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أنباء لبنانيةأنباء سورية

أنباء مصرية

لبنان عالق بني «التحقيقات» واإلضرابات.. و«بكركي» التفاق 
النواب املسيحيني على مرشح رئاسي «ينهي الفراغ»

بيروت - منصور شعبان - أحمد عز الدين

٣ ملفات مهمة متتد من بيروت إلى 
باريس لترسم املشهد اللبناني ابتداء 
من الغــد، وصوال إلى يوم األربعاء 
موعد اإلضراب العام الذي دعا إليه 
االحتاد العمالي العام وأعلنت املزيد 
من النقابات واالحتادات املشاركة فيه، 
وليس آخرها، احتاد نقابات موظفي 
وعمال الفنادق واملطاعم والتغذية 

الذي أعلن امس عزمه املشاركة.
فقد حددت األمانة العامة ملجلس 
الوزراء اللبناني صباح غد اإلثنني 
موعدا النعقاد اجللسة الطارئة الثالثة 
حتت عنوان «معاجلة األمور املطلبية 
امللحة». وأرسلت األمانة العامة جدول 
أعمــال من ٢٦ بنــدا، ضمنها ملفان 
مستعجالن: التربوي واالستشفائي 
إضافــة إلى شــؤون ماليــة طارئة 
وملحــة، وذلك رغم اخلالفات حول 
دستورية انعقاد اجللسات، لكن يبدو 
ان االعتراضات على هذه االجتماعات 
الى تراجع كون مواضيعها ال تقبل 
التأجيل من تأمني القمح للخبز إلى 
امللف التربوي، مع متســك املعلمني 

بإضرابهم «حتى نيل حقوقنا». 
ويتزامن انعقاد مجلس الوزراء 
مع ترقــب لتطورات ملــف انفجار 
مرفأ بيروت، حيث مازالت املواجهة 
مستمرة بني النائب العام التمييزي 
غسان عويدات والفريق املدافع عنه، 
وبــني احملقق العدلــي طارق بيطار 
وسط توقعات بتصعيد جديد، اللهم 
إال اذا جنحت محاوالت احتواء املوقف 
قبل االستجوابات التي أعلنها بيطار 
انطالقا مــن الغد بــدءا بالوزيرين 
السابقني نهاد املشنوق وغازي زعيتر 
لتتواصــل تباعا مــع املدعى عليهم 
من البيطــار الذين بلــغ عددهم ١٣

اخلماســي لــن يبحث في األســماء 
املتداولة للرئاسة، وأن بيانه اخلتامي 
ســيكون مبنزلة «خارطــة طريق» 
للنواب النتخاب رئيس «ميهد النتقال 
لبنان إلــى مرحلة جديدة». ونقلت 
صحيفة «الشرق األوسط» اللندنية 
عــن مصدر ديبلوماســي عربي في 
بيروت أن «انتخاب رئيس جمهورية 
يكون مقبوال عربيا ودوليا»، هو املمر 
اإللزامي إلنقاذ لبنان. ويقول مراقبون 
ان الديبلوماســيني مــن هذه الدول 
استمزجوا على مدى األسابيع املاضية 
مواقف مختلف األطراف على الساحة 
اللبنانية بهدف تأمني فرص جناح 
أي مبادرة تخرج عن هذا االجتماع، 

حتى ال تلد ميتة.
ويقابل هذا التحرك الدولي مساع 
محلية تقوم بها بكركي بعد اجتماع 
البطاركة املوارنة األخير، بهدف دعوة 
النواب املسيحيني لالتفاق على مرشح 
ينهــي الفراغ الرئاســي غير ان هذا 
املســعى يصطدم بالشــروط التي 
وضعتها القــوات اللبنانية لتأمني 

ضمانات جناحــه وموافقة مبدئية 
من اآلخرين.

وفي هذا اإلطــار، واصل رئيس 
القــوات اللبنانيــة ســمير جعجع 
حملتــه علــى «معطلــي انتخــاب 
الرئيس من أجل إيصال مرشــحهم 
فيما املطلوب االلتزام باالستحقاق 
بدال من تعطيله». وقال نريد مرشحا 
يتمتــع باحلد األدنــى من احلضور 
والهيبة واحلس السيادي اإلصالحي.

وفيما يتمســك الثنائي الشيعي 
بالوزير السابق ســليمان فرجنية 
مع مسعى لتأمني انتخابه بأكثرية 
النصف زائدا واحدا حتى لو عارضت 
الكتــل املســيحية الرئيســية وهي 
«القــوات» و«التيــار احلــر»، أعلن 
رئيس الكتائب سامي اجلميل موقفا 
الفتا بالكشف عن ان كتل املعارضة 
ستعطل انتخاب رئيس بأكثرية ٦٥

نائبا مما يعني ان تعطيل النصاب قد 
ينتقل من الثنائي الشيعي وحلفائه 
الــى املعارضــة الداعمة لترشــيح 

معوض.

اجتماع باريس يضع خارطة طريق وال يتداول في األسماء.. وجلسة حكومية ثالثة غداً بجدول من ٢٦ بنداً 

(محمود الطويل) وقفة تضامنية مع مرضى السرطان أمام السراي احلكومي رفضاً حلرمانهم من أدويتهم  

شخصية سياسية ومسؤوال أمنيا 
وإداريا. ولعل النقطة األخطر التي 
يتخوف منها املتابعــون هي ما إذا 
كان البيطار سيصدر مذكرات توقيف 
غيابية بحق املطلوبني لالستجوابات 
ان لم يحضروا وهل ستنفذ الضابطة 
العدلية إجراءاته أم متتنع عن ذلك 
وفق األوامر التي تبلغتها بناء على 

طلب املدعي العام التمييزي؟
ومن بيــروت إلى باريس، حيث 
أنهــى الســفير الفرنســي املكلــف 
تنســيق الدعم الدولي للبنان بيار 
دوكان زيارتــه لبيــروت، والتــي 
ميكن ان تعتبر متهيدية لالجتماع 
اخلماسي ملمثلي السعودية ومصر 
وقطر والواليات املتحدة وفرنســا 
مــن أجل لبنــان، رغــم ان عنوانها 
العريــض كان بحــث العقبات التي 
تؤخر جر الغاز من مصر والكهرباء 
من األردن، وإمكانية اســتثناء هذا 
امللف مــن عقوبات «قانون قيصر» 

ضد احلكومة السورية.
وأشارت مصادر إلى ان االجتماع 

الثلوج تداهم خيام النازحني شمال سورية 
ومنظمات تطلق نداءات إلغاثة قاطنيها

وكاالت: اســتنفرت فرق اإلغاثة احمللية 
العاملة شــمال غرب ســورية، بعد وصول 
العاصفة القطبية التي أدت الى انخفاض كبير 
في درجات احلرارة بالتزامن مع الهطوالت 
الثلجيــة الكثيفة التي عمت مناطق شــمال 
غــرب البالد وأضــرت بعشــرات املخيمات 
ودمــرت املئات مــن خيم النازحــني، حيث 
توقعت مصادر في األرصاد اجلوية أن يكون 
هذا األسبوع األكثر برودة هذا العام. وأدى 
تراكم الثلوج واملستنقعات الطينية إلى قطع 
الكثيــر من الطرقات  مــا أعاق وصول فرق 
اإلغاثة، كما أعلن فريق «منســقو استجابة 
ســوريا» و«الدفاع املدني الســوري». وقال 

«منسقو استجابة سوريا»، إنه تلقى مئات 
املناشــدات واالســتغاثات لتقدمي الدعم من 
عشرات املخيمات.  ووجه الفريق نداء عاجال 
الى جميع املنظمات اإلنسانية لتوفير الدعم 
الالزم للنازحني ضمــن املخيمات، وخاصة 
مواد التدفئة وإصالح األضرار داخل املخيمات 
والعمل على عزل اخليام بشــكل عاجل ملنع 

زيادة األضرار.
ورصد «الدفاع املدني» املعروف بـ «اخلوذ 
البيضاء» انهيار ٨ خيام بشكل كلي وتضرر 
١٢ خيمة بشــكل جزئي كحصيلة أولية في 
مخيمي «امللعب والنص» بناحية بلبل بريف 

عفرين شمالي حلب.

الثلوج تدمر خيام النازحني شمال غرب سورية

«اإلسكان»: أكثر من ٦٦٠٠ حجز مبدئي 
ألراضي الطرح األول في املدن اجلديدة

روسيا تتوعد بـ «النووي» إذا اسُتهدفت «القرم» 
وأوكرانيا تستنفر حتسبًا لهجوم نهاية فبراير

القاهرة - ناهد إمام

 قال وزير اإلسكان واملرافق واملجتمعات 
العمرانيــة د.عاصــم اجلــزار، إن عــدد 
احلجوزات املبدئية لألراضي بالطرح األول 
ضمــن آلية الطرح الدائــم لقطع األراضي 
الســكنية الصغيرة مبختلف مستوياتها 
باملدن اجلديدة، برنامج (مسكن) بلغ أكثر 
من ٦٦٠٠ حجز مبدئي، موضحا أن احلجز 
بدأ مــن يوم اخلميــس ٢٠٢٢/١٢/٨، وملدة 

شهرين، وينتهي الثالثاء املقبل.
وأضاف اجلــزار ان اإلقبال الكبير من 
املواطنني على حجز قطع األراضي السكنية 
مبختلف مستوياتها في املدن اجلديدة في 
هذا الطرح، يعــد دليال على جناح توجه 
الدولة، ممثلة في وزارة اإلسكان، لتنمية 
املدن اجلديدة، التي تســهم في استيعاب 
الفــرص  الســكانية، وتوفيــر  الزيــادة 
االستثمارية وفرص العمل، وحتقيق جودة 

احلياة للمواطن.

عواصم - وكاالت: توعد نائب رئيس مجلس 
األمن الروسي دميتري مدڤيديڤ بأن رد موسكو 
سيكون سريعا وقاسيا إذا تعرضت شبه جزيرة 
القرم وعمق األراضي الروســية للقصف، في 
وقت أعلن فيه اجليش األوكراني التأهب حتسبا 

لهجمات روسية جديدة.
وقال مدڤيديڤ في تصريحات صحافية امس 
إن روسيا «مستعدة الســتخدام جميع أنواع 
األســلحة، مبا في ذلك النووية، وذلك بحسب 
نوع ومستوى التهديدات التي تتعرض لها».

وتابــع: «نحن ال نضع ألنفســنا أي حدود 
ونحن مستعدون، اعتمادا على طبيعة التهديدات، 
الســتخدام جميع أنواع األســلحة وذلك وفقا 
لوثائق عقيدتنا، مبا يشــمل أساسيات الردع 

النووي».
وأضــاف: «ميكننــي أن أؤكد لكــم أن الرد 

سيكون سريعا وصارما وحاسما».

وتابع: «في حال شن ضربات أوكرانية على 
القرم، فلن تكون هنــاك مفاوضات، لن يكون 
هناك سوى ضربات انتقامية فقط.. كل أوكرانيا 

املتبقية حتت حكم كييڤ ستحترق».
وأعلنت الســلطات مبنطقــة «بيلغورود» 
احلدودية الروسية، بالقرب من أوكرانيا، حالة 
تأهب ضد اإلرهاب ألجل غير مسمى، بعد قصف 

أحد املصانع هناك.
وقال اجليش األوكراني إن روسيا تخطط 
لهجوم واســع في مقاطعة زاباروجيا بحلول 
الذكرى الســنوية األولــى للحرب التي توافق 
٢٤ اجلاري، كما مت إعالن حالة التأهب اجلوي 
حتسبا لهجوم روسي جديد من الشمال انطالقا 

من أراضي بيالروسيا.
على صعيد آخر، أعلنت كييڤ وموســكو 
عن عملية تبادل جديدة لألســرى هي الثانية 

خالل العام احلالي.

الواليات املتحدة ُتسقط «املنطاد الصيني»
وتفرض حظرًا جويًا في محيطه وُتغلق ٣ مطارات

أعلنــت  وكاالت:   - عواصــم 
إدارة الطيــران األميركية إغالق ٣

مطارات بعد ورود تقارير عن إسقاط 
الســلطات للمنطاد الصيني الذي 
مت رصده سابقا في املجال اجلوي 
للواليات املتحدة، وفرض حظر جوي 

في محيط اسقاط املنطاد.
جاء ذلك بعدما قال الرئيس جو 
بايــدن إن اميركا «ســتتولى أمر» 
املنطاد الصينــي، لكنه لم يوضح 

تفاصيل هذا األمر.
هــذا، وتفاعلت «أزمة املناطيد» 
بني الواليات املتحدة والصني وسط 
تراشــق اتهامات ووصلت إلى حد 
تأجيــل زيــارة وزيــر اخلارجيــة 
األميركــي أنتونــي بلينكــن إلــى 
بكني، معتبرا أن احلادث «عمل غير 

مسؤول».
وأعلنت وزارة الدفاع األميركية 
«الپنتاغــون» أن منطاد جتســس 
صينيــا ثانيا يحلق فــوق أميركا 
الالتينيــة، بعد رصــد منطاد أول 
في أجــواء الواليات املتحدة. وقال 
املتحــدث باســم «الپنتاغون» بات 
رايــدر فــي بيان: «نحــن على علم 
بتقارير عن منطاد يحلق فوق أميركا 
الالتينية. نعتبــر أن األمر يتعلق 
مبنطاد جتسس صيني آخر»، من 

دون أن يحدد موقعه بدقة.
وتســتخدم كل مــن الواليــات 
املتحدة والصني على مدى عشرات 
السنني أقمارا اصطناعية للمراقبة 
ملتابعــة الدولة األخــرى من اجلو. 
ولكن املناطيد التي أطلقتها الصني 

فــوق األراضي األميركيــة. وقالت 
وزارة اخلارجية الصينية في بيان 
صدر بعد إرجــاء وزير اخلارجية 
األميركي أنتوني بلينكن زيارة كانت 
مقررة لبكني، إن «بعض السياسيني 
ووسائل اإلعالم في الواليات املتحدة 
استخدموا احلادثة ذريعة ملهاجمة 

الصني وتشويه صورتها».
وألقت الصني اللوم على الرياح 
في دفع ما وصفته بأنه منطاد مدني 
لألرصاد اجلوية إلى املجال اجلوي 

األميركي.
وشددت اخلارجية الصينية في 
بيانهــا امس علــى أن «الصني.. لم 

تنتهك أبدا أراضي ومجال أي دولة 
ذات ســيادة». ودعــت إلى احلفاظ 
على التواصل والتنسيق على جميع 
املستويات، وإدارة امللف «بطريقة 

هادئة وحكيمة».
وفيمــا أعلنت بكــني أنها فقدت 
الســيطرة على املنطــاد، اغتنمت 
القضيــة  املعارضــة اجلمهوريــة 
للتنديــد مبــا تصفها بـ «سياســة 
اليد املمدودة» التي تنتهجها إدارة 

الرئيس جو بايدن جتاه بكني.
وكانت «الپنتاغون» قد قررت في 
البداية عدم اسقاط املنطاد  الصيني 
بسبب املخاطر التي يشكلها تساقط 
احلطام على الناس، بحسب مسؤول 

دفاعي أميركي كبير.
وأضــاف املســؤول: «نتخــذ 
خطــوات حلمايــة أنفســنا فــي 
مواجهة عمليــة جمع معلومات 
حساسة»، مشــددا على «القيمة 
احملــدودة للمنطاد لناحية جمع 
معلومــات اســتخبارية». وقال 
مسؤول دفاعي أميركي: «واضح 
أن القصــد مــن هــذا املنطاد هو 
املراقبة، ومساره قاده فوق عدد 
من املواقع احلساسة»، خصوصا 
قواعد جوية ومخازن صواريخ 
اســتراتيجية في والية مونتانا 
في شمال غرب الواليات املتحدة. 
وأشار إلى أن املنطاد دخل املجال 
اجلوي األميركي «قبل أيام عدة»، 
مضيفا أن االستخبارات األميركية 
كانــت تتعقبه قبل ذلــك بفترة 
طويلة وأن هذه ليست أول مرة.

بكني أعلنت فقدان السيطرة عليه.. و«الپنتاغون» تؤكد أنها رصدت آخر يحلّق فوق أميركا الالتينية

في اآلونة األخيرة، التي قال مسؤول 
في البيت األبيض إنها لم تكن األولى، 
جعلــت البعض في واشــنطن في 

حيرة.
وقــال جون بولتون مستشــار 
األمن القومي السابق بالبيت األبيض: 
«بطريقة ما فإنه أمر غير احترافي 
بشكل أكبر»، مضيفا: «هل الكاميرات 
في أقمارهم االصطناعية ليست ذات 
دقة عالية مبا يكفي إلرسال منطاد؟».

واعتبرت بكني أمس أن وسائل 
اإلعالم والسياســيني في الواليات 
املتحدة يستغلون املزاعم األميركية 
حول إطالق منطاد جتسس صيني 

احلكومة تنفي رفع سعر رغيف اخلبز املدعم
القاهرة - هالة عمران

نفــى املركــز اإلعالمــي ملجلس 
الــوزراء املصــري ما انتشــر من 
معلومات بشأن صدور قرار برفع 
سعر رغيف اخلبز املدعم بدءا من 

شهر يوليو املقبل.
وأوضــح املركز اإلعالمي - في 
بيان امس - أنه بالتواصل مع وزارة 
التموين والتجارة الداخلية، نفت 
ذلك، مؤكدة أنه ال صحة لرفع سعر 
رغيف اخلبز املدعم بدءا من شــهر 
يوليــو املقبل، وأنه لم يتم إصدار 

وفي ســياق متصل، مت تثبيت 
سعر رغيف اخلبز املدعم بقيمة ٥

قروش على الرغم من زيادة التكلفة 
اإلنتاجيــة، كما بلــغ إجمالي عدد 
املســتفيدين من بطاقات التموين 
على مستوى اجلمهورية نحو ٦٤

مليون فرد، بتكلفة ٣٦ مليار جنيه 
سنويا، مبا يعادل ٣ مليارات جنيه 
شــهريا، فيما بلغــت تكلفة زيادة 
الدعــم بقيمة ١٠٠ جنيه أو ٢٠٠ أو 
٣٠٠ جنيه، نحو ٩٠٠ مليون جنيه 
شهريا، واملمتد صرفها من سبتمبر 

٢٠٢٢ حتى يونيو ٢٠٢٣.

وناشــد املركز اإلعالمي جميع 
وســائل اإلعالم ومرتــادي مواقع 
التواصــل االجتماعي حتري الدقة 
واملوضوعيــة في نشــر األخبار، 
والتواصــل مــع اجلهــات املعنية 
للتأكد قبل نشر معلومات ال تستند 
إلى أي حقائــق، وتؤدي إلى إثارة 
غضب املواطنني، وفي حالة وجود 
أي شــكاوى تتعلق بنقص السلع 
التموينية األساسية في احملافظات، 
يرجى اإلبالغ عنها من خالل اخلط 
الســاخن جلهاز حماية املســتهلك 
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أي قرارات في هذا الشأن.
وشــددت على اســتمرار نظام 
صــرف رغيــف اخلبــز املدعــم 
للمواطنني على بطاقات التموين بـ 
٥ قروش فقط دون أي زيادات، وهو 
النظام الذي يستفيد منه ٧١ مليون 
مواطن، على أن تتحمل الدولة فارق 
التكلفة اإلنتاجية، مشيرة إلى شن 
حمــالت رقابة دوريــة على جميع 
املخابز، لضمان مطابقة اخلبز املدعم 
لــكل معايير اجلــودة، مع تطبيق 
العقوبات والغرامات املقررة على 

املخالفني.

موسكو ترعى اجتماعًا «عسكريًا» تركيًا - سوريًا
وكاالت: بعد تعذر اجتماع وزيري خارجية 
البلدين، أعلنت اخلارجية الروسية عن اجتماع 
مرتقب على مستوى الوفود العسكرية لروسيا 
وتركيا وســورية في فبراير اجلاري، وهو 
مماثل لالجتماعات التي سبقت اجتماع وزيري 
الدفاع السوري علي عباس والتركي خلوصي 

اكار في موسكو نهاية العام املاضي. 
وأشــارت اخلارجية الروسية إلى أنه ال 
توجــد مواعيد لعقد اجتماع على مســتوى 
وزراء خارجية الدول الثالث لكن املشاورات 
جارية، وفق ما نقلت وكالة تاس الروسية، 

وكان وزير اخلارجية التركي توقع ان يعقد 
االجتماع منتصــف فبراير اجلاري، لكن مت 
تأجيلــه الــى موعد غير مســمى بعد زيارة 
اوغلو لواشنطن، ووضع دمشق عدة شروط 

للمضي قدما في التقارب بني البلدين. 
وكان أكار اعلــن أن «الوفود العســكرية 
لتركيا وروســيا وسورية ســتجري قريبا 

محادثات على املستوى الفني».
الرئيــس التركــي رجب طيــب أردوغان 
أكد اخلميس املاضي أن «العمل جار بشــكل 

تدريجي فيما يخص احلوار مع دمشق».


