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أنباء لبنانية

أنباء سوريةأنباء مصرية

رئيس جلنة التعليم البرملانية لـ «األنباء»: «التعليم» تدرس إنشاء 
أول مدرسة إلكترونية خلدمة الطالب املصريني باخلارج

القاهرة - مجدي عبدالرحمن 
 ناهد إمام - هالة عمران

كشف رئيس جلنة التعليم 
النــواب املصري  في مجلــس 
سامي هاشم في تصريح خاص 
لـ «األنبــاء» أن وزارة التربية 
والتعليم تستعد إلنشاء مدرسة 
إلكترونيــة ألبنائنــا الطــالب 
املغتربني لتواجدهم مع أسرهم 

في اخلارج.
املنــدوه  حســام  وقــال 
احلســيني القيادي في جلنة 
التعليم البرملانيــة إن حوارا 
مهمًا سيتم إجراؤه بني اللجنة 
التربيــة  البرملانيــة ووزارة 
املدرســة  حــول  والتعليــم 
اإللكترونية التي قدمت الوزارة 
اقتراحها للمجلس والتي تعني 
انه سيتم التعليم عن ُبعد من 
خالل موقع إلكتروني متخصص 
على شبكة االنترنت وحتديد 
توجهات املدرسة املقترحة عما 
اذا كانت تكنولوجية أو فنية 
وميكن تســميتها انها منصة 
تعليميــة إلكترونية تفاعلية 
تتيــح اكبر قدر مــن التعليم 
لطــالب مصر باخلــارج وفق 
املناهج املصرية دون غيرها.

واكد املندوه احلسيني في 
تصريح خاص أن هذا التوجه 
اجلديــد للدخول الــى التعليم 
عبــر املوقــع اإللكتروني يأتي 
في إطار التحوالت نحو الدولة 
الرقمية، وقال انه ال يستبعد أن 
تكون املدرسة املقترحة مدرسة 
تكنولوجية أو افتراضية ويحق 
للطالب املصــري في أي دولة 
حول العالــم الدخول إلى هذه 
املدرســة وتلقــي الشــرح في 

مختلف املواد.
من جهة اخــرى، أكد وزير 
املالية املصري د.محمد معيط، 
ثقتــه فــي صالبــة االقتصــاد 
املصري، وقدرته على التعامل 
اإليجابي املرن مــع التحديات 

مع رموز جمعية رجال األعمال 
املصريني، واجلمعية املصرية- 
اللبنانية لرجال األعمال، «إننا 
جنحنــا بالفعــل فــي احتواء 
صدمــات األزمــة االقتصادية 
الراهنة، حيث بادرت  العاملية 
احلكومة بحزمة مالية متنوعة 
وتخصيــص ١٣٥ مليار جنيه 
الرئاسية،  تنفيذا للتوجيهات 
لتخفيــف آثار األزمــة العاملية 
علــى املواطنــني والقطاعــات 
االقتصادية من خالل حتســني 
األجور واملعاشات بتبكير زيادة 

األساسية ومستلزمات اإلنتاج 
املســتوردة حتى نهاية الشهر 

اجلاري.
وأشــار إلــى أن االقتصــاد 
املصري ينمو ويكبر، مبا نشهده 
من مشــروعات قومية، تشكل 
حــراكا تنمويا غير مســبوق، 
يرتكز على بنية حتتية قوية 
أنفقنا على تطويرها ٤٠٠ مليار 
دوالر خالل ٧ سنوات، لتصبح 
أكثر قدرة على استيعاب حجم 

ضخم من االستثمارات.
من ناحية اخرى، نفى املركز 
اإلعالمي ملجلس الوزراء املصري 
ما انتشر من أنباء بشأن صدور 
قرار بإلغاء ارتداء الكمامة في 

املواصالت واألماكن املغلقة.
وأوضــح املركــز اإلعالمي، 
في بيــان، أنه قــام بالتواصل 
مــع وزارة الصحة والســكان، 
والتي نفت تلك األنباء، مؤكدة 
أنه ال صحة لصدور قرار بإلغاء 
ارتداء الكمامــة في املواصالت 
واألماكن املغلقة، وأنه لم يصدر 
أي قرار بهذا الشــأن. وشددت 
على استمرار قرار اللجنة العليا 
إلدارة أزمــة األوبئة واجلوائح 
الصحية بارتداء الكمامة بشكل 
إلزامــي علــى كل من يســتقل 
وســائل النقل اجلماعي العامة 
واخلاصة، وكذلك األماكن املغلقة، 
أو أثنــاء التردد أو التواجد في 
األماكــن العامــة املغلقــة التي 
تســتقبل اجلمهــور أو األماكن 
املفتوحــة التــي يتعــذر فيها 
التباعد االجتماعي، مع تطبيق 
الغرامــات املقــررة علــى غير 
امللتزمني. وأشارت إلى التزام كل 
اجلهات املعنية بتنفيذ القرارات 
الصــادرة عــن اللجنــة العليا 
إلدارة أزمــة األوبئة واجلوائح 
الصحية، مناشدة املواطنني عدم 
االنســياق وراء تلك الشائعات 
مع ضرورة االلتزام باتباع كل 
اإلجــراءات الوقائيــة للحد من 

انتشار ڤيروس كورونا.

العــالوات الدورية واخلاصة، 
اعتبارا من شهر أبريل احلالي، 
وزيادة حــد اإلعفاء الضريبي 
بنســبة ٢٥٪ مــن ٢٤ إلــى ٣٠ 
ألــف جنيه، لتخفيف آثار هذه 
التداعيات على املواطنني، بقدر 
اإلمــكان، والقطــاع الصناعي 
أيضا». وأضاف أنه ستتحمل 
اخلزانــة العامــة للدولة قيمة 
الضريبة العقارية املســتحقة 
عن قطاعات الصناعة ملدة ثالث 
سنوات، وقد مت حتديد الدوالر 
اجلمركي بقيمة ١٦ جنيها للسلع 

«املالية»: تخصيص ١٣٥ مليار جنيه لتخفيف آثار األزمة العاملية على املواطنني

العامليــة املتتاليــة بــدءا مــن 
جائحة «كورونا»، وما أعقبها 
من اضطراب شديد في سالسل 
اإلمداد والتوريد، وارتفاع حاد 
في أســعار الســلع األساسية 
خاصــة القمح، والســلع غير 
األساســية وقيمــة اخلدمات، 
الشــحن والنقــل،  وتكاليــف 
وتكلفــة التمويــل، ما أدى إلى 
معــدالت تضخم لم تشــهدها 
معظــم اقتصــادات العالم منذ 

أكثر من أربعني عاما.
وقال الوزير - خالل لقائه 

استقبال مليون و٥٠١ ألف جرعة من «فايزر» 
القاهرة ـ ناهد إمام

أعلن د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي 
والبحث العالــي والقائم بأعمال وزير الصحة 
والسكان املصري، استقبال مليون و٥٠١ ألف و١١٠ 
جرعات من اللقاح املضادة لڤيروس كورونا، من 
إنتاج شركة «فايزر» مقدمة من حكومة الواليات 
املتحدة األميركية، عــن طريق آلية كوفاكس، 
بالتعاون مع التحالف الدولي لألمصال واللقاحات 

«جافي»، مبطار القاهرة الدولي.

تأتي هذه الشحنة ضمن خطة الدولة للتنوع 
والتوسع في توفير اللقاحات املضادة لڤيروس 
كورونا، حفاظا على مكتسبات الدولة املصرية 

في التصدي للجائحة.
وأشار د.حسام عبدالغفار املتحدث الرسمي 
لوزارة الصحة والسكان، إلى أن لقاح «فايزر» 
حاصل على موافقة االســتخدام الطارئ من 
منظمة الصحة العاملية، وهيئة الدواء املصرية، 
موضحــا أن اللقاح عبارة عن جرعتني يفصل 

بينهما ٢١ يوما.

٣ من كل ٥ سوريني يعانون انعدام األمن الغذائي

«التجارة» حتّذر املقتدرين احلاصلني على «الذكية»: 
التصدق واملتاجرة بها غير مشروع

وكاالت: أعلــن برنامج األغذية العاملي، في 
تقريره الســنوي لعام ٢٠٢١، أن ثالثة من كل 
خمســة ســوريني يعانون من «انعــدام األمن 
الغذائي»، بعد االرتفاع املستمر ألسعار املواد 
الغذائيــة، وتدهور االقتصاد في جميع أنحاء 

سوريو.
وذكــر «األغذية العاملــي»، في تقريره، أنه 
فــي عام ٢٠٢١، ســجل عدد األشــخاص الذين 
حصلــوا على الغذاء في ســورية تراجعا عما 

هو في السنوات العشر األخيرة.
وبالرغم من وصول عدد املســتفيدين من 
احلصص الغذائية إلى نحو ٥٫٨ ماليني شخص 
شهريا، في نهاية ٢٠٢١، أدت االحتياجات املتزايدة 

إلى خفض حجم احلصص املقدمة لألسر.
وفي نهاية ٢٠٢١، وصل ســعر سلة الغذاء 
«املعيارية» الكافية إلطعام أســرة مكونة من 
خمســة أفراد ملدة شــهر واحد، إلــى ٢٢٠ ألف 
ليرة سورية، لتتجاوز قيمة أعلى راتب شهري 

حكومي (١١٢ ألف ليرة) بنسبة ٩٦٪.
وكانت النساء، بشكل خاص، األشد تضررا 
من الناحية املالية، حيث أفادت نحو ٣٠٪، بعدم 
وجود أي دخل إلعالة أسرهن، بحسب التقرير.
وعانــى نحــو ١٢٫٤ مليون شــخص (ما 
يقــرب من ٦٠٪ من الســكان) مــن «انعدام 
األمــن الغذائي» من عام ٢٠٢٠، وال يعرفون 
من أين ستأتي وجبتهم التالية، وهذا أعلى 

رقم سجل في تاريخ سورية بزيادة نسبتها 
٥٧٪ علــى عام ٢٠١٩، بحســب التقييم الذي 

أجراه البرنامج.
ويخطط البرنامج لتقدمي املساعدة بالقسائم 
النقدية في محافظة إدلب في ٢٠٢٢، ملنع االنقطاع 
احملتمل في تقدمي املســاعدة العينية بشــمال 

غربي سورية.
ولــم ميول إال ٥٠٪ مــن االحتياجات لعام 
٢٠٢١، البالغة ١٫٢٧ مليار دوالر أميركي، وكانت 
الواليات املتحدة وأملانيا أكبر جهتني مانحتني، 

بنسبة ٨٨٪ من جميع املساهمات الواردة.
مدير برنامج األغذية العاملي حذر أيضا، في 
مارس املاضي، من أزمة غذائية تلوح في األفق 
في املناطق املتضررة من احلرب في أوكرانيا، 
ومن بينها سورية، كما نبه إلى أخطار تفاقم 
املجاعة في جميع أنحاء العالم، بسبب توقف 

إنتاج وتصدير منتجات مثل احلبوب.
وبلغ عدد السوريني احملتاجني إلى مساعدة 
إنسانية نحو ١٤ مليونا و٦٠٠ شخص، بعد أن 
بلغ ١٣ مليونا و٤٠٠ ألف شخص خالل ٢٠٢١، 
وفــق تقرير األمم املتحــدة الصادر في ٢٣ من 

فبراير املاضي.
وكان األمني العام لألمم املتحدة، أنطونيو 
غوتيريش، قدم، في ١٢ من يناير املاضي، تقريرا 
يؤكد أن ٩٠٪ من الســوريني حتت خط الفقر، 
بينما يعاني ٦٠٪ منهم «انعدام األمن الغذائي».

حذرت وزارة التجارة الداخلية وحماية 
املستهلك من قيام بعض االشخاص املقتدرين 
ممن ال يحتاجــون الى البطاقة التموينية 
«البطاقة الذكية»، بإعطائها آلخرين بدعوى 
انها صدقة، داعية اياهم الى ان يتصدقوا من 
اموالهم اخلاصة وليس من أموال الدولة.

وقال مصدر مسؤول في وزارة التجارة 
في بيان على صفحتها على فيسبوك: الحظت 
دورياتنــا أن عــددا كبيــرا مــن املقتدرين 
احلاصلني على البطاقات التموينية يعطون 
بطاقاتهــم إلــى البوابــني فــي أبنيتهم أو 
لسائقيهم، وبعضهم يقول إن ذلك صدقة.

وأكد املسؤول أن أولئك البوابني يجمعون 
تلك البطاقات ويتاجرون باخلبز.

ولفت الى أن هذا الفعل أبعد ما يكون عن 
الصدقة، واصفا اياه بـ«سرقة للمال العام 

وحرمان مستحقي الدعم من دعم إضافي».
ولفــت املســؤول إلى أن هــؤالء الذين 
يجمعــون البطاقات ويتاجــرون باخلبز 
يجنون مئات اآلالف من الليرات السورية 
يوميــا من تلــك التجــارة املمنوعة وغير 

املشروعة.
وأكد أن املرسوم التشريعي رقم ٨ للعام 
٢٠٢١ ينص على جترمي هذا العمل، محذرا من 
أن كل من ميارس ذلك «التجميع واالجتار 
باملــواد املقننة يخضــع لعقوبات احلبس 
بعدة ســنوات وكذلك مــن أعطاه بطاقته. 
إضافة إلى تغرمي كبير يعادل عشرة أضعاف 
الكميات املتاجر بها استردادا للمال العام».

وختم املسؤول داعيا «من يرد أن يتصدق 
فليتصدق من ماله اخلاص وليس من مال 

الدولة واملواطنني».

هددت بعقوبة تصل إلى عدة سنوات وغرامات مالية ضخمة

املعركة الفعلية في دائرة الشمال الثالثة:  تدور املعركة 
الفعلية في دائرة الشمال الثالثة التي تضم بشري، 
زغرتا، الكورة، والبترون، على مقعدين أرثوذكسيني 
في الكورة، تتنافس عليهما كل األحزاب واملجتمع 
املدني واملستقلني والعائالت. في حال نال املجتمع 
املدني حاصال، سيكون على شكل مقعد في الكورة، 
وإذا نــال التيــار الوطني احلر حاصلني ســيكون 
أحدهما فــي الكورة، وإذا متكنت القوات من تأمني 

٤ حواصل سيكون ربحها اإلضافي في الكورة.
وتتجه األنظار الى أصوات الشارع السني في هذه 
الدائرة، والتي تقارب الـ ٥٠٠٠ صوت ونيف، وهذه 
األصوات جير الرئيس سعد احلريري معظمها في 
انتخابــات ٢٠١٨ الى حليفه حينذاك الوزير جبران 
باســيل، في حني أن املشــهد االنتخابــي تغير في 
اســتحقاق ٢٠٢٢ بعد انســحاب احلريــري، فبات 

الشارع السني في
حيرة من أمره، ويبدو أقرب الى تيار «املردة»، 
كون العالقة بني سليمان فرجنيه واحلريري التزال 

على حالها.
تبقى أصوات احلزب «القومي» في الكورة، وسوف 
تتشــتت بني النائب ســليم ســعادة املتحالف مع 
«املردة»، ووليد العازار املتحالف مع التيار الوطني 
احلر، وكفة امليزان متيل نحو سعادة كونه يرتكز 

على قاعدة شعبية إضافية غير حزبية.

 زيارة قواتية انتخابية ألدما:  زار وفد من حزب القوات 
اللبنانية بتكليف من رئيس احلزب سمير جعجع، دارة 
النائب السابق سليم كرم في أدما، وضم الوفد عضو 
تكتل «اجلمهورية القوية» النائب جوزف اسحق، أمني 
سر التكتل النائب السابق فادي كرم، املرشح عن املقعد 
املاروني في دائرة البترون غياث يزبك، املرشحني على 
الئحة القوات في زغرتا مخايل الدويهي وماغي طوبيا 
وفؤاد بولس، ومســؤولني في القوات. وهذه الزيارة 
ال ميكن فصلها عن االنتخابات التي ارتفعت درجتها 
في دائرة الشــمال الثالثة وقد يكــون لها تأثير على 

التصويت في زغرتا.
واجلدير بالذكر أن النائب السابق سليم كرم كان تقدم 
بترشحه الى االنتخابات عن أحد مقاعد زغرتا املارونية 
ثم سحبه قبل ٣٠ مارس، وأنه فاز في انتخابات ٢٠٠٩ 
متحالفا مع رئيس تيار «املردة» سليمان فرجنية ولم 
يحالفه احلظ في انتخابات ٢٠١٨، وكان أيضا مرشحا 

في الالئحة نفسها مع فرجنية.

ال الئحة مدعومة من بهاء احلريري في بيروت: ردا على اللغط 
الدائر حول الئحة مدعومة من الشيخ بهاء احلريري، 
أكد مصدر مسؤول في حركة «سوا للبنان» أنه ال 
الئحة في بيروت مدعومة منه ومن «حركة سوا»، 
مع احلرص على دعم املرشــحني التغييريني فقط، 
وكل ما يشــاع غير ذلك ال أســاس له من الصحة. 
وكانت سرت أنباء عن أن بهاء احلريري سيخوض 
املعركة االنتخابية في دائــرة بيروت الثانية عبر 
الئحة تضم عددا من األسماء من بينها خلود وتار 
القاسم (ترشحت عن املقعد السني في بيروت في 
الدورة املاضية)، وأحمد مختار خالد، وفؤاد الديك، 
وسمير احللبي ومحافظ بيروت السابق نقوال سابا. 
وقالت املصادر إن احلريري قرر رعاية هذه الالئحة 

كونها تضم مستقلني.

االنتخابات النيابية بني التأكيد والتصعيد املتفجر.. 
واملغتربون يخشون من تعطيلها بإضراب موظفي «اخلارجية»

بيروت ـ عمر حبنجر

الفريــق الرئاســي يعــول 
علــى زيــارة بابــا الڤاتيــكان 
فرنسيس الى لبنان، لذلك يصر 
على أن الزيارة حاصلة، رغم 
توضيحات مصادر في الڤاتيكان 
توحــي بأنها غير محســومة. 
وكل الفرقــاء اآلخرين، يرون 
مفتاح الفرج، بعودة السفراء 
اخلليجيــني، أو بعضهم على 
األقــل، والنــاس، تائهــة بــني 
انتخابات أو ال انتخابات، رغم 
اقتراب ساعة الصفر االنتخابية.
ومــن هنــا، رمبــا بــرودة 
حمالت املرشحني، حيث الصور 
والالفتــات أقــل حضــورا في 
الشوارع والساحات خصوصا 
فــي طرابلس، التــي تتنافس 
فيهــا ١١ الئحــة، أو بيــروت، 
حيــث تقتصــر احلمالت على 
الزيارات اجلماعية للمرشحني 
على زيارة املراجع الدينية أو 
السياســية، فــي وقــت بدأت 
تولــي  املرجعيــات  بعــض 
السياســية  اهتماما باملخارج 
املستحدثة لألزمات في بعض 
البلدان وآخرها املجلس القيادي 
في اليمن. صحيفــة «النهار» 
البيروتيــة، مــا زالت تتحدث 
عن «تصعيد فتفجير لتطيير 
االنتخابات»، وتذكر «بتفجير 
كنيسة سيدة النجاة عام ١٩٩٤، 
لتبرير اعتقال سمير جعجع، 
وبالتالــي إلطالق يد خصومه 

في السلطة والنفوذ».
وفي هذا السياق، غرد رئيس 
حركة التغيير إيلي محفوض 
عبــر «تويتــر»، الفتــا الى أن 
القــوى األمنيــة التــي اجتمع 
مجلس أمنهــا «الداخلي أمس 
برئاســة وزير الداخلية بسام 
املولــوي، الى ضــرورة األخذ 
بعني االعتبار الرسائل املشفرة 
التي تلقاها املرشح لالنتخابات 
فارس ســعيد (دائرة جبيل ـ 
كســروان) فقاتل قادة ١٤ آذار 
يســرح وميرح بيننا مرتاحًا 
ومتفلتًا مــن العدالة ومعرقال 
أي حتقيــق فــي جرائمه على 

وقد وّقع الرئيس ميشــال 
عون مرسوم القانون اخلاص 
بفتــح اعتمــاد اســتثنائي في 
املوازنة للعام احلالي لتغطية 
نفقــات االنتخابــات النيابية، 
وأحاله للنشــر فــي اجلريدة 
القانون  الرســمية. ويقضــي 
بتحويــل مبلــغ ٢٦٠ مليــار 
ليــرة لبنانية مبــا يعادل ١١٫٧ 
مليــون دوالر أميركي تقريبا، 
إلــى حســاب وزارة الداخلية 
والبلديات إلجراء االنتخابات 
النيابية فــي الداخل واملقررة 
في ١٥ مايــو املقبل، باإلضافة 
إلــى حتويــل مبلــغ ٦٠ مليار 
ليرة لبنانية إلى حساب وزارة 
اخلارجيــة واملغتربني إلجراء 
تصويت اللبنانيني في اخلارج 

يومي ٦ و٨ مايو املقبل.
وأعلــن الرئيــس عون عن 
ترحيب لبنان مبراقبة االحتاد 
األوروبي لالنتخابــات. وأبلغ 
رئيس بعثة االحتاد األوروبي 
للمراقبــة النائب فــي البرملان 
األوروبي جورجــي هولفيني 
خالل استقباله امس مع أعضاء 
البعثة، بأن العقبات االقتصادية 
واملالية الصعبة كان من املمكن 

في حــال أخفقت احلكومة في 
إيجاد صيغة مالئمة تقنع هؤالء 
بالقيام بدورهم من خالل تقدمي 
بــدل مادي مالئم، اليزال حتى 
اآلن مبهمــا. والثانيــة تتعلق 
بتأمني الطاقــة الكهربائية في 
اليوم االنتخابي الطويل، وهو 
أمــر دونه عقبــات حتى اآلن. 
وقد أبلغ رئيس مجلس إدارة 
كهربــاء لبنــان كمــال حايك، 
وزير الداخلية بســام مولوي 
بــأن مؤسســة كهربــاء لبنان 
لــن يســعها توفيــر الكهرباء 
لنحو ٣٥٪ مــن أقالم االقتراع 
على األقل، ما يحتم استئجار 
مولــدات كهربائية. أما الثالثة 
فترتبط بتأمني األموال الالزمة 
إلجراء عملية اقتراع ســليمة 
فــي دول االغتــراب، فــي ظل 
مخاطــر جديــة حتــول دون 
تأمني املبالغ املطلوبة لتغطية 
النفقات اللوجستية، وبغياب 
أي مؤشــر ملموس حتى اآلن 
حيال قــدرة املصرف املركزي 
على تأمني الدوالرات املطلوبة.
بــدوره، تخــوف رئيــس 
«جتمع رجال األعمال اللبنانيني 
الفرنســيني» األمــني العــام لـ 

«املنتــدى اللبنانــي للتنميــة 
أنطــوان منســى  والهجــرة» 
فــي بيــان لــه، مــن إضــراب 
موظفي وزارة اخلارجية يوم 
االنتخابات، إذ ميكن ملن ميون 
عليهم اإليحاء لهم بذلك في حال 

لم تعجبه األجواء».
غير ان هذه التأكيدات تخلط 
بني اإلرادة والتمنيات ويتوقف 
مآلهــا علــى طبيعــة احللول 
والتسويات، في املنطقة. وضمن 
املؤشرات األساســية، بتقدير 
املصادر املتابعة، عودة السفراء 
اخلليجيــني او بعــض منهــم 
الى بيروت فــي هذه املرحلة، 
وحتديدا خالل شهر رمضان، 
حيث يصعب إعطاء مثل هذه 
العودة، أي ايحاء بالتدخل في 
االنتخابــات، ففي هذه العودة 
اآلن، إعادة للدور العربي النشط 
في لبنان، واستكماال للمباحثات 
الســعودية ـ الفرنســية فــي 
باريس والتي مهدت مبساعدات 
ذات طابع انساني للبلد الغارق 

في بحيرة من الفساد.
أما في حال تأخرت العودة 
الديبلوماسية، جماعية كانت 
او ثنائيــة او حتــى افراديــة، 
فذلــك يعنــي بــرأي املصادر 
املتابعة، تأجيل اســتحقاقات 
أخــرى كثيــرة، فــي طليعتها 
زيــارة البابا فرنســيس، ألن 
الڤاتيــكان يريدها زيارة «للم 
شمل اللبنانيني»، ومع استمرار 
غياب احلضور والعربي، ال يرى 

اركان الڤاتيكان نفعا منها.
وأكثر من ذلك، فإن املعلومات 
املتوافرة لـ«األنباء» تفيد بأن 
الڤاتيكان حــدد بالفعل موعد 
الزيارة في الرسائل التي وجهها 
الى بعبدا في ١٣ يونيو املقبل أي 
بعد االنتخابات النيابية بحوالي 
الشهر، حيث تكون االنتخابات 
جرت واحلضور العربي عاد، 
وبات البلد فــي عهدة حكومة 
تصريف االعمال ما تعطي معها 
الزيارة ثمارها، أما اذا لم يحصل 
شيء من هذا فلن يعود هناك من 
مبرر أو منتوج سياسي يوازي 

أهمية الزائر الكبير.

التخفيــف مــن حدتهــا علــى 
املقترعني لو اعتمد «امليغاسنتر» 
لكن السلطة التشريعية أسقطت 
هذا اإلجراء الذي كان من شأنه 
أن ميكن الناخب من ممارســة 
حقه الدستوري وهو في مكان 
ســكنه، ما قد ينعكس تراجعا 
في إقبال الناخبني على صناديق 

االقتراع.
بدوره، لفت هولفيني الى ان 
نحو ٢٠٠ مراقب سيتولون هذه 
املهمة وســيبدأون عملهم قبل 
موعد االنتخابات ويستمرون 
الى ما بعدها في كافة املناطق.
الســفيرة  األثنــاء،  فــي 
األميركية في بيروت دوروثي 
شــيا عبــرت فــي لقاءاتها مع 
املسؤولني عن قلق بالدها من 
وجود تباطؤ غير مبرر في إجناز 
بعض املســائل اللوجســتية. 
هذا القلق الغربي، وخصوصا 
األميركي، مــن احتمال تأجيل 
أو نســف العملية االنتخابية، 
يبرره بطء اإلجراءات احلكومية 
في حسم ثالث مسائل أساسية 
األولى ترتبط بحضور املوظفني 
والقضاة الى دوائــر االقتراع 
والفرز، وهو أمر شديد اخلطورة 

مصادر لـ «األنباء»: ١٣ يوليو موعد مبدئي لزيارة البابا وحصولها يتأثر بعودة الديبلوماسية العربية

رئيس مجلس الوزراء جنيب ميقاتي  مستقبال في السرايا وفدا من بعثة االحتاد األوروبي ملراقبة االنتخابات النيابية في لبنان برئاسة كبير املراقبني جورجي هولفيني     (محمود الطويل)

ما يفعــل مبلف انفجــار مرفأ 
بيروت، داعيا هذه القوى الى 
حمايــة قادة الرأي. لكن وزير 
الداخلية ســارع الى استبعاد 
حصول أحــداث قد تؤثر على 
مسار االنتخابات، وقال إن هناك 
خطة أمنية ملواكبة هذا احلدث 

سيعلن عنها الحقا.
بدوره، أكد رئيس مجلس 
الــوزراء جنيــب ميقاتي «أن 
املقبلة  النيابيــة  االنتخابــات 
تكتسب طابعا أساسيا وتعلق 
عليهــا آمــال كثيــرة، كونهــا 
العمليــة  الترجمــة  ســتكون 
االولى لتوجهات الناس الذين 
انتفضوا في الساحات والسيما 

جيل الشباب منهم».
وشــدد في خالل استقباله 
التنفيــذي اجلديــد  املجلــس 
للرابطــة املارونيــة علــى أن 
هناك جوا في البلد يتعمد، منذ 
تشكيل احلكومة، التشكيك بكل 
شيء، مبا يوحي وكأن املطلوب 
منع البلد من النهوض مجددا 
وإبقاؤه في مرحلة االستنزاف 
الــى دائــرة  انتقالــه  وعــدم 
التعافــي املالــي واالقتصادي 

واالجتماعي».

انتخابات ٢٠٢٢


