصادر اىل ان اجتامع الجمعة سيمهد لجلسة 
ترشيعية كان حيك انها ســتعقد الثالثــاء مبدئيا، اال ان 

او الخميس. انعقادها قد يكون االربعاء 
اذا »الحل النيايب للمســألة القضائية« ال يزال غري مؤّمن 
حتى اللحظة، وهــو يواجه بعقدتني اساســيتني : اولهام 
النصاب  التصويت،وحتى لو تأّمــن  النصــاب، وثانيهــام 

، فالتصويت مشكلة، تقول مصادر متابعة. بتسوية ما 
ويف هذا الســياق، كشــفت مصادر مطلعــة عىل جو 
االتصاالت التي استتبعت اللقاء الثاليث الذي انعقد يف بعبدا 
، انه حتى مسألة النصاب غري مؤّمنة بعد، اذ ال يزال رئيس 
التيار الوطني الحر جربان باسيل غري مقتنع بوجوب تأمني 
النصاب من قبل تكتل لبنان القوي بشــقه املختص بنواب 
التيار الوطني الحر، ال »كتلة ضامنة الجبل« او الطاشــناق 
، هذا عدا انه يف حال متت اي »تســوية دسمة« اساسها 
اقرتاع املنترشين للنواب ال6 يف الدائرة ال16، واّمن باسيل 
النصــاب، فاالكيد انه حتى اللحظة لــن يصّوت مع احالة 
ملف املدعى عليهم من رؤســاء ووزراء ونواب اىل املجلس 

الرؤساء والوزراء. االعىل ملحاكمة 
ويف االطار نفســه، وردا عىل ما يحىك عن امكان طرح 

مقايضة ما قد تفــرض بامللف ، علقت مصادر مطلعة عىل 
جــو بعبدا بالقول: »ال جو مقايضــة لدينا، واصال رشوط 

املقايضة غري متوافرة، وباملبدأ »مش ماشيني فيا«.
وتابعــت املصادر: عنــد الرئيس بري هناك مســار يك 
يســتطيع اخذ املالحقة اىل مجلس النواب، سائلة : اين هو 
هذا املســار فيام ال تزال قضية البيطار بعيدة عن اي حل؟  
يبدو ان مســألة وزير االعالم جــورج قرداحي باتت اكر 
ليونة، اقله لدى بعض املتابعــني لالتصاالت، علام ان لدى 

مختلفة.  معطيات  الشيعي  الثنايئ 
ففيام ، كشفت اوســاط متابعة لجو اللقاء الذي حصل 
امس بني رئيس الجمهوريــة ورئيس الحكومة، ان الرئيس 
عون تبلّغ من امري قطر ان ما تطلبه فرنســا لتســهيل حل 
ازمة لبنان مع الخليج، ال ســيام مع السعودية متهيدا الن 
يفتــح الرئيس الفرني اميانويل ماكــرون ملف لبنان يف 
محادثاتــه خالل جولته الخليجية املرتقبة هذا االســبوع، 
تتمثل باســتقالة وزير االعالم جورج قرداحي  هو خطوة 
، مؤكدة ان الرئيس عون ابلغ ميقايت مبا ســمعه من امري 
الفرنسيني. قطر، علام ان ميقايت كان سمعه شخصيا من 

وتكشــف املعلومات ان هذه الرســالة الفرنسية حرص 
يبلّغها لقرداحي شــخصيا، خالل  ان  الحكومة عىل  رئيس 
لقــاء ثان عقد بينهــام يوم االثنــني. وتفيداملعلومات بان 
ميقايت نقل خــالل اللقاء لقرداحي ان الفرنســيني طلبوا 
االستقالة متهيدا للحديث مع السعوديني، اال ان رد قرداحي 

كان باقرتاح آخــر عرضه عىل ميقايت اذ قــال :« فليؤمن 
الرئيــس الفرني الضامنات املطلوبة من الســعودية بان 
اســتقالتي تحل املشكلة وتعيد االمور اىل طبيعتها، وعندئذ 

استقيل«.
وعليه وبغض النظرعام اذا كانت استقالة قرداحي باتت 
الثنايئ الشــيعي  قريبة ام ال، فمصــادر مطلعة عىل جو 
اي  بالقول: »مــا يف يش.. وال  الحكومي  تخترصاملشــهد 

تقدم«!

ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
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ــاســريــن ــر الــ ــبـ ــة الــثــالــثــة اكـ ــاسـ ـ ــر ــب االنــــهــــيــــار... ومـــوقـــع الـ ــ ــواك ــ ــل« الــحــكــومــي يُ ــلـ ــشـ »الـ
ــة عــــ االصــــابــــع« ــبـ ــعـ ــ »لـ ــنـ ــراي لــــم يـ ــ ــ ــس ــ ــ ــدا وال ــبـ ــعـ ــى بـ ــ ــ ــي« ال ــعـ ــيـ ــشـ ـــي الـ انــــــــذار »الـــثـــنـــا
ــّر عـــلـــى اســتــراتــيــجــيــة »الـــحـــيـــاد«! ــصــ ــ ... ومـــيـــقـــاتـــي ُم ــ ــ ــدمـ ــ ــ الــــنــــار« عـــلـــى قـ ــلـ ــطـ ــون »يُـ ــ عـ

ابراهيم نارصالدين

عالمات استفهام كبرية تثار حول عزوف رئيس الحكومة 
نجيب ميقــايت عن االنخراط يف عمل ســيايس جدي يقود 
اىل عودة الحكومة اىل االنعقاد، لكن بحسب اوساط مقربة 
منه، ان االمر ليس محط تساؤل، فهو ليس يف موقع خوض 
معركة ضد احد، وال يريد ايضا خــوض املعركة بالنيابة عن 
احد، واذا كان رئيس الجمهورية ميشال عون يعرقل التسويات 
القضائية - السياســية، فهو كمن »يطلــق الرصاص« عىل 
قدمه قبل اشهر من نهاية عهده، ولن يكون رئيس الحكومة 
»ملكا اكر من امللك«، خصوصا ان ميقايت وافق عىل التسوية 
االخرية بني رئيس مجلس النواب نبيه بري والبطريرك بشارة 
الراعي، دون ان يتدخــل يف صياغتها، وحصل عىل موافقة 
الرئيس عون ليفاجىء بعدها باطالق »نار سيايس« من قبل 

الوزير باسيل ما ادى اىل »وفاتها«.  
هذا ال يعني ايضا ان ميقايت، غــري املعجب باداء القايض 
البيطار، يقف خلف موقف بــري وحزب الله، بل هو »عاتب« 
جدا عىل »الثنايئ الشــيعي« النه ربط عــن »غري حق« بني 
جلســات الحكومة وملف التحقيق يف جرميــة املرفأ، لكنه 
ايضا غــري معني يف الدخول باي »خصومــة« معهام، النه 
يدرك انه غري مستهدف »بالتعطيل«، وان حكومة »الرشاكة« 
التي ولدت بتســوية فرنســية- ايرانية وتوافق الحد االد 
يف الداخل، ال متثل مرشوعه الســيايس، بل هو ارتىض هذه 
املهمة الن عنوانها الوحيد وقف االنهيار وتأمني الوصول اىل 
االستحقاقات الدستورية، وهو يعتقد انه يقوم مبا عليه من 
خارج جلسات الحكومة، ومن يعطلها عليه تحمل املسؤولية، 
وهو ليس معنيا بوضع املتاريــس بوجه احد، ووفقا لزواره، 
فان شــعاره يف هذه املرحلة »اليل طلع الحامر عىل املأذنة 

عليه بانزاله«... 
لكن معاريض ميقــايت، ال يوافقونه عىل اســرتاتيجيته 
ويرون انه سيدفع مثن ضعفه يف نهاية االمر، فهو »هّمش« 
الرئاســة الثالثة ودورها املفرتض ضمن التوازنات السياسية 
والطائفية يف البالد، من خالل قبوله بتحويل مجلس الوزراء 
اىل »حلبة« رصاع وتصفية حســابات سياســية، والسامح 
بتحويل دور رئيس الحكومة اىل »ساعي بريد« يفخر »بلقب 
» »مدّور الزوايا«، بينام املطلــوب منه الضغط عىل رشكائه 

املفرتضني يف السلطة لتحييد مجلس الوزراء عن الرصاعات، 
ووفقــا لهؤالء فان »نقطــة الضعف« االبرز لديــه انه جرّد 
نفســه من اهم »االســلحة« الضاغطة من خــالل توزيعه 
صباحا ومساء »رســائل« تطمينية اىل كل االطراف انه باق 
يف منصبه، وال يفكر باالستقالة، يف وقت تستنزف الطائفة 
السنية السياســية، ويضعف تأثريها يف الحياة السياسية، 
وهو مرة جديدة يخفق يف ملء فرا »تيار املســتقبل« الذي 

ميّر باسوأ مراحله. 
ويف هذا الســياق، تلفــت تلك االوســاط اىل ان ميقايت 
سيكتشــف الحقا انه اكرب الخارسين، النه لن يستطيع حتى 
الوفاء بوعوده االنقاذية، الن املعارك السياسية املخاضة عىل 
خلفية االستحقاقات املقبلة ستزيد التوتر يف البالد، واالنقاذ 
من الخارج لــن يأيت يف هذه املرحلة، مــا يعني ان االنهيار 
االقتصادي لن يقف عــن اي حد، ولن تنفــع معه القرارات 
التمويلية باالمس  »الرتقيعية« كإطالق منصة دعم البطاقة 
ومعها املرشوع الطار لشــبكة األمان االجتامعية، فوفقا 
الرقام البنك الدويل توّسع حزام الفقر يف لبنان، وارتفع بواقع 
28 نقطة، مقابل 13 نقطــة مئويّة يف العام 2020، وتتفق 
هذه املعطيات مع أحد تقييم أجرته »اإلسكوا«، وخلص إىل 
أن معّدل الفقر يف لبنان تضاعــف من 42 يف املائة يف عام 

2019 إىل 82 يف املائة من إجاميل السكان يف عام 2021. 
عىل ماذا يراهن ميقــايت؟ ال يراهن عىل يشء، بل ميارس 
»لعبــة« تضييع الوقت، النــه ممنوع من الرعــاة الدوليني 
االســتقالة، وينتظر ان يتعب اآلخرون يف الداخل، وبحسب 
اوساط سياسية بارزة، فان«لعبة« شد الحبال الداخلية عىل 
وقع استمرار ضباية املشهد الدويل واالقليمي مستمرة، ولهذا 
من املســتبعد حصول انفراجات جدية عىل قبل االستحقاق 
االنتخــايب النيايب املقبل، وكذلك قبل انقشــاع املشــهد يف 
املنطقة، حيث »الكباش« عىل اشده اآلن يف فيينا، يف انتظار 

ما ستؤول اليه جولة التفاوض النووي.
 واذا كان جميــع الالعبني ينتظــرون النتائج »ليبنى عىل 
ء مقتضاه«، فــان االمر املنطقــي ان يبقى لبنان يف  الــ
»ثالجــة« االنتظار، ريثام تتبلور صــورة التوازنات الجديدة 
وترســم معامل مرحلة موازين القوى وتوزيعها عىل القوى 
الرئيســية يف املنطقة، ولبنان جزء من هــذا الرصاع ملا له 
من موقع اســرتاتيجي ميثله حزب اللــه كخطر جدي عىل 

»ارسائيــل«، فضــال عــن 
يف  الواعدة  الغازية  الحقول 
البحر املتوســط، ولهذا فان 
اي رهــان اآلن عــىل زيارة 
الرئيــس الفرني اميانويل 
ماكرون اىل الســعودية، او 
الوعود  »عسل«  يف  »النوم« 
الربوتوكوليــة  القطريــة 
مجرد  عون،  ميشال  للرئيس 
»اوهــام« ال تقارب حقيقة 
الواقع املأزوم لدى كل القوى 
الباحثة عــن حجز دور لها 
واشنطن  تخفيض  زمن  يف 
الــرشق  يف  الهتاممهــا 

االوسط. 
تخاض  السياق،  هذا  ويف 
اليوم املعــارك عىل »البارد« 
بني القوى املحلية، وال مانع 

من »التســخني املضبوط« لتســجيل النقاط، كام حصل يف 
الطيونة، وخلدة، وشــويا، او من خالل قطع الطرقات تحت 
عناوين مطلبية، لكن حجم ااالستحقاقات املصريية املرتبطة 
الداخلية  الحسابات  يجعل  والرئاســية  النيابية  باالنتخابات 
معقدة للغاية، وتحرم بذلك البالد من االستقرار املفرتض يف 
مرحلة »التفريز« املضبوطة امريكيا عىل »ساعة« ابقاء لبنان 
مريض »انعاش« دون السامح مبوته، ولهذا تخاض املواجهات 
السياسية برشاســة واضحة وتحاول القوى املتصارعة عدم 
ترك اي تفصيل »للصدفــة« او للزمن يك ال تحصل مفاجآت 

ليست يف الحسبان. 
ويف هذا الســياق، يدافع »الثنايئ الشيعي« عن »الهجوم 
االســتباقي« الذي يقوم به عىل املحقــق العديل يف جرمية 
مرفا بــريوت القايض طارق البيطار، فالقلق من اســتخدام 
االنفجار اداة يف السياسة واالمن لالنقضاض عىل حزب الله 
يف مرحلة الحقة مرشوع، فثمــة من يعد »مضبطة اتهام« 
ملقايضة الحزب بســالحه، ما يجعل املواجهة مفتوحة وغري 
قابلــة »لتقديم تنازالت حتى لو كان الثمن تعطيل جلســات 
الحكومة التي كان الثنايئ الشيعي طرفا فاعال يف »والدتها«، 

لكن التضحية بجلساتها تبقى خسائره اقل من السامح بتمرير 
»قطبة« مخفية، تشري كل املقدمات انه يجري االستثامر فيها 

الستخدامها كصاعق تفجري يف الزمان املناسب. 
 ولهذا اتخذ القرار بخوض املواجهة يف توقيت مبكر وعدم 
خرين باختيار التوقيت الذي يناســبهم، اي مثة  الســامح ل
قرار بســحب »ورقة« تحقيقات املرفأ من بــازار املقايضات 
املفرتضة والتي ميكن ان تكون فتيال يشعل البالد يف مراحل 
اكر حساسية يف االشهر املقبلة. اما ملاذا استخدام »ورقة« 
الحكومة؟ فاالمر ال يقبل التأويل، »الثنايئ« اراد توجيه انذار 
اىل بعبدا والرساي الحكومي، بعدم القبول بالسياسة املتبعة 
يف هذا امللف، الن ارتضاء البعض مبن فيهم رئيس الحكومة 
مبوقع »املتفــّرج« غري مقبول، وعليه تحّمل مســؤولياته، 
يف املقابل يجب عــىل الرئيس عون وفريقه الســيايس ان 
يقتنعوا بان استخدام التحقيق »كمنصة« لتصفية الحسابات 
السياسية »الضيقة« مل يعد مقبوال يف ظل الهجمة الخارجية 
الشــديدة الخطورة، فــكان ال بد من »هزة« عىل املســتوى 
الحكومي يك تســتقيم االمور، لكن يبدو حتى اآلن ان »لعبة 
عض االصابع« مل تنته بعد، مــا يُبقي البالد امام »مفاجآت« 

غري محسوبة! 

ــمــانــات! ــر االعــــالم : فــلــيــأتــوا بــالــ ــ ــة   وزي ــال ــق ــدون االســت ــريـ ــون يُـ ــفــرنــســّي مــيــقــاتــي اجــتــمــع بــقــرداحــي: ال
ــل »مــــــ مـــقـــتـــنـــع بـــعـــد«! ــ ــي ــاســ ــ ــان... وب ــ ــ ــرمل ــ ــ ــب ــ ــ ــن عـــلـــى ال ــ ــي ــ ــع ــ ــــــال ايـــــــــــــدو«... وال ــــاء  »الــــقــــ

ــازار ــ ــ ــرض حـــــاجـــــات مـــنـــطـــقـــة كــــــســــــروان مـــــع عـ ــ ــ ــون عـ ــ ــ عـ
ــوزراء ال يجتمع ــ ــ ال لــكــن مــجــلــس  ــة..  ــي ــا الــحــكــومــة م مــيــقــاتــي: 

التمويلية:  البطاقة  على  للحصول  التسجيل  منّصة  ــلــ  ا ميقاتي 
2 ــــ22 ــع الــــ ــطــل ــة والــــدفــــع م ــي ــاف ــشــف ــن ب ــدي ــي ــف ــت ــس ــار امل ــت ــ ســن

اكد رئيس مجلس الــوزراء نجيب ميقايت »ان الحكومة 
ماشــية لكن مجلس الــوزراء ال يجتمــع«. كالم الرئيس 
ميقايت جاء يف خالل زيارته قرص بعبدا صباح امس حيث 
اســتقبله رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون وعرض 
ملعالجة  القامئة  واالتصاالت  املحلية  املستجدات  الخر  معه 

االنعقاد. الوزراء اىل  االزمة األخرية وعودة مجلس 
وتم خالل اللقاء تبــادل املعطيات حول الزيارة التي قام 
بها رئيــس الجمهورية اىل قطر واللقــاءات التي اجراها 
مع امري الدولة الشــيخ متيم بن حمد آل ثاين، فيام وضع 
الرئيــس ميقايت رئيــس الجمهورية يف نتائــج زيارته 
اىل الفاتيــكان واجتامعه مع البابا فرنســيس وامني رس 
الدولة البابويــة الكاردينال بيرتو بارولني ووزير خارجية 

غاالكار. بول  الفاتيكان 
»ان  ردا عىل سؤال  بالتأكيد  اكتفى ميقايت  اللقاء،  وبعد 

يجتمع«. ال  الوزراء  مجلس  لكن  ماشية  الحكومة 
 اىل ذلك، اســتقبل الرئيس عون النائــب روجيه عازار 
الداخلية،  التطــورات  تناولــت  افق  واجرى معــه جولة 
الفتــوح، وابرزها  إضافة اىل حاجــات منطقة كرسوان 
رضورة اســتكامل مرشوع مرفأ جونيه الذي انطلق العمل 

النهائه. متابعة  اىل  ويحتاج  سنوات  قبل  به 
وتلقــى الرئيــس عــون مزيدا مــن برقيــات التهنئة 
باالســتقالل. وجاء يف برقية امري دولــة الكويت نواف 
األحمد الجابر الصباح:« يــرسين ان اعرب لفخامتكم عن 
خالــص التهاين مبناســبة ذكرى اســتقالل الجمهورية 
اللبنانية الشــقيقة، متمنيا لكم موفور الصحة والعافية، 

والنامء. التطور  من  املزيد  الشقيق  وللبلد 
فيام جاء يف برقية الرئيس الفلسطيني محمود عباس:« 
يرسنا يف غمرة احتفالكم بحلول الذكرى الـ78 الســتقالل 
الجمهورية اللبنانية املجيد، ان نرفع لفخامتكم باسم دولة 
وشعب فلسطني، وباسمي شخصيا، ومن خاللكم لحكومة 

وشــعب لبنان الشقيق، اســمى عبارات التهاين األخوية، 
وندعو الله تعــاىل ان يعيد هذه املناســبة عىل فخامتكم 
اللبنانية  الجمهورية  بالصحة والســعادة والتوفيق  وعىل 

والرخاء.  االستقرار  املزيد من  بتحقيق  الشقيق  وشعبها 
 نؤكد يف هذه املناســبة الهامة حرصنا عىل العمل معا 
من اجــل اثراء العالقات األخويــة والتاريخية التي تربط 
بلدينا والتــي نفخر بها كثريا لتحقيــق املزيد من التعاون 
املثمر ملصلحة شــعبينا. ونقدر عاليــا مواقف الجمهورية 
اللبنانية الشــقيقة بقيادتكم الحكيمة، الداعمة لشــعبنا 
وقضيتــه ونضالــه املرشوع مــن اجل اســتعادة ارضه 

واستقالله«. حريته  ونيل  ومقدساته 
ارمني  أرمينيــا  جمهوريــة  رئيــس  مهنئا  ابــرق  كام 
الكويتي صباح خالد  الوزراء  ورئيس مجلس  رسكيســيان 
الجابر  األحمد  الكويتي مشعل  العهد  الصباح، وويل  الحمد 

الصباح.

أعلن رئيــس الحكومة  نجيب 
ميقايت ، خالل إطالق التســجيل 
امية  للح »دعــم«  كة  ب ـ عىل شـ
اإلجتامعية، عــن إطالق منصة 
البطاقة  للحصول عىل   يل  التسج
التمويلية  وأعلــن عن بدء العمل 
األمان  شــبكة  ــرشوع  م عىل 
اإلجتامعي بتمويل ودعم من البنك 
الدويل ملساعدة املواطنني األكر 

حاجة يف لبنان.
وقال: »سيتم اختيار املستفيدين 
معايري  وفــق  ملرشوعني  ا مــن 
شــفافة لتأمــني املســتلزمات 
االساسية لحياة كرمية«، الفتاً إىل 
التسجيل  انتهاء مرحلة  د  ع »ب أنه 
التي ســتبدأ اليوم ملدة شــهرين 
وستخضع لتقييم واضح املعايري 
منعاً ألي اســتغالل، فإّن عملية 

الدفع ستبدأ يف مطلع العام املقبل مع مفعول رجعي من شهر 
كانون الثاين 2022«.

وأوضح انه يرتيث مجددا يف الدعوة اىل عقد جلسة ملجلس 
الوزراء  عىل أمل أن يقتنــع الجميع بابعاد املجلس عن كل ما ال 
شأن له به، خصوصا وأننا كنا توافقنا عىل أن القضاء مستقل، 
وأن اي اشكالية تحل يف القضاء ووفق أحكام الدستور، من دون 
أي تدخل سيايس«، مؤكدا أنه سعى وما زال يسعى إىل »الوصول 
اىل حــل ويدعم أي خطوة تؤدي اىل تقريــب وجهات النظر«، 
مراهنا عىل »الحكمة والوعي لدى الجميع لدقة املرحلة ورضورة 
تكثيف العمل النجاز امللفات االساسية لحل االزمات االقتصادية 

واملالية واالجتامعية.«
وشــدد عىل ان »العمل الحكومي مستمر بوترية متصاعدة 

ومكثفة، يف ســباق مع الوقت، النجاز امللفات املطلوبة ماليا 
واقتصاديــا وخدماتيا واجتامعيا. وقد قطعنــا يف هذا املجال 
مرحلة متقدمة ال ســيام يف موضوع التفاوض مع صندوق 
النقد الدويل، وحــل معضلة الكهرباء، وامللفات املرتبطة بواقع 
االدارة ، وفور معاودة جلســات مجلس الوزراء قريبا بإذن الله، 
سيتم عرض هذه امللفات واقرارها، وما نحن بصدده اليوم يظهر 
حجم الكارثة التــي نحن فيها ووجوب االقالع عن  سياســة  
التعطيل وفرض الرشوط، ونجتمع اليوم يف ظل ظروف صعبة 
اقتصاديا وماليا واجتامعيا مير بها شعبنا وأهلنا أفرزت واقعا مل 
تعد معالجته ممكنة اال بتدابري طارئة، نأمل أال تطول وأن تعود 
الحركة االقتصادية اىل دورتها الطبيعية، فينهض لبنان مجددا 
من كبوته، ويستعيد ابناؤه، جميع أبنائه، رخاءهم وبحبوحتهم 

وعيشهم الكريم«.

را( ن ا  ا                          ) ا  مجتمعاً مع 

را( ن ا  ا ام                                                                                 ) ا   مي



ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ســـــيــاسـ
الخميس 2 كانون األول 2021

ترأس وزير الدفاع الوطني  موريس ســليم 
، اجتــامع اللجنة الوزارية املكلفة وضع آلية 
لتلقي الهبــات وترسيع عملية توزيعها عىل 
الحلول  بحــث  وجرى  املســتفيدة،  الجهات 
للعقبــات التي تعرتض وصــول الهبات عىل 
مختلف أنواعها بالرسعة الالزمة اىل الجهات 
املســتفيدة، وتــم االتفاق عــىل الخطوات 
لتسهيل  بها  املبارشة  ســتتم  التي  التنفيذية 

العمليات املطلوبة.
والبلديات   الداخلية  وزير  االجتامع  وحرض 

بسام مولوي ، وزير املالية  يوسف خليل ، وزير 
الصحة العامة  فراس األبيض ، وزير األشغال 
الجيش   قائــد  والنقــل  عيل حمية،  العامة 

العليا  العام للهيئــة  جوزاف عون ، االمــني 
غاثة  اللواء محمد خري ، ومستشارة وزير  ل

الشؤون االجتامعية  عال بطرس .

ســــــليم ترأ اجتماع اللجنــــــة الوزاريــــــة املكّلفة
ــريع توزيعها ـ ـ ـ ــات وتسـ ـ ـ ـ ـــي الهبـ ـ ـ ليــــــة لتلقـ ع  و

ت  ا

عبدالله  واملغرتبني   الخارجية  وزير  التقى 
بــو حبيب ، مفــوض  االتحــاد األورويب  ل 

التوســع  ات  ومفاوض ــوار  الج سياســة  
اوليفــر فارهييل، ووزير خارجية فرنســا  

جان ايف لودريــان ، واالمني العام ل جامعة 
الــدول العربيــة   احمد ابــو الغيط ، خالل 
املنتدى االقليمي الســادس لالتحاد من اجل 
املتوسط، وتم التأكيد عىل »رضورة االرساع 

يف املفاوضــات مع  صنــدوق النقد الدويل  
وتوفري املعلومــات واملســتندات املطلوبة 
االقتصادي يف  للتعــايف  برنامــج  لوضع 
اقرب وقــت ممكن متهيدا لالســتفادة من 

املساعدات االوروبية وغريها«.
وتم البحث يف »دور لبنــان يف املنطقة 
وعــدم دخولــه يف ازماتها مــام يتيح له 
االستحصال عىل رزمة مساعدات اضافية«.

التقــــــى اميــــــن عــــــام الجامعــــــة العربية
لودريــــــان مــــــع  ــــــاع  االو بحــــــ  حبيــــــب  بــــــو 
ومع مفــــــوض االتحــــــاد االوروبي لسياســــــة الجوار

ت ي  ا ب ح

بدأ البطريرك املاروين الكاردينال  مار بشارة 
الرعائية اىل جزيرة  الراعي  زيارتــه  بطرس 
قربص حيث ســيلتقي مســؤولني روحيني 
املارونية، وذلك  االبرشــية  وزمنيني ويتفقد 
تزامنا مع زيارة البابا فرنســيس اىل الجزيرة 
التي تبدأ يوم الخميس 2 كانون االول وتنتهي 
يوم الجمعــة حيث يغادر البابا فرنســيس 
اىل اليونان يف زيــارة وضعت لها عنوانني : 

»الحوار املسكوين، وقضية املهاجرين«.
الراعي اىل مطار  البطريرك  وللغاية، وصل 
الرنكا عىل م طائرة خاصة، عىل رأس وفد 
ضم كل من اصحاب السيادة: بولس الصياح، 
يوســف ســويف، بولس روحانا، امني رس 
البطريركيــة املارونية االب هادي ضو، مدير 
مكتب االعــالم يف البطريركية املحامي وليد 

غياض.
أبرشية  راعي  الراعي،  اســتقبال  كان يف 

قربص املارونية املطران سليم صفري، النائب 
، ســفرية قربص يف  املــاروين جون مو
قربص كلود حجل، وحشــد من االباء الكهنة 
اىل  باالضافة  اللبنانيــة،  الجاليــة  واركان 
الوفد اللبناين املشــارك يف الزيارة من رابطة 
، تجمع موارنة من  قنوبني للرســالة والرتا
اجل لبنان، رئيس الديوان يف كريس الدميان 
باين نعمة الله الهاشم،  الخوري خليل عرب، ال
مدير املركز الكاثولييك لالعالم االب عبدو أبو 
املحامي بول يوســف كنعان، رميون  كسم، 
عازار من املجلس التنفيذي للرابطة املارونية.

دار  الراعي اىل  الوصول، توجه موكب  بعد 
املطرانية املارونية يف نيقوســيا حيث اقيم 
له استقبال شكر يف خالله البطريرك الراعي 
املرجعيات  من  الحارضين  وســائر  منظميه 
الرســمية والروحية. بعدها، اقــام الراعي 

الصالة يف كنيسة املطرانية.

ية رعا زيارة  في  قبر  يرة  ج الى  الراعي  وصول 
ــا فــرنــســيــس ــ ــاب ــ ــب ــ ــن مـــــع زيــــــــــارة ال ــ ام ــ ــ ــت ــ ــال ــ ب

سيا ني  ني ا طراني ا ا ا يس   ا  

زار أمني الهيئة القيادية يف 
املســتقلني  النارصيني  حركة 
مصطفى  العميد  املرابطون   -
رأس وفــد،  حمــدان عــىل 
خيســوس  فنزويال  ســفري 
غونساليس، يف مقر السفارة 
حمدان  وأكــد  بــريوت.  يف 
»إنجــاز  ان  اللقــاء  خــالل 
الفنزولية  املحلية  االنتخابات 
والبلديات،  الواليــات  لحكام 
ال يقتــرص فقط عــىل تأكيد 
مادورو  نيكوالس  الزعيم  فوز 
إمنا يؤكد رفض  وحزبه فيها، 
الشــعب الفنزويل، للتدخالت 

الخارجية، ومحاوالت الهيمنة األمريكية عىل 
مقدرات البالد، كام يشكل دافعا واستنهاضا 

لدول أمريكا الالتينية، الستعادة حريتها، من 
املتحدة  الواليات  تتعامل مع  التي  املجموعات 

األمريكية، ضد مصالح شعوبها«.

كــد يــ : فـــوز مـــــادورو  ــال  وي ــ ــن ف حـــمـــدان زا ســفــيــر 
ــارجــيــة ــدخــالت الــ ــت ولــي ال ــ ــفــن ــ الــشــعــب ال رفـ

ي ا مع سفري  ا  حم

فادي عيد

مستقاة  معلومات  تكشف 
رئايس  مرجع  مــن  أكر  من 
األيام  بأنه، ويف  وســيايس، 
املقبلــة ســتتبلور الصيــغ 
واملخارج التــي تم بحثها بني 
خصوصاً  الثالثة،  الرؤســاء 
وبعد  اإلســتقالل،  خلوة  يف 
نجيب  الحكومة  رئيس  زيارة 
ميقايت إىل عني التينة، إذ علم 
املخارج  بعــض  طرح  تم  أنه 
خالل لقائــه ورئيس املجلس 
نبيه بري، حول استقالة وزير 
ومن  قرداحي،  جورج  اإلعالم 
ثم كيفيــة الوصول إىل إعادة 
وتفعيل  الوزراء  مجلس  التئام 
عمل الحكومة، وينقل بأن بري 

كان حاسامً يف هذه املسألة، ألنه يرى أن الحكومة، 
وحتى الســاعة، مل تنجز أو قامت بخطوات القت 
تشــجيعاً وقبوالً عند النــاس، وإن كانت ال تتحّمل 
وزر وأعباء املراحل السابقة، إمنا كان من املنتظر أن 

تكون األمور أفضل مام هي عليه بكثري.
وعىل خط اســتقالة وزير اإلعــالم، مثة أجواء 
تفــيض إىل صعوبات عادت إىل الواجهة من جديد 
عىل خط هذه اإلستقالة، وتحديداً عند الفريق الداعم 
لقرداحي، إذ هناك من يشــري إىل ترّقب وانتظار ملا 
ســتؤول إليه بعض املحطات الداخلية واإلقليمية، 
ويف ظل الحراك العريب والدويل، وصوالً إىل جوالت 
رئيي الجمهورية والحكومة ميشال عون ونجيب 
ميقايت إىل بعــض الدول العربيــة واإلقليمية، ال 
سيام عىل صعيد الوســاطات التي تُبحث من أجل 

حل األزمة اللبنانية ـ الخليجية.
يف هذا اإلطار، تؤكــد املعلومات، أن الرتّقب من 
قبل أهل الحكــم وكافة الطبقة السياســية، إمنا 

النووية  املفاوضات  يرتكّز عىل متابعة ومواكبــة 
بني الواليــات املتحدة األمريكية وإيــران، ألن لذلك 
تأثريات بالغــة األهمية عىل صعيد الوضع اللبناين 
مــن جوانبه كافة، مبــا يف ذلك أزمتــه مع دول 
الخليج، فقد تكون أي إيجابيات يف هذه املفاوضات 
منطلقاً إىل تســوية عابرة تعيد مجلس الوزراء إىل 
الدستورية  اإلستحقاقات  حصول  وكذلك  اإلنعقاد، 
يف موعدها، ومن ثم إيجاد الحلول وانطالق الحوار 
مع الدول الخليجية، وإال إذا فشلت هذه املفاوضات، 
فمن الطبيعي سيبقى الوضع يف لبنان عىل ما هو 
عليه، ال بل سيشــهد املزيد من اإلنهيار عىل جميع 

املستويات السياسية واألمنية واإلقتصادية.
بأن  املتابعني،  أوضــح، يجزم بعــض   ومبعنى 
املوضوع النــووي وما يجــري يف فيينا، إمنا هو 
موضع رهان أســايس عىل مستوى امللف اللبناين، 
ملا لذلك من ترابط بني املكّونات السياسية اللبنانية 
وبعض املحاور اإلقليمية، وهذا ما ستكشفه األيام 
املقبلة، يف ضوء النتائج التي ســتتمّخض عن هذه 

اآلن  وحتى  التــي  املفاوضات 
لن يرشــح منها أي معلومات 
فإن  املتابعني،  ووفق  حاسمة، 
»املّد  الوضع يدور عىل طريقة 
الحبال«، ولكن  والجزر وشــّد 
فيينا  مشهدية  فإن  باملحصلة، 
لن تطــول حتى يظهــر منها 

الدخان األبيض أو األسود.
ويف غضون ذلك، وإزاء هذه 
ســيبقى  البلد  فإن  األوضاع، 
يدور يف حلقة مفرغة، وينقل 
السياســيني  املســؤولني  أحد 
البارزين، بأنــه، وحتى اليوم، 
ليس هنالك أي خرق عىل مسار 
عودة انعقــاد مجلس الوزراء، 
مكانها،  تراوح  تزال  ال  واألمور 
بري  لقاء  عن  يرشح  مل  بحيث 
إذ  إيجابيــات،  أي  وميقــايت 
كشف كل منهام ما لديه من معلومات ومعطيات، 
وتوصال إىل نتيجة متقاربــة بينهام، مفادها أنه 
ومنذ لقاء بعبدا الثــاليث مل يحصل أي تقّدم، أو أن 
هناك سيناريو أو صيغة ما ميكن الــسري بها لحل 
املعضالت القامئة حــول أكر من ملف، وقد يكون 
الشــأن القضايئ عىل خلفية انفجار مرفأ بريوت 
الشائكة،  امللفات  العقدة األساس، والتي تعترب من 
ملا يعرتيها مــن تعقيدات، وحساســية هذا امللف 
تحــول دون عودة الحكومــة إىل اإلنعقاد، ألن أي 
مخرج أو حل لهذا امللف يحمل الكثري من الصعوبات 
عىل املستويات السياســية والقضائية والشعبية، 
وبالتايل، فإن الجميــع يرتّقب ما يجري يف فيينا، 
وصوالً إىل استمرار البحث عن مخارج يف الداخل، 
وعندئــٍذ قد تتوّضــح معامل الصورة السياســية 
اإلســتحقاقات  صعيد  عىل  وأيضاً  والحكوميــة، 
اإلنتخابات  طليعتهــا  ويف  املرتقبة  الدســتورية 

النيابية.

» ــ راو ــان ــن بــعــبــدا الـــى عــيــن الــتــيــنــة »مــك ــاســيــة م ــاءات الــر ــق ــل ال

فاطمة شكر 

الحكومة  عمــل  توقــف 
وتجّمد، رغم الدعم الذي تلقته 
عند تشــكيلها من قبل فرنسا 
صارت  وبهذا  وأمريكا،  وإيران 
املســتقيلة،  بحكم  الحكومة 
الذي  للتعطيل املســتمر  نظراً 
طال كل مرافــق الدولة، فهي 
حتى هــذه اللحظــة مل تأت 
إقتصادية  ال  جذريــة  بحلوٍل 
وال  خدماتية  وال  معيشية  وال 
حتى إجتامعية، ال بل تفاقمت 
وزادت  املواطنني  عىل  األعباء 
من أزماتهــم رغم الطروحات 
والعمل  والحساسة  الخجولة 

الذي يقوم به بعض الوزراء. 
ال جلســات، ال بل وتعطيل 

ممنهج لعمل الحكومة، أزمــات مرتاكمة ، ال دواء 
ال طعام ال مال، كل املعايري األخالقية ســقطت فال 
حلول ممكنة، وال خطــط ُوضعت من أجل تخفيف 
كل الضغوطات التي يعــاين منها املواطن اللبناين 
املنهك. ال شــك أن هذا اإلنهيار تسلل اىل كل مرافق 
الدولة ومؤسساتها بســبب حفنٍة من السياسيني 
الذين باعوا ضامئرهم ورسقوا ونهبوا مال  واملدراء 

الدولة.
مصدر ســيايس أكّد أن أطرافاً سياســيًة عادت 
لتطلب من فرنســا والرئيس ماكرون املساعدة لحل 
أزمة تعطيل الحكومة، وأكــّد املصدر أن جولًة من 
اإلتصاالت يقوم بها سياســيون لبنانيون لحل هذه 
األزمــة، كام أن هذه الحركة الديبلوماســية تتجه 

بإتجاه حل قضية وزير اإلعالم جورج قرداحي .
 وكشفت بعض املعلومات أن حركًة ديبلوماسية 
فرنســية تتجه اىل انتزاع اإلســتقالة من الوزير 
ســيحصُل  حيث  الشــخصية،  مبوافقته  قرداحي 
لبنان مقابل ذلك عىل مبادرٍة من السعودية تجاهه 

لحلحلة بعض املشاكل اإلقتصادية واملالية، ويتعهد 
بذلــك الوفد الفرنــي املشــارك باملفاوضات بني 
الحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس ميقايت والرئيس 
ماكرون، عىل أن يتعهد الرئيس الفرني بتنفيذ هذا 

العهد، وترشف عليه الرئاسة الفرنسية .
 وتابــع املصدر  أن الســعودية ال تزال ترُص عىل 
معاقبة لبنان، واألســباب الحقيقية وراء ذلك تعود 
للرصاع القائم بينها وبني حزب الله والذي سيبقى، 
ال بل ســيتصاعد حتى موعــد اإلنتخابات النيابية 
يف آذار من العام القادم، ويشــاركها يف ذلك حزب 
»القوات اللبنانية« ورئيســها ســمري جعجع الذي 

جعل الحزب عدواً له. 
السياسية عىل تفكيك  وتعمُل بعض األوســاط 
الرئاســة  النظر بني  العقد وتقريب وجهات  بعض 
األوىل والرئاســة الثانية والثالثة، وتتمحور حول 
املوضوع القضــايئ، وحل عقــدة القايض طارق 
البيطار، التي من املمكن أن ينتج عنها فصل القرارات 
التــي اتخذها القــايض بيطار بالــوزراء والنواب 
السابقني وترك األمر لبت القرار يف مجلس النواب .

رصخــات النــاس املتعالية 
واملحزنة  واملؤملة،  واملوجعــة، 
مل تنتج شــيئاً يف ظل إرتفاع 
جنــوين للدوالر يف الســوق 
الســوداء مــن دون رقابــة 
ارتفاع  يقابلــه  ومحاســبة، 
الغذائية  والسلع  الدواء  أسعار 
السلطة  كورونا  واملحروقات، 
والسياسة مل تجد حالً وال دواًء 
وال لقاحاً يقي اللبنانيني الفقر 
والعــوز، ويُعيــُد الدولة عىل 
وفريوس  الصحيــح،  الطريق 
بعد يوم  كورونا يرتفــُع يوماً 
بســبب عدم تلقي أعداد كبريٍة 
من  اللقاح، إضافة اىل النقص 
الحــاد يف الــدواء والغــذاء، 
املرض،  مزيد مــن  وبالتــايل 
رغم  الضحايا  أعداد  من  ومزيد 

الرصخة العاملية ملنظمة الصحة.
نخر الفساد جســد الدولة وأصابها يف الصميم، 
واملشهد الذي بتنا نعيشــه يومياً مثال حي عىل ما 
نراه. نحــن نعيُش يف جمهوريــة األزمات التي ال 
حلول لها، نحــُن نعيُش يف جمهوريــة الالدولة، 

والالنظام. 
دولياً ، يعيُش العامل ســاعاٍت مصريية بســبب 
املفاوضات النوويــة اإليرانية مع دول الغرب والتي 
تنعكُس عىل املنطقة بأرسها، فعىل وقع مفاوضات 
فيينا، ومع تقدم اإليجابية يف مســار املفاوضات 
يقــُف »اإلرسائيليون« عاجزين أمــام هذه األجواء 

اإليجابية. 
كل هذه الضغوطات اإلقليمية والدولية  تخيُم عىل 
األجواء اللبنانية، وحتى موعــد انتهاء مفاوضات 
فيينا، وأخذ القرار املناسب يف قضية الوزير جورج 
قرداحــي بشــأن العالقات مع الســعودية، يبقى 
نفجار يف ظل  الوضُع الداخيُل مشــحوناً وقابالً ل

التدهور واإلنهيار السيايس واملعي

نــهــيــار الــكــامــل... ــع ا ــة ملــن ــارجــي ــ ُمـــحـــاوالت لــلــديــبــلــومــاســيــة ال

هيام عيد

تغــرق مجــدداً الســاحة 
الرتّقب  دّوامة  يف  الداخليــة 
الخطورة،  مــن  تخلو  ال  التي 
عشــية  توقيت بالغ األهمية 
داخليــة  الســتحقاقات 
مقّدمها  يف  آن،  يف  وإقليمية 
اإلنتخابــات  اســتحقاق 
تتأرجح  زالت  ما  التي  النيابية 
بانتظاراإلجتامع  مواعيدهــا 
الدستوري،  للمجلس  القريب 
معلومات  ذكــرت  مــا  وفق 
حيث  مواكبة،  نيابية  أوساط 
كشفت أن موعد البّت بالطعن 
املقــّدم من »التيــار الوطني 
الحــر« بالقانــون اإلنتخايب 
فإن  وبالتايل،  وشــيكاً،  بات 

الرتّقب يسود املشهد الداخيل، حيث أن كل األطراف 
يف معــرض اإلنتظار لتبني عىل جــواب املجلس 
ستحقاق،  الدســتوري املقتىض الالزم بالنسبة ل
عىل صعيدي  إجــراء اإلنتخابــات أوالً، وطبيعة 
القانون اإلنتخايب ثانيــاً، خصوصاً وأن الطعن قد 
تطّرق إىل التعديالت األخرية، كام إىل بنود أساسية 

يف القانون املذكور، وأبرزها اقرتاع املغرتبني. 
ويف هذا الســياق، فإن املعلومات، تشري إىل أن 
اقرتاع املغرتبني، وفيام لو رفض املجلس الدستوري 
حرصه بستة مقاعد، سيكون مبثابة »الشعرة التي 
ستقصم ظهر البعري«، نظراً للخشية الواضحة لدى 
العديد من القوى السياسية من املسار الذي سوف 

تسلكه نتائج اإلنتخابات. 
من هذا املنطلــق، تُضيف املعلومــات املواكبة، 
يأيت الرتّقب النعكاس شــكل  القانون والتعديالت 

التي ســتطرأ عليه، إذ عندها ســتتّضح الصورة، 
وذلك لجهة حصول اإلنتخابات يف آذار أو تأجيلها، 
يف حني تنقل هذه املعلومــات عن زوار العاصمة 
الفرني إميانويل ماكرون،  الرئيس  أن  الفرنسية، 
متمّســك بإجراء اإلنتخابــات النيابية من دون أي 
تأجيل، وقد عرّب عن هذا التوّجه يف اإلتصال األخري 
مع رئيس الحكومــة نجيب ميقايت، محّذراً من أن 
تطيري هذا اإلســتحقاق يعني عدم انعقاد مؤمتر 
الدول املانحة بهدف مســاعدة لبنان، مع العلم أن 
الرئيس الفرني كّرر هذا املوقف أيضاً يف رسالة 
اإلستقالل األسبوع املايض. وهنا، تؤكد املعلومات 
أن ماكــرون، وعــىل هامش جولتــه الخليجية، 
ســيتطّرق إىل امللف اللبناين مــن زاوية العالقات 
اللبنانية ـ الخليجية واإلســتحقاقات الدستورية، 
يف ضوء التشــديد عىل أهمية هذا اإلســتحقاق 
كمنطلق رئيي إلعادة إنتاج ســلطة سياســية 

صالح.  جديدة وكمدخٍل ل
ويف هــذا اإلطــار، تكشــف 
االطراف  أن  نفســها،  املعلومات 
والحزبية  السياســية  والقــوى 
يف لبنــان، وحتى الســاعة، مل 
تحرّك ســاكناً عىل صعيد إطالق 
وحســم  اإلنتخابية،  املاكينــات 
والرتشيحات،  التحالفات  خياري 
املرجعيات  ترّقب مــن  إذ هنــاك 
السياســية واألحــزاب لبعــض 
كمفاوضات  اإلقليمية،  املحطات 
فيينا ووضع املنطقة بشكل عام، 
وصوالً إىل مزاج الشارع والتغيري 
املرتقب يف توّجهات الناخبني يف 
تقوم  للرأي   اســتطالعات  ضوء 
بها هذه القوى عىل غري مستوى 
وصعيد، ملعرفة مــدى التبّدل يف 
املزاج الشعبي، وإن كان معظمهم 
قد أيقــن أن التحركات الشــعبية التي حصلت يف 
الشارع يوم اإلثنني املايض، كانت خجولة، وأظهرت 

تراجع الزخم الشعبي.
 من جهة أخرى، تقول املعلومات ذاتها، أن واقع 
الحكومة ســيلعب دوراً أساسياً يف تحديد مصري 
الحكومة  النيايب، ســّيام وأن هذه  اإلســتحقاق 
املقبلة، وبناًء  النيابية  االنتخابات  ســترشف عىل 
عليه، ويف حال بقي الوضــع يف مجلس الوزراء 
عىل ما هو عليه من ترشذم، عندئٍذ ستربز صعوبة 
إلجراء اإلنتخابات، وإن كان وزير الداخلية بســام 
مولوي، أكد عىل جهوزية وزارته، وذلك مع العلم أن 
مواقف ميقايت باألمس، تبعث عىل التشاؤم حول 
استئناف جلسات الحكومة يف املدى املنظور، وهو 
ما سيلقي بثقله عىل هذا اإلستحقاق والتحضريات 

له يف املرحلة املقبلة.

ســــــتحقا النيابي ترقّــــــب وانتظار محطــــــات إقليمية لتحديــــــد مصير ا
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ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ســـــيــاسـ

ــرابــلــس ــي  ــا املــقــاومــة ف ــدا الــتــحــريــ عــلــى ســراي ــ ــي ا ــا  م
ــن« ــاالم ــواء ملــنــع الــعــبــ ب ــ ــدعــو الـــى »كــلــمــة س ــشــار ي ــن الــشــيــ ال

ــة املـــحـــّرريـــن ــاب ــق ــابــات ن ــي انــتــ ــة« فـ ــي ــاب ــق ــن ــدة ال ــ ــوح ــ ـــحـــة »ال ــوز ال ــ ف
ــا لــلــجــمــيــع الجـــل مــهــنــة حـــّرة ــدن خـــر...ونـــمـــّد ي الــقــصــيــفــي: غــــداً يـــوم 

ساعة  2 في  وجريمتان  ــدرات...  املــ خطر  تح  والشمال  رابلس 

نافع جهاد 

اللواء  كالم  ميــّر  مل 
ارشف ريفــي مــرورا 
عابــرا دون ردود فعل، 
ترصيح  كل  يف  كعادته 
ويتميــز  بــه،  يــديل 
مبواقــف غــري عادية 
والفتة  اســتثنائية  بل 
الترصيح  يف  خاصة   ،
االخري الــذي وّجه فيه 
اللهجة  شــديد  كالما 
املســتقبل«،  »تيار  اىل 
الــذي بــدوره رد عىل 
لهجة  أشد  ببيان  ريفي 

مألوف. وغري 
يصب  مل  ريفي  كالم 
وحسب،  »املســتقبل« 
بســهامه  اصــاب  بل 
التيار  رئيــس  ايضــا 

الوطنــي الحر الوزير الســابق جربان باســيل 
ونادر الحريري، ثم صّوب سهامه اىل حزب الله 
ورسايا املقاومة يف طرابلس ومناطق اخرى، بل 
كان واضحا انه يحّرض عىل رسايا املقاومة يف 
طرابلس ومناطق اخرى، وانه قادر عىل »اقتالع 

الرسايا باقل من 48 ساعة لو قّرر ذلك«...
ضجت مدينة طرابلس بترصيح ريفي ، وجرى 
بشــكل  االجتامعي  التواصل  مواقع  عرب  تداوله 
مكثــف ،  وتوقف عنده رئيس »حركة النارصيني 
رأى فيه  الذي  النشار  الكريم  الشيخ عبد  العرب« 
تهديد مبارش لــه ولرسايا املقاومة يف طرابلس 
واالجهزة  القضاء  برســم  ويضعه  والشــامل، 

االمنية، محّمال مســؤولية اي اذى يلحق به او 

ريفي. اللواء  اىل  املقاومة  وانصار  بعائالته 

ويعرب عن اســفه ملا رصح به ريفي، ويتمنى 

ان تكون زلة لسان وليســت متعّمدة، العتقاده 

انه وريفي ابنــاء مدينة واحدة، وابناء بلد وحي 

واحــد، وانه ضنــني بأهل طرابلس مــن بابها 

ملحربها، وانه اب وأم الصبي حريص عىل السلم 

االهيل فيها، ولن ينجر اىل اســتفزاز من هنا، او 

هناك. من  استفزاز 

ويشــري الشيخ النشــار اىل انه مل يخض يف 

طرابلس اي حــرب داخلية عبثيــة، ومل يحمل 

الســالح يف وجــه اهله مــن ابنــاء طرابلس 

عىل  بــل  والشــامل، 
عامــل  كان  الــدوام 
وألفة  وجمــع  تهدئة 
اىل  الســاعني  واكــر 
ونبــذ  املصالحــات 
مــع  الخصومــة 
احــرتام وجهات النظر 
رأي  بحرية  املختلفــة، 
الناس.  لــكل  وفكــر 
بعض  عــىل  ويُعيــب 
السياسية  الشخصيات 
التــي متعــن يف لعبة 
والشــحن  التحريــض 
االجواء،  وتوتري  العبثي 
القائــد  ان  معتــربا 
هو  املحنك  الســيايس 
ويجمع،  يوّحــد  مــن 
وليس من يفّرق ويفتت 

املجتمع... ويدّمر 
ان  النشــار  ويقول 
طرابلــس مدينة تحتاج اىل جهــود الجميع من 
كل االطراف واالتجاهات، واملفروض ان تتضافر 
الجهود عىل تكريس الســلم االهيل فيها، وعىل 
معالجة قضايــا الفقر والجــوع والبطالة عند 
الشــباب، ومن املعيب جدا استغالل الشباب يف 
امني. ويدعو  تفلــت  اىل  تؤدي  امنيــة  احابيل 
اىل كلمة ســواء تجمع كل قيادات وشخصيات 
كل  ومنع  بامنها،  العبث  ملنع  طرابلس  وفاعليات 
اشــكال التحريض ضد هذا او ذاك، وان الحكمة 
مطلوبــة من الجميع لصّد الطوابري الخامســة 
والسادسة والســابعة التي متد يدها لتوغل يف 

املدينة... ابناء  دماء 

»الوحدة  فــازت الئحــة 
النقابيــة« برئاســة نقيب 
جوزف  الصحافة  محــرري 
القصيفــي بكامل  أعضائها 
(12 عضــًوا( يف  انتخابات 
مجلس جديــد للنقابة، بعد 
يوم انتخــايب نقايب طويل 
جــرى يف مقــر اإلتحــاد 
العام، وشارك فيهه  العاميل 
 912 مــن  صحافيــاً   671
صحافياّ سددوا إشرتاكاتهم.

النتائج  وقبيــل إعالنــه 
بأعضاء  ُمحاطــاً  النهائية 
الالئحــة، ألقــى النقيــب 
القصيفــي كلمة جاء فيها: 
»قال املحررون كلمتهم وغًدا 
»ان  آخر«، واشــار اىل  يوم 
نفسها،  عن  تحدثت  النتائج 

وال مجال للشك فيها أو التحليل أو التفسري. ولذلك 
لتفاف حــول النقابة  فإننا مدعــوون جميًعا ل
واملجلس الفائز للعمل مًعا من أجل إنهاض النقابة 
والدفع باملهنة إىل اآلفاق التي تستحق، ورفع شأن 
واإلعالميني  الصحافيني  وجمع  إليها،  املنتســبني 
النقايب، لتكون نقابة  جميعاً تحت سقف الجدول 
وحضنهم  مالذهم،  اللبنانيــة  الصحافة  محرري 
وخيمتهم، فتستمد منهم قوة وعزمية، ويستمدون 
منها إميانًا مبستقبل زاهر للمهنة بعد أن  يتيقنوا 

أن هناك نقابة تحميهم وترعاهم«.
اضــاف القصيفي: »ليس ســهاًل أن يلبي 671 
اإلستحقاق  يف  ويشــاركوا  النداء،  وزمياًل  زميلة 
وســط  الصحافة  محــرري  لنقابة  اإلنتخــايب 

 73 أجواء بالغة الصعوبــة ماديًا ومناخياً، أن 57
باملائة مــن مجموع الجدول اإلنتخايب تّم دعوتهم 
للمشــاركة يف اإلنتخابــات، 671 صوتًا من أصل 
912 قالوا كلمتهــم، وما تقولــه الصناديق هي 
الكلمة الفصل، وعلينا احرتامها أيًا تكن النتيجة«.

وتابع :«غًدا يوم آخر، لنشبك أيدينا مًعا من أجل 
الالئحة  مهنة حرة، متجددة. شــكًرا لرفاقي يف 
بروح  معهم  تنافســن  الذين  والزمالء  وللزميالت 
دميقراطية بناءة. وامامنا عمل مشــرتك ملصلحة 
تحاد العاميل العام  النقابة. والشــكر موصول ل
ولرئيسه الدكتور بشــارة األسمر الذي فتح أبواب 
اإلتحاد إلســتضافة هذا اليوم االنتخايب الطويل، 
كام أشــكر قوى األمن الداخيل وســائر األجهزة 
التي واكبتنا يف ســري  األمنية، وجمعية »الدي« 

والشكر  اإلنتخابية.  العملية 

وللطاقــم اإلداري يف نقابة 

املحرريــن عــىل الرتتيبات 

اللوجســتية إلنجــاح هذه 

الدميوقراطية  اإلنتخابــات 

بقــدر عــال مــن التنظيم 

لنا  وســيكون  والشفافية. 

انتخاب  بعد  مؤمتر صحايف 

هيئة مجلس النقابة لنتحد 

فيه عن برنامج عمل النقابة 

يف الوالية الجديدة«.

عىل  النتائــج  وجــاءت 

الشكل اآليت:

جــوزف  الفائــزون: 

 ، صوتًــا   538 القصيفــي 

صالح تقي الدين 347 ، نافذ 

قواص 473 ، جورج شاهني 418 ،عيل يوسف 357 

،واصف عواضة 416 ، وليد عبود 393 ، سكارليت 

الحداد 304 ، مينى الشــكر غريــب 392 ، هنادي 

السمره 323، جورج بكاسيني 324 وغسان ريفي 

.380

الخارسون: حبيب شلوق 199 ، رميا خداج 136 

، خليــل فليحــان 118 ، داوود رمال 181 ، مارلني 

خليفة 122، صفاء قرة محمد 81 ، محمد الضيقة 

75 ، جــان دارك أيب ياغــي 107 ، أنطوين العبد 

جعجــع 132 ، مي عبود أيب عقــل 185 ، يقظان 

التقي 122 ، نهاد طوباليان 138 ، رمييال نعمة 83 

، أليسار قبيي 93 وقاسم متريك 45.

دموع االسمر

يتنبــه  مــرة،  الول 
ان  اىل  مواطنــون 
تفــ املخــدرات يف 
بات  والشامل  طرابلس 
االجتامعي  االمن  يهدد 
سابقا  قيل  واذا  برمته، 
املرأة« فباتت  »فتش عن 
اليــوم املقولــة »فتش 
يف  املخــدرات«  عــن 
كل مصيبــة تقــع يف 

طرابلس والشامل.
امس،  اعتصــم  فقد 
املواطنني  مــن  عــدد 
امام رساي  الناشــطني 
مناشــدين  طرابلــس 
املراجع املختصة التشدد 
يف مكافحــة املخدرات 
بشــكل  تنترش  التــي 

واســع بني الشــبان وتفتك بعقولهم وتتســبب 
بارتكاب جرائم فظيعة ال سابقة لها ودون سبب.

مأساة حصلت يف طرابلس وهزت املدينة، ويف 
اربع وعرشين ساعة،  الواقع هي حادثتني خالل 
االوىل فتى يذبــح جدته التي ترعــاه وتحضنه 
وترصف عليه، والثانية شــقيق يقتل شــقيقته 
فيقتل الوالد ابنه القاتل، وســبق ذلك جرائم يف 

مسلسل دراماتييك ال ينتهي حسب ما يبدو. 
فيــوم امس، تجمــع مواطنــون امام رساي 
االمنية  القوى  وملطالبــة  الصوت  لرفع  طرابلس 
كافــة بوضع حد لتف املخدرات يف اوســاط 
الفتيان مــن عمر 16 واكر، وهي ظاهرة خطرية 
تتوسع وتتمدد وتتحول اىل خطر يدّمر العائالت، 
رصخات،  الــرساي  امــام  املعتصمون  واطلــق 
ان هناك رؤوســا كبــرية تقف خلف  موضحني 

انتشــار املخدرات يف طرابلس والشــامل، وهي 
رؤوس محمية يفــرتض ان تقوم القوى االمنية 
مبالحقتها واجتثاثها من جذورها، واال ستواصل 

تدمري املجتمع بأكمله. 
الفتيان يف طرابلس الحصول عىل  يستســهل 
حبوب املخدرات املسامة »سيليفيا« و«كابتاغون« 
وغريها من الحبوب املخدرة، وهي حبوب تســبب 
اىل  ملتعاطيها  وتؤدي  الوعي  وفقدان  الهلوســة 
ارتكاب الجرائم البشــعة عىل غرار ما حصل مع 
الفتى أســعد ايــوب الذي طعن جدتــه بطعنات 
عديدة، وهو يحملق يف ســقف املنــزل بنظرات 
جامدة، اىل حني وصول القوى االمنية وتوقيفه، 
وعىل غرار مــا حصل مع محمــد ابراهيم الذي 
قتل شــقيقته ثم ارداه والده بلحظة واحدة باربع 
طلقات يف رأســه، بينام تقــول رواية اخرى ان 

الفتــى ابراهيم بعد قتل 
انتحر.  شقيقته 

خلف  تقف  املخدرات 
وجرائم  الجرميتني  هذه 
يف  تحصــل  اخــرى 
تقف  هي  بــل  املدينة، 
خلــف مــا يحصل من 
وسلب  نشــل  عمليات 
واطــالق  واعتــداءات 
وخالفــات  رصــاص 
فردية متنقلة يف انحاء 

املدينة. 
عــىل  الحصــول 
جدا  ســهل  املخــدرات 
االســعار،  وبأبخــس 
يعنــي بأقل من ســعر 
فالفــل،  سندويشــة 
االســعاراملتدنية  فهل 
وعن  متعّمد،  للمخدرات 
وتصميم،  تصور  سابق 
بهدف تدمــري املجتمع وتفتيته والســيطرة عىل 
مخططات  وفــق  وتســيريهم  الشــبان  عقول 

مشبوهة. 
ان هذا  اىل  لفتــوا  الرساي  امــام  املعتصمون 
االعتصام هــو خطوة اوىل ســتعقبها خطوات 
االمنيــة عىل مالحقة  القوى  لحــث  متصاعدة 
السجون، وبالتايل  املخدرات والزج بهم يف  تجار 
لتوقيف املتعاطني واحالتهم اىل مصّحات. وبعض 
املعتصمني اشــار اىل ان كثريا مــن الذين اوقفوا 
بتهمة تعاطي املخدرات دخلوا الســجون مدمنني 
وتخرجوا بعد اشــهر تجار ومروجني. ولذلك، فان 
القضية باتت تحتاج اىل حــزم والرضب بيد من 
حديد عىل الرؤوس الكبرية التي ال هّم لها ســوى 
جني االموال املحّرمة، عىل حســاب الضحايا من 

الشباب الذين يوقعونهم بأفخاخهم.

ــة املـــدرســـيـــة ــلـ ــطـ ــعـ الـــحـــلـــبـــي: تـــمـــديـــد الـ
اللقا تلقي  على  التعليمي  القطاع  كل  لتشجيع 

اكد وزير الرتبية والتعليم العايل القايض 
الوزارية  اللجنة  اجتامع  بعد  الحلبي،  عباس 
فريوس  ملواجهة  االجراءات  متابعة  املكلفة 
»الكورونــا«  يف الــرساي لكبري برئاســة 
انه  ميقايت،  نجيــب  الوزراء  مجلس  رئيس 
بعد التشــاور مع وزير الصحــة، تقرر أن 
بدءا من  الســنة  امليالد ورأس  تكون عطلة 
مســاء يوم الخميس 16 كانــون األول اىل 
صباح يــوم اإلثنني يف 10 كانــون الثاين 
2022. هذه العطلة، والتي كانت مقررة يف 
املدارس ســابقا ابتداء من 22 أو 23 كانون 
األول ولغاية 7 كانون الثاين، جرى متديدها 

أربعة  الصحة مــن  بناء عىل طلــب وزير 
اىل خمســة أيام عمل فقط ألن هذه الفرتة 
يتخللها الكثري من أيام التعطيل ســواء أيام 
الســبت واألحد وعيد امليــالد لدى الطوائف 
األرمنية ورأس الســنة، لهذا السبب اكتفينا 
بهذه الفرتة من السنة للتوقف عن التدريس، 
وذلك متكينا ومســاهمة ودعــوة وإلحاحا 
وتشــجيعا لكل القطاع التعليمي، مبن فيهم 
التالمذة واألســاتذة واملوظفــون وإدارات 
املدارس واألهايل اىل تلقي اللقاح، ألنه يبدو 
أن االمور تتجه اىل األســوأ اذا مل نتداركها 

التلقيح«. مبوضوع 

ــــي ــاب ــ ــوم االر ــجـ ــهـ ــن الـ ــديـ ــة«: نـ ــ ــي ــ ــارج ــ ــ ــ »ال
ــة ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــــــ لـــــــ الـ الــــــــــــذي تــــــعــــــّر

دانت  وزارة الخارجية واملغرتبني  بشــدة 
»الهجوم االرهايب الذي تعرضت له  اململكة 
العربية الســعودية  فجــر امس من خالل 
زورق مفخخ ويف وقت ســابق من خالل 

طائرة  مسرية  باتجاه اململكة«.

الخارجيــة »وقوف  لبنان   وأكدت وزارة 
اململكة  الدائم حكومًة وشــعباً إىل جانب 
كل  الشــقيقة ضدّ  الســعودية  العربيــة 
ما ميــس أمنها واســتقرارها وســالمة 

مواطنيها«.

ــام ــع ــة األمـــــن ال ــن مــجــل صـــــدور الـــعـــدد 99 مـ
ع  ـ ـ س ا ت ال العــدد  صــدر 
والتسعون، كانون االول 2021، 
من مجلــة »االمن العام« عن 
العام،  ن  الم العامة ل املديرية 

وفيه:
- ملف العدد يتناول فو 
بث الكراهية والحقد واالكاذيب 
واالضاليــل عــىل مواقــع 
والذباب  االجتامعي  التواصل 
واخطارهــا  االلكــرتوين، 
عىل االمــن املجتمعي. خرباء 
واختصاصيــون ومعنيــون 
ويكشفون  الظاهرة  يحللون 

تداعياتها وسبل مواجهتها. 
الرئيس ميشال عون يف   -
ذكــرى االســتقالل: واجبنا 
التمسك باالستقالل وتحصينه

ابراهيم يف  اللواء عباس   -
الدولة  التوجيهيــة:  النرشة 

العادلة املستقلة هي الضامن 
- انتخابــات املغرتبني بني 
اعتامد الدائــرة 16 او انتخاب 

128 نائبا.
املهجرين عصام  وزيــر   -
رشف الديــن: هكذا ســيتم 
التحــوّل اىل وزارة للتنميــة 

الريفية
- وزير االقتصاد امني سالم: من ركائز التنمية 

محاربة الفساد وتحسني الشفافية 
- وزير الطاقة وليد فيــاض: زيادة التعرفة 

تؤمن االستدامة وتُخفض الكلفة
- تهافت اللبنانيني عىل طلبات جوازات السفر 

اىل انحسار 
- سفري الصني: ال رشوط سياسية نفرضها 

عىل لبنان 
- تقريران اقليميان عن العراق بعد استهداف 

رئيس حكومته واستئناف مفاوضات فيينا
- حوار حول الدراما اللبنانية مع ميالد الهاشم 

واييل حبيب وجوليان معلوف
- االنتحار يف لبنان 1100 حالة شهرياً 

اىل االبــواب الدامئة يف احصاءات الشــهر 
التغذية،  والثقافة،  الفنــون  املزورة،  والوثائق 

الرياضة والتسلية.

املقيمين  غــيــر  املــســّجــلــيــن  ــدد  عـ ــة«:  ــي ــارج ــ »ال
ناخباً  2 66 بل  صية«  الش »االحوال  لـ  املرسل 

أعلنــت  وزارة الخارجيــة واملغرتبني ، يف 
بيان لهــا، انه »بناًء عىل  قانون االنتخاب  رقم 
2017/44 والقانون النافذ حكامً رقم 8 تاريخ 
2021/11/3 وال سيام الفقرة الثالثة الجديدة 
من املادة 113، أُقفل باب تســجيل اللبنانيني  

غري املقيمني  الراغبني يف االقرتاع يف الخارج 
منتصف ليل السبت تاريخ 2021/11/20 وقد 
وصل عدد املسجلني عىل املنصة االلكرتونية 
 244 ويف البعثــات الدبلوماســية اىل 442

ناخباً«.
ولفتت إىل أنه »بنــاًء عىل احكام القانون 

الجديد اآلنف الذكر، دأبت الوزارة عىل ارســال 
اللوائح الواردة من البعثات يف الخارج تباعاً اىل 
املديرية العامة لالحوال الشخصية وذلك حتى 
منتصف ليل الثالثاء تاريــخ 2021/11/30 
وقد بلغ مجموع عدد املســجلني املرسل من 
وزارة الخارجية واملغرتبني اىل املديرية العامة 
230 ناخباً. اما باقي  لالحوال الشخصية 466
البعثات فهي مرفوضة  الطلبات املسجلة يف 
املنصوص  لها لعدم استفائها الرشوط  من قب
عليها للتســجيل او بسبب التكرار، او بسبب 

انتهاء املهلة القانونية«.

لبات في  التدقي  ر  سنبا صية«:  الش وال  »االح
السجالت في  ــا  ورود من  والتثّب  املقيمين  غير 

ر ومجالس الدولة ي في كل دوا ازن: للتحقي الجنا ال

اعلنت  املديرية العامة لألحوال الشخصية  أن 
»املهلة املحددة إلرسال طلبات تسجيل اللبنانيني 
املقيمني خــارج األرايض اللبنانية، انتهت يف 
منتصف ليل الثالثاء الواقع يف 2021/11/30، 
وقد بلغ عــدد الطلبات الــواردة من البعثات 
الدبلوماســية، بواســطة وزارة الخارجيــة 

230 طلباً«. واملغرتبني، 466
ولفتت إىل أنه »بناًء عىل املادة رقم 114 من 
قانون اإلنتخاب رقم 44 واملادة 115 منه املعدلة 
مبوجب القانون النافذ حكامً رقم 8، ستبارش 

هذه املديريــة العامة التدقيق يف تلك الطلبات 
والتثبت من ورود أسامء مقدميها يف سجالت 
األحوال الشخصية وتوافر الرشوط القانونية 
فيهم، متهيداً لتنظيم قوائم انتخابية مستقلة 
لكل ســفارة أو قنصلية يف كُل دولة، عىل أال 
يقل عدد املسجلني يف املركز اإلنتخايب الواحد 
عن 200 ناخب وعىل أن يُصار إىل إرســال تلك 
القوائم، بواسطة وزارة الخارجية واملغرتبني، 
إىل سفارات وقنصليات لبنان يف الخارج قبل 

الخامس عرش من كانون األول 2021«.

نبه الوزير الســابق وديع الخــازن اىل أنه 
»مجرد الســري بالتحقيق الجنايئ للكشف عن 
االختالسات والرسقات وتواريخها ومواقعها، 
يظهر عــن أســامء املتورطني مــام يوجب 
تسميتهم«. واشــار يف بيان، اىل اننا »سمعنا 
يف األمس الكثري من املسؤولني وهم يؤرشون 
ويؤكدون عىل أهمية محاسبة كل املختلسني 
يف الدولة مهام عال شأنهم من دون أن يحددوا 

من هم هؤالء«.
ولفت الخازن اىل انه »قد يكون بني الداعني 
إىل مكافحة الفساد، ما ينطبق عليه املثل السائد 
»دود الخل منه وفيه«. فام العمل للخروج من 
هذه الورطة التي تنذر برشور مستطرية عىل 
مستقبل البالد السيايس واألمني واإلقتصادي 
الله،  إذا إعتمدنــا ال ســمح  واإلجتامعــي، 
انه  مقولة »إن فضحتني سأفضحك؟«. وراى 

»صحيح أن مجرد »فتح العيون« عىل الرسقات 
وتواريخها ومواقعها تؤرش إىل املرتكبني ولو 
مل يسموا، وهم بأكريتهم الساحقة معروفون 

من الشعب اللبناين«.
واعترب ان »تفعيل التحقيق الجنايئ ووضع يد 
القضاء عىل كل امللفات التي تفوح منها روائح 
الفساد للكشف عن االختالســات والرسقات 
وتواريخها ومواقعها، ســيظهر عن أســامء 
املتورطني مام يوجب تسميتهم، ويكون »فزاعة« 
لكل من تسول له نفسه مد اليد عىل املال العام، 
الذي هو ملك الشعب. وإذا سلكنا، بشكل جدي 
وبعيدا من التســييس، بالتحقيق الجنايئ يف 
كل دوائر ومجالــس الدولة، واتخذنا اإلجراءات 
القانونية املؤدية إىل املطالبة واملحاسبة، فإنها 
كافية للحكم واملكاشــفة الســرتداد األموال 

املنهوبة ونرش »الغسيل القذر«.

 ا
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الخميس 2 كانون األول 2021
صور

الكــــــــــــــــــــــــــوار ادارة  عمليــــــــــــــــــــــــــات  غرفــــــــــــــــــــــــــة  اســــــــــــــــــــــــــتنفار 
ــان ــ ــن ــ ــب ــ لــــــالســــــتــــــعــــــداد ملــــــواجــــــهــــــة الـــــعـــــاصـــــفـــــة الـــــــقـــــــادمـــــــة الــــــــــى ل

اســتنفر محاف بعليك الهرمل بشــري خرض غرفة 
عمليات ادارة الكوار واالزمات والدفاع املدين والصليب 
واالجهزة  االدارات  وجميــع  االمنية  والقــوى  االحمر 
املعنيــة لالســتعداد ملواجهة العاصفــة القادمة اىل 
الليلة بتاريخ 2021/11/30  ابتداًء من  لبنان واملنطقة 
 2021/12/1 تاريخ  االربعاء  والتي تستمر حتى مساء 
الجوية يف  الصادرة عن مصلحة االرصاد  للنرشة  وفًقا 

املدين. للطريان  العامة  املديرية 
وطلب مــن جميــع املواطنني يف محافظــة بعلبك 
الهرمل القيادة بحذر وتجنب التنقل ســرياً عىل االقدام 
وعدم ركن الســيارات بالقرب مــن اللوحات االعالنية 

واالشجار.

إيـــرانـــي مــــــازوت  ــل  ــي ــرم ب ــن   ــي ــأم ت  : فـــنـــيـــد ــة  ــدي ــل ب
ــــــالت األكـــــــــثـــــــــر فــــــقــــــراً لـــــلـــــتـــــدفـــــئـــــة لــــــلــــــعــــــا

أعلنت بلدية فنيــدق يف بيان، عن »تأمني 

500 برميل مازوت إيراين للتدفئة، للعائالت 

لرية  الف  مليونني و290  فقرا وبسعر  األكر 

فقط للربميل الواحد سعة 200 ليرت«.

اإلستامرة يف  »تعبئة  اىل  الراغبني  ودعت 

»محطة نوح« من الســاعه العارشة صباحا 

حتى الساعه الثانية عرشة ظهرا من كل يوم، 

إبتداء من تاريخة مع إحضار الهوية واملبلغ 

املتوجــب دفعه، وبعدها يصــار إىل تحديد 

موعد إلستالم الكمية املدفوع مثنها«.

املهنئين من  يد  امل استقبل  كسبار 
تهنئة وبــرقــيــات  اتــصــاالت  وتلقى 

إســتقبل نقيب املحامــني يف بريوت نارض كســبار 
وأعضاء مجلس النقابــة املهنئني يف دار النقابة ومنهم: 
رئيس مجلس شــورى الدولة القايض فادي الياس عىل 
رأس وفــد من املجلس، رئيس ديوان املحاســبة القايض 
محمد بدران عىل رأس وفد من الديوان، املدير العام لوزارة 
العدل القايض محمد املرصي، املدعي العام املايل القايض 
عيل إبراهيم، املدعي العام يف ديوان املحاســبة القايض 
فوزي خميس، ســفري تونس لدى لبنان بوراوي اإلمام، 
النائبان روال الطبش ونوار الســاحيل، وفد نقابة األطباء 
برئاســة الدكتور رشف أبو رشف، وفد نقابة املهندسني 
برئاســة النقيب عارف ياســني، نقيب خرباء املحاسبة 
املجازين، رئيس حزب الوطنيني األحرار كميل شــمعون، 
الوزيرة الســابقة منى عفيش، النائب والوزير الســابق 
بطرس حرب، القضاة بيار فرنسيس ونسيب إيليا والياس 
عيد، راعي أبرشــية جبل لبنان للروم األرثوذكس املطران 

سلوان مويس.
وتلقى النقيب كســبار إتصاالت هاتفيــة من رئيس 
مجلــس النواب نبيه بري، رئيس مجلــس الوزراء نجيب 
ميقايت، الرئيس ســعد الحريري، الرئيس فؤاد السنيورة، 
رئيس حزب »القوات اللبنانية« سمري جعجع، النائب زياد 
حواط، الوزير والنائب السابق فارس بويز، رئيس املجلس 
الدستوري القايض عصام سليامن، رئيس اإلتحاد العاميل 

العام بشارة األسمر .
كام أبرق مهنئا : السفرية الفرنسية لدى لبنان آن غريو، 
رئيسة مكتب الدفاع يف املحكمة الخاصة بلبنان دورويت 
لو فرابري، الوزير الســابق الياس املر، األمني العام التحاد 
، نقابتا املحامني يف  املحامني العرب املكاري بن عيــ
املريئ  عالم  الوطني ل املجلــس  األردن والعراق ورئيس 
، النائــب نعمة طعمة،  واملســموع عبد الهادي محفو
راعي أبرشــية طرابلس املارونية املطران يوسف سويف 

ورئيس جمعية تجار بريوت نقوال شامس.

... لـــلـــنـــفـــ ــي  ــ ــامل ــ ع إرتـــــفـــــاع  مــــع  يـــتـــرافـــ  ــــا  الــــ لـــلـــقـــطـــاع  الـــيـــومـــي  ــل  ــقـ ــنـ الـ ــدل  ــ ــ ب ــرج قـــريـــبـــا6ً  ــ ــف ــ ــل ســـيـــكـــون ال ــ ــوب...  لـــكـــن  ــ ــك ــ ــن ــ الــلــبــنــانــي م
 باميال كشكوريان السمراين

منــذ أن انزلق لبنان يف منحدر اإلنهيــار اإلقتصادي، الذي 
ُصّنف األكــر عصفاً وتأثرياً يف التاريخ اللّبناين، حتى هرعت 
فرق انقاذ الحكومات اللبنانية التي تعاقبت للبحث عن وسائل 
النجــدة، وإن كانت مؤقتــة، خاّصة بعد تأثريارتفاع ســعر 
رصف الدوالر مقابل اللرية اللبنانية عىل سوق املحروقات يف 
لبنان، ما اضطّر الدولة لرفــع الدعم عنه وعن أصناف عديدة 
من الســلع وأبرزها الدواء، قابلت رفع دعمها برفع تعرفة بدل 
 24 النقل للموظفني يف القطاعني العــام والخاص اىل 000
65 لرية قبل أيام  لرية يف بــاد األمر، لتعود وترفعه اىل 000
 64 للقطاع الخاّص ، فيام يجــري الحديث عن رفعه اىل 000
لرية للقطاع العام، ولكن يبقى املبلغ غري كاف يف الوقت الذي 

300 لرية لبنانية. تخطّى سعر تنكة البنزين 000
يف 8 أيلول عام 2021 وقعت وزيرة العمل حينذاك مليا ميني 
مرسوم تعديل بدل النقل اليومي للعاملني يف القطاع الخاص، 
بعد املوافقة اإلستثنائية من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس 
الوزراء، لُيصبــح أربعة وعرشين ألف لــرية لبنانية بدالً من 

مثانية آالف لرية لبنانية. 
وبعد متابعة املحروقات رفع أسهم أسعارها، ومع رصخات 
املوظفني التي تعلو يوماً تلــو اآلخر، أعلن وزير العمل الحايل 
مصطفى بريم عن توصل »لجنــة املؤرش« اىل اتفاق عىل ان 
65 يف  يصبح بدل النقــل اليومي يف القطــاع الخاص 000
اليوم بعد ترؤسه يف الوزارة االجتامع الثالث للجنة للنظر يف 

معالجة رواتب وأجور العاملني يف القطاع الخاص.
قرار الحكومة وإن كان يعترب مبثابة خطوة إصالحية، إاّل 
أنّه ال يزال مجحفاً بحّق املوظّفني، بحيث أّن سعر تنكة البنزين 

300 ل.ل. الواحدة يبلغ متوّسط 000
هشــام املوظّف يف إحدى الجامعات الكامنة يف جونية، 
يسكن يف قضاء البرتون يرّد عىل سؤال »الّديار« حول خطوة 
65 يومياً: »إّن  الحكومة من إقرار بدل النقل عىل ســعر 000
هذا القرار ما هــو إاّل بنج موضعّي، راتبي ال يتخطّى املليونني 
ومئتني وخمســني ألف لرية، أعمل خمسة أيّام يف األسبوع، 
سّياريت من نوع »كيا« بحاجة لصفيحة بنزين كّل يومني أّي 
2 لرية لبنانية  800 700 لرية يف األسبوع أّي 000 بحدود 000
550 لرية  يف الشــهر، وهو املبلغ الذي يتخطّى راتبي بـ 000
أقرتضها من أيب أو أحد أفراد عائلتي، إذاً أنا أعمل لتعبئة البنزين 
واإلســتدانة فقط! وما يزيد سوء الوضع هو اإلرتفاع العاملي 
لسعر برميل النفط ما ســيؤّدي حتامً لرفع أسعار املحروقات 
يف لبنان، واملؤّسســات ال تحرّك ساكناً من أجل تطوير حالة 
املوظّفني املالية، ما يدفعنا الســتخدام فرصنا السنوية علّنا 

نوّفر من دفع فواتري املحروقات.«

{ اسعار النفط عامليا {

يف املقابل، يرتفع تدريجياً ســعر برميل الّنفط عاملياً حيث 
قفزت أسعار النفط بعد ساعات من اإلعالن عن سحب منسق 
بني الواليات املتحدة ودول أخرى من االحتياطات اإلسرتاتيجية 
الحتواء ارتفاع األسعار عامليا، الذي أثر سلبا عىل املستهلكني 

يف الواليات املتحدة.

التــداوالت  نهاية  ففــي 
األخرية، ارتفع ســعر برميل 
بقيمة  برنت  الخــام  النفط 
مسجال   ) 3 3( دوالر   2 61
82 دوالرا، يف حني ارتفع  31
ســعر برميل الخام تكساس 
إىل   ) 2 3( دوالر   1 75

78 دوالرا 50
وماّم ال شــّك فيه بأّن هذا 
اإلرتفاع سينعكس سلباً عىل 
لبنــان وأحــوال املحروقات 
يحتمل  الوضــع  وكأّن  فيه 
ارتفاعاً عىل كاهل اللبنانيني، 
العاملي  النفط   سعر   فارتفاع 
سيؤثّر بشــكل مبارش عىل 

أسعار املحروقات يف لبنان، خاّصة وأّن األخري يعاين من أزمة 
مالية شــديدة أفقدت اللرية اللبنانيــة قيمتها مقابل الدوالر. 
فام هو مصري ســعر صفيحة البنزين وما هي الرضيبة التي 

تتقاضاها الدولة عليها؟
مصادر مديرية النفط تؤكّــد لـ »الّديار« أّن الرضيبة عىل 
املحروقات تنقســم اىل قســمني: االول هو رسم استهالك 
تحــّدده وزارة الطاقة بقرار، والثاين هــو رضيبة جمركية 
تخضع لوزارة املالية، فرسم االستهالك الحايل هو ما يقارب 
7000 لرية لبنانية، وميكن لوزير الطاقة أن يرفعه ســاعة 
يشاء بقرار ولكّنه ال يزال عىل حاله اىل حني اتخاذ القرار من 

الوزير برفعه.
هذا وقد رّصح ممّثل موّزعي املحروقات  يف لبنان فادي أبو 
شــقرا يف اإلعالم أّن الّدولة تتقا حالياً 11 رضيبة عىل 
 23 القيمة املضافة عن كّل صفيحة بنزين تصل حالياً اىل 000
لرية يُضاف اليها 5000 لرية تتقاضها الّدولة أيضاً كرسم عن 
28 لرية محتســبة  كّل صفيحــة ليصبح إجاميل املبلغ 000

ضمن تسعرية الصفيحة العاّمة.
أزمة لبنان أمر واقع، وعىل اللبنانيني التأقلم عليه مرغمني، 
بعضهم يرى ان ال بديل سوى الهجرة التي أصبحت التجهيزات 
لها مكلفة أيضــاً، والبعض يفضل املكو واإلنتظار... انتظار 

لحظات الفرج، لكن هل ستكون قريبة؟ 

ــن عـــلـــى تـــفـــعـــيـــل الــــتــــعــــاون الـــثـــقـــافـــي ــصـــيـ ــيـــر الـ ــفـ ــ وسـ ــ ــف ــ ـــى ات مـــرتـــ
ــرا ــ ــت ــ ــع مـــكـــتـــب »الـــيـــونـــيـــســـكـــو« اعـــــــــادة تـــرمـــيـــم مـــبـــانـــي ال ــ ــ مـ ــ ــح ــ وب

بحث  وزير الثقافة  محمــد املرتىض، مع 
ســفري  الصني  تشــيان منجيان، الدور الذي 
ممكن أن تؤديه بالده عىل مســتوى نهضة  
لبنان  اقتصاديا وخدماتيا واجتامعيا وثقافيا، 
واســتعدادات الصــني للتعاون مــع لبنان 
تعاونا نديا صادقــا يحقق مصلحة الدولتني 

والشعبني.
وجــدد املرتىض للســفري الصيني اميانه 
بـ »الدور الخــال املمكن لدولة الصني أن 
تؤديه يف لبنان«، وجدد شــكره لـ »الجهود 
املبذولة مــن قبلها لتشــييد املعهد الوطني 
العايل للموســيقى يف منطقة ضبيه، الذي 
سيشــكل بعد انتهائه معلام حضاريا ثقافيا 
ال نظري له يف دول الجوار«، واتفق الجانبان 

الثقايف  للتعاون  التنفيذي«  »الربنامج  عيل  تف عىل 
بني البلدين.

كام التقى املرتىض وفدا من مكتب اليونيســكو 
االقليمي يف بريوت برئاسة مديرة املكتب كوستانزا 
فارينــا، يرافقها مديرا برامــج الثقافة يف لبنان 
وايلينا كوســتانتينو،  املهندس جوزيــف كريدي 
يف زيارة تعــارف هي األوىل منذ تســلم الوزير 

مهامه. وجرى البحث يف سبل التعاون بني الوزارة 
واملنظمة.

 وقد شــكرت فارينا املرتىض عىل مشاركته يف 
املؤمتر العام لليونســكو الخامس والسبعني ضمن 
الوفــد اللبناين، ومثنت الكلمة التــي ألقاها. كام 
عرضــت له أعامل املنظمة يف لبنــان بعد انفجار 
املرفأ، ال سيام مبادرة »لبريوت« التي كانت أطلقتها 
املديرة العامة لليونسكو يف آب 2020، مبا يف ذلك 

تدعيم مبان من الرتا الثقايف كانت مهددة 
برفوف  الوطني  املتحــف  وتزويد  باالنهيار، 
وتجهيزات لحاميــة وتعريب القطع األثرية 

يف املستودعات. 
وأكدت فارينا أيضــا، عىل أهمية القانون 
194 الرامــي إىل حاميــة املناطق املترضرة 
نتيجة اإلنفجــار، وأهمية الخطة التي تعمل 
عىل وضعها مديرية اآلثــار يف هذا االطار، 

بالتعاون مع اليونسكو.
 من جهته، شكر املرتىض مكتب اليونسكو 
يف بريوت عىل جهــوده يف مجال الثقافة، 
وشــدد عىل رضورة ارشاك املنظمة يف كل 
املشــاريع املقبلة إلعادة ترميم مباين الرتا 
الثقــايف يف بريوت، نظرا للخــربة العاملية 

والعالية التي تتمتع بها املنظمة يف هذا املجال.
ثم التقــى املرتىض الفنانة رونزا، وجرى التداول 
يف »شؤون ثقافية ومنها ما يتعلق بالدور الحواري 
االنســاين اللبناين الراقي الذي اضطلع به املطران 
جورج خرض ابان مســريته الثقافية  والروحية، 
وباالضافــة اىل اوضــاع العاملــني يف التدريس 

املوسيقي يف لبنان«.

ــريـــة ــع أثـ ــ ــواقـ ــ ــأ ومـ ــ ــرف ــ ــي تــفــقــد امل ــ ــان ــ وفـــــد أمل
ــهــا ــل ــي ــجــم لـــلـــُمـــســـاعـــدة عـــلـــى تـــرمـــيـــمـــهـــا وت

أملاين  بريوت ، ضم اختصاصيني   زار وفد 
التي  يف علم  اآلثار ، لالطالع عــىل املواقع 
لرتميمها  املســاعدة  يقدم  أن  املمكــن  من 
وتجميلهــا، بدعوة من املجلــس اللبناين - 

.)LGCAC( األملاين للثقافة واآلثار
ثار ،  بداية، زار الوفــد  املديرية العامة ل
وتم البحث يف آليــات التعاون بني الدولتني 
بالتنســيق مع املجلس وبإرشافه، ثم تفقد 
 Initiative Heritage مكتــب بــريوت يف
والتقــى مديره وانتقل بعدهــا إىل  املتحف 

الوطني  يف بريوت وبعض  املواقع األثرية .
بعد ذلك، تفقــد الوفد  مرفأ بريوت  وجال 
يف املناطــق التي طالهــا االنفجار ودون 
مالحظاته حول املساعدات املمكن تقدميها، 
مالحظا حجم الرتميم املنجز حتى اليوم يف  

مار مخايل  و الجميزة .
ثم انطلق الجميع إىل شحيم حيث القلعة 
األثريــة، وكان يف اســتقبالهم وفــد من  

البلديــة ، وأبدى الوفد االملــاين إعجابه مبا 
رأى وصنف القــرص »مدينة« أثرية ملا فيها 
مــن مرافق وأجنحة وهــذا فريد من نوعه 
التقى الوفــد بعثة بولندية  يف لبنان. كام 
صودف وجودهــا يف القرص األثري وكانت 

مسؤولة عن التنقيب يف االعوام املاضية.
ثــم، انطلــق الجميــع إىل جزين حيث 
تفحص الوفــد االملــاين النواويس الـ20، 
والح مدى أهميتهــا التاريخية، الفتا إىل 
املحيط«.  يف  روماين  معبد  وجود  »احتامل 
وقىض الوفد يف جزين سهرة قروية وبات 

املدينة. ليلته يف 
البعثة  اعلنت  اجتامعات،  سلســلة  وبعد 
واملجلــس اللبناين - األملاين »الســعي إىل 
ترميم أحــد األبنية االثريــة عىل أن يكون 
 Hamburgو )LGCAC( مكتبــا للمجلــس
Port ملدة 10 ســنوات، الطلب من فواز لقاء 
املســؤولني يف بلدية شحيم إلجراء ترتيبات 
الرتايث  للقرص  االبعاد  ثاليث  امليداين  املسح 
ليبنى  لحــود،  غايب  رشكة  مــع  بالتعاون 
والرتميم  األشــغال  املسح  هذا  أساس  عىل 
املســتقبيل املنوي تنفيذهام لتطوير املدينة 
األثريــة، باالضافــة اىل تبــادل الزيارات 

الطرفني«. التعاون بني  آليات  لتحديد 
زارالعاصمــة  الوفــد  ان  اىل  إشــارة 
املــايض والتقى  االملانيــة برلني يف متوز 
ترتيبات  عىل  معهــم  واتفق  االختصاصيني 

الزيارة امليدانية إىل بريوت.

ــو ــل ــع ــا م ــ ــاريـ ــ ــي عـــقـــيـــقـــي ادعـــــــى عـــلـــى مـ ــ ــا ــ ــق ــ ال
ــة« ــيـ ــلـ ــيـ ـ ــرا ــلـــة مــــع »قــــنــــاة اسـ ــابـ ــقـ ــى خــلــفــيــة مـ ــلـ عـ

املحكمة  لــدى   الحكومة  مفوض  ادعى 

القــايض فــادي عقيقــي،  العســكرية  

عــىل االعالميــة ماريا معلــوف، بجرائم 

واالدالء  ارسائيل ،  نون مقاطعة  مخالفة  قا

النعرات   إثــارة  بترصيحــات من شــأنها 

الطائفيــة  واملذهبيــة، وأحــال امللف مع 

التحقيق العســكري  االدعاء عــىل قايض 

األول باالنابــة  فــادي صــوان ، إلجــراء 

التحقيقــات واصدار املذكــرات القضائية 

الالزمة.

مقابلة  خلفية  عــىل  االدعاء  هذا  وجاء 

أجرتهــا إحــدى املحطــات التلفزيونيــة 

اإلرسائيليــة مــع ماريا معلــوف املقيمة 

لبنان. خارج 

ــن الــتــربــيــة إنــهــاء  ــعــل ــت ــن«: ل ــديـ ــاقـ ــعـ ــتـ »حــــــراك املـ
ــــرابــــات ــل واال ــعــطــي ــت الـــعـــام الــــدراســــي بــــدل ال

قال منســق » حــراك املتعاقديــن »  حمزة 
منصور  يف بيــان: » لتعلن  وزارة الرتبية  أنها 
ال تستطيع دفع مســتحقات املتعاقدين وانه 
ال توجد أموال لتغطية كامل  الســاعات  بدل 
اللجوء إىل فــرض عطلة أعيــاد مدتها 25 
يوما، أو جر الروابــط لالرضابات من خالل 
متنع الوزارة عن قصــد عن رصف 90 دوالرا 
والتباطــؤ يف جدولة امللفات. لتعلن رصاحة 
عن عدم وجود مستحقات مالية وتنهي  العام 
الدرايس  بدل ان تتناغم هــي والروابط عىل 
التعطيل واالرضابات توفريا للساعات التي مل 

يعد باستطاعتهم دفعها«.
أضاف: »لتعلــن وزارة الرتبية إنهاء العام 
الــدرايس يف  16  كانــون الثــاين عىل ان 
تجرى اإلمتحانــات لجميع  الطالب  بالدروس 

ن )قصدنا درس واحد(، ويرفع كل  املنجزة ل
الطالب«. 

وتابع: »املتعاقدون مل يعد لديهم ثقة بأحد 
بعدما شاهدوا كيفية تعامل وزارة الرتبية مع 
ملفات 90 دوالرا وملفات رفع أجر  الســاعة 

، حتى جاء ملف الســاعات لتقــوم الوزارة 
مع الروابــط بالتعطيل من أجل تقليص دفع 

املتوجبات املالية للمتعاقدين«.
وختــم: »انطالقــا مــن ذلــك، إن حراك 
املتعاقدين سيعلن موقفا مهام وحاسام من 
التعليم والعام الدرايس قريبا جدا اذا مل يبادر  

وزير الرتبية  إىل ايجــاد حل فوري ورسيع 
لساعات املتعاقدين املهدورة يف هذه العطلة 
الفظيعة، باإلضافة إىل 90 دوالرا ورفع أجر 

الساعة«.

ــن دارة ــي عــي ــي فـ ــدنـ مــســاعــدة مـــركـــ الـــدفـــاع املـ
الدفاع  عام  مدير  استقبل 
خطار  رميون  يد  العم املدين 
امس  صبــاح  مكتبــه  يف 
رئيس بلدية عني داره العميد 
حيث  بدر  ــارون  م املتقاعد 
تباحثــا يف شــؤون مركز 
الدفاع املــدين يف بلدة عني 
أنــه عىل أتم  داره معربــاً 
االســتعداد لدعم ومساعدة 

املركز ضمن اإلمكانات. 
كام طلــب من املديــر العام 

تنظيم دورات تدريبية للعنارص وتأمني ما هو 
متوافر من عتاد للتمكن من تلبية احتياجات 

أهايل املنطقة ال سّيام يف ظل موجة الحرائق 

التي تبلغ العديــد من البلدات اللبنانية الغنية 

بروتها الحرجية.

طا مع ب

ا ن ان  ف مر مع ا
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اسر في ب سعر صر الدوالر والراب وال ول االول عن  و املس  سالمة 
م كما كان يفعل سابقاً  ل يُبادر الى  سيولة كبيرة بالدوالر والتدخل بح

ــور عــــبــــر »يـــــوتـــــيـــــوب«: ــ ــتـ ــ ــسـ ــ  حـــــاكـــــم مـــــصـــــر لــــبــــنــــان يـــكـــشـــ املـ
ــويـــالت ــحـ ــتـ ــالـ ــــــب.. فـ  مـــــن الـــــ>كــــابــــيــــتــــال كـــــونـــــتـــــرول« الــــــى الــــــذ

جوزف فرح

بغض النظر عن املعــارك املالية واملرصفية 
والقضائية التي يخوضها  حاكم مرصف لبنان 
رياض سالمة وامكانية خروجه منها منترصا 
او مهزومــا فان هناك ســاحة  تعترب ملعبه 
ميكنه ان يســجل انتصارا تني املواطنني ما 

يعانونه من مآس وانهيارات .
وهذه الســاحة هي موضوع ضبط سعر 
الرصف يف الســوق املوازيــة والحفا عىل  
ما تبقى من قيمــة للرية اللبنانية وحاميتها 
لتعــود وتكون بخــري، اوال النه املعني  االول 
واملبارش بهذا املوضوع حســب قانون النقد 

والتســليف وليس احدا غــريه، والنه يبقى  الالعب 
االساس والقوي يف سوق القطع نظرا ملا يكتنزه من 
احتياطي بالعمالت االجنبية  أهلته لالســتمرار يف 
دعم الدواء والقمح بعد ان كان يدعم السلع الغذائية 
واملحروقــات  وبالتايل ال ميكن لســالمة ان يتهم 
التطبيقات االلكرتونية املشــبوهة وغري القانونية  
بأنها الســبب يف ارتفاع الدوالر ويقف متفرجا عىل 
ترنح اللرية ومعرتفا ان ســعر الرصف  يف الســوق 
املوازيــة غري واقعي وال يعرب عن القيمة الحقيقية 
للرية اللبنانية بينام  الواقعية هي يف منصة صريفة 
التي يرشف عليها مرصف لبنان نفســه. ماذا تغري 
حتــى مل يعد  يلعــب دور الضابط للدوالر ومن كان 

يتجرأ عىل اللعب كان مصريه الفشل .
صحيح ان االزمات السياســية تؤثر عىل حركة 
العــرض والطلب يف ســعر الرصف  لكن الحكومة 
ماضية يف مشــاريعها خصوصا مع صندوق النقد 
الدويل وان رئيس الحكومة نجيب  ميقايت مستمر 
يف عقد الجلســات الحكومية يف الرساي امال يف 
عودة الحكومة اىل  اجتامعاتها الرســمية قريبا، 
وصحيح ان الســعودية وبعض الــدول الخليجية 
بدأت تضيق  الخناق عىل لبنان اقتصاديا واستثامريا 

وســياحيا مام ينعكس سلبا عىل حركة الصادرات  
التي تؤمن العملة الخرضاء.

ولكن من املفروض بحاكم مرصف لبنان ان يتخذ 
قرارا نقديا كبريا  بالتدخل يف سوق القطع ملصلحة 
اللــرية اللبنانية وهو القادر عىل ذلك النه ميلك املال  
وكام فعل بالنسبة لعمليات الدعم التي وفرها ميكنه 
اليوم من خالل ضخ سيولة بالدوالر  من التوظيفات 
املرصفيــة االلزامية لديه مــن ان يعيد الدوالر اىل 
توازنه ولو كان ذلك  عىل حســاب هذه التوظيفات 
التي ســتكون ملصلحة املودعني واملواطنني عندما 
يبدأ الدوالر  بالرتاجع وتستقيم االمور النقدية عىل 
ان يواكب هذا القرار النقدي تســهيالت سياســية  
تفصل العامل السيايس عن العامل القضايئ وتعود 
الحياة السياسية اىل طبيعتها رأفة  باملواطنني الذين 
يعانون من انعكســات ارتفاع الدوالر عىل حياتهم 
اليومية مع ان  الحاكم لد من الجحر اكر من مرة 

من هؤالء السياسيني.
ان حاكم مرصف لبنان رياض ســالمة يدرك ان 
نجاحه يف ضبط سعر الدوالر  هي من مسؤولياته 
االساســية ويدرك االرقام التي بحوزته خصوصا 
ان الـــ 14مليار دوالر مــن  االحتياطي االلزامي 
التــي ميتلكها يف املركزي مــا تزال هي ذاتها رغم 

الدعم الذي رصفه  عىل االدوية واملحروقات 
والطحني خالل العــام الحايل  والذي يقدر 
باكر مــن 15 مليــار دوالر وبالتايل  فهو 
قادر عىل لجم جنوح الدوالر نحو مستويات 
قياســية ال تليق بحاكــم متكن خالل فرتة  
مــن الزمن ان يكون افضل حاكم مركزي يف 
العــامل فاذا نجح يكون النجاح له وحده واذا  
فشــل يكون الفشــل له وحده خصوصا انه 
اســتنبط حلوال وهندســات مالية معروفة 
واصدر تعاميم  خفــف من هجوم املودعني 
عليــه ومنها تعميم 158 الذي يســدد جزءا 
مــن الودائع لصغار  املودعني وانه متكن يف 
ظروف ليســت اق من الظروف التي منر 
بهــا من الحفا عىل متانة  اللرية يف العام 2005 
ويف العام 2017 وانه قادر عىل ان يلقى دعام من 
املرصفيــني  والرصافني الكبار من اجل تحقيق هذه 

الغاية. 
وتعــرتف مصادر ماليــة ومرصفية مطلعة »أّن 
ســعر الدوالر اليوم بحدود الـ  25الف لرية هو سعر 
غري واقعي، ولكّن هناك إجراءات يجب أن تُّتخذ، وآلية 
يجب أن  يضعها مرصف لبنان ووزارة املالية لتوحيد 
أســعار رصف الدوالر يف السوق اللبناين  بالتعاون 
مع صندوق النقد الذي ســيكون املمر االلزامي الول 
مساعدة نقدية ستأيت منه  وان يعمد مرصف لبنان 

ووزارة املالية اىل ضبط سعر الرصف .
وتؤكد هذه املصــادر املالية واملرصفية ان متكن 
ســالمة من لجــم الدوالر  ســيعيده اىل الواجهة 
وســتني املواطنني االنهيارات التي حصلت خالل 
الســنتني املاضيتني  واذا كنا نعيش هذا الشهر شهر 
صفر اشتباك فاالوىل بحاكم مرصف لبنان ان يجمد 
ســعر  الرصف ومن ثم يخفض ســعر الدوالر ليك 
بعيد الفرح اىل قلوب اللبنانيني ليتمكنوا من  قضاء 

نينة وراحة بال . االعياد بط
فهل يقدم عىل ذلك ام ان له حسابات اخرى ؟

أكد حاكم مرصف لبنان رياض ســالمة أن »البنك  
املركــزي متفق مع الحكومة عــىل األرقام التي تم 
التوصل إليها يف خطة التفاوض وال  خالف حولها، 
وحجــم الخســائر أقل مــام كان عليه يف الخطة 
السابقة، واالتجاه نحو توزيع  الخسائر بني الدولة 

واملصارف والبنك املركزي، وحامية أموال املودعني.
ولفت سالمة يف مقابلة خاصة عىل  »يوتيوب«، 
إىل أنه »ال يجب اســتباق االمور، والضغط ينصب 
حالياً عىل  محاولة إنجاز التفاهم مع صندوق النقد 
الدويل قبــل نهاية العام، وكل األمور تتوقف  حول 
كيفيــة التفاوض ومتطلباتــه الرضورية للتنفيذ 

بربنامج شامل تؤدي فيه املوازنة  دوراً كبرياً.
وعن توقعات وزير االقتصاد ببلو ســعر رصف 
الدوالر  9000 أو 10000، أوضح أنه »ال ميكن تحديد 
أي ســعر قبل أن يكون لبنان قد أعاد  تكوين الواقع 
الذي يؤدي إىل استقراره عرب موازنة توحي بالثقة، 
وإعــادة هيكلة القطــاع  املرصيف، والتفاوض مع 

الدائنني«.
وأشــار يف املقلب اآلخر، إىل أن »عملية  إحصاء 
احتياطي الذهب ال تــزال قامئة وتتطلب وقتاً، ألن 
هناك ســبائك وميداليات قدمية  وال قيمة محّددة، 
لكنهــا بحدود 9 ماليني و222 ألف أونصة، ويُحظر 

عىل مرصف لبنان  استخدامه«.
وقــال: عندما تم إقفال املصارف يف العام 2019  
اقرتحت عىل الرؤساء الثالثة أن »يغطّوين سياسيا« 
إلجراء نوع من  الـ«كابيتال كونرتول« وراســلتهم 
بكتب يف هذا الشــأن، لكنــي مل ألق جواباً.  كام أن 
مواقــف عديدة أُطلقت يف مجلس النواب لتعرّب عن 
اعرتاضهــا عىل قيام مرصف لبنــان  بإجراء هكذا 

تنظيم.
واعترب أن »الكالم عن أن الحاكم عىل علم  باألموال 
التي خرجت وملن خرجت هو »أسطورة«، إذ ال ميكن 
لحاكم مرصف  لبنان أن يعلم بالحسابات التي تُحول 
ألن عمليــة التحويالت ال تتــم من خالل مرصف  

لبنان... وهذه فكرة خاطئة«.
وعــن مطالبة لجنة املال واملوازنة برفع ســقف  
التعميم 151 عن الـ3900 لرية، قال: لو كنا نستطيع 
رفع السقف من 3900 إىل 8000 لرية  مثالً من دون 
مخاطر، لكّنا قمنا بالخطوة. ولكن تبنّي دراســاتنا 
أن الســيولة  التي ستنتج من هكذا عملية ستخلق 
ســيولة إضافية من شــأنها أن ترفع سعر رصف 

الدوالر  بشكل ملحو يف السوق.
ورأى ســالمة أن »عملية التدقيق يف حساباته  
رضوريــة للرّد عــىل الحمالت التي تســتهدفني، 
ومحاولة التشــكيك يف التقرير تأيت كون  الخطوة 

فاجأت كثريين ومل يتوقعوا أن أُقدم عليها«.
أما عن ســبب تقدميه تقرير رشكة التدقيق إىل 
رئيــس  الحكومــة نجيب ميقــايت دون غريه من 
املســؤولني، فقال: بحســب قانون الترصيح عن 
الــروة،  يقّدم حاكم البنك املركزي ترصيحه لرئيس 

الوزراء وهو يترصّف فيه كام يريد«.

افية املقدمة منها< مصر لبنان اكد تعاون مع »الفاري ومارسال« وتلبية  » كامل الطلبات اال
صدر عن االمانــة العامة للمجلس املركزي يف 

مرصف لبنان، بيان جاء فيه:
  »ان املجلــس املركزي  ملرصف لبنان أكد مجددا 
يف جلســته املنعقدة بتاريخ 2021/12/1 إلتزام 
مرصف لبنان  بكامل أحكام القانون رقم 200 تاريخ 
2020/12/29 وبتعاونــه ضمن القوانني املرعية  
االجــراء مع رشكة »ألفاريز ومارســال« وبتلبية 
كامل الطلبــات االضافية  املقدمــة من الرشكة 
املعنية اىل وزير املالية والتي أرســلت اىل مرصف 

لبنان مبوجب  كتابه تاريخ 2021/11/11.
  اضافــة اىل ذلك، ان رشكة » KPMG » املولجة 
إجراء التدقيق املحاســبي يف حســابات مرصف 
لبنــان،  بناء عىل طلب صندوق النقد الدويل، بدأت 
التدقيق يف حســابات املرصف للعام 2019، الذي  

يشــكل املرحلة الثالثة مــن أصل أربع مراحل من 
العقد املوقع بني الحكومــة املمثلة  بوزير املالية 

وبني الرشكة املعنية.
  كام يهم املجلس املركزي االشارة  اىل ما يأيت:

  1 - بتاريــخ 2020/10/13  تم تزويد وزير املالية 
بواسطة مفوض الحكومة أجوبته املتعلقة بالئحة 
املعلومات  املطلوبة من قبل رشكة »ألفاريز ومارسال«، 

وذلك عمال بالقوانني املرعية  االجراء يف حينه.
2 - بتاريخ 2020/12/29  صدر القانون رقم 200 
والذي مبوجبه تم تعليق العمل باحكام قانون رسية 
املصارف  الصادر بتاريخ 1956/9/3 ملدة سنة واحدة.

3 - تطبيقــا للقانون رقــم  200 املذكور اعاله 
أكد مــرصف لبنان بقراريــن منفصلني صادرين 
عــن املجلــس املركــزي  بتاريــخ 2021/2/10 

التام  للتعاون  الكامل  و2021/3/24 اســتعداده 
االيجايب مع رشكة  »ألفاريز ومارســال« لقيامها 

باملهام التي ستوكل اليها.
4 - بتاريخ 2021/4/6 تم  عقد اجتامع افرتايض 
يف حضور ممثلني عن وزارة املالية ومرصف لبنان 
ورشكــة  »ألفاريز ومارســال« ومكتب املحاماة 

.Gottlied Cleary
     5 - وبنــاء عــىل قرار  املجلس املركزي املنعقد 
اســتثنائيا بتاريخ 2021/4/9 تم تسليم مفوض 
الحكومــة لدى مرصف  لبنــان قامئة املعلومات 
املقدمة من قبل رشكة »ألفاريز ومارســال« بعد 
أن تم  تحديثهــا لتأكيد اتاحة املعلومات املطلوبة 
من قبل الرشكة املذكورة وذلك بغية  تســليمها اىل 

وزير املالية.

2 21 فــــي  ــي  ــاعـ ــنـ ــصـ الـ الـــــواقـــــع  عــــن  الــــــدراســــــة  ـــــــال  ا
ــي ــاجـ ــتـ نـ ــاع ا ــطـ ــقـ ــالـ ــة أوروبــــــيــــــة بـ ــ ــق ــ ــام وث ــ ــم ــ ــت ــ ـــــر ال ّ ـــكـــيـــان: ُمـــــ  بـــو
ــر الــعــمــل ــ ــ ــ الـــنـــمـــو وف ــّقـ ــحـ ــّيـــل: الـــصـــنـــاعـــة ُمــــحــــّرك لـــالقـــتـــصـــاد وتـ ــمـ الـــجـ

قبل  اللبنانيني  الصناعيــني  أعلنــت جمعيــة 
ظهرامس دراســة »واقع  القطاع الصناعي لعام 
2021« التــي مّولها االتّحــاد االورويب ونّفذها 
البنــك  االورويب لالعامر والتنمية )EBRD( يف  
حضور وزير الصناعة جورج بوشــكيان، نائبة 
رئيس بعثة االتّحاد االورويب يف لبنان  إليشــيا 
سكوارســيلال ممثلة السفري رالف طّراف، املدير 
العــام لــوزارة الصناعــة داين  جدعون، رئيس 
جمعية الصناعيني الدكتور فادي الجمّيل ، املديرة 
التنفيذية ملنطقة  جنوب ورشق املتوّسط يف البنك 
االورويب لالعــامر والتنمية هايكيه هارمغارت، 
وعدد من  رؤساء التجّمعات الصناعية املناطقية 

والنقابية.
وتحّد املســؤولون عن االتّحاد االورويب وعن 
EBRD عــن أهمية التعاون مــع لبنان وعن دعم 

القطاع الصناعي.

{ الجمّيل {
ثم تحد الجمّيل فقال: إن الصناعة محرّك حقيقي 
لالقتصاد الوطني  والحركة االقتصادية تشكّل بحّد 
ذاتها رابطــاً يجمع العاملني مبــارشة يف القطاع  
الصناعي مع تّجار التوزيع ومستوردي املواد األّولية 
واآلالت ورشكات النقــل   واملواصــالت واملصارف، 
والخدمات ومدّققي الحسابات. ولقد أبرزت جمعية 
الصناعيــني  دوماً القضّيــة الصناعية انطالقاً من 
ادراكها ألهمّية الدور الصناعي، وملا لها من تأثري  عىل 
تحقيق منّو مستدام وتأمني فرص العمل. ولقد أطلقت 
برامج عديدة حول الرؤية  االقتصادية  االجتامعية 

املطلوبــة ملعالجة األزمات. ولقــد أثبتت الصناعة 
قدراتهــا  وطاقاتها إبّان األزمــة األخرية من خالل 
برنامــج التعايف االقتصادي الذي أطلقته  الجمعّية 
التي تسعى إىل اطالق برنامج تفعيل يطال القطاعات 
بحسب املشــاكل التي تعرتض  كّل قطاع عىل حدة، 

مربزة أيضاً فرص االستثامر لديه.
وأضاف: نتطلّع إىل زيادة الصادرات حول العامل، 

وال سّيام اىل  اوروبا.

{ بوشكيان {
وألقى الوزير بوشكيان كلمة جاء فيها: 

ان االزمــة الحالية عىل قــدر صعوبتها فتحت 
فرصاّ للصناعيني  والصناعة، واذا انخفضت قيمة 
الصادرات الســنوية وفقاّ لالحصاءات املذكورة، 
فقيمــة  الواردات  انخفضت أيضاً من  حوايل 19 
مليــار دوالر  إىل 11 مليار  دوالر مام يشــري إىل 
زيادة االســتهالك املحيل للمنتجات الوطنية التي 
نافســت بجودتها  واصنافها واسعارها املنتجات 

املستوردة.
ويف اطّالعٍ رسيع عىل املوجز التنفيذي للدراسة 
التــي بذل  املرشفون عليها جهوداً نُقدُرها إلجرائها، 
لفتنــي ما ورد يف بدايتها حول  أن الصناعة متيزت 

»بتدخٍل ودعٍم محدودين من القطاع العام.
أعتقــد أن هذا التوصيف غــري دقيق وال يعكس 
الدعم والرعاية التي  وفرتها وزارة الصناعة للقطاع 
الصناعي ال ســيام يف الســنتني املاضيتني ضمن 
امكانات  الدولة املتاحة. وذلك باعرتاف أهل القطاع 

وجمعّية الصناعيني اللبنانيني.

ان قطاعنــا الصناعي مدعاة اعتــزاز وفخر لنا 
وهــو قطاع واعد حقق فيــه  الصناعيون نجاحاٍت 
عاملية، تخطّــوا فيها الحواجز، وأوصلوا منتجاتهم 
إىل األسواق  العاملية األكر تنافسيًة واألكر تحّدياً 
يف ظروٍف اقتصادية محلّية ودولية صعبة  للغاية.

وهناك توظيفات هائلة بعرشات ماليني الدوالرات، 
منها يف قطاع الربمجّيــات  والتكنولوجيا املذكور 
يف الدراســة والذي يؤمُن مداخيل بأكر من مليار 

دوالر  سنوياً.
نحن يف وزارة الصناعة نقدُر جداً الُجهد املبذول، 
ونتمّنى أن  يتكامل مع املعطيات املتوافرة لدى وزارة 
الصناعة ومؤسسة املقاييس  واملواصفات ) ليبنور 
(، ومعهد البحو الصناعية. كام نُوجُه الشكر إىل  
االتّحاد االورويب عىل التمويــل، والبنك االورويب 

العادة البناء والتنمية عىل  التنفيذ.

{ موجز تنفيذي عن الدراسة {

تعترب الصناعة اللبنانية واحدة من أقدم املحاوالت 
الحرفية  واالنتاجية يف العامل. لكن هذه الصناعة 
شهدت دامئاً وعرب تاريخها الطويل تحديات  امنية 
واقتصادية جّمة وهي تحديات اقرتنت بارصار عىل 
املواجهــة والنهوض والتقدم حتى  باتت الصناعة 
اللبنانية »منوذجاً« لصناعة تنمو وسط التحديات.

ومتيزت الصناعة اللبنانية دامئاً بتقديم النوعية 
عــىل الكمية وبــذوق  مرهــف اىل تغليب الطابع 
اللبنــاين عىل االنتاج يف مؤسســات صغرية جداً 
وحرفية يف  غالبيتها حتى اليوم. كام متيزت بتدخل 

وبدعم محدودين من القطاع العام.

افتتا »امللتقى املصرفي العربي لالمن السيبراني

اقتصاد الى  النقدي  االقتصاد  من  يتحّول  العالم   : فتو 
املالية التكنولوجيا  واعتماد  الرقمنة  ل  بف نقدي  غير 

افتتح األمني العام  التحاد 
املصــارف العربية وســام 
الفريق  ورئيســة  فتــوح 
اللبنــاين لألمن  الوطنــي 
لينا  الدكتورة  الســيرباين  
عويدات واملدير العام لتقييم 
الســيرباين  االمن  مخاطر 
يف البنــك  املركزي املرصي 
محمــود منعم ممثال وكيل 
املحاف لالمن الســيرباين 
يف البنــك املركزي  املرصي 
)عرب  حازم  رشيف  الدكتور 
زوم(  يف فنــدق موفنبيك 
- بــريوت، اعامل »  امللتقى 

املرصيف العريب لألمن الســيرباين، بدورته 
الثانية، والذي اســتمر  حتى يوم امس

  وشــارك يف أعــامل امللتقــى عدد من 
الخــرباء واملتخصصــني  يف مجــال األمن  
الســيرباين من مــرص، ســوريا، العراق، 
االردن، فلســطني ولبنان. وحرضه عدد من 

واالمنية. العسكرية  القيادات  
  بداية، أشــار فتوح اىل »أن العامل يشهد  
عمليــة انتقــال رسيعة مــن  »االقتصاد 
النقــدي« إىل »االقتصــاد غــري النقدي«، 
وذلــك بفضل  الرقمنة واعتامد التكنولوجيا 
املالية، وما توفره من أدوات وآليات لتخفيف 
االعتامد  عىل النقود الورقية، واالنتقال اىل 
 digital( االعتــامد عىل النقود االلكرتونية
  )cryptocurrencies( واملشفرة )currency
 )assets( والتــي هي باملناســبة أصــول
وليســت نقودا )currencies( بحســب ما 
شــددت عليه كريستني  الغارد رئيسة البنك 

االورويب«. املركزي 
     وقــال    : »متثــل التكنولوجيا املالية  
وتطبيقاتهــا املختلفــة فرصــا وتحديات 
يف الوقــت عينه للمصارف واملؤسســات 
واإلرشافية.  الرقابيــة  والجهات  املاليــة  
لذلــك، يتوجب عــىل املصــارف والجهات 
الرقابية النظــر يف  كيفية تحقيق التوازن 
بــني الحفا عىل ســالمة ومتانة النظام 
املرصيف، وتطوير االبتكار  يف القطاع املايل 
واملرصيف. ومن شأن هذه املقاربة املتوازنة 
تعزيز سالمة ومتانة  املصارف واالستقرار 
املايل، وحامية املســتهلك وتعزيز االمتثال 
للقوانــني والترشيعات  املعمول بها، مبا يف 
ذلك قوانني مكافحة غســل األموال ومتويل 
اإلرهاب، دون اإلرضار  باالبتكارات النافعة 
يف الخدمــات املاليــة وخاصــة تلك التي 

املايل«. الشمول  تستهدف 
     وقال: »ميكن إســتعراض الفرص التي 

تتيحهــا التكنولوجيا املالية مبا ييل. 
    أوال:  تعزيز الشــمول املايل

 )   فقد عزز التمويل الرقمي ) 
إمكانية حصول الفئات  املحرومة عىل الخدمات 
املالية، وذلك بسبب إمكانية وصول التكنولوجيا 

إىل املناطق  النائية يف كل بلد.
     ثانيــا: توفري خدمات مرصفية أفضل 
وأكــر مالمئة للعمالء مــن خالل ترسيع 
عمليــات  التحويــالت واملدفوعات وكذلك 

تكاليفها. تخفيض 
     ثالثــا: التأثــري اإليجايب املحتمل عىل 
االســتقرار املايل بســبب تزايد املنافســة  
إن دخــول العبني جدد ينافســون املصارف 
 )Fragment(  القامئة قد يؤدي إىل تقسيم
ســوق الخدمات املرصفية،  وتقليل املخاطر 

الكبرية. باملصارف  املرتبطة  النظامية 
  )تخفيــف مخاطــر النظام املرصيف  - 

.)Systemic Risk
)RegTech( رابعا: التكنولوجيا الرقابية  
    وبالتــوازي مع ازديــاد االعتامد عىل 
التكنولوجيــا، زادت الهجامت الســيربانية  
التقديرات  الناجمة عنها. وتشري  والخسائر 
الحاميــة  اهــم رشكات  الصــادرة عــن 
االلكرتونيــة  اىل ان الخســائر العامليــة 
الناجمــة عن الجرائم اإللكرتونية قد وصل 

اىل نحــو 950 مليــار  دوالر امرييك خالل 
العام 2020 وحده مع التوسع يف االعتامد 
عىل التكنولوجيا بســبب  جائحة كورونا، 
مقابــل 500 مليــار دوالر عام 2018. وقد 
شــجع انتشــار فريوس كورونا عددا  غري 
مسبوق من عمليات االحتيال عرب اإلنرتنت. 
من جهة اخرى تشري التقديرات اىل ان  تصل 
الخســائر االقتصادية الناجمة عن الجرائم 
6 تريليون   االلكرتونيــة حول العــامل اىل 
دوالر خــالل العــام 2021، وهي تشــمل 
تكاليــف تلف البيانــات وتدمريها، ورسقة 
األموال،  وفقدان اإلنتاجية، ورسقة امللكية 
الفكريــة، ورسقــة البيانات الشــخصية 
واملالية،  واالختــالس، واالحتيال، وتعطيل 
املســار الطبيعــي لألعامل بعــد الهجوم، 

القرصنة«. وحذف   واستعادة 
     أضاف فتوح:«وملواجهة تلك الهجامت، 
يقــدر حجم االســتثامر يف مجال الحامية  
الســيربانية بنحو تريليون دوالر حتى نهاية 
العــام الحــايل! حيث  ترى جهــات رقابية  
انه من الرضوري وضــع تنظيامت وقواعد 
خاصة باملخاطر الســيربانية نظرا للطبيعة 
الفريدة  لها، وبالنظر إىل التهديدات املتزايدة 

الناتجــة عن تزايد رقمنة القطاع املرصيف.
     منــذ ظهــور جائحــة كوفيــد-19، 
تصاعــدت مخاوف االمن الســيرباين حيث 
أدت اجــراءات  العمل عن بعد وزيادة توفري 
الخدمات املالية باستخدام القنوات الرقمية 
إىل توســيع  نطاق الهجوم عىل املصارف. 
كــام أظهــرت الهجامت املســتهدفة عىل 
مزودي الخدمــات من  األطراف الثالثة يف 
املصارف، بأن تدابري األمن الســيرباين يجب 
أن تأخــذ يف االعتبار  التبعيات التشــغيلية 
املزودين، وبالتايل شــمولهم  ملثل هــؤالء 
اجراءات الحامية  السيربانية يف املصارف. 
  وفيــام تتنــاول املعايــري التنظيميــة 
املطبقة حاليا يف   واملامرســات اإلرشافية 
عدد مــن الدول إدارة مخاطــر تكنولوجيا 
اال  املؤسســات املرصفية،  املعلومــات يف 
انهــا ال  تزال ال تتضمــن لوائح محددة أو 
مامرســات إرشافية تغطــي إدارة املخاطر 
اإللكرتونيــة  لوظائف األعــامل الهامة أو 

الرتابــط أو إدارة مخاطر الطرف الثالث. 
  ويزداد اهتامم وقلق كذلك الجهات الرقابية 
والتنظيمية حول العامل باملخاطر  السيربانية، 
وتقوم بشــكل مســتمر بتطويــر اجراءات 
األســاليب اإلرشافية التــي تهدف اىل  تقييم 
سالمة األمن السيرباين للمصارف، حيث يتم 
ادراج تقييــم األمن الســيرباين إىل حد  كبري 
كجزء من إطار اإلرشاف املســتمر القائم عىل 

 . - املخاطر  
     وباالضافــة اىل اعتــامد هذا النهج، 
شــجعت لجنة بــازل للرقابة عىل املصارف 
تعزيز  »الحوكمة السيربانية«، حيث حددت 
التوقعات واملامرســات اإلرشافية وشجعت  
التالية ذات  عىل تركيزهــا عىل املجــاالت 

بالحوكمة:  الصلة 
  - اســرتاتيجية األمن السيرباين.

  - أدوار ومســؤوليات اإلدارة العليا.
  - ثقافة التوعية باملخاطر الســيربانية.

الهندسة واملعايري.  -   

فتوح يلقي كلمته
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قــال الرئيس اإليــراين إبراهيم رئيي إن فصــل األخالق عن 
السياسة، أدى إىل ظهور الرؤوس النووية يف العامل، وجاء ذلك يف 
أثناء جلسة مشرتكة للحكومة والربملان بحضور الرئيس اإليراين. 
هذا وقد متحور معظم كالم الرئيس اإليراين حول امللفات والقضايا 
الداخليــة يف البالد. يف حني، أوضــح رئيس الربملان، محمد باقر 
قاليبــاف قائال: »نأمل برفع العقوبات من خالل مفاوضات تراعي 

كرامة الشعب، واتفاق جيد«.
وأضاف املتحد باســم هيئة الرئاسة يف الربملان، نظام الدين 
موسوي، قائال: »الجلسة ركزت عىل االقتصاد والشؤون الداخلية..

ال نربط القضايا االقتصادية واملعيشــية للشعب باملفاوضات« يف 
فيينا حول الربنامج النووي اإليراين. وتابع: »موضوع املفاوضات 

سوف تتم مناقشته يف اجتامعات منفصلة«.

ــة ــاســ ــ ــي ــ ــس ــ ال عـــــــن  األخــــــــــــــال  فـــــصـــــل   : ـــــيـــــســـــي  ر
ــم ــ ــالـ ــ ــعـ ــ و الـــــــنـــــــوويـــــــة فــــــــي الـ قــال  املتحد باســم حركة حامس، أنـــــــتـــــــ الــــــــــــــــــر

عبد اللطيف القانوع، إن مسرية األعالم 
املقررة األحد  املقبل يف اللّد والرملة متّثل 

استفزازاً للشعب الفلسطيني.
القانوع  أكّد أن الفلسطينيني مدعّوون 
إىل مواجهة هذه املسرية وإفشالها، كام 

أفشلوها يف  القدس املحتلة.
وحّمل  القانوع املسؤولية املرتتبة عىل 
هذه املسريات االســتفزازية لالحتالل، 
مؤكّداً أن  »أجندات االحتالل ومخططاته 
ال ميكن أن تنجح أمام عزمية شعبنا الذي 

ميتلك  اإلرادة الحقيقية«.
ولليــوم  الثالث عىل التــوايل، ينّفذ 
مستوطنون مسرية استفزازية يف طريق 

الــواد يف البلدة  القدميــة، احتفاالً مبا 
يسمى »عيد األنوار العربّي الحانوكاه«.

وتعمــد  قوات االحتــالل إىل إقامة 
مسرية أعالم بشكٍل دائم بهدف استفزاز 
الفلســطينيني، أبرزها  كانت مســرية 
األعالم التي اضطر االحتالل إىل إلغائها 
أكر مــن مرة يف القــدس املحتلة يف  

حزيران املايض.
وجــاء  اإلعالن اإلرسائييل بعد تحذير 
حركــة حامس مــن قيــام االحتالل 
للمســتوطنني  بالســامح  اإلرسائييل  
بتنظيم مسرية األعالم واملرور عرب باب 
العامود يف املســجد  األق يف مدينة 

القدس املحتلة.               

ازاً للشعب الفلسطيني « : مسيرة األعالم املقررة  تمثّل استف >حما

رفضت الجزائر محاولة جديدة للوســاطة برعاية إسبانيا 
بني وزير الخارجية الجزائري رمطان لعاممرة ونظريه املغريب 
نــارص بوريطة، خالل اجتامع االتحاد من أجل املتوســط يف 
برشــلونة. وفضل لعاممرة التنقل إىل العاصمة الســنغالية 
داكار، للمشاركة يف االجتامع الوزاري ملنتدى التعاون اإلفريقي 
الصينــي، عىل االنتقال إىل مدينة برشــلونة لحضور منتدى 
االتحاد من أجل املتوســط، أين كان مــن املفروض أن تعرض 

عليه الوساطة.
وقالت صحيفة »الباييس« اإلســبانية، إن وزير الخارجية 
الجزائري »اعتذر عن املشاركة يف آخر لحظة« لنظريه اإلسباين، 
خويس مانويل ألباريس، وأوضحت الصحيفة نقال عن مصادر 
دبلوماســية، أن لعاممرة قرر عدم التنقل إىل إسبانيا، لتزامن 
اجتامع االتحاد من أجل املتوسط مع منتدى التعاون اإلفريقي 

الصيني يف السنغال .

ووصف وزير الخارجية الجزائري، يف تغريدة عىل حســابه 
الخــاص يف »تويرت«، منتدى التعــاون اإلفريقي الصيني بأنه 
»فرصــة لتقييم تنفيذ برامج التعــاون مع جمهورية الصني 
وتكييفها لتجــاوز مخلفات جائحة كورونــا، وكذلك تجديد 

التزامنا املشرتك للحفا عىل مصالح إفريقيا«.
وكان وزير الخارجية اإلســباين قد برمج مبادرة للوساطة 
بــني الجزائر واملغــرب خالل انعقاد منتــدى االتحاد من أجل 
املتوســط، وقال حينها إن »الجزائر واملغرب رشيكان أساسيان 
إلســبانيا ولالتحاد األورويب، ومعهام نبني العالقة يف البحر 
األبيض املتوسط. وخالل يومي 28 و29 ترشين الثاين الجاري 
ســتحتضن برشلونة اجتامعا التحاد املتوسط، حيث سنبحث 
هذه القضايا. نحن يف اســبانيا سنعمل دامئا من أجل االنفراج 
ومن أجل حســن الجوار ومن أجل التعاون لبناء البحر األبيض 

املتوسط. الحوار أسايس يف هذا الشأن«.

ــرب ــغ ــع امل ــة مـ ــوســا ــل ــدة ل ــديـ ــادرة جـ ــ ــب ــ ــر تـــرفـــ م ـ ا ــ ــجـ الـ

قال التحالف الذي تقوده الســعودية 
يف اليمن إنه دّمر زورقا مفخخا وطائرة 
مسرية ، بينام أعلنت اانصار الله أنها أجرت 
تبادال لألرسى مع القوات الحكومية يف 

محافظتي البيضاء ومأرب.
وذكر التلفزيون الرســمي السعودي  
أنه دّمر زورقا مفخخا قبل تنفيذ هجوم 
وشــيك جنوب البحــر األحمر، وأضاف 
أن الــزورق املحّمل باملتفجرات أطلق من 

محافظة الحديدة اليمنية.
ويف وقت ســابق، قــال التحالف إنه 
اعرتض ودمر طائرة مســرية يف أجواء 
محافظة عمــران اليمنية، بعد إقالعها 

من مطار صنعاء الدويل.
بدورهــا، قالت وســائل إعالم تابعة 
للحوثيني إن طريان التحالف شن غارات 

عىل مطار صنعاء الدويل.
ويف مأرب، استهدفت طائرات التحالف 

معســكرا تدريبيا  جنوب مديرية ماهليــة، ونقل التلفزيون 
السعودي عن بيان للتحالف قوله إن االستهداف أدى إىل مقتل 

60 عنرصا .
بدورها، أفادت وكالة األنباء »ســبأ« التابعة للحوثيني، نقال 
عن مصدر أمني مل تسمه، قوله إن طريان التحالف شن  18 غارة 
جوية عىل 4 مديريات يف مأرب، دون ذكر املزيد من التفاصيل.
ومنذ شــباط املايض، كثف الحوثيون هجامتهم عىل مأرب 
للســيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة واملقر الرئيي 
لــوزارة الدفاع، إضافة إىل متتعها بروات النفط والغاز، وفيها 
محطــة مــأرب الغازية التي كانت قبل الحــرب تغذي معظم 

املحافظات بالتيار الكهربايئ.

{ تبادل أرسى {

ويف سياق متصل، أعلن الحوثيون  أنها أفرجت عن 31 أسريا 
من القوات الحكومية، تنفيذا لتوجيهات من زعيم الجامعة عبد 
امللك الحويث. ونقلت وكالة ســبأ عن مسؤول ملف األرسى عبد 

القادر املرتىض، أنه تم اإلفراج عن 31 أسريا من أبناء محافظة 
البيضاء )جنوب(.

ويف منتصف أيلول، سيطرت جامعة الحويث عىل محافظة 
البيضاء إثر معارك عنيفة مع الجيش اليمني.

وكانــت الجامعة قــد أعلنت  أنه تم إطــالق رساح 14 من 
عنارصها، يف تبادل مع القوات الحكومية يف جبهة مأرب.

وســبق أن نجحت عدة صفقات تبادل أرسى بني الحكومة 
اليمنية والحوثيني، بوســاطات محلية بعيدا عن جهود األمم 

املتحدة.
ويشــهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بني القوات 
املوالية للحكومة املدعومة بتحالف عسكري عريب تقوده الجارة 
السعودية، وبني الحوثيني املدعومني من إيران املسيطرين عىل 

محافظات من بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول 2014.
وأودت هذه الحرب بحياة 233 ألف شــخص، وبات 80 من 
السكان - البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة - يعتمدون عىل 
املســاعدات للبقاء أحياء، يف أسوأ أزمة إنسانية بالعامل، وفق 

األمم املتحدة.

ــاء ـ ــ ــيـ ــبـ ــي مــــــــأرب والـ ــ ــر فـ ــ سـ ــ ــ لـ ــادل  ــ ــبـ ــ تـ  : الـــيـــمـــن 

اعترب قائد األركان العســكرية اإلسباين، األمريال 
ثيــودورو لوبيث كالدرون، أن املغرب ال يشــكل يف 

الوقت الراهن تهديدا عىل أمن سبتة ومليلية.
ورصح املســؤول العســكري أن »املغرب مل يعرب 
نهائيا عن رغبته يف استعادة سبتة ومليلية عسكريا، 
مشــريا إىل أن »الخصم الرئيي للمغرب يف الوقت 
الراهن هو الجزائر، واملشــكل الخطري الذي يواجهه 

هو النزاع حول الصحراء الغربية«.
وشــدد عىل أن »تســلح املغرب خالل الســنوات 
األخرية ال يشكل تهديدا إلسبانيا، وال بالنسبة لسبتة 

ومليلية«.
ويف وقت ســابق، حذرت االستخبارات اإلسبانية 
رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، من »الخطر« الذي 
قــد ميثله التقارب املغــريب اإلرسائييل عىل »األمة 

االسبانية«.
وأشــارت االستخبارات إىل أن »مصالح مدريد يف 

املتوسط قد تتهاوى بفعل هذا التقارب املتزايد«، مؤكدة عىل أن 
»التعاون املغريب اإلرسائييل يشمل بناء قاعدة عسكرية بالقرب 
من حدودنا الوطنية، ويتجــاوز هذا املرشوع إطار االتفاقات 

اإلبراهيمية التي يعترب املغرب من أصحاب املصلحة فيها«.
يذكر أن إرسائيل أبرمت مع املغرب مذكرة تفاهم تحدد التعاون 
الدفاعي بني البلدين، وهي األوىل من نوعها يف تاريخ عالقات 

إرسائيل مع الدول العربية.

ن إســــــبانيا : املغــــــرب ال يُشــــــكل تهديــــــداً فــــــي الوقــــــ الرا

الغاز  الســودانية  أطلقت قوات األمن 
املســيل للدموع لتفريــق عرشات اآلالف 
من املتظاهرين الذين احتشدوا يف وسط 
عىل  لالحتجاج  الخرطــوم   العاصمــة 
الحكم العســكري الذي أعقب اإلجراءات 
التي اتخذها الشهر املايض رئيس مجلس 
السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح الربهان.
وهتــف آالف املتظاهريــن مجددا يف 
الخرطوم »ال رشاكة وال تفاوض«، وطالب 

آخرون بعودة الجنود إىل ثكناتهم.
ودعت لجــان املقاومة يف األحياء إىل 
االحتجاجات رغم اتفاق األسبوع املايض 
الــذي أعاد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك 
إىل منصبه وأدى إىل إطالق رساح معظم 
كبار السياســيني املعتقلني منذ اإلجراءات 
التي اتخذها الربهان يف 25 ترشين األول 
املايض، والتي رفضتها عدة قوى سياسية 

ومدنية واعتربتها »انقالبا«.
ووضع اســتيالء الجيش عىل السلطة يف 25 ترشين األول 
نهايــة لرشاكة كانت قامئة مع فصائل سياســية مدنية منذ 
اإلطاحــة بالرئيس عمر البشــري يف 2019، ونددت به القوى 

الغربية التي قررت تعليق املساعدات.
ورغــم بقاء الجســور التي تربط العاصمــة مبدن أخرى 
مفتوحة، توجهت الرشطة املدججة بأسلحة ثقيلة إىل وسط 
الخرطوم حيث كان يعتزم املحتجون الخروج يف مســرية إىل 

القرص الرئايس.
وأطلقــت الرشطة الغاز املســيل للدموع وبــدأت مطاردة 
املحتجني، الذين احتشدوا عىل بعد كيلومرت تقريبا من القرص، 

وأغلقت طريقا رئيسيا.
وطاردت القوات املحتجني يف الشــوارع الجانبية، حيث بدأ 
املتظاهرون التجمع بأعداد أقل. وقال تجمع املهنيني السودانيني 

يف بيان إن قوات األمن اعتقلت محتجني.
ومن جهتها، قالت لجنة أطباء الســودان املركزية إن محتجا 
مصابا اعُتقل لدى تلقيه العالج داخل مستشــفى قريب، وإن 

آخرين أصيبوا جراء »محــاوالت الثوار إبعاد القنابل الصوتية 
التي تقذفها السلطة االنقالبية عىل مواكب مليونيتنا الباسلة«.

وخرج محتجون آخرون يف مدن من بينها بورسودان وكسال 
ونياال وعطربة، وشــوهد ساســة ممن أُطلق رساحهم مؤخرا 

يشاركون يف االحتجاجات.
ويف السياق نفسه، قال العميد الطاهر أبو هاجة املستشار 
اإلعالمي لرئيس مجلس السيادة السوداين عبد الفتاح الربهان، 
الثالثــاء، إن »مــن يريد الحكم الدميقراطي عليه االســتعداد 

لالنتخابات«.
وأضــاف - يف ترصيح صحفي مكتوب وزع عىل وســائل 
اإلعالم - أن »من يريد )دون تحديده( الحكم الدميقراطي فعليه 
أن يســتعد لالنتخابات، فلن يجدي البكاء عىل األطالل وعىل 

الل املسكوب«.
واعترب أبو هاجة أن »من فقدوا الســلطة )يف إشــارة منه 
لقوى إعالن الحرية والتغيــري( اجتهدوا ليال ونهارا إلضعاف 
املنظومة األمنية وتفكيكها وإضعاف القوات املســلحة، فال 

بوايك لهم اليوم«.

ــهــوري ــجــم ال الــقــصــر  قــــرب  يــحــتــّجــون  ال  ا  : الــــســــودان 

قال أنور قرقاش املستشــار الدبلومــايس لرئيس اإلمارات 
العربية املتحدة إن بالده سرتسل قريبا وفدا إىل إيران يف إطار 

مساعي تحسني العالقات بني البلدين.
وأضاف قرقاش للصحفيني يف معرض رده عىل ســؤال عن 
املوعد الذي سيعقد فيه وفد إمارايت محادثات يف طهران »كلام 
كان ذلــك أقرب كان أفضل وجميع أصدقائنا عىل دراية بذلك«، 

مؤكدا أن الفكرة هي »فتح صفحة جديدة« يف العالقات.
والتقــى كبري املفاوضني النوويني اإليرانيني عيل باقري كني 
بقرقاش ومسؤولني إماراتيني يوم 24 ترشين الثاين يف زيارة 

نادرة.
وبدأت اإلمــارات الحوار مع إيران عــام 2019، يف أعقاب 
هجــامت عىل ناقالت قبالة مياه الخليــج وعىل بنية تحتية 

سعودية يف مجال الطاقة.
أما السعودية فبدأت محادثات مبارشة مع إيران يف نيسان، 
ووصفتهــا الرياض بأنها »ودية« لكنها استكشــافية إىل حد 

بعيد.
وقــال قرقاش »هناك تقدير من جانب اإليرانيني إلعادة بناء 

الجسور مع الخليج. نحن نتعامل مع ذلك مبنظور إيجايب«.
غري أنه أفاد بأن أبو ظبي ال تزال لديها مخاوف إزاء أنشــطة 
إيران اإلقليمية، لكنها تريد العمل بجد من أجل تحسني العالقات.

وســئل قرقاش عام إذا كانت اإلمارات تنسق مع السعودية 

بشــأن تحركاتها تجاه إيران، فقال إن بــالده تضع حلفاءها 
اإلقليميني »يف الصورة«.

ويأيت تحسن العالقات مع إجراء محادثات غري مبارشة بني 
إيران والواليات املتحدة وقوى عاملية أخرى يف فيينا يف محاولة 
إلحياء اتفاق 2015 النووي، الذي انتقدته دول خليجية عربية 
لعدم تصديه لربنامج إيران الصاروخي وما يعتربه خصوم إيران 

»وكالءها اإلقليميني«.
وقال قرقاش إن اإلمارات تشارك السعودية القلق إزاء هجامت 
جامعة الحويث اليمنية املتحالفة مع إيران عىل مدن باململكة.
وتتهــم الرياض وحلفاؤها إيــران بتزويد جامعة الحويث 
بالســالح، وهي تهمــة تنفيها الجامعة وكــذا الجمهورية 

اإلسالمية.
واإلمارات عضو يف التحالف الذي تقوده الســعودية لقتال 
الحوثيني يف اليمن، لكنها أعلنت أنها أنهت إىل حد كبري وجودها 

العسكري عىل األرض عام 2019.
ويف موضوع آخر، قال قرقاش إن بالده وفرنســا ستوقعان 
عقودا مهمة عندما يزور الرئيس إميانويل ماكرون ديب بعد غد، 
بينام يسعى البلدان إىل تعميق الروابط االقتصادية والسياسية.
وأبلغ قرقاش الصحفيني عندما ســئل عام إذا كانت أبوظبي 
ستشــرتي مقاتالت رافال الفرنســية الصنع »ال أريد أن أفسد 

هدية عيد امليالد عىل الرئيس«.

ــاً ــب ــري مــــــــارات ســتــرســل وفــــــداً الــــى إيــــــران ق قـــرقـــا : ا

أصــدرت محكمة اســتئناف طرابلس،  حكام لصالح رئيس 
الحكومــة الليبية املؤقتة عبد الحميد الدبيبة، ورفضت طعنني 
بحقه وأعادته إىل قامئة مرشــحي االنتخابات الرئاسية، وفق 

ما ذكرت وسائل إعالم محلية.
وقــدم الطعون فتحي باش أغا املرشــح املنافس وعدد من 
الشــخصيات األخرى، بدعوى أن الدبيبــة مل يتقدم مبا يفيد 
توقفه عن العمل قبل 3 أشــهر مــن تاريخ االنتخابات املقررة 
يف 24 كانون االول الجاري، بحســب الئحة قانون االنتخابات 
الرئاســية.وقدم الطعون فتحي باشأغا املرشح املنافس وعدد 
من الشــخصيات األخرى، بدعوى أن الدبيبة مل يتقدم مبا يفيد 
توقفه عن العمل قبل 3 أشهر من تاريخ االنتخابات املقررة يف 
24 ديسمرب الجاري، بحسب الئحة قانون االنتخابات الرئاسية.
وذكرت وســائل إعالم محلية أن محكمة استئناف طرابلس 
قبلت طلب اســتئناف الدبيبة عــىل الحكم املطعون فيه األحد 

املايض، ومن ثم أعيد إىل سباق التنافس عىل الرئاسة.
 وأكد عبد الرؤوف قنبيج محامي الدبيبة صدور قرار لصالح 
الحكم  quot موكله، وأشار عقب خروجه من املحكمة إىل أن 
فرانس  quot ، حسبام نقلت  quot نهايئ وغري قابل للطعن

. quot برس
وتقدم الدبيبة بأوراق ترشــحه لالنتخابات الرئاســية إىل 
جانب عدد من الشخصيات البارزة، يتقدمها قائد الجيش خليفة 

حفرت، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، إىل جانب ســيف 
اإلســالم القذايف ابن الزعيم الراحــل معمر القذايف، الذي تم 
استبعاده من قامئة املرشحني نظرا ملخالفته قانون االنتخابات.

 ورفض صالح تعديل أو إلغاء املادة 12 من قانون االنتخابات 
الرئاســية، التي تشــرتط عىل أي عســكري أو مدين يرتشح 
ملنصب الرئيس التوقف عن العمل ومامرسة مهامه قبل موعد 
االنتخابات بثالثة أشــهر، ويف حال عدم انتخابه يعود لسابق 

عمله.
 وكان الدبيبة عقب اختيار لجنة الـ75 عضوا املشكلة مللتقى 
الحوار السيايس يف جنيف مطلع فرباير املايض، قد قدم إقرارا 
خطيا يقيض بعدم ترشحه ألي منصب أو لالنتخابات املقبلة.

 وأفىض الحوار السيايس بني الفرقاء الليبيني برعاية أممية 
إىل تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحدة مهمتها التحضري 
لالنتخابات الرئاســية والربملانية التي حددت عىل التوايل يف 
ديسمرب الجاري ويناير املقبل. وذكرت وسائل إعالم محلية أن 
محكمة اســتئناف طرابلس قبلت طلب استئناف الدبيبة عىل 
الحكــم املطعون فيه األحد املايض، ومن ثم أعيد إىل ســباق 

التنافس عىل الرئاسة.
وأكد عبد الرؤوف قنبيج محامي الدبيبة صدور قرار لصالح 
موكله، وأشار عقب خروجه من املحكمة إىل أن »الحكم نهايئ 

وغري قابل للطعن«.

ــا ــي ــب ــي ــــابــــات فـــــي ل ــا االنــــتــــ ــ ــب ــ ــس ــ ــة يــــعــــود ل ــ ــب ــ ــي ــ ــدب ــ ال

شدد الرئيس املرصي عبد الفتاح السيي عىل موقف مرص 
الثابــت بصون أمنها املايئ بالتوصل التفاق قانوين ملزم حول 

قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وأكد الرئيس املرصي خالل مؤمتر صحفى مشرتك مع رئيس 
وزراء إســبانيا بيدرو سانشيز: »أهمية التوصل اتفاق شامل 
وملزم وعادل بني كل من مرص والسودان وإثيوبيا حول قواعد 
ملء وتشــغيل ســد النهضة وأهمية أن يدفع املجتمع الدويل 
بهذا االتجاه ويعمل عىل دعم ومساندة عملية تفاوضية فعالة 

لتحقيق هذا الهدف«.
وطالب الســيي بـ »رضورة االبتعــاد عن أي نهج أحادي 
يســعى إىل فرض األمر الواقع وتجاهل الحقوق األساســية 
للشعوب، ورؤية مرص لجعل نهر النيل مصدرا للتعاون والتنمية 

كرشيان حياة لكل شعوب دول حوض النيل«.

ــي يُــــــحــــــذر مــــــن »فــــــــــرض األمــــــــــر الــــــواقــــــع« ــ ــس ــ ــي ــ ــس ــ ال

بعث امللك الســعودي سلامن بن عبد العزيز آل سعود، وويل 
عهده األمري محمد بن ســلامن برســالتي تهنئة، لرئيس دولة 
اإلمارات، خليفة بن زايد آل نهيان، مبناسبة ذكرى اليوم الوطني 

مارات. ل
وأعرب امللك يف رسالته »عن أصدق التهاين وأطيب التمنيات 
بالصحة والســعادة لسموه، ولحكومة وشعب دولة اإلمارات 

العربية املتحدة الشقيق أطراد التقدم واالزدهار«.
وأشاد امللك الســعودي، بتميز العالقات األخوية التي تربط 
البلدين والشــعبني الشقيقني، التي يســعى الجميع لتعزيزها 

وتنميتها يف املجاالت كافة.
كام بعث األمري محمد بن ســلامن بن عبد العزيز آل سعود، 
ويل العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، 
برســالة تهنئة، لرئيس اإلمارات، عرب من خاللها عن »أطيب 
التهاين وأصدق التمنيات مبوفور الصحة والســعادة لسموه، 

راجيــا لحكومة وشــعب اإلمارات الشــقيق املزيد من التقدم 
واالزدهار«.

مـــــارات ــيــس ا ــى ر ــ ــة ال ــال ــرس ــل الـــســـعـــودي يــبــعــ ب ــا ــع ال
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مدير عــام ادارة حرص التبغ 

والتنباك اللبنانية

املهندس ناصيف سقالوي

اعضاء لجنة االدارة

نقابة املوظفني والعامل 

مجلس صندوق التعاضد

الجمعية الرياضية

رابطة القدامى

يتقدمــون بأحر التعازي من 

رئيس مصلحة املحاسبة بطرس 

قرياقوس

بوفاة والدته الفقيدة الغالية

وداد ضاهر سليم
تغمدها الله بواســع رحمته 

واسكنها فســيح جنانه وألهم 

عائلتها الصرب والسلوان

وفيات

كشف مسؤول أمرييك أن 
األمرييك  الخارجية  وزيــر 
أنتــوين بلينكن ســيجتمع 
سريغي  الرويس  نظريه  مع 
الفــروف يف ســتوكهومل  
لبحــث التصعيد عند الحدود 
األوكرانيــة، فيام دعا رئيس 
أوكرانيــا إلجــراء مباحثات 
مبارشة مع روســيا إلنهاء 

الحرب يف رشقي البالد.
يف واشنطن، قال مسؤول 
كبــري بــوزارة الخارجيــة 
بلينكن  أنتوين  إن  األمريكية 
سيعقد اجتامعا مع سريغي 
هامــش  عــىل  الفــروف 
قمة منظمة األمن والتعاون 
تنعقد يف  أوروبا التــي  يف 

ستوكهومل .
فيام  االجتــامع  ويــأيت 
التحالف  بني  التوتر  يتصاعد 

العســكري الغريب وروسيا بسبب حشد موسكو لقوات قرب 
الحدود الرشقية ألوكرانيا.

وقــال املســؤول إنــه قبــل االجتــامع مع الفــروف، 
ســيعقد بلينكن اجتامعا منفصــال مع وزيــر الخارجيــة 

األوكراين دميرتو كوليبا عىل هامش القمة.

اإلثيوبية  الحكومة  أعلنت 
ســيطرتها عىل عــدة مدن 
وبلــدات وقــرى يف جنوب 
وشــامل وغرب إقليم أمهرة، 
فيام بــدأ وزيــر الخارجية 
الصينــي وانغ يف  زيارة إىل 
أديس  اإلثيوبية  العاصمــة 
أبابا. وأوضح متحد باســم 
الحكومة أن قــوات الجيش 
سيطرت عىل 15 بلدة تتوزع 
عىل 4 جبهــات، من أبرزها 
بلدة شــواربيت، مام يوقف 
للزحف  تيغراي  خطط جبهة 
أبابــا، ومل تعلق  نحو أديس 
الجبهة حتــى اآلن عىل هذه 

املستجدات.
ويف وقت سابق قال مكتب االتصال الحكومي يف إقليم أمهرة 
)شــاميل البالد( للجزيرة إن الجيش اإلثيويب استعاد السيطرة 

عىل مدينة الليبيال يف اإلقليم.
وكان الجيش اإلثيويب قد دفع  بتعزيزات كبرية للسيطرة عىل 

إقليم أمهرة الذي يشهد معارك شديدة وقصفا متبادال.
وأفادت املعلومات  يف جبهة »بوركا« - التي ســيطرت عليها 
مؤخــرا القوات العفرية الخاصة )قوات تابعة إلقليم عفر يدعم 
الجيــش الفدرايل(- بأن قوات الجيش اإلثيويب دفعت بتعزيزات 
كبــرية لخوض معركة فاصلة بهدف الســيطرة عىل بلدة بايت 
بإقليم أمهرة.وشــملت التعزيزات مقاتلني وأســلحة رشاشة 

وآليات عربت بلدة كاسا غيتا التي تبعد 20 كيلومرتا عن بايت.
وأضافت أن جبهة »كاسا غيتا« شهدت قصفا مدفعيا متبادال 
بني القوات الحكومية ومســلحي جبهة تيغراي، يف وقت تشتد 

فيه املواجهات يف أمهرة عىل عدة جبهات.
يف املقابــل، قللت جبهة تحرير تيغراي -التي تقاتل يف أكر 
من جبهة- من شأن ترصيحات الجيش اإلثيويب، ووصفتها بأنها 

مناورات.
ويف تطور الفــت، قالت وزارة الخارجية اإلثيوبية إن الوزير 
الصيني -الذي يــزور حاليا إثيوبيا- أكد ثقته ودعمه لحكومة 
رئيــس الــوزراء اإلثيويب آيب أحمد، ورفــض بالده التدخل يف 

الشؤون الداخلية اإلثيوبية.
يف املقابل، اتهم غيتاشــيو رضا الناطق باسم جبهة تيغراي 

القوات اإلثيوبية بقصف سد تيكيزي الكهرومايئ.
وقــال رضــا يف تغريدة عىل تويرت إن قــوات رئيس الوزراء 
اإلثيويب آيب أحمد قصفت  سد تيكيزي الكهرومايئ، مضيفا أن 
النظام يف أديس أبابا سيفعل ما يف وسعه لتدمري أي يشء ميكن 

أن يفيد شعب تيغراي، حسب قوله.
دعوة لالستســالمويف ســياق متصل، ظهر آيب أحمد يف 
فيديــو جديد صوره مــن جبهات القتال، وقــال فيه »من هنا 
نخطط إلسرتاتيجية لنهزم بها من تبقى منهم، سنعتمد التقنية 
العسكرية لتقليل الخسائر البرشية، العدو يهدف إىل كرس كرامة 

الشعب والبالد، لكنه لن ينجح«.
وأضاف »رسالتي لألعداء هي أنكم خضتم املعركة مع األبرياء، 

وأنتم تضحون بشباب تيغراي«.
ودعــا آيب أحمد شــباب تيغراي إىل االستســالم، معتربا أن 

الحكومة اضطرت إىل هذه الحرب وأنها مع ذلك ستنترص.
وجــاءت ترصيحــات رئيس الحكومة بعدمــا أعلنت قواته 
الســيطرة عىل عدة مدن وهي )شيفرا، وجاما ديغولو، ويريلو، 
وجينيت، وفينشوفتو، وأكســتا(، وأكملت بذلك السيطرة عىل 

إقليم عفر، وتوجهت إىل إقليم أمهرة املجاور.
يف املقابل، وصف الناطق باســم جبهة تحرير شعب تيغراي 

: تصريحـــــــــــــــات ســـــــــــــــتولتنبير ُمتّهـــــــــــــــورة الفـــــــــــــــرو

ميـــــس فـــــي ســـــتوكهولم ـــــنطن: بلينكـــــن يجتمـــــع مـــــع الفـــــرو ال ــاوا ــ ــ ــ ــ ــ ــس أباب ــ ــ ــ ــ ــ ــل أدي ــ ــ ــ ــ ــي يصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة الصين ــ ــ ــ ــ ــ ارجي ــر ال ــ ــ ــ ــ ــ  وزي
ــــــــــــي أمهــــــــــــرة ــــــــــــى مــــــــــــدن ف ــــــــــــ يُســــــــــــيطر عل ــــــــــــا : الجي إثيوبي

انتقد وزير الخارجية الرويس سريغي الفروف،  ترصيحات 

، حول إمكانية نقل الحلف  األمني العام للناتو، ينس ستولتنبري

أسلحة نووية إىل رشق أوروبا، واصفا إياها بـ »املتهورة«.

وذكر الوزير يف كلمــة ألقاها يف مجلس االتحاد )الغرفة 

العليــا بالربملان الرويس( بأنه أثناء عملية تشــكيل االئتالف 

الحكومي يف أملانيا نرشت وســائل إعالم ترسيبات عن بعض 

أعضاء االئتالف الذين دعوا إىل دمج املطالبة بإخراج األسلحة 

النووية من األرايض األملانية يف برنامج الحكومة الجديدة.

وتابــع الفروف: »ويف الوقت الذي مل يتــم فيه بعد اتخاذ 

القرار النهايئ بهذا الشــأن، رصح السيد ستولتنبري بأنه إذا 

كانت أملانيا ال تريد ذلك، فنحن سننقل األسلحة النووية رشقا. 

هل من توضيحات إضافية يحتاج إليها زمالؤنا الغربيون حتى 

يتوقــف هذا الترصف املتهور - إذا أمكنني وصفه بهذا التعبري 
اللطيف؟«.

وأضاف الوزير أن »هناك شــيئا فيام يبدو يدفع األمني العام 
للناتو إىل هذا الترصف بالغ العدوانية«.

{ الفروف {
كام علق الفروف عىل ترصيح الرئيس البيالرويس ألكسندر 
لوكاشــينكو حــول إمكانية بالده استقبال أســلحة نووية 
روسية يف حال قيام الناتو بنرش مثل هذه األسلحة يف أرايض 

بولندا املجاورة لبيالرس.
وقال الفــروف: »أرى يف هذا الترصيح تحذيرا بالغ الجدية 
جاء يف املقام األول ردا عىل السياســة املتهورة التي يخوضها 

الغرب«.

االنتصار العسكري الحكومي 
تتخللتها  »مهزلــة«  بأنــه 

»مناورات سخيفة«.
واندلعت الحرب يف إثيوبيا 
قبــل عــام عندما أرســلت 
الســلطات قــوات إىل إقليم 
تيغراي الحدودي مع السودان 
طاحــة بجبهــة تحرير  ل
خطوة  يف  تيغراي،  شــعب 
قالــت أديس أبابــا إنها للرد 
عىل هجامت ينفذها عنارص 
معســكرات  عىل  الجبهــة 
للجيــش، ثم تطور النزاع إىل 
حرب أسفرت عن آالف القتىل 
ونــزوح مليوين شــخص، 
وبات الرصاع يهدد مئات آالف 
حسب  باملجاعة،  األشخاص 

األمم املتحدة.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة يا ر

الخميس 2 كانون األول 2021

ــهــر الــيــوم ــجــودو ُتــفــتــتــ بــعــد  ــل ــا ل ســي  بــطــولــة 
ــة ــيــس الــجــمــهــوريــة وبــمــشــاركــة 21 دول بــرعــايــة ر

عند الســاعة الرابعة مــن بعد ظهر اليوم 
الخميــس، يقام الحفل الرســمي االفتتاحي 
لبطولة آســيا وأوقيانيــا يف الجودو للذكور 
واالنا )تحت الـ 21 سنة وتحت الـ 18 سنة( 
والتي تســتمر حتى األحد املقبل  وعىل مدى 
اربعة ايام  يف مجّمع نهاد نوفل )ذوق مكايل( 
برعايــة رئيس الجمهورية العامد ميشــال 
عون. وسيتقّدم الحضور ممثل راعي البطولة 
ورئيس االتحاد الدويل للجودو ماريوس فيزر 
ورئيس االتحاد اآلسيوي الشيخ عبيد العنزي 
واركان االتحاد  الدويل واآلســيوي والعريب 
وديبلوماسية  ورياضية  وفاعليات عسكرية 
وبلدية ورؤساء واعضاء االتحادات الرياضية 
وعائلة الجــودو يف لبنان ورجال الصحافة 

واالعالم اىل جانب محبي اللعبة«.
ويتضّمــن حفل االفتتاح النشــيد الوطني 
اللبناين فكلمة ترحيبيــة من عّريفة الحفل 
البطلة كارين شــاّمس  فكلمة رئيس االتحاد 
اللبناين املحامي فرنســوا سعادة تليها كلمة 
العنيزي فكلمة فيزر ليعلن ممثل راعي البطولة 
رســمياً افتتاح البطولة القارية الهامة باسم  
رئيس الجمهورية .ثم يقام عرض فني شّيق.

وســتنطلق التصفيات التمهيدية قبل ظهر 
الخميس عىل ان تقام النهائيات وتتويج  أبطال 
وبطالت عدد من األوزان)8( بعد حفل االفتتاح. 
تشــارك يف البطولة اكــر من عرشين  دولة 
وهــي قطر، األردن، منغوليا، الكويت، العراق، 
سوريا، اليمن، تايالندا، كوريا الجنوبية، هونغ 
كونغ، بنغالدش، تركامنســتان، باكســتان، 
قرغيزســتان، كازاخســتان، طاجاكستان، 
اوزباكســتان، فلســطني، اليابان، نيوزيلندا 

اضافة اىل لبنان.
ومساء الثالثاء الفائت، اكتمل وصول الوفود 
املشــاركة يف البطولة اىل بريوت كام وصل 

العديد من اركان االتحادين الدويل واآلسيوي 
وكان املحامي سعاده واركان االتحاد اللبناين 
يف اســتقبالهم يف مطــار رفيــق الحريري 

الدويل.
 ومــن املتوّقع ان تســتقطب البطولة نحو 
خمســامية شــخص من  اداريــني وحكام 
ومدربــني واجهــزة طبية والعبــني ورجال 
صحافة واعالم .عىل صعيد األوزان، ففي فئة 
تحت الـ 21 سنة هنالك 7 اوزان للذكور وسبعة 
. ويف فئة تحت الـ 18 ســنة هنالك 8  لالنا

.» اوزان للذكور و8 اوزان لالنا
عــىل صعيد آخر، يواصــل العبو والعبات 
منتخب لبنان تدريباتهم تحت ارشاف املدربني 
شــارل دانيال وفادي ســيقيل مع األمل ان 
يحرز العبو والعبات وطن األرز ميداليات يف 

االستحقاق القاري الكبري. 

ط س ا ب

للمشاركة اســبــانــيــا  الـــى  ــورة  ــتـ وكـ فــيــصــل  ــس:  ــن  ت
ــي ــ ــ ــدول ــ ــ فـــــــي »عـــــمـــــومـــــيـــــة« االتــــــــحــــــــاد ال

ــع ــوق ــت ... كــمــبــيــوتــر ي ــم مــحــمــد صـــــــــال ــه ــن ــي  ب
2 1 ــى  ــتـ حـ ــة  ــيـ ــبـ ـ ــذ الـ بـــالـــكـــرة  يـــن  ـــ الـــفـــا

ي إنكلي العــب  أغــلــى  ســيــتــي..  إلــى  يونايتد   مــن 
ــ املــــفــــاجــــئ ــ ــولـ ــ ــحـ ــ ــس تـ ــ ــ ــي ــ ــ ــوال ــ ــ يـــــــــــروي ك

ت ي 

يغــادر رئيــس االتحــاد 
اللبناين للتنس أوليفر فيصل 
واألمــني العام رميون كّتورة 
االســبانية  العاصمــة  اىل 
مدريــد الخميــس 2 كانون 
األول الجاري  للمشاركة يف 
لالتحاد  العمومية  الجمعية 
الدويل للعبة التي ســتنعقد 
الجمعة  عىل مدى يومــني  
والســبت 3 و 4 كانون األول 

الجاري.
الجمعية  هامــش  وعىل 

العمومية،  سيلتقي فيصل وكّتورة مع مسؤويل 

االتحاد الدويل ومع عدد من مسؤويل االتحادات 

الوطنية املشاركة يف الجمعية العمومية . 

ذيك  كمبيوتــر  توقــع 
الفائزين بالكرة  الذهبية حتى 
األرجنتيني   فوز  2031،  بعد 
باريس  ميي،  نجم  ليونيل 
سان جريمان،  بالجائزة يف 

.2021
وتوج ميي، يوم اإلثنني، 
بجائــزة الكرة الذهبية للمرة 
خالل  تاريخه،  يف  السابعة 
الــذي نظمته مجلة  الحفل 
»فرانس  فوتبول« الفرنسية 
يف مرسح شاتليه بالعاصمة 

الفرنسية باريس.
 »talksport« موقــع  وبحســب 
الربيطاين،  فإن كمبيوتر ذكيا  وضع محاكاة 
ألفضل 10 العبني يف العامل ســيحصلون عىل 
الكــرة الذهبية خالل العقد  الحايل، بداية من 
عام 2022 وحتى 2030، ولن يكون من بينهم 
ميي أو غرميه الربتغايل  كريستيانو رونالدو 

الذي حصل عيل الجائزة 5 مرات سابقة.
وشــهدت القامئة التخيليــة وجود النجم  
املرصي املرصي محمد صالح،  العب ليفربول  
اإلنكليــزي،  حيث توقع أن يفوز بالجائزة يف 

العام  2023.
وجاءت املفاجأة عندمــا اختار الكمبيوتر  
البولنــدي روبرت ليفاندوفســيك،  مهاجم 
بايرن  ميونيخ األملــاين،  للفوز بالجائزة يف 
2021  عىل حساب ليونيل ميي،  خصوصا أن 
الكثريين  شككوا يف أحقية النجم األرجنتيني 

يف الكرة الذهبية هذا العام.

وأظهرت إحصائيات الكمبيوتر أن الفرني  
كيليان مبايب سيحصل خالل السنوات القادمة 
عــىل الكرة الذهبية 6 مرات،  ومرة لنجم ريال 
مدريد فينسيوس جونيور،  ومرة لفيل فودين 
نجم مانشسرت سيتي، ومرة للرنوجي إيرلينغ 

هاالند، العب بوروسيا دورمتوند األملاين.
وجاءت نتائج الفائزين بالكرة الذهبية  وفقا 

للكمبيوتر عىل النحو التايل.
2021 -  روبرت ليفاندوفسيك

2022 -  كيليان مبايب
2023 -  محمد صالح

2024 -  فيل فودين
2025 -  فينسيوس جونيور

2026 -  كيليان مبايب
2027 -  كيليان مبايب
2028-  كيليان مبايب
2029-  كيليان مبايب

2030 -  إيرلينغ هاالند
2031 -  كيليان مبايب

روى اإلنكليــزي جــاك غريليــش،  العب 
مانشســرت سيتي اإلنكليزي،  كواليس تحوله 
املفاجــئ بعدما كان قريبــا من  االنتقال إىل 

مانشسرت يونايتد.
وانضم غريليش إىل مانشســرت ســيتي 
قادما  من أســتون فيــال اإلنكليزي،  يف آب 
املايض،  مقابل 100 مليون جنيه اســرتليني 

ليصبح أغىل العب  إنكليزي.
االنتقال جاء بعد األنباء التي أشــارت  إىل 
اقرتاب غريليش من االنتقال إىل مانشســرت 
يونايتد يف أكر من مناســبة،  وهو ما أكده 
غريليش يف ترصيحات لصحيفة  »تيليغراف« 

الربيطانية.
وقال الالعــب اإلنكليزي: »كنت قد  انتقلت 
تقريبا إىل مانشسرت يونايتد يف 2020،  لعبنا 
ضد مانشســرت يونايتد يف مباراة استعدادية  
للموســم الجديد،  ومل يكن من املتفق عليه أن  

ألعب أمام بورتون يف الكأس«.
واســتدرك: »ولكن بعد مباراة  مانشســرت 
يونايتد قلت للرئيس التنفيذي لنادي أســتون 

فيــال ولوكييل أنني إذا مل أنتقل  ملانشســرت 
يونايتد فسوف أوقع عقدي الجديد«.

يف  كلبــي  مــع  »ذهبــت  وأضــاف: 
الصباح،   ووقعــت عىل العقد،  واتفقنا عىل 
الــرشط الذي يجب دفعه حال رغبة أي  فريق 

يف التعاقد معي«.
وبعد عام،  انتقل غريليش إىل مانشســرت 
ســيتي،  غري أن انطالقته كانت بطيئة نسبيا 
مــع ناديه  الجديد،  إذ ســجل هدفني وقدم 3 

متريرات  حاسمة يف 15 مباراة.
واعــرتف غريليش،  بأنــه واجه صعوبات 
أكــرب مــام توقــع للتأقلم مع  مانشســرت 
ســيتي،  وذلك قبل اللعب ضد فريقه  السابق 
أســتون،  األربعاء،  يف الــدوري اإلنكليزي 

املمتاز.
وأوضــح: »لن أقول إننــي تعرت،  لكنني 
وجدت األمر شــاقا للتكيــف منذ البداية،  مل 
أقدم متريرات حاسمة أو أهدافا بنفس القدر 
مثل  املوســم املايض،  لكنني ال أشك أبدا يف 

نفي«.

( -1 ــوز صــعــب ملــصــر عــلــى لــبــنــان  ــرة الــقــدم : فـ ــأ الــعــرب فــي كـ كـ
اقتنص منتخب مرص فوزا 
صعبا عىل حســاب  لبنان، 
اللقاء  بنتيجــة )1-0(، يف 
الذي جمعهام أمس األربعاء 
عــىل ملعــب )الثاممــة(  
األوىل  الجولة  ضمن  بقطر، 
ببطولة  الرابعة  للمجموعة 

كأس العرب.
سجل منتخب مرص هدف 
الفــوز يف الدقيقة  71 عن 
طريق محمد مجدي أفشــة، 
مــن رضبة جزاء، بعد فاصل 
الضائعة لصالح   الفرص  من 
كبري  واستبســال  الفراعنة 
من  خصوصا  لبنان،  لالعبي 
الدفــاع والحارس مصطفى 

مطر نجم  املباراة.
ورفع منتخب مرص رصيده 
بقيادة مديره  الفني الربتغايل 

كارلوس كريوش إىل 3 نقاط يف املركز الثاين خلف 
الجزائر املتصدر  بفارق األهداف، بينام يحتل منتخب 
لبنــان املركز الثالث بال نقــاط بقيادة مديره الفني  

التشييك إيفان هاشيك.
الفوز جاء بشق األنفس ملنتخب مرص يف  ظل كفاح 
وأداء قتايل لالعبي لبنان، صاحبه غياب تام للرتكيز 
من العبي مرص أمام  املرمى وضعف واضح يف بناء 

الهجامت واستغالل السيطرة التامة عىل الكرة.
بدأت املبــاراة بالتحام بدين بني العبي  الفريقني 
وسقط السولية مصاباً بعد التحام قوي، ثم اشتىك 
العب لبنان من اإلصابة،  وأرسل فتوح كرة عرضية 

مرصية أبعدها الدفاع اللبناين.
تألــق مصطفى مطر حارس لبنان يف إبعاد  رائع 
لهجمة مرصية من رأسية مروان ومتابعة رشيف، 
وأمسك الحارس تصويبة قوية من مصطفى  فتحي 
العب الفراعنة ثم تســديدة من أكرم توفيق بجانب 

القائم.
املنتخــب اللبناين اعتمد عىل غلق مناطق  الدفاع 
ومواجهــة مــرص يف املناطق األخرية وســاعده 
الفراعنة بأداء هجومي عشــوايئ وغياب  الفاعلية 
بتسديدات طائشــة من مروان وأفشة ومصطفى 

فتحي أو استحواذ بال جدوى.
وتألق دفاع لبنان وحارســه مصطفى مطر يف  
إبعاد رأســية حجازي ثم رأســية الونش، وأضاع 
رشيف فرصة خطرية من رأسية فوق العارضة  بعد 
متهيد رائع من أفشة وتألق املدافع نور منصور يف 
إنقاذ محاولة خطرية من رشيف  وخرج الشــوط 

األول بالتعادل دون أهداف.
وأرشك منتخــب مرص العبه أحمــد رفعت عىل  
حســاب مصطفى فتحي يف بداية الشوط الثاين، 

ووجه أفشة تسديدة سهلة يف يد مصطفى مطر.
وأمسك الشــناوي بعرضية لبنانية، بينام  أضاع 

رفعت فرصة خطرية من انفراد من الجبهة اليرسى 
مع تألق الفت للحارس مصطفى مطر.

وأبعد الدفاع املرصي كرة عرضية خطرية  لبنانية، 
ودفع منتخب مرص بالالعب أحمد ســيد زيزو عىل 

حساب مروان حمدي يف الدقيقة 66.
ومن مجهود فردي خالــص، حصل أحمد فتوح  
عىل رضبة جزاء، بعد ســقوطه يف منطقة الجزاء، 
إثر التحام مع مدافع لبنان وســجل أفشــة  هدف 

التقدم يف الدقيقة 71.
وأرشك منتخــب لبنان الثاليث نادر مطر  وفضل 
عنرت ووليد شــور عىل حساب محمد حيدر وهالل 
الحلوة ورابح عطية، وحاول الفراعنة  االســتحواذ 
عىل الكرة من أجل التحكم يف اإليقاع ومنع انتفاضة 

املنتخب اللبناين.
ودفــع املنتخب املرصي بالثنايئ أســامة  فيصل 
وعمر كامل عىل حساب أكرم توفيق ومحمد رشيف، 
كام أرشك منتخب لبنان حســن شعيتو.  ونال نور 
منصور إنذارا للخشــونة وأمســك مطر رأسية من 

أسامة فيصل.
ولجأ منتخب لبنان لتغيري آخر بنزول  جهاد أيوب 
بدالً من نور منصور، وضاعت فرصة لبنانية برضبة 
رأس بجوار القائم وأبعد  عباس عا متريرة ذكية 
من أفشــة بينام دفع منتخــب مرص بالعبه أمين 

أرشف عىل حساب  أفشة.
وتعامــل الفراعنة بذكاء يف اســتهالك  الوقت 
بالدقائق األخرية وخرج اللقاء بفوز املنتخب املرصي.

{ الجزائر - السودان {

مــن جهته، متكن املنتخب الجزائري، من  تجاوز 
عقبة شقيقه السوداين، بالفوز عليه بنتيجة 0-4.

رباعية املحاربني تناوب عىل تســجيلها  كل من 
بغداد بونجاح )11، و37(، وجامل بن العمري )43(، 

وهالل العريب سوداين )46(.

يف  املحاربــون  ونجــح 
فرض سيطرتهم منذ  الوهلة 
يف  تحكموا  حيــث  األوىل، 
عدة  وشــنوا  املباراة،  إيقاع 
مرمى   عىل  هجومية  غارات 

الحارس أبو عرشين.
الجزائري  املنتخب  سيطرة 
يف الشــوط  األول، ترجمت 
عند الدقيقة 11، عرب مهاجم 
الذي  بونجاح،  بغداد  الســد 
تلقــى متريرة يف  العمق من 
زميله سوداين، قبل أن يراو 
ويفتتح  السوداين،  الحارس 
باب التهديف بتســديدة  من 

خارج منطقة الجزاء.
فتح  التقدم  تسجيل هدف 
شــهية  الجزائريــني، الذين 
كانــوا قريبني مــن إضافة 
الهدف الثــاين عند الدقيقة 
13، بعد خطأ  فادح من الدفاع السوداين، الذي أهدى 
الكرة لهالل ســوداين داخل مربع العمليات، غري  أن 

تسديدة األخري حولها الدفاع إىل الركنية.
وواصــل املحاربون حمالتهــم الهجومية قصد  
إضافــة أهــداف أخرى، وهو مــا كاد يتحقق عند 
الدقيقــة 36، حيث حصل بونجاح عىل كرة من بن  
دبكة، ثم مرر لســعيود الذي توغل برسعة، وسدد 
كرة قوية حولها الحارس الســوداين بصعوبة  إىل 

الركنية.
وعند الدقيقــة 37، توىل بن عيادة تنفيذ  ركنية 
عــىل الجهــة اليمنى، لتصل الكــرة إىل براهيمي، 
وبدوره قدم متريرة خلفية سحرية  لبونجاح، الذي 
مل يتأخر يف إضافة الثاين، بتسديدة أرضية مرت من 

بني يدي أبوعرشين،  واستقرت بالشباك.
وقبل نهاية الشــوط األول، نفذ براهيمي  ركنية 
عــىل الجهة اليمنى، لتصل الكرة إىل بن دبكة الذي 
أخطأت رأســيته طريق املرمــى،  لكنها وجدت بن 
العمري يف املتابعة، وبرأسية جميلة أضاف الهدف 

الثالث.
الشــوط الثاين مل يختلف عن سابقه، حيث  بدأه 
املحاربون بقوة، ونجحوا يف إضافة هدف رابع، عرب 
سوداين الذي استغل خطأ من الحارس،  وسدد كرة 

قوية عىل ميني أبو عرشين.
وانتظر املنتخب الســوداين إىل غاية  الدقيقة 69 
ليشــكل أول فرصة له يف املباراة، حيث تعرض بدر 
الدين الشعيل للعرقلة  داخل منطقة العمليات، قبل 
أن تتدخــل تقنية الفار ومتنحه ركلة جزاء، فشــل 
محمد عبد  الرحمن يف تسجيلها مع براعة الحارس 

رايس مبولحي.
وبهذه النتيجة، أصبح رصيد املحاربني 3  نقاط يف 
صدارة ترتيب املجموعة الرابعة مؤقتا، أمام منتخب 

السودان الذي احتل املركز  األخري بال نقاط.

م ا  ا  ا من م

ــة الـــســـابـــعـــة ــيـ ــبـ ـ ــذ ــع مــيــســي الــــكــــرة الـ مــــفــــاجــــأة.. أيـــــن ســيــ
اتخذ األرجنتيني ليونيل ميي،  نجم باريس سان 
جريمــان الفرني،  قرارا مفاجئا بخصوص جائزة 

الكرة الذهبية التي  حصل عليها مؤخرا.
وتُوج ميي،  يوم اإلثنني،  بجائزة الكرة الذهبية 
للمرة الســابعة يف تاريخه،  خــالل الحفل الذي 
نظمته مجلــة »فرانس  فوتبول« الفرنســية يف 

مرسح شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس.
وعىل الرغم من رحيله عن برشــلونة  اإلسباين 
الذي قىض فيه مســريته يف الصيف املايض،  إال أن 
ميي قرر وضع كرته الذهبية السابعة يف  متحف 
نادي برشلونة،  وفقا ملا أكدته إذاعة  »كادينا سري« 

اإلسبانية.
واعتاد ميي وضع الكرات الذهبية الـ6  املاضية 
التــي تُوج بها كالعب للبارســا يف متحف النادي 
الكتالوين،  وهو األمر الذي سيكرره حتى بعد رحيله 

عن النادي.
ميــي كان حريصا يف حديثــه عقب التتويج  
بالجائزة عىل شــكر زمالئه السابقني يف برشلونة 
عــىل دورهم يف حصوله عليها،  كام شــكر نجوم 
األرجنتــني بعدما أســهموا معه يف  الحصول عىل 

لقب كوبا أمريكا 2021.
يُذكر أن ميي رصح مؤخرا بأن عالقته  بربشلونة 
مل تنته برحيله عن النادي،  مؤكدا رغبته العودة إىل 

ملعب كامب نو للعمل  اإلداري عقب االعتزال.

{ حفل الكرة الذهبية يغضب ميي.. 
والسبب  أنتونيال {

اىل ذلك،  تسببت أزمة تنظيمية أثناء دخول ليونيل 
ميي نجم  باريس ســان جريمان الفرني لحفل 

. الكرة الذهبية »بالون دور« يف غضب  الربغو
وكان ميــي حرض حفل الكرة الذهبية  بصحبة 
زوجتــه أنتونيــال وأبنائه الثالثــة تياجو وماتيو 
وسريو،  يوم اإلثنني يف العاصمة الفرنسية باريس.
وارتدى ميي وأبناؤه الـ3 الزي األسود  من نفس 

الطراز،  فيام ارتدت الزوجة اللون  الذهبي.
وطلب مدير مجلة »فرانس  فوتبول« الفرنســية 
من زوجــة ميي أنتونيال،  االبتعــاد يك يلتقط 

صورة مع أبنائه الذين يرتدون  نفس البدلة.
واستجابت زوجة ليو عىل الفور للطلب،  قبل أن 
يبدي ميي غضبه من الواقعة وطلب منها أن  تعود 

للوقوف إىل جواره والتقاط الصور مع أبنائهام.
أنتونيــال مــن جانبهــا مل تبــد أي غضــب 
مــن  الواقعــة،  لكــن ميي  بــدا غاضباً بعض  

ء،  بحسب تقارير صحفية. ال
وتســببت الواقعة يف إشــادة كبرية عرب  مواقع 

التواصل االجتامعي بردة فعل ليو.
وكتــب أحــد املتابعــني: »ال تعبث مــع  زوجة 
امللــك«،  فيام علق آخر عــرب موقع  »تويرت« : »لقد 
شــجعته عندما مل يكن شــيئاً،  وهــو يضمن لها 

التواجد حني أصبح ميتلك كل يشء،  أشعر به«.
وكتب مشجع من عشاق ليو: »ميي  بحق يعشق 

زوجته،  أنا أحرتمه«.
يذكــر أن ميي وأنتونيال يرتبطان بعالقة  حب 

منذ الطفولة قبل أن يتزوجا يف 2017.

{ اعرتاف مثري من بيكيه
عن رحيل ميي {

من جهــة أخرى،  أدىل جــريارد بيكيه،  مدافع 
برشــلونة اإلســباين،  باعرتاف مثــري عن زميله 
الســابق األرجنتيني ليونيل  ميي،  بعد رحيله عن 

الفريق يف الصيف  املايض.
ورحل ميي عن برشلونة خالل فرتة االنتقاالت 
الصيفية املاضية،  بعد 17 عاما قضاها بني صفوف 
الفريــق األول،  لينتقل إىل باريس ســان جريمان 
الفرنــي يف صفقة  انتقال حر،  بعد الفشــل يف 

تسجيل عقده مع  »البلوغرانا«.
بيكيــه اعرتف بالتأثري الكبري لرحيل  ميي عىل 
فريق برشــلونة،  وذلك يف ترصيحــات  أدىل بها 

لربنامج »إيل هوميغريو« اإلسباين.
وقال الالعب اإلســباين يف هــذا الصدد:  »لقد 
تشاركت مع ميي غرفة خلع املالبس منذ أن كنت 

يف الثالثة عرشة من عمري«.
وأضاف بيكيه يف ترصيحاته: »هو  يشــبه األ 
تقريبــاً بالنســبة يل،  كان رحيلــه  صعباً للغاية 

شخصياً وإنسانياً«.
وأتــم: »األمور مل تبــدأ معنا بشــكل  جيد هذا 
العام،  والســبب الرئيــي يف هذا أن  أفضل العب 

يف العامل قد تركنا«.
وكانــت بعــض التقارير أشــارت إىل أن  بيكيه 
شــجع خوان البورتا،  رئيس برشلونة،  عىل رحيل 
ميــي،  بعدما أكــد له أن الفريق لــن يتأثر بهذا 
الرحيل،  مشــرية إىل أن هــذا األمر أغضب الالعب 

األرجنتيني  الذي شعر بالخيانة من بيكيه.
يذكــر أن بداية العالقة بني ميي  وبيكيه كانت 
عند تزاملهام يف أكادميية البارســا »ال ماسيا« يف 
جيل شــاب،  قبل أن يتزامال مجددا يف الفريق األول 

بداية من  عام 2008،  عندما عاد املدافع اإلســباين 
إىل  الفريق الكاتالوين قادما من مانشسرت يونايتد 

اإلنكليزي.

{ »فرانس فوتبول« تربر حصول  
مبايب عىل املركز التاسع {

عىل صعيــد آخر،  بررت مجلة »فرانس فوتبول« 
الفرنســية  املانحة للكرة الذهبية حصول كليليان 
مبايب،  نجم باريس ســان جريمــان،  عىل املركز 

التاسع يف الرتتيب.
وتوج األرجنتيني ليونيــل ميي،  نجم باريس 
ســان جريمان،  يوم اإلثنني،  بجائزة الكرة الذهبية 
للمرة الســابعة يف تاريخه،  خــالل الحفل الذي 
نظمته مجلــة »فرانس  فوتبول« الفرنســية يف 
مرسح شــاتليه،  فيام جاء زميله مبايب يف املركز 

السابع.
ويعترب هذا الرتتيب هو األســوأ ملبايب  يف الكرة 
الذهبيــة عىل مر تاريخه،  بعد  حصوله عىل املراكز 
ما بني الرابع والسادس يف آخر 3 سنوات من 2017 
إىل 2019،  مع الوضع يف االعتبار إلغاء الجائزة يف 

.2020
باســكال فرييه،  رئيس تحريــر مجلة »فرانس 
فوتبول«  الفرنسية قال يف ترصيحات نقلتها إذاعة 
»راديو مونت كارلو« الفرنســية:  »أعتقد أن مبايب 
يدفع مثن وضعه كالشــخص الرئيي املسؤول عن 

إقصاء فرنسا يف  يورو 2020«.
مبايب مل يســجل أي هدف يف يورو 2020  خالل 
الصيف املــايض،  باإلضافة إلهــدار ركلة  الجزاء 
الحاســمة ضد ســويرسا يف مثن النهايئ،  ما أدى 

لخروج »الديوك«.
وأضاف فرييه: »من املعقد أن تكون  املتحد باسم 
170 مصوتا،  هناك صحفيون من  حول العامل أدلوا 
بأصواتهم،  أتفهم أنه كان  متفاجئاً ومحبطا بسبب 

هذا الرتتيب«.
وظهرت مالمح الغضب واضحة عىل مبايب  أثناء 
حضوره حفل الكرة الذهبية،  وتحديدا  بعد اإلعالن 

عن حصوله عىل املركز التاسع يف الرتتيب.
وأتم رئيس تحرير املجلة الفرنســية:  »يف مثن 
نهايئ دوري أبطال أوروبا وربع النهايئ مل يتجاوز 
مبايب خصومه فقط،  بل سار عىل املاء،  كان جيداً 
للغاية منذ عودة الدوري،  وهو رائع،  ولكن تســببه 
يف خروج فرنســا من اليورو كان الســبب  يف هذا 

املركز،  أنا مقتنع أنه سيعود  وسيحسن مركزه«.

الترجي ربات  ب ــعــرا  ال أمـــام  ســيــا  غــرب  بطولة  ي  نها سر  ي لبنان 
للشــباب تحت  لبنان  كاد منتخب 
18 عامــا أن يحقق إنجــازا تاريخيا 
للكــرة اللبنانية عىل صعيد املنتخبات 
الوطنيــة بكل فئاتهــا، لكنه أخفق 
مســاء أمس األربعــاء بانتزاع لقب 
بطولــة غرب آســيا »بطولة ايرثلنك 
الثانية« بعد خســارته أمام املنتخب 
العراقي برضبــات الرتجيح 2-3 بعد 
الســلبي يف  بالتعادل  املباراة  إنتهاء 

وقتها األصيل.
الثانية ظهرا زحفت  الساعة  ومنذ 

الجامهري العراقية إىل مدرجات ملعب 
»املدينة الدويل« يف بغداد بعد سنوات 
مــن الحظر، فكان كرسها عرب اللقاء 
املنتظــر الذي جمع املنتخبني العراقي 
واللبناين يف مبــاراة حفلت بالندية 
واإلثــارة والفــرص الضائعة وتألق 

الحارس اللبناين رامي مجيل.
وكان منتخب لبنان تأهل إىل نهايئ 
بطولة غرب آســيا بعــد فوزه عىل 
منتخب سورية 1-0 وعىل االردن 0-1 

وتعادل مع اإلمارات سلبا.
عرا ا ا  ي ب  ا ا ا ا من ا
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 عموديا: 

 عموديا:

من ستة حروف:    االبراج 

 عاصمة عربية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  عائشة بنت طلحة 

اخترب معلوماتك

1ـ أوالد األرانب. 

2ـ أوالد الهررة. 

3ـ عرب ُرّحل. 

4ـ ألجــأوين وأنزلوين 

عندهم. 

وفنانــة  ممثلــة  5ـ 

مرصية. 

1ـ أوالد األُسود.
2ـ من ألعاب األوالد.

3ـ خلف شــقيقه فيدل 
كاسرتو.

4ـ مقياس أريض، صاح 
التيس. 

5ـ أكــرب جزيــرة يف 
املتوسط. 

شاعر عراقي راحل عمل يف التدريس. إستأثرت حياته 

باهتامم الباحثني والدارسني، ومل يرتكوا شاردة وال واردة 

من أعامله إال أحصوها. 

إسمه مؤلف من 12 حرفا. إذا جمعت: 

10+7+3+11+6+2 - ناد ريايض بحريني.

6+7+9+12+5 - أحد الفصول. 

8+4+1+10 - عاصمة أوروبية.

3+12+10+7 - عملة عربية. 

11+4+7 - من الحبوب.

9+11+3 - شهر هجري.  

12+1 - من أسامء البحر. 

1ـ من هو الشاعر االنكليزي الذي وضع امللحمة الخالدة 

الفردوس املفقود؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما إســم الصحراء العربية التي مساحتها 300 ألف 

كلم 2. واجتازها املسترشق االنكليزي فيلبي عام 1932؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ يف أيــة دولة عربيــة تقع جزيرة فيلة التي طولها 

400 م. وعرضها 135 م؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما إسم أكرب طائر يف العامل، وهو من الطيور الكبرية 

وال ميكنه الطريان؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ من هو ســلطان املامليك الربجيني الذي ُخلع ومات 

سجينا عام 1500؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ يف أيــة دولة من دول أمريكا الجنوبية تقع جزيرة 

تشيلويه التي مساحتها 8426 كلم 2؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ من هو الشــاعر والروايئ الرنوجي صاحب إفالس، 

ونال جائزة نوبل عام 1903، وتويف 1910؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما إســم أعمق هوة برية معروفة يف العامل حتى 

يومنا هذا ؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9ـ من هو املخرج الســيناميئ املرصي الذي تويف عام 

1988 ولُّقب بـ مخرج الروائع؟ 

و من 
ي من 

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(

مجهود صديق سيعيد الحركة والنشاط اىل 
أعاملك. ال تعقد األمور وابتعد عن القلق. حاول 

أن تلني األجواء فكلمة حنان تفي باملطلوب. 

عندك قــدرة ال بأس بها عىل اقناع اآلخرين 
مبا تفكر به وتريده. أنت نشــيط وجذاب ولن 
يســتطيع حبيبك مقاومة ســحرك يف هذه 

اآلونة. 

صارح الطرف اآلخر مبا تفكر وتشعر به وال 
تكرت للنتائج ألنها ستكون لصالحك عىل أي 

حال. ال ينقصك الح ملبارشة أعاملك. 

ستبذل جهودا متواصلة بكل همة ونشاط 
مــن ناحية العمل الذي متارســه. انت جّدي 
وتحظــى بثقــة الزمالء. حياتــك العاطفية 

والعائلية ممتازة. 

تأثري األفــالك لصالحك يف هــذه الفرتة. 
أجواؤك الرومانسية أكر من جيدة، وعالقتك 
بالحبيــب معقدة وناعمة معــا، وهذا النمط 

يرضيك ويسعدك. 

النجــاح يف هذه الفرتة ليــس ببعيد عنك. 
تتحرك بشــكل ممتاز يف عملك وتجد طريقة 
جيــدة للوصول اىل أهدافــك. الحبيب ينتظر 

بشوق للقائك.

االنتبــاه الشــديد واملثابــرة ميكنانك من 
الوصول اىل الهدف الذي حددته. تعقد لقاءات 
وصداقات جيدة تؤديان بك اىل القيام بأعامل 

جديدة.

صدفة ســعيدة تفتح أمامك أبوابا ألعامل 
جديدة. تطور حســن يف تفكريك وترصفاتك 
يدعــوك ألن تكون منطقيا أكر يف تســيري 

أمورك. 

تواجه سلســلة مسائل صعبة وتقلبات يف 
بعــض األمور، ومع ذلك تظــل تتمتع براحة 
نفسية حســنة. عليك أن تجد تفسريا للكالم 

املبطّن. 

احذر الوعود املبطنة املشكوك يف صدقيتها 
وصحتهــا، وال تدع رغبتــك يف عيش مغامرة 

مثرية مترسعة تجرفك اىل بحر من الضياع. 

الحســاد كثريون، والخبثــاء أيضا، فانتبه 
ألعاملك ومشــاريعك. حاول أن تقنع املقربني 
منك بالواقع الجديد واملســتقبل األفضل الذي 

ينتظرك. 

تشــاهد صورة حياتية تنفعــل لها بعض 
ء. ستنجح يف كسب شخص كنت تتمنى  ال
التعامل معه منذ مدة. تكسب عملية مالية عن 

 . طريق الح

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(

العراق
الفاتيكان

أملانيا
االردن

االمارات
اوتاوا

اغرتاب
انقاذ

بريوت
بناء
بط

بسام
توعية

ثياب
جامايكا

جزين
جبيل
جعة

حسون
حوت

ح
حيدر
ديار
دفرت

رياحني
رجاء

رمز
رقيب
زمرد

سواح
صولجان

صدق
صقلية
صنديد

طرابلس
عالج

قناعة
كلمة

كابري
كهرباء

منى

منازل
مقابلة

مارشال
وباء

ميامة.

الحل السابق

الحل السابق

البريو

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــر من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

S U DO K U

1ـ سيميونوف. 

2ـ رسكوف. 

3ـ دربند. 

4ـ جينيت لوكلرك. 

5ـ كاليفورنيا.

 . 6ـ هامبور

7ـ الهويد. 

8ـ مايكل جوردان. 

1ـ فيزوف.

2ـ يتكّرر. 

3ـ يم، ده. 

4ـ نكونو. 

5ـ انجاد. 

1ـ فيينا. 

2ـ يتمكن. 

3ـ زّك، وّج. 

4ـ وردنا.

5ـ فرهود.

1ـ فيليب، ترياق، فج
2ـ روي، الديسم، بار

3ـ نك، منزلك، األمل
4ـ ساحات، لندندري

5ـ اتا، ســــاتله، يعتمد، 
طل

أو  ســــاّمه،  انتعش،  6ـ 
هرني

7ـ آنو، النويت، تاّم

8ـ تجد، سن، املحسن، ي ي
9ـ يريد، جر، أم، دلو، فرا

10ـ لــو، ركــد، حل، من، 
هايدن

ناتايل  اســــدالهم،  11ـ 
وود

12ـ ديانــا، رسدين، هّت، 
الح

13ـ هال، مانيال، إبرة، ند

1ـ فرنسا، إميل إده
2ـ يوكاتان، روسيا

3ـ يل، حانويت، دال
4ـ ما، جدران

5ـ بانت سعاد، كالم
6ـ لز، أسّل، جّد

7ـ تدلّلت، نرس، مسّن
8ـ ريك نلسون، ري

9ـ يس، دهمت، الندل

10ـ أمان، ايام، أيا
11ـ لديه، م

12ـ بارع، حمدنا
13ـ فاليتا، خل، لهب

14ـ جرم، موتسوهيتو
15ـ دهان، أو
16ـ نّم، فيول

17ـ طّر، يرّددان
18ـ ليليان منري، حّد

1ـ نحــات ورســام لبناين 
راحل، ضمري متصل. 

2ـ صحــايف وأديب لبناين 
راحل، من األحجار الكرمية. 

3ـ رشكة طريان آســيوية، 
منتخب كرة أورويب. 

4ـ للمعية، هدمت، يحّبونه. 
تلّقب  برازيلية  مدينــة  5ـ 
بـ مدينة الشــمس، بلدة يف 

الجنوب. 
أوروبية،  دولــة  عرف،  6ـ 

مناص. 
7ـ رّسام، هرم الرُجل، يوشك 

أن. 
8ـ ولــد النعامــة، راقصة 

رشقية، الشبيه. 
مدينــة  ينتــرصون،  9ـ 

فرنسية. 
10ـ يصّمم عىل، دراهمهم. 
11ـ سّنور، رضب بالسوط، 

يكّرر القول. 
راحل،  12ـ ممثل مــرصي 

خرق يف الحائط. 
كالمه  الــكالم،  أمىل  13ـ 
بصوت منخفض، ملك فاريس 

تّوج وهو يف بطن أمه. 
14ـ االســم الثــاين ملمثلة 
مرصية معتزلة، عرشة ماليني. 
15ـ رشطي وسباقي، ملس.

أكل  نصــب،  حــرف  16ـ 
الطعام، يُحتفل به.

17ـ جاء وأقبل إليهم. 
18ـ ممثلة مرصية صاحبة 

الصورة.

الحليم  1ـ فيلــم لعبــد 
عاطف  إخــرج  من  حاف 

سامل، نهضنا.
2ـ مطــرب لبناين راحل، 

نال.
3ـ لقــب عظيم، متّدون 

مرشوعهم بالدراهم. 
4ـ عملها، زيّفوها. 

ُحيك،  معه،  أتساوى  5ـ 
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يعتقد عون وباسيل، واذا مل يحسم الثنايئ الشيعي هذا الخيار 
فان املســافات والرش سيتوسعان مع بعبدا والتيار الوطني، 
وهذا هو املدخل الي صفقة بني التيار و بري، والباقي تفاصيل 

ومعارك كام ينقل زوار القصور الرئاسية.
ويف املعلومات وحسب الزوار، ان الرئيس نبيه بري كان حتى 
صبــاح امس متفائال  بحذر،  غــري قاطع لالمل، مراهنا  عىل 
حكمة عون لتســويق تسوية االستقالل، لكن االمور انفشعت 
بعد ان ابلغه  ميقايت » الجواب النهايئ« لبعبدا، الرافض لعرضه  
يف اجتامع االستقالل  اليتيم الذي لن  يتكرر، وقد افتتحه بري 
بالقول: » شو بدك يا فخامة الرئيس، علينا الخروج من املناكفات 
والتصاريح والردود والتشنجات، انا نبيه بري، كرئيس للمجلس 
النيايب مستعد لفتح دورة ضباط 1994 واقرار  ترقيتهم مع  6 
نواب للمغرتب كام يريد التيار الوطني والنقاش يف االنتخابات، 
رشط حضور نواب التيار الوطني الحر جلســة مجلس النواب 
لتامــني النصاب وعدم التصويت اذا ارادوا، وهذا ما يؤمن اقرار 
مجلس النواب صالحيتة مبحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، 
وتتتهي املشــكلة«  ووعد عون بــدرس طروحات بري رسيعا 

وابدى قبوال مبدئيا،  وهذا هو االقرتاح الجدي الذي طرح . 
وحســب املعلومات، انه تم اقرتاح اجراء تعديل وزاري يشمل 
وزراء الطاقــة والصحة واالعالم كمخــرج لقضية قرداحي  
رفضــه ميقايت مرصا عىل اقالــة وزير االعالم وحيدا الرضاء 
السعوديني وقال : »رصاحة يف ظل هذه االجواء  ما فينا نكفي 
هيك« اما عون فاشــاد برئيس مجلس القضاء االعىل القايض 
سهيل عبود ورفض اقالة القايض البيطار، عندئذ حرص النقاش 
باقرتاح بري وغادر الرؤســاء عــىل امل ان يكون جواب عون 

رسيعا والذي جاء سلببا امس.
 وبعــد 20 يومــا عىل اجتــامع بعبدا وحســب املعلومات 
واملصــادر، فان االمور عــادت اىل نقطة الصفــر مع عودة 

االشتباكات السياسية واستبدال عمل مجلس الوزراء باللجان 
الوزاريــة وبالتايل  بقاء البلد معطال، ويف املعلومات ايضا، ان 
الثنايئ  الشيعي رفض عرضا للضغط عىل قرداحي ودفعه  اىل 
االستقالة وتســليف هذه الورقة ملاكرون قبل لقائه محمد بن 

سلامن ليستطيع التفاوض وبيده هذه الورقة املهمة.
 ويف ظل هذه االجواء، فان » الستاتيكو« الحايل سيبقى اال 
اذا فجرها ميقايت باعالن استقالته الذي كتبها  حسب اصدقاء، 
وعاد وغض النظر عنها، بانتظار نتائج زيارة ماكرون، اضافة 
اىل انــه  تبلغ من مراجــع غربية ان املهمة املركزية لحكومته 
اجراء االنتخابات النيابية وهذا يفرض بقاء الحكومة  من اجل 
انجاز االنتخابات. وحتى ذلك الحني ستبقى البالد محجوزة وال 

بوادر حلول لالزمات املالية واالقتصادية.

{ محادثات فيينا {
وتدعو مصادر متابعة اللبنانيني اىل  انتظار نتائج اجتامعات 
فيينــا النووية، وتاثريها يف لبنــان حتام، وتدعو املصادر اىل 
التفــاؤل الحذر، الن املعلومات االولية ايجاببة من خالل حركة 
االمارات يف كل الساحات، وانعكاس ذلك عىل حرب اليمن، ومن 
الطبيعي ان ترتك  اثارا ايجاببة يف لبنان اذا تراجع االشــتباك 
االقليمي  وتراجع معه املوقف السعودي  املتشدد عرب  معادلة 
»نحن او حزب الله يف لبنان« وهذا االمر اذا حصل  ســينعكس 

ايجابا عىل الحريري وجنبالط ويخفف  الحصارات عن البلد. 

{ االنتخابات النيابية  {
اما  عىل صعيد االنتخابات النيابية، فان كلمة الرس للامكينات 
االنتخاببة للتيار الوطني وامل واالشرتايك واملستقبل لالنطالق 
بالتحضريات اللوجيســتية  مل تصدر بعد، ووتبلغ مســؤولو 
املاكينــات ان التحضــريات رمبا تأخرت اىل مــا بعد عيد رأس 
« املالية  السنة، وعليكم الجهوزية واالنتظار، ولذلك فان » الر
واالجتامعية متوقفة االن، و »عىل الخفيف« وعندما فاتح احد 
الزوار بري  بهذا االســتحقاق وتحالفات بريوت كان الجواب، 
»بعد بكري للحيك والحســم« لكن ما بــات معلوما ان الثنايئ 

الشيعي لن يعقد اي تحالف انتخايب مع اي كتلة ستتحالف  مع 
القوات اللبنانية، وهذا ما يشكل ثغرة كبرية امام التواففات بني 
بري والحريري وجنبالط يف بريوت والبقاع الغريب وحاصبيا 
جراء تحالف املســتقبل واالشرتايك مع القوات اللبنانية، ويف 
املقلــب االخر فان املجتمع املدين يكاد يكون الطرف الوحيد مع 
القــوات اللبنانية يف البدء  بعمليــة التحضريات، ويبدو ومن 
اجــواء االتصاالت، ان املجتمع املدين يجهــز لوائحه املنفردة 
عن قوى 14 اذار واالشــرتايك يف كل املناطق، وبدأت البوادر  
بالظهور يف عاليه والشــوف، وهذا ما يشكل ارباكا للجميع، 
وســيكون للمجتمع املدين لوأئح يف كل املحافظات، اما عىل 
صعيــد 8 اذار  فان امل مل تنضم  بعد الجتامعات الدميوقراطي 
وحــزب الله والتوحيد والقومي يف عالية والشــوف بانتظار 
التفاهامت االخرى ومدى نجاحها، اما الرئيس ســعد الحريري 
فهو »راجع  حتام« كام ابلغ االصدقاء، وسيخوض االستحقاق 
النيايب وسيضع  كل  ما توافر له من امكانات يف املعركة، وابلغ 
املقرب انه اعطى القرار لدرس اعادة فتح تلفزيون املســتقبل 
وجريدة املستقبل اذا حسم موضوع اجراء االنتخابات النيابية، 
وهــذا لن يظهر اال منتصف كانون الثاين،  ولذلك تؤكد املصادر 
املتابعة ان فرص اجراء االنتخابات وتاجيلها متساوية ولن تبدل 

الضغوطات الدولية والعربية هذه املعادلة. 

{ امللفات املعيشية {
ويف ظل هــذه االجواء املقلقة وتعطيل مجلس الوزراء فان 
االتجاه عند بعض االطراف مييل لتبني بدعة دستورية عنوانها 
» املراسيم   والقرارات تصبح نافذة مبجرد توقيع عون وميقايت 
ووزير املالية يوســف خليل، ومن دون جلسة ملجلس الوزراء  
القرارها، وهذا ما ســيعتمد يف مرسوم تصحيح بدالت النقل 
العام واعطاء حوافز مالية كام اعلن وزير العمل مصطفى بريم   
فيــام يؤكد الرئيس ميقــايت ان التنفيذ ينتظر اجتامع مجلس 
الوزراء القرار اكر من 100 بند  ومرســوم ومن ضمنها بدالت 
النقــل، فهل يحل هذا الخالف و تتم االســتعاضة عن مجلس 

الوزراء باجتامعات اللجان الوزارية والزامية نتائج اجتامعاتها 
بتواقيع الطوائف الكربى املارونية والشيعية والسنية، وهذا ما 
يرفضه ميقايت حتى االن واملرص عىل ان هذه الصالحية ملجلس 

الوزراء مجتمعا«.
ويف املجــال االجتامعي، اعلن الرئيس ميقايت بدء التســجيل 
عىل املنصة االلكرتونية للعائالت الفقرية للحصول عىل البطاقة 
التمويليــة عىل ان يبدأ الدفــع اوائل الـ 2022 مع اعتامد معايري 
شــفافة يف اختيار العائالت التي يفوق عددها 650 الف عائلة، 
علام ان التمويل مل يتم االتفاق عليه مع البنك الدويل لجهة تحويل 
االموال املقررة لتنفيذ بعض املشاريع املمولة من املنظامت الدولية 
 اىل متويل  البطاقة التمويليــة، كام ترغب الحكومة اللبنانية.
، عاد الهم الصحي ليشكل قلقا فعليا لكل  واضافة اىل الهم املعي
اللبنانيني مع ارتفاع اعداد كورونا اىل ما يقارب 2000 اصابة امس، 
وســط وضع صحي صعب يعاين منه اللبنانيون عىل  االصعدة 
كافة لجهة فقدان االدوية باالضافة اىل معاناة املستشفيات، وقد 
اتخذت لجنة الصحة اجراءات للوقاية ومددت العطلة املدرســية 
ودعــت املواطنني اىل االقبال عىل اللقاح النه الرشط االســايس 
للوقاية ، لكن املشكلة متثلت بحض اللجنة املواطنني عىل االقبال 
عىل اللقاح واجراء الفحوصات الدامئة عىل نفقتهم، وهذا ما يزيد 

من االعباء عىل الناس املحارصين بكم هائل من االزمات.
ويف املجال املعي والنقــايب، ونتيجة عدم تنفيذ الوعود 
الحكوميــة للمعلمني باعطائهــم الحوافز املالية، فان القطاع 
الرتبــوي نفذ ارضابا عامــا ليومني، مــع التهديد باالرضاب 
املفتــوح، امــا عمــل الوزارات فــام زال مقتــرصا عىل يوم 
االربعاء بانتظار االرضاب الشــامل بعد االعياد، وكل ذلك يأيت  
بالتزامــن مع رصف جامعي يف بعض املؤسســات الخاصة 
واعالن بعــض املصارف عن لوائح جديدة للرصف من الخدمة 
واقفال فروع، مع نســبة هجرة مرتفعة من الشباب، »وقرف 
عــام«  يشــمل كل النخب وعموم الشــعب اللبنــاين، ولوال 
امــوال املغرتبني وادويتهم والتعاضد  االجتامعي والتقشــف 
 الواســع لكانت الكارثة قد وقعت منذ اشــهر، وااليت اعظم .

الذي يعملون بالساعة! هذه الخسائر التي زادت من وقع األزمة 
اإلقتصادية زادت أيًضا مع الجرمية التي استهدفت مرفأ بريوت 
والتي أجربت العديد من الرشكات عىل اإلقفال وقضت عىل أالف 

الوظائف!
إًذا ومام تقّدم نرى أن عملية اإلقفال ليســت بحٍل ملشــكلة 
كورونــا، وما يجب القيام به هو باألحــرى التخيّل عن فكرة 
املفاضلة بــني الصّحة واإلقتصاد واســتبدالها بالتعايش مع 
الفــريوس من خالل تطبيق إجراءات وزارة الصحة  أي وضع 
الكاّممــة والتباعد االجتامعي وخفض أعداد األشــخاص يف 
األماكــن املقفلة وغريها من اإلجراءات التي تحّد من انتقال 
الفريوس من شخص إىل آخر مع التشّدد الصارم يف تطبيق هذه 

اإلجراءات وإنزال أشّد العقوبات املالية باملخالفني.
ّ الفريوس هو قرار سيرّض حكاًم  إن اعتامد اإلقفال ملنع تف

باإلقتصاد وســيكون له تداعيات عىل طالب املدارس الذين مل 
يخرجوا حتى الســاعة من تداعيات إقفال العام املايض وأوائل 
هذه العام. من هذا املنطلق عىل املسؤولني التنّبه اىل التداعيات 
اإلقتصادية التي ستنتج من اإلقفال وعدم اإلستسهال يف أخذ 
قــرار اإلقفال، ألن قراًرا مثل هذا القــرار يجب أن يكون هناك 
اســرتاتيجية خلفه مثاًل عزل الفــريوس ومالحقة املصابني 
وعزلهــم بالطبع مثل هذه اإلســرتاتيجية غري موجودة يف 
حالــة لبنان نظًرا إىل ضعف القــدرات املالية للدولة اللبنانية 

والشلّل الحكومي الحايل.
يف هذا الوقت، يظهر إىل العلن الرّضر الذي شكّله قرار الرفع 
( حيث ارتفعت أســعار بعض  الجزيئ للدعم عن األدوية )35
األدويــة إىل أكــر من عرشة أضعاف، وهــو ما يضع املر 
املصابني بأمراض مزمنة ومستعصية يف حالة كارثية نهايتها 
الحتمية املوت! هذا األمر يُحّمل كالً من الحكومة  ووزارة الصحة 
مســؤولية قانونية نظًرا إىل التداعيات الخطرة عىل املستوى 

العام، لقرار رفع الدعم. من هذا املنطلق، نرى أن عىل الحكومة، 
 impact وبالتحديد وزارة الصّحة، إنشاء منّصة شبيهة مبنّصة
للقاحــات وتكون مهّمتها تســجيل املر املصابني بأمراض 
مزمنة ومســتعصية عىل أن تكــون هذه املنّصة تحت إرشاف 
وزارة الصحــة ويتّم التأكّد من صحة املعلومات فيها من خالل 
بيانات الضامن وغريها من املؤسسات الضامنة األخرى، وذلك 
تفاديًا لعمليات الفساد التي يقوم بها التّجار عرب تهريب األدوية 

إىل الخارج وعرب اإلحتكار بهدف رفع األسعار.
أيًضــا ومع اســتفحال األزمة، أصبح مــن الرضوري إقرار 
البطاقة التموينيــة التي تقف اليوم عند أقدام املجلس النيايب 
بانتظــار إلغــاء التعديالت التي قام بهــا املجلس النيايب عىل 
اتفاقية القرض مع البنــك الدويل حول إدارة البطاقة )قانون 
2020/219( والتي رفضهــا البنك الدويل وكان من املفروض 
إقرارها يف الجلســة األخرية للمجلس النيايب، إال أن الحسابات 

السياسية كانت أقوى وتّم تطيري نصاب الجلّسة!

لقد أصبح إقرار البطاقة التموينية رضورة قصوى نظًرا إىل 
الرتّدي الواضح يف سعر رصف اللرية يف السوق السوداء وغياب 
أي رقابة رســمية عىل األســعار، خصوًصا عىل أسعار املواد 
الغذائية واملحروقات واألدوية. هذه املواد هي من األساســيات 
، وبالتايل هناك  التي تســمح للمواطن بالعيش بالحــّد األد

رضورة للقيام بخطوتني أساسيتني:
- إلغاء التعديالت عىل إتفاقية القرض مع البنك الدويل والتي 
أُدخلت يف القانون 2020/219، وإقرار البطاقة والبدء بالعمل 

بها يف أقرب وقت
- زيادة الرقابة عىل األســعار ومكافحة التالعب باألسعار 
الذي يقوم به بعض التجار من خالل دوالر الســوق السوداء، 
خصوًصا أنه أصبح من املعروف أن األســعار املامرســة فعلًيا 
يف بعض القطاعات تفوق سعر السوق السوداء بعّدة االف من 
اللريات للدوالر الواحد، وهو ما يشــكّل عملية مخالفة للقانون 

ويجب محاسبة مرتكبيها وسوقهم أمام العدالة.

باقــر قاليبــاف أمس األربعاء عــن أمله يف 
رفــع العقوبات االقتصاديــة عن بالده عرب 
مفاوضات مرشفة، والتوصل إىل اتفاق عادل 

وجيد، وفق تعبريه.
ويف كلمــة ألقاها خالل اجتامع مشــرتك 
للحكومة والربملــان بحضور الرئيس إبراهيم 
رئيــي، أقــر رئيس الربملان مبشــاكل عدة 
تواجهها بالده وأبرزها االقتصاد ونقص املياه 
وانخفاض النمو السكاين، مؤكدا عىل رضورة 
اتخاذ قرارات وصفها بالصعبة والشــجاعة 

لحلها.
وقبيل بدء الجولة الجديدة من املفاوضات، 
أكدت واشــنطن وطهران مرارا استعدادهام 
للعــودة املتبادلــة التفاق عــام 2015 الذي 
انســحبت منه إدارة الرئيس األمرييك السابق 
دونالــد ترامب عــام 2018، يف حني قلصت 
إيران التزاماتها املرتتبة عليه ردا عىل استمرار 

العقوبات.

{ تخصيب اليورانيوم {
يف األثناء، قالــت الوكالة الدولية للطاقة 
الذريــة إن إيران بدأت تخصيــب اليورانيوم 
بنسبة 20 مبنشأة »فوردو« التي تم إنشاؤها 

داخل جبل مبحافظة ُقم.
وأضافت الوكالة يف تقرير للدول األعضاء 
فيها، أن إيران تســتخدم أجهزة طرد مركزي 

متطورة يف عملية التخصيب.
وتابعت أنها تحققت من أن إيران استخدمت 
يورانيوما مخصبا بنسبة 5 يف مجموعة من 
أجهــزة الطرد املركزي من نوع »160 آي آر 6« 

. للحصول عىل تخصيب بنسبة 20
وأكــدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها 
ســتزيد وترية عمليات التحقق داخل منشأة 
فوردو، مشرية إىل أن طهران وافقت عىل ذلك.

يف املقابل، ردت الخارجية اإليرانية بالقول 
إن التقارير اإلعالمية بشــأن نــووي إيران 
أكاذيب هدفها تدمري احتامل نجاح مفاوضات 

فيينا.

{ مسار املفاوضات {
وقــد عرقلت مســار التوصل التفاق خالل 
الجوالت الســابقة بني إيــران والغرب بعُض 
املســائل منها الخالف عــىل العقوبات التي 
فرضت عىل إيران بعد انســحاب واشنطن من 
االتفاق النــووي، إذ تطالب إيران برفع كافة 
العقوبات املفروضة عليها يف فرتة رئاســة 
دونالد ترامب، يف حني تقول الواليات املتحدة 

إنها لن ترفع كافة العقوبات.
وتقــول إيران إنها لن ترتاجع عن خطواتها 
النوويــة إذا مل تُرفع كافة العقوبات بشــكل 

عميل، وتطالــب طهران واشــنطن بتقديم 
ضامنات لعدم تكرار انسحاب اإلدارة األمريكية 

من املفاوضات النووية.
من جهتها، تطالب واشنطن طهران بالرتاجع 
عن كل الخطــوات املخالفة لالتفاق النووي، 
ومنها رفع مســتوى تخصيب اليورانيوم إىل 
، كام  20 من املســتوى السموح به وهو 3
أن الواليات املتحدة ترفض رفع حظر التســلح 

عن إيران.
والتأكــد من رفع العقوبات بشــكل عميل 
يتطلب إجراءات من املمكن أن تأخذ وقتا، وهذا 
يتعارض مع طلب الواليات املتحدة اتخاذ إيران 
خطوات بخصوص برنامجها النووي بالتزامن 

مع رفع العقوبات.

{ موقف »إرسائيل« {
وبشأن املوقف اإلرسائييل من اتفاق محتمل 
بفيينا، يعتزم وزير الدفاع بيني غانتس التوجه 
إىل واشنطن األسبوع املقبل ملناقشة ما تصفه 
تل أبيب بالتهديد النووي، حســب ما أفادت به 

صحيفة جريوزامل بوست اإلرسائيلية.
ويأيت القلق اإلرسائييل -حســب ما نقلته 
الصحيفــة- من أن الواليــات املتحدة تدرس 
اتفاقــا يرفع بعض العقوبــات مقابل تجميد 

إيران برنامجها النووي.
ويحذر مسؤولون إرسائيليون القوى العاملية 
من أن رفع العقوبات املفروضة عىل إيران قد 

يؤدي إىل عمل عسكري من قبل »إرسائيل«.
ويقول املســؤولون اإلرسائيليــون إنه إذا 
رفعت الواليات املتحــدة العقوبات عن إيران، 
فإن طهران قد تصــل إىل العتبة النووية يف 
غضون 6 أشهر، ووقتئذ ميكن إلرسائيل »اتخاذ 

إجراء أحادي الجانب«.
كذلك، اجتمع وزير الخارجية اإلرسائييل، يائري 
البيد، مع الرئيس الفرني، اميانويل ماكرون، 
وناقش معه استئناف املباحثات النووية يف فيينا 
مع إيران. وبعد انتهاء االجتامع، قال يائري البيد: 
»بعد ســنوات عديدة أصبح موقف »إرسائيل« 
مسموعا وحازما«، مشددا عىل أنه »يجب عدم 
رفع العقوبات عن ايران«. وأضاف: »يجب تشديد 
العقوبــات، ويجب أن نفرض عىل إيران تهديدا 
عســكريا حقيقيا، ألن هذا فقط سيمنعها من 

االستمرار يف سباق التسلح النووي«. 
ويف تطرقــه إىل املباحثــات النووية مع 
طهران يف العاصمة النمساوية، أوضح البيد 
قائال: »سباق التسلح لن يتوقف هنا، وسباق 
التســلح لن يتوقف يف مباحثات فيينا، سوية 
مع رئيــس الحكومة، نفتــايل بينيت، ومع 
وزيــر الدفاع، بيني غانتس، الذي سيســافر 
إىل واشــنطن األســبوع القادم، وسنستمر 
يف العمل حتــى يفهم العامل التهديد اإليراين 

بالكامل«.

فور وصوله للمشاركة باالجتامع الوزاري للناتو بأن 
أي عملية عســكرية تنتهك سيادة أوكرانيا ستقابل 
»بعواقب وخيمة«، مضيفا أن الدامنارك مســتعدة 

للمشاركة يف عقوبات »قاسية«.
وكان حلف شــامل األطلــي والواليات املتحدة 
وجها سابقاً تحذيرات شديدة اللهجة لروسيا بأنها 
ستدفع مثنا باهظا عن أي عدوان عسكري جديد ضد 
أوكرانيا، وهو ما ردت عليه موسكو بتحذير الحلف 

من مغامرة عسكرية رشق أوكرانيا.
وقال األمني العام للناتو ينس ستولتنرب الثالثاء 
- يف اليــوم األول لالجتامع الــوزاري- إن الحلف 
نــرش قوات قتالية رشقي أوروبا ألول مرة بســبب 

التهديدات الروسية.
وأضاف ســتولتنرب أن وجــود الحلف يف رشق 
أوروبــا ويف كل من بحر البلطيق والبحر األســود 

غرضه دفاعي وليس الستفزاز أحد.
وكان الرئيــس الــرويس فالدميري بوتني قال إن 
بالده ســتضطر إىل الترصف إذا وضع حلف الناتو 
بقيادة الواليات املتحدة صواريخ يف أوكرانيا ميكن 

أن ترضب العاصمة موسكو يف غضون دقائق.
واقرتح بوتني أمس األربعــاء عىل الغرب »البدء 
يف مفاوضات جدية حول ضامنات لعدم توســع 
الناتو باتجاه حدود روســيا«، مشددا عىل أن الغرب 
مســتمر يف تجاهل هواجس روسيا يف ما يتعلق 

بتهديد أمنها.
وقال الكرملني إنه قلق من حشــد أوكرانيا قواتها 
يف إقليــم دونبــاس )رشقي أوكرانيــا(، مام يزيد 
احتامالت رغبة كييف بحل النزاع عسكريا، مضيفا 
أنه ال ميكن الحديث عن خفض التصعيد فيام ينترش 

أكر من 120 ألف جندي أوكراين يف دونباس.
مــن جهتها، قالت أوكرانيــا أمس إنها ترغب يف 
إجراء محادثات مبارشة مع موســكو من أجل إنهاء 
الحرب ضد املســلحني االنفصاليني الذين تدعمهم 

روسيا يف إقليم دونباس قرب الحدود مع روسيا.
وقال الرئيس األوكراين فولودميري زيلينسيك يف 
خطاب أمام برملان بالده »يجب أن نقر بأننا لن نكون 
قادريــن عىل وقف الحرب دون مفاوضات مبارشة 
مع روســيا«. وتخوض كييف حربا منذ العام 2014 
مع انفصاليني موالني لروسيا يف الرشق األوكراين.

والثالثاء، قالت املتحدثة باســم وزارة الخارجية 
الروســية يف مؤمتر صحفي إن إرســال الجيش 
األوكــراين تعزيزات إضافيــة إىل دونباس انتهاك 

التفاقيات مينسك.
واتهم وزير الخارجية الرويس ســريغي الفروف 
أمس الناتو بالســعي إىل تحويــل أوكرانيا لدولة 

معادية لبالده.

{ مناورات حدودية {
ويف ظــل تصاعد التوتر وتبادل االتهامات، قالت 
روسيا إنها بدأت مناورات عسكرية شتوية دورية 
يف منطقتها العسكرية الجنوبية، والتي تقع أجزاء 

منها عىل الحدود مع أوكرانيا.
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن 10 آالف جندي 
انتقلوا إىل مواقع التدريب يف جميع أنحاء املنطقة 
الشاســعة، والتي تقع أجزاء منها عىل الحدود مع 
دونباس، كام تجري املناورات يف شبه جزيرة القرم 
األوكرانية التي ضمتها روسيا إليها يف العام 2014.

وذكرت الوزارة أن وحدات املشــاة اآللية ستشارك 
يف املناورات التي ســتقام يف أكر من 30 ســاحة 

تدريب عىل األقل يف 6 مناطق.
من جهة أخرى، قــال وزير الخارجية األمرييك 

أنتوين بلينكــن، أمس األربعاء، إن الواليات املتحدة 
لديها أدلة تثبت أن روســيا تعتزم شن هجوم عىل 
أوكرانيــا. وأوضح بلينكن خــالل مؤمتر صحفي: 
»يف األسابيع األخرية، كثفت روسيا خططها لشن 
عمل عسكري محتمل يف أوكرانيا، مبا يف ذلك نرش 
عرشات اآلالف مــن القوات القتالية اإلضافية قرب 

الحدود األوكرانية«.
وأضاف الوزير األمرييك أن »واشنطن قلقة بشدة 
من أدلة عىل تحضري روســيا خططــا، لتحركات 
عدوانية كبرية ضد أوكرانيا«، مشريا إىل أن »الخطط 
الروسية تشمل جهودا لزعزعة استقرار أوكرانيا من 

الداخل، بجانب عمليات عسكرية ضخمة«.
كــام قال مســؤول كبــري يف وزارة الخارجية 
األمريكية إن وزير الخارجية أنتوين بلينكن سيعقد 
اجتامعا مع نظــريه الرويس الفروف عىل هامش 
قمــة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا التي تعقد 
يف العاصمة السويدية ستوكهومل اليوم الخميس.

وقال املسؤول إنه قبل االجتامع مع الفروف سيعقد 
بلينكن اجتامعا منفصال مع نظريه األوكراين كوليبا 
عىل هامش القمة نفســها. وكان بلينكن أعرب عن 
قلق واشنطن العميق من تحركات روسيا العسكرية 
عىل حدود أوكرانيا، وأضاف أن أي عدوان جديد عىل 
أوكرانيا ســتكون له عواقب وخيمة، وأكد أن بالده 

تراقب عن كثب التحركات الروسية.

{ مباحثات هاتفية {
ورصح وزير الخارجيــة الرويس أمس األربعاء 
بأنه ســتجري محادثات هاتفية بني الرئيس بوتني 
ونظــريه الرتيك رجب طيــب أردوغان موضوعها 
األزمة بني موســكو وكييف، وستناقش املحادثات 
عرض أنقرة التوســط ملعالجــة التوتر القائم بني 

روسيا وأوكرانيا.

لالعتقــاد بأن فرتة حضانة أوميكرون تختلف عن 
أي متحورات أخرى لفريوس كورونا.

وكشــفت املنظمة أن بعض متحورات فريوس 
كورونــا تنطــوي عــىل خطر متزايد النتشــار 
 (Delta( »العــدوى، موضحة أن متحــور »دلتا
أصبــح املتحور األكر انتشــارا لفريوس كورونا 
يف الدول األوروبية. واعتــربت منظمة الصحة 
العامليــة أن عدم املســاواة يف توزيع اللقاحات 
هو من أكر األســباب مدعاة للقلق يف مواجهة 

الجائحة.
ويف الســياق، قال مســؤول مبنظمة الصحة 
العاملية »نعمل مع خربائنا لتحديد تأثري أوميكرون 

يف انتقال العدوى وشدة املرض«.
وصادقت منظمة الصحــة أمس األربعاء عىل 
بدء مفاوضات بشــأن معاهدة دولية للوقاية من 
األوبئة يف املســتقبل، وذلك بعد موافقة باإلجامع 
يف الجمعيــة العامة للمنظمــة املكونة من 194 

دولة عقب اجتامعات امتدت 3 أيام.
واعتربت املنظمة أن الحظر الذي يُفرض بســبب 
الجائحة ســيرتك عبئا ثقيالً عىل شــعوب العامل 
وميكنه أن يؤثر سلبا يف الجهود الصحية العاملية 
من خالل تثبيط البلــدان عن اإلبال عن البيانات 

وتبادلها. الوبائية 
ودعــت املنظمة املســافرين إىل البقاء حذرين 
ومتيقظــني ألي عالمــات تخــص الفريوس مع 
التطعيــم وااللتزام بالتدابــري الصحية يف جميع 

األوقات.

{ أوروبا مركز الجائحة {
من جهة أخرى، أعلنت منظمة الصحة العاملية 
أن أوروبا أصبحت مركزا لتف جائحة كورونا.

وقالت رئيســة املفوضية األوروبية أورسوال 
فــون دير الين لقد حان الوقت للتفكري يف اتخاذ 
قــرار بإلزامية التطعيــم يف االتحاد األورويب، 
مشــرية إىل أن العلــامء يؤكــدون أن اللقاحات 
والجرعــات اإلضافيــة توفر أكــرب حامية ضد 

الوباء.
وأضافت »نحتاج إىل أســبوعني للحصول عىل 

معلومات دقيقة يف ما يخص أوميكرون«.
وأوضحــت دير الين أن هنــاك زيادة كبرية يف 
أعداد املصابني بفــريوس كورونا، خصوصا ممن 

اللقاح. مل يتلقوا 

يس التحرير العام ارل ايوب ر
ــيس التحرير : حــنـا ايــــوب ـــب ر نـا
ــيـــس التحرير : نــور نعمة ــبة ر نا

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

هاتف : 1-2- 05/923830 - 03/811785

فاكس : 05/923773

االعالنات : 05/923776-923768-923767-923770

فاكس : 05/923771

info@addiyaronline.com


