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ــــــــــ ســــــــعودي حــــــــدد مواصفــــــــات رئيــــــــس الجمهوريــــــــة املقبــــــــل ــــــــــ فرنســــــــي  بيــــــــان ثالثــــــــي أميركــــــــي 
اجتمــــــــاع دار الفتــــــــوى لتوحيــــــــد موقــــــــف الســــــــنة: هــــــــل يُمهــــــــد لتأييــــــــد قائــــــــد الجيــــــــش رئيســــــــاً للجهوريــــــــة ؟
ــع ــ ــ ــ ــالط يتراج ــ ــ ــ ــاً وجنب ــ ــ ــ ــل حكومي ــ ــ ــ ــي ُمتفائ ــ ــ ــ ــوب... ميقات ــ ــ ــ ــي القل ــ ــ ــ ــوت تدم ــ ــ ــ ــوارب امل ــ ــ ــ ق
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ــاة ــ ــ ــ ــ ــا وفـ ــ ــ ــ ــ ــا«: حالتـ ــ ــ ــ ــ  »كورونـ
جديـــــــــــدة إصابـــــــــــة   138 و 

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس، حول 
مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 138 إصابة 
جديدة بالفــريوس، ليصبح العــدد اإلجاميل لإلصابات 

.1214733
وأوضحت الوزارة أنه »تم تســجيل حالتي وفاة، وبذلك 

يصبح العدد اإلجاميل للوفيات 10668«.

عمليات البحث مستمرة  شهداء قوارب املوت عادوا برا عرب معرب العريضة

الجيش االوكراين يحاول تغيري املعادلة

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( )التتمة ص12( 

نور نعمة 

احدث غرق زورق عىل متنه مهاجرون لبنانيون أملا كبريا 

يف الوســط الشعبي ومأساة وفاجعة ال توصف مام زاد 

من غضب اللبنانيني والطرابلسيني عىل الطبقة السياسية 

التي هي يف االساس السبب الوحيد وراء هجرة اللبنانيني 

ســواء بحرا او بــرا او جوا. ال ميكن القول ان الســلطة 

الحاكمــة حزنت عىل موت مهاجريــن لبنانيني وهي ال 

تبــايل مبعاناة اللبنانيني يف قلب الوطن بل تتغاىض عن 

شجونهم وتتعاطى بالمباالة مع معاناتهم.

وبكل حزن، وصلت حصيلة ضحايا قارب املهاجرين اىل 

حواىل 100 قتيل عىل شــاطئ طرطوس والبحث ال يزال 

جاريا مبا انه ال يزال هناك مفقودين  حتى اللحظة.

 امــا يف احد قوارب املوت املتوجهة نحو ايطاليا حصل 

عطــل يف القارب بني اليونان وتركيا وقد تدخلت االخرية 

لنجدة الركاب قائلة ان معظم الركاب عىل قيد الحياة حتى 

اللحظــة يف وقت تجري البحــث ان كان احدهم مفقودا 

وغارقا يف وسط البحر.

مســاكني اللبنانيــني وتحديدا اهــايل طرابلس الذين 

يعيشــون االمرين يف بالدهم فاختاروا الهرب عرب البحر 

رغم علمهم انها رحلة محفوفة بخطر املوت ولكن اليأس 

عندما ميأل النفوس يصبح كل يشء واردا.

من هنا، تتساءل الديار: »متى ينتهي الحزن الذي يعيشه 

اللبناين ومتى سيأيت الفرج ليتنفس الصعداء؟ أليس من 

الظلم ان يتحمل الشعب كل هذه االوجاع وكل هذه االثقال 

وحده من ازمة اقتصادية مل يتسببها«؟

ويف هذا الســياق، رأت مصــادر امنية  ان عىل القوى 

االمنية ان تتشــدد بشكل كبري لحامية الناس من قوارب 

املوت التي يســتخدمها اللبناين يف لحظة يأس اىل جانب 

موقف ســيايس وعسكري وقضايئ حاسم للحفاظ عىل 

االنتظام العام.

{ اجواء ايجابية حذرة حكوميا: ميقايت 
متفائل...جنبالط يرتاجع {

حكوميا، ال زالت االجواء االيجابية تحيط مبلف تشكيل 

الحكومــة لكن االمور تبقى يف الخواتيم ويف التفاصيل 
االخــرية وبات واضحــا ان التعديل سيشــمل عددا من 
الحقائب امنا الخالفات والســجاالت التي رافقت استبدال 
وزير املهجرين عصام رشف الدين بشخصية درزية اخرى 

تقدم أوكراني في »الشرق« وروسيا تستعجل االستفتاءات للـ»ضم السريع«

عبـــــــــــــــد اللهيـــــــــــــــان: االتفـــــــــــــــاق النـــــــــــــــووي ال يـــــــــــــــزال
فـــــــــــــــي متنـــــــــــــــاول اليـــــــــــــــد إن توفـــــــــــــــرت اإلرادة لـــــــــــــــدى واشـــــــــــــــنطن

الكرملــني أمــس  عــرّب 
الجمعــة عن رغبته يف ضم 
رسيع للمناطــق األوكرانية 
التي انطلقــت فيها عمليات 
اســتفتاء وصفتهــا كييف 
وحلفاؤها بغري الرشعية، يف 
حني تشهد منطقة دونيتسك 
بإقليــم دونبــاس رشقــي 
أوكرانيا تطورات عســكرية 

متسارعة.
انطالق  من  ساعات  فبعد 
انضامم  عــىل  التصويــت 
للسيطرة  الخاضعة  املناطق 
دونيتســك  يف  الروســية 
مبنطقــة  ولوغانســك 
دونباس )رشق( وزاباروجيا 
قال  )جنوب(،  وخريســون 
الكرملني  باســم  املتحــدث 
دميرتي بيسكوف إن اإلجراء 
لضم تلــك املناطق ميكن أن 

أكد وزير الخارجية اإليراين حســني أمــري عبد اللهيان أن 
االتفــاق النووي ال يزال يف متنــاول اليد يف حال توفرت لدى 

الواليات املتحدة اإلرادة الالزمة للتوصل إىل توافق.
ونقلت وكالة )ارنا( عن عبد اللهيان قوله خالل لقائه نظريته 
الرنويجيــة أنكني هويتفلدت عىل هامــش اجتامع الجمعية 
العامة لألمم املتحدة يف نيويورك: »يجب عىل الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية أن تعمل عىل أســاس واجباتها ومسؤولياتها 
الفنيــة وأن تتجنب النهج الســيايس واملــزدوج فيام يتعلق 

بالربنامج النووي السلمي«.
وتبــادل الجانبان وجهات النظر حــول آخر التطورات يف 
العالقــات الثنائية واإلقليمية والدولية وأعرب عبد اللهيان عن 
اســتعداد إيران لزيادة االتصاالت وتعزيز العالقات بني البلدين 

ورسم مسار واضح لتعميق وتوسيع التعاون الثنايئ.
من جانبها شــددت هويتفلدت خالل االجتامع عىل أهمية 
التعــاون بني الرنويج وإيران كــام أعربت عن اهتامم بالدها 

تــعــد شريكا  لــم  ــل  ــي إســرائ عــبــاس: 
ــالم ــسـ ــة الـ ــي ــل ــم مـــوثـــوقـــا فــــي ع

شدد الرئيس الفلســطيني محمود عباس 

عــىل أن »إرسائيل« تعرقل عمدا التقّدم باتجاه 

التوصــل إىل حل الدولتني، ومل يعد من املمكن 

اعتبارها رشيكا موثوقا به يف عملية السالم، 

وشن هجوما عىل واشنطن والدول الغربية.

وأمــام الجمعية العامة لألمم املتحدة أمس 

الجمعة، قــال عباس إن »إرسائيل التي تتنكّر 

لقــرارات الرشعية الدوليــة وقررت أال تكون 
رشيكا لنا يف عملية السالم«.

وأضاف الرئيس الفلســطيني أن »إرسائيل« 
دمرت اتفاقية أوســلو وتسعى إىل تدمري حل 
الدولتني، »ومل يعد هناك رشيك إرسائييل ميكن 

اللبنانيني  املواطنني  مثانون مظلوما من 

ماتوا يف بحر الشــامل قبالة الشــواطىء 

الســورية واللبنانيــة، بعدما قــرروا ان 

يرحلــوا من جحيم املنظومة السياســية 

التــي 80% منها من نــواب وخاصة وزراء 

رسقوا اموال الشعب اللبناين وهدروا بقية 

االمــوال واقاموا قصورا لهم من عرق جبني 

الشــعب اللبناين الذي تعب ودفع الرسوم 

السياســية  املنظومة  ووزراء  والرضائب، 

يرسقون والحكام يشــاركون يف الفســاد 

وال يعرفون كيف يديرون شــؤون البالد وال 

شؤون شعبهم اللبناين الكبري.

قرروا املخاطرة وحزموا القليل من امتعتهم 

ورحلوا يف رحلــة املوت يك يتخلصوا من 

جحيم لبنان يف ظل عدم وجود مســؤولني 

يحكمون وبوجود منظومة سياسية فاسدة 

ومسؤولني كرث عىل مستوى مدراء عامني 

وقضاة رسقوا وهدروا امواال واستفادوا من 

مراكزهم ليجنوا ثروة كبرية.

انها جرمية كربى بحق الشــعب اللبناين 

حتى يدفعوه للســفر يف رحالت املوت اىل 

الخــارج بعيدا عن لبنــان ويك يلجأوا اىل 

بلــدان ثانية يحاولــون التفتيش فيها عن 

حياة عزيزة.

عىل طريق الديار

»الديار«

ابتداًء من اول تشرين االول

ثمن العدد من جريدة »الديـــار«

10 آالف ليرة



بشعالين دوليل 

يف  الكثــرون  يُجمــع 
الداخــل والخــارج عىل أّن 
الوضــع العام الكاريث يف 
لبنــان لن يســتوي إذا ما 
تشــكّلت حكومــة جديدة 
الرئيس  انتخــاب  وجــرى 
فاألمر  للجمهورية.  الجديد 
»تغير  بــرورة  يتعلّــق 
النظــام الدســتوري« يف 
بعض  ســّد  بهدف  البــالد 
للحيــاة  املعطِّلــة  الثغــر 
السياســية والتي غالباً ما 
تنعكس ســلباً عىل الوضع 
واملعيــي،  اإلقتصــادي 
التجارب  أظهرت  ما  بحسب 
الســابقة. ولكــن بدالً من 
»مؤمتر  عقد  اىل  الســعي 
حــوار وطنــي جامع«، أو 

الدعوة اىل »مؤمتر تأســييس« لتعديل الدستور مبا يضمن 
تجّنــب التعطيل عند كّل اســتحقاق، أو امليض يف خالفات 
داخلية تتعلّق باإلجتهاد وبتفســر بعض مواد الدســتور، 
قبل اإلســتحقاقات املقبلة، صدر عــىل هامش إجتامعات 
الجمعيــة العامة لألمم املتحدة يف نيويورك الخميس، بيان 
عن وزراء خارجية كّل من أمركا وفرنســا والســعودية، 
رســم خارطة الطريــق للبنان يف املرحلــة املقبلة. وركّز 
البيان عىل رضورة »اإللتــزام باتفاق الطائف املؤمتن عىل 
الوحــدة الوطنية والســلم األهيل يف لبنــان«، األمر الذي 
أطــاح فكــرة »تغير النظام أو تعديلــه« برّمتها، يف حال 

تقّيد السياســيون يف الداخل مبضمون هذا البيان. 
مصــادر سياســة مطلعة رأت أّن مضمــون هذا البيان 
الذي شــاركت فيه فرنســا، أظهر أنّها توافقت مع أمركا 
والســعودية أخراً، األمــر الذي جعلها تبــّدل رأيها. فيام 
كان الرئيــس الفرنيس إميانويل ماكرون قد أعلن يف فرتة 
ســابقة، وتحديداً بعد انفجار بروت يف 4 آب 2020، بأّن 
الحّل املناســب للبنان هو »عقد ســيايس جديد«. فااللتزام 
باتفــاق الطائف، عىل ما نصحت الدول الثالث، يعني إقفال 
الباب أمام أي دعم منها لعقد املؤمتر التأسييس الذي يهدف 
بالدرجــة األوىل تعديل ما يجب تعديله يف »وثيقة الوفاق 
الوطني«، من تحديد املهــل، وإمكانية حّل مجلس النّواب، 
وإلغــاء الطائفية السياســية، وما اىل ذلــك، تالفياً ملأزق 

تعطيل الحياة السياســية يف البالد أمام كّل إستحقاق. 
غر أنّها أشارت، يف الوقت نفسه، اىل أّن دعوة املسؤولني 
اىل اإللتــزام بإتفاق الطائف، قــد يفتح الباب بالتايل أمام 
ذ من بنوده األساسية مثل إنشاء  استكامل تطبيق ما مل يُنفَّ
مجلس الشــيوخ، أو تطبيق الالمركزية اإلدارية املوّســعة 
التي باتت مطلوبة بإلحاح اليوم، فضالً عن إلغاء الطائفية 
ليس فقط من خالل شــطبها عــن الهوية، عىل ما اعُتمد، 
ــا من النصوص كام مــن النفوس، لكيال يبقى هذا البلد  إنَّ

ُمهّدداً بنزول شــارع مقابل شــارع عند حصول التجييش 
الحزيب. أو  الطائفي 

كذلــك ال يجــب أن ننىس أّن مثّة فريقا سياســيا مؤلّفا 
مــن »حزب الله« و«حركة أمل« والحلفاء، عىل ما أوضحت 
املصادر نفســها، لن يجد نفسه مجرباً عىل التقّيد مبضمون 
هــذا البيان، بغّض النظر عاّم إذا كان موافقاً أو غر موافق 
عىل مضمونــه، كونه مُيثِّل املحور الذي يختلف سياســياً 
مع الــدول الثالث التي أصدرته وجعلت منه خارطة طريق 
للبنــان. فيام بإمكان هذا البلد تقرير مصره بنفســه، يف 
حال توافق املســؤولني فيه مــع بعضهم بعضا وتخلّوا عن 

املحاور. سياسة 
وتســاءلت املصــادر السياســية، إذا مــا كان االلتزام 
بالطائف، يف ظّل عدم نضوج الظروف الدولية واإلقليمية، 
يكفي لبنان الســتعادة عافيته وتحسني وضعه اإلقتصادي 
واملايل واملعيي، اذا ما استمّر الحصار األمريك املفروض 
عليه؟ وهل عىل لبنان أن يستمّر عىل وضعه الحايل املنهار 
عــىل مختلف الصعــد، يف انتظار التســويات األمركية- 
اإليرانية التي تعّثت، والســعودية- اإليرانية، واألمركية- 
الروســية التي قد تطول لســنوات إذا ما بــدأت اليوم قبل 
الغد؟! وهل تشــديد البيــان بالتايل عــىل »أهمية إجراء 
اإلنتخابات الرئاســية يف موعدها املحّدد وفق الدســتور 
اللبنــاين، وانتخاب رئيس ميكنه توحيد الشــعب اللبناين 
ويعمل مــع الجهات الفاعلة اإلقليميــة والدولية لتجاوز 
األزمــة الحاليــة«، ميكن أن يحصل يف حــال بقيت البالد 
منقســمة اىل محورين، األول أمريك- فرنيس- سعودي، 

والثاين رويس- إيراين- سوري؟!
مــن هنــا، تجد أنّه ليس من اهتــامم دويل فعيل بلبنان 
حالياً، فالدول الكربى منكّبة عىل معركتها ضّد روســيا ايت 
تهّدد باســتخدام األســلحة النووية الصغرة والتكتيكية، 
ولكــن ما يُنّبىء بإمكان وقوع حرب عاملية ثالثة، يف حال 
اســتمّرت الخالفات الدولية السياســية عىل حالها. علامً 

بأّن هــذه الدول قد ال تضع 
الفيتو، عىل أي اســم يجده 
مناســباً  الداخيل  التوافق 
مثــل  املقبلــة  للمرحلــة 
املردة«  »تّيار  رئيس  إســم 
ولو  حتى  فرنجية،  سليامن 
كان محســوباً عىل »حزب 
اللــه«، كونــه شــخصية 
غــر صدامية. كام أنّها قد 
قائد  انتخاب  عىل  تشــّجع 
جوزف  العــامد  الجيــش 
عــون، يف حــال دخلــت 
البالد يف مرحلة الشــغور 
الرئــايس، ومتكّــن مــن 
األمني  بالوضع  اإلمســاك 
بأّن  علامً  تدهــوره.  ومنع 
املادة 49 من الدستور تنّص 
الجمهورية  »رئيس  أّن  عىل 
الرسي  باالقــرتاع  يُنتخب 
بغالبيــة الثلثني من مجلس 
النــواب يف الدورة األوىل، ويكتفــي بالغالبية املطلقة يف 
دورات االقرتاع التي تيل«. وهذا يعني أّن فرنجية أو عون أو 
ســواهام يحتاج كّل منهام اىل تأمني 85 صوتاً يف مجلس 
النــّواب يف الدورة األوىل، واىل تأمــني النصاب القانوين 
يف الــدورات التاليــة لتأمني الغالبيــة املطلقة أي  لتأمني 

65 صوتاً.
وحتى الســاعة، يبدو من الصعب توافق الكتل بنسبة 85 
صوتاً عىل أي من األصوات املطروحة لرئاســة الجمهورية، 
عىل ما شــّددت املصادر عينها، ما يشــر اىل وصول البالد 
اىل مرحلة الشــغور الرئايس بعد مغادرة رئيس الجمهورية 
العامد ميشــال عون قرص بعبدا يف 31 ترشين األول املقبل 
وعودتــه اىل الرابية. غر أنّه مُيكــن القول اّن اتخاذ قرار 
تشــكيل الحكومة الجديدة، قبل مغادرة عون، من شــأنه 
وقف اإلشــتباك الدســتوري الذي كان قامئاً طوال األشهر 
األخــرة حول مــن يتوىّل قانونياً ودســتورياً، صالحيات 
الرئيس خالل مرحلة الشــغور، وإمكانيــة قيام حكومة 

ترصيــف األعامل مبهام الرئيس أو عدمها. 
وذكرت بأنّه بات من املؤكّد أّن ميقايت سُيشــكّل حكومة 
كاملــة املواصفات، يف شــهر ترشين املقبــل، من خالل 
تعديل أسامء 3 أو 4 وزراء يتولّون وزارات املال والخارجية 
واملهّجرين، ورمبا الطاقة، باإلتفاق والتنســيق مع الرئيس 
عــون. فوجود حكومة أصيلة من شــأنه تســهيل مرحلة 
الشــغور الرئايس، ال ســيام إذا ما دامت ألشهر، فضالً عن 
إمكانيــة توقيع اتفاقية الرتســيم البحري، واالتفاق مع 
صنــدوق النقد الــدويل. علامً بأّن توقيــع لبنان التفاقية 
الرتســيم وبــدء عمل »توتــال« يف بلوكاتــه البحرية قد 
يغنيــه عــن توقيع اإلتفاق مع الصنــدوق، يف حال متكّن 
من الحصول عىل هبات أو مســاعدات خارجية تســهم يف 
تحسني وضعه اإلقتصادي رسيعاً يف انتظار عائدات ثروته 

. لنفطية ا
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مستحيلة ملهّمة  مستحيل  رئيس 
الربجي  نبيه 

 أمــا وقــد أصبحنا، يف 
جمهورية التيتانيك، ضيوف 
رشف عىل قــوارب املوت. 
أحــد خرباء البنــك الدويل 
بدا وكأنــه يرثينا، كموىت 
التنفيــذ. قال  مع وقــف 
»من املستحيل العثور عىل 
رئيس للجمهورية يضطلع 
بهذه املهمة املستحيلة«، أي 
التيتانيك اىل شاطئ  قيادة 

األمان...
نعــود اىل كالم نقل عن 

الوزير الراحل ميشال ادة »حتى املجانني ال ينتخبون ميشال 
عون رئيســاً للجمهورية«، وان كان القائل »نحن املوارنة 
كلنا عقل، لكننا نجّن كل ست سنوات. اعذرونا ال نستطيع 

اال أن نجّن، من دقني وجّر«... 
 بوجود سمر فرنجية، قال لنا » أحياناً، تعرتيني حرة، 
لكأنها حرة السكارى. لبنان بحاجة اىل رئيس عىل شاكلة 
أفالطون، أم عىل شاكلة اينشتاين، أم عىل شاكلة الحجاج 
بن يوســف«؟ وان كان البعض قد اعترب أن اتفاق الطائف 

عّرى رئيس الجمهورية حتى من ثيابه...
حتى االن، ال يدري اللبنانيون، وهم تحت الركام، من أين 
يأتون برئيس جمهورية يجمع بني املواصفات الطوباوية 
واملواصفات العمالنية التي تقتضيها املرحلة. كلنا يف حال 
الهذيــان، وان كنا نعرف، وكام قلنا أكث من مرة، أن رئيس 
الجمهوريــة يطبخ، كام طبــق الهوت دوغ، يف أي مكان 

آخر غر لبنان.
بيان لوزراء خارجية أمركا وفرنســا والســعودية )مل 
يكــن بينهم وزير خارجيــة ايران( حدد، بلغة الرشوط، ال 
بلغة املواصفات، من يكون، وكيف يكون، الرئيس اللبناين 
الرابع عرش الــذي يفرتض، يف الحالة الراهنة، أن يجلس 

عىل كريس بأربعة أرجل ال عىل رجل واحدة.
ال أحد من األســامء املطروحة ميتلــك الكاريزما التي 
تســتقطب ولو نصف اللبنانيــني. ال نعني كاريزما هيفاء 
وهبي، او كاريزما كميل شــمعون. هنــا جاذبية العقل، 
وجاذبيــة الحنكة، وجاذبية الشــفافية. ولكن ليس من 
الروري أن يكون الرئيس كاريزماتياً. فؤاد شــهاب الذي 
حاول بنــاء جمهورية عىل قواعد علمية ومســتقبلية، 
كان يوصــف بعقلية رجل الدولة البعيــد كلياً عن ثقافة 

الربوباغندا وعن ثقافة االثارة.
وجوه كثرة عرفها املوقع، وتراوحت بني ألواح الخشــب 
وألواح التنك. قلة من الرؤساء حاولت أن تواجه دولة املافيا 

داخل الدولة، أو دولة الطائفة، داخل الدولة. 
 رمبــا كان خطــأ الجرنال الذي وصــل اىل القرص عرب 
تســويات حولته اىل رهينة بني براثن الطبقة السياسية، 
أنه كان يجر جربان باســيل أمامه. ســوبر رئيس وميني 
رئيس. الخطأ القاتل لالثنني معاً. من من الساســة، وحتى 

من العامة، ليس نرجسياً بصورة أو بأخرى؟
ال نتصور أن الكالم صحيح بكون البالط السعودي أبلغ 
مــن يعنيهم األمر »اما جعجــع أو ال رئيس للجمهورية«. 
ولكن، هل يريد الســعوديون رئيســاً سعودياً بعدما كانوا 
يشتكون من »الرئيس االيراين« للبنان، ليكون الخراب فوق 

الخراب، أو، عىل األقل، امتداداً للخراب.
 وكنــا قد ذهبنا بعيداً يف التفاؤل حني راهنا عىل تفاهم 
أمريكـ  سعوديـ  ايراين حول لبنان الذي يفرتض أن يكون 
مكاناً لاللتقاء ال حلبة للرصاع. عىل كل هذا الرهان ال يزال 
نافذ املفعول اذا ما أخذنا باالعتبار االتصاالت الفرنســية، 
كورقة وحيدة، وأخرة، لتفادي ما هو أشــد هوالً أمام أي 

خطوة ناقصة أو... ضائعة!
 ال أحد من األوليغارشــيا السياســية ميكن له أن يقود 
مسرة الخالص من  ثقافة املافيات، ومن ثقافة الطوائف، 
وقد رأينا، ونحن نرى، عىل األرض محاوالت االســتقطاب 
الطائفي بأبشــع وجوهه، وعى أساس تحويل كل طائفة 

اىل مستوطنة تابعة لدولة، أو لدول، أخرى.
هذا يضعنا أمام احتامالت يف منتهى الحساســية، واىل 
حد الخشية من العودة اىل منطق الكانتونات )أو الغيتوات( 
التي تعتي، تلقائياً، العودة اىل منطق الخنادق. ال رئيس يف 
األفق، وال بعد األفق، يستطيع أن يصل اال عرب ديبلوماسية 
الدهاليز، ليحكم، أو ليامرس صالحياته، بطريقة اللدهاليز. 
 أصدقاؤنا الفرنســيون، وهــذا ما يصل الينا عرب القنوات 
الديبلوماســية، أو عــرب القنوات االعالميــة, ينصحوننا 
بالواقعية، والتوافق عىل رئيس ال يحكم بعقلية الشخص )أنا 
أو ال أحد(، أو بعقلية العائلة، أو بعقلية الطائفة. لنبدأ البحث، 
ومرة اخرى، عن تلك اللشخصية املستحيلة ملهمة مستحيلة...

رمبــا من أطرف مــا تناهى الينــا أن القرص، يف عهد 
االصالح والتغير، تحــول اىل مرب للقبيلة. خيمة من 

وبر املاعز يف صحراء!
مل يعد رساً أن هناك من أقنع الجرنال، وبلهجة عالية، بأن 
يغادر القرص دون أن يعتمد سياسة حرق املراكب )واحراق 
البلد( باصدار مرســوم قبول اســتقالة الحكومة لتدخل 

البالد يف فراغ أبوكاليبتي ويفتح أبواب النهاية. 
هكذا قيل إن فخامة الرئيس ارّص، حتى اللحظة األخرة، 
عىل جّر جربان باسيل أمامه. ال حكومة اال برشوط الصهر 
العزيــز، وال رئيس للجمهورية اال الصهر العزيز. يف هذه 

الحال، ماذا يبقى من هذا الجرنال... للتاريخ؟
يف نهاية املطاف، لندع اآلخرين يختارون رئيســاً تحت 
شــعار »صنع يف لبنان« وان وصل الينا، مثلام تصل الينا 

كراتني االعاشة. 
مــاذا يقول، يف هــذه الحال، صنــدوق النقد الدويل، 
وقد رصخ يف وجه كل أركان املنظومة السياســية »أيها 
السالحف«، حتى أن أحد خرباء الصندوق مل يرتدد يف القول 
لوزير معني »حقاً، لن نجد مثلكم ولو يف جهنم«. لن يروا 

ال مثل هؤالء وال... مثلنا.

رئيـــــس الجمهوريّـــــة تابـــــع تفاصيـــــل الـــــزورق:
توفير التسهيالت أمام عائالت الضحايا والناجين

تابع رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون التفاصيل التي 
وردت اليــه حول حادثة غرق الــزورق اللبناين قبالة جزيرة 
ارواد، والذي كان عىل متنه عدد من االشخاص، لبنانيني وغر 

لبنانيني، وأدى اىل غرق عدد كبر منهم.
واطلع الرئيس عون عىل آخر املعطيات حول عمليات االنقاذ 
وتأمني العالج للناجني منهم يف طرطوس، وانتشــال عدد من 
جثث الضحايا. وطلب اىل االجهزة املختصة »توفر التسهيالت 
كافة امام عائالت الضحايا والناجني نتيجة هذا الحادث االليم«.

اىل ذلك، ابرق الرئيس عون اىل امللك ســلامن بن عبد العزيز 
آل ســعود مهنئاً بـ«العيد الوطني السعودي«، متمنياً باسمه 
وباسم الشعب اللبناين »أن تنعم اململكة العربية السعودية يف 

ظل قيادتكم الحكيمة بالعز والتطور والربكات«.
وأكد الرئيس عون يف برقيته تطلعه اىل »تطوير التعاون بني 
البلدين يف املجاالت كافة، مبا يحقق مصالح شعبينا الشقيقني 

يف اطار نسج افضل العالقات االخوية«.

ميشال نرص 

كام العودة الســعودية إىل لبنان وحركة الســفر البخاري 
املكوكية، كذلك هي حال وفد صندوق النقد الدويل مع املفاوض 
اللبناين، حيث برج بابل اقتصادي ومايل، هدفه األول واألخر 
غسل الدولة يدها من كل مسؤولياتها، تحت حجج املصالحات 
وما خلوها، يف وقت شكلت فيه هي نفسها الداء مامنعة عن 

تقديم الدواء للناس مستنزفة قدراتهم ومدخراتهم. 
فبالنســبة إلدارة الصندوق، انتهى وقــت »الدلع والغنج« 
وتضييــع الوقت، رغم كل التســهيالت التي قدمت للحكومة 
اللبنانية التي مل تظهر اي جدية يف التعامل، سواء لجهة شكل 
التفاوض، او مضمونه، حيث كانت املامطلة والتسويف سامت 
املراحــل كلها، وقطع الوعود التي مل يطبق اي منها، حتى تلك 
القوانني التي حملت شــكال عناوين طالب بها الصندوق اال ان 
مضمونها فرغ من اي إصالح نتيجة تكتل مافيات الفساد التي 
خيطت قوانني عىل قياسها، وفقا ملصادر متابعة املفاوضات.
وتكشف املصادر ان ادارة الصندوق اتخذ قرارا باإلجامع بعد 
مــداوالت عميقة، باخذ واقع الرتكيبة اللبنانية بعني االعتبار، 
اال ان الدولة اللبنانية بعذر السياســة التي اتبعتها يف تأجيل 
حسم خياراتها، ادت إىل استمرار االنهيار بوترة ارسع وجعلت 
من اي كلفــة إنقاذ أغىل بكثر، معتربة ان أهمية االتفاق مع 
الصندوق تبقى معنوية اكث منها مادية، كون ذلك ســيفتح 
الباب أمام عودة املستثمرين وإعادة الثقة باالقتصاد اللبناين.

واشارت املصادر ان ما يهم صندوق النقد  ثالثة امور:
-خفــض عجز املوازنة العامة من خالل سلســلة إجراءات 
أبرزهــا إعادة هيكلة اإلدارة العامة عىل أســس علمية جديدة 
ورفع ادائها وكفائتها، عىل أن يطال هذا اإلصالح كل القطاعات 

وال يســتثني اي مؤسســة 
تحت حجج واهية.

الذي  االســتنزاف  -وقف 
القطاعات  بعض  به  تتسبب 
لبنان  ويف مقدمتها كهرباء 
ومــا اليها من مؤسســات 

اثبتت فشلها.
لتحديد  األرقــام  -توحيد 
الخســائر بشكل دقيق وسد 
الفجــوات القامئــة متهيدا 
جديد،  من  بالبلــد  النهوض 
حيث قد يفيد التدقيق الجنايئ 
يف حال أنجز وفقا املقتىض 
يف تسهيل تلك العملية، دون 

أن يكــون بحد ذاته مطلبا او رشطا لصندوق النقد الدويل كام 
يحاول ان يروج البعض.

واعتربت املصادر ان مثة عرقلة سياســية اكث منها شعبية 
اجتامعيــة لقرار االتفاق مع الصندوق واملبارشة بتطبيق وان 
كان موجعا يف البداية، يف ظل االنقسام الحاد بني معسكرين، 
األول يــرى ان ال حــل اال يف خيار صندوق النقد، والثاين يرى 
فيه الشــيطان الرجيم القادم عىل حصــان الحصار واألزمة 
االقتصاديــة لفرض هيمنته ووصايته عــىل القرار اللبناين، 
وهو ما لن يســمح به تحت أي ظرف من الظروف، وحلها ان 

كان فيك تحلها. 
وختمت املصادر بأن لبنان بات قاب قوسني او أدىن من وضعه 
عىل الئحة االنتظار نتيجة تسويف الحكومات املتعاقبة، وتلكؤ 
املجلس النيايب عن تحمل مســؤوليته الترشيعية، معتربة ان 
املعارك الوهمية التي يحاول البعض مترير القوانني املســامت 

اصالحية تحت غشاوة غبارها، ويف مقدمتها املوازنة العامة 
بكل ما تعرتيه من شوائب لن يقدم ولن يؤخر يف لعبة الوقت 
الضائــع، معتربة ان بروت شــارفت عىل بلــوغ مرحلة من 
االنهيار لن تكون معها قادرة عىل تحمل كلفة النهوض منها، 
فالرهــان عىل أموال الغاز والنفط هو بيع للســمك يف البحر 
ولن يكون الحل االين للمشكلة بقدر ما هو عامل مساعد عىل 

املديني املتوسط والطويل.
صحيح ان سمعة صندوق النقد الدويل عند الطبقات الشعبية 
يف البلــدان املأزومة »زفت«، ذلك أن جســمه لبيس ويحتمل، 
اال ان االصــح دوما ان القــوى الحاكمة يف هذه البلدان لطاملا 
نجحت يف حامية جزء من فســادها تحت مسميات اإلصالح 
والنهوض بغض طرف دويل، غالبا ما كان ألســباب سياسية، 
وهــو متاما ما يحصل يف لبنان راهنا، حيث ميعن الحكام يف 

اغراق السفينة يف انتظار حبل النجاة الدويل.

صنـــــــــــــــدوق النقـــــــــــــــد نفـــــــــــــــض يـــــــــــــــده مـــــــــــــــن لبنـــــــــــــــان

 البيان الثالثي الخارجي أغلق الباب على »تغيير النظام« وفتحه على تطبيق ما لم يُنفَّذ من »اتفاق الطائف«
الثنائي الشيعي والحلفاء غير مجبرين على التقّيد به.. وانتخاب الرئيس يحتاج الى توافق حلفاء املحوَرين!

ــــــــــى عــــــــــن مســــــــــؤولياتنا تجــــــــــاه بلدنــــــــــا قائــــــــــد الجيــــــــــش: الوضــــــــــع األمنــــــــــي ُمســــــــــتقّر... وال يمكننــــــــــا أن نتخّل
افتتح قائــد الجيش العامد جوزاف عون 
قبــل ظهر امس شــبكة طرقات يف جرود 
بلــديت رأس بعلبك والقاع، شــملت طريق 
خربــة داوود- مرطيســا )طــول 3 كلم(، 
وطريــق خربــة داوود- مرطبيا )طول 11 
كلــم(، وطريق رأس بعلبك- القاع )طول 10 
كلم(، تربط هذه الطرقات املراكز العسكرية 
يف ما بينها، وبني البلدتني ما يســهل وصول 
املواطنــني إىل أراضيهم. كذلك افتتح العامد 
عون مركــزاً جديداً ملديريــة املخابرات يف 
بلدة القاع ومركزاً للرشطة العســكرية يف 
بلــدة رأس بعلبك بحضور عدد من املواطنني 

البلدتني. وفعاليات 
كذلك، تفقد العامد عون مركز وادي التينة 
التابــع لفــوج الحدود الربيــة الثاين عىل 
بالعسكريني  اجتمع  حيث  الرشقية،  الحدود 
وتوّجــه إليهم بكلمة جاء فيها: »أنتم أبطال 
الجيش تؤدون مهامتكم يف أصعب الظروف 
بأمانــة وإخــالص، وقد أقســمتم اليمني 

لحاميــة الوطن وهو ما يدل عىل أهمية دوركم وقدســية 
مهمتكــم. ال ميكننا أن نتخىّل عن مســؤولياتنا تجاه بلدنا 
وقسمنا، فالجيوش تبنى ملواجهة األزمات وتخطي الظروف 

.« الصعبة 
أضــاف »عــىل الرغم مــن كل ما تتعرض له املؤسســة 

العســكرية مــن حمالت يقــوم بها بعــض املوتورين، ال 

تزالــون مصّممني عىل أداء مهامتكــم ألنكم مقتنعون بها، 

الجميع لديهم مصالح شــخصية إاّل أنتم مصلحتكم وطنية 

بالدرجــة األوىل. تقومون بواجبكم غر عابئني باالنتقادات 

واالتهامات التي توّجه إليكم. ما يؤثّر الوضع االقتصادي يف 

املؤسسة العســكرية وفيكم بشكل مبارش 

مــا يزيد من حجــم التحديات والصعوبات، 

لكننا لــن نألو جهداً ملحاولــة تخطّي هذه 

املحنــة، ويف هــذا اإلطار تهــدف جميع 

لقاءاتنــا املحلية والخارجية إىل مســاعدة 

العســكريني«. وأكّد العامد عون أن » الوضع 

األمني مســتقر بفضــل تضحياتكم، لذلك 

افتخروا ألن الشعب اللبناين لديه ملء الثقة 

بكم«، متوّجهاً بالشــكر إىل الدول الصديقة 

والشــقيقة عىل ما تقّدمه من مســاعدات 

للمؤسســة العســكرية، وإىل اللبنانيــني 

املقيمــني واملغرتبــني عىل مســاهامتهم 

القّيمة«.

ويف بلــديت القــاع ورأس بعلبــك، أكّد 

العــامد عون »أن هذه املنطقــة الحدودية 

شبابها،  بخرة  العســكرية  املؤسسة  ترفد 

ندرك مدى معاناتها خالل الفرتات السابقة 

يف مواجهــة اإلرهــاب ويف هذه الظروف 

الصعبة، شــاكراً وقوف أبنائها الدائم إىل جانب الجيش«.  

ويف الختــام، جرى افتتاح مطبــخ جديد يف قيادة فوج 

الحــدود الربية الثاين يف رأس بعلبك لتأمني التغذية الالزمة 

الفوج. لعسكريي 

قائد الجيش خالل االفتتاح



3
ــــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ

السبت 24 أيلول 2022

 اجتمـــــاع دار الفتـــــوى ُمنّســـــق مـــــع الحريـــــري مـــــن بعيـــــد... والتيـــــار األزرق أول الداعميـــــن لـــــه
ـــــة البيـــــان الختامـــــي ســـــيحمل صـــــورة إيجابّيـــــة وخطـــــوات موّحـــــدة فـــــي القـــــرارات املصيريّ

املـــــــــــــوت: زورق  فـــــــاجـــــــعـــــــة  فــــــــــي  يــــــــغــــــــرق   الــــــــشــــــــمــــــــال 
ــن ــن عـــكـــار ونـــهـــر الــــبــــارد وطـــرابـــلـــس ونـــازحـــيـــن ســوريــي ــ  الـــشـــهـــداء م
ــم ــ ــ ــده ــ ــ األجــــــــــهــــــــــزة تـــــــاحـــــــق تــــــــّجــــــــار املــــــــــــــوت وتــــــــوقــــــــف أح

صونيا رزق

مفتــي  مــن  بدعــوة 
عبد  الشــيخ  الجمهوريــة 
اللطيــف دريان، ينعقد اليوم 
اجتامع يف دار الفتوى للنواب 
السّنة، لبحث شؤون وشجون 
خصوصاً  والبلــد،  الطائفة 
االستحقاقات املرتقبة واولها 
االســبوع  الحكومة  تأليف 
املقبل واالنتخابات الرئاسية، 
االجتامع  ان يخــرج  عــى 
مبواقف حاســمة من هذين 
توحيد  والهــدف  امللفــن، 
املوقــف يف ظل غياب القرار 
الســّني، بعد التشــتت جرّاء 
غياب الرئيس سعد الحريري، 

الذي كان الزعيم االبرز للطائفة، لكن ومنذ إعتكافه 
وغيابه عن الحياة السياســية وسفره اىل الخارج، 
برز إحباط سنّي بشكل غري مسبوق، منذ استقالته 
عى وقع انتفاضة 17 ترشين، وخروجه من الحكم 
لغاية اليوم، االمر الذي تلقفه عى الفور املفتي دريان 
ليدخل عى الخط السيايس، لرتتيب البيت الداخيل،  
ما جعل اهل الطائفة الســنّية يتنفسون الصعداء، 
لينّصب املكسب االول املتوقع صدوره اليوم من خالل 
وحدة املوقف لدى 20 نائباً من اصل 27 سيحرضون 
اللقاء، وسبق ذلك زيارة قام بها السفري السعودي يف 
لبنان وليد البخاري اىل دار الفتوى، فساهم يف ضبط 
الوضع وترطيب االجواء، وتهدئة الشــارع الســنّي 

املحبط، والذي بدأ يتجه نحو االطمئنان.
اىل ذلك تشــري املعلومــات اىل اّن املفتي دريان 
يُطلــع الرئيس الحريري عى كل شــاردة وواردة، 
وهو عى الســمع من بعيد، كام يجري املفتي ايضاً 

اتصاالت مع جهات لبنانية وعربية فاعلة، من اجل 
املساعدة يف إعادة  لبنان اىل الخارطة، بعد ان كاد 
يفقد وجوده وســط ما يعانيه من انهيارات ضمن 
مختلف االصعدة، ومن هذه الجوانب يرتّقب الجميع 
ما ســيؤول اليه الخطاب السّني املنتظر من خالل 
بيان دار الفتوى، الذي ووفق مصادر سنّية سيحمل 
نتائج ايجابية وخطوات موّحدة ستّصب يف خانة 

مصلحة لبنان واالستحقاق الرئايس. 
وكان ســبق ذلك إطالق مجموعة من فاعليات 
املســلمن الُسّنة يوم الخميس، نداًء وطنياً جامعاً، 
دعــامً ملبادرة مفتــي الجمهوريــة بجمع النواب 
الســّنة، بهدف حامية الدولة اللبنانية بكل ركائزها 
الدســتورية واملؤسســاتية والوطنية، اي حملة 
جمعت عدداً من النواب والوزراء الســّنة السابقن، 
والشخصيات االجتامعية واالقتصادية واالعالمية 

بهدف الوصول اىل قواسم مشرتكة. 
يف غضون ذلك، إكتفى مصدر نيايب ســابق يف 

تيار« املســتقبل« بالقول ل« 
الديار« : لبنان بأمّس الحاجة 
اىل رص الصفــوف، يف ظل 
الظروف التي متّر بها البالد«، 
مؤكــداً بأّن التيار االزرق من 
اول الداعمن لخطوة املفتي. 
وعى خــط مغاير، تلفت 
مصادر سياســية معارضة 
للحريري اىل اّن »تخبيصات« 
الطائفة  اهل  اوصلت  االخري 
اىل هــذا الدرك، ويف اللحظة 
االخــرية غــادر ومل يلتفت 
وراءه، معتــرة بأّن الزعامة 
الحقيقية بــرزت خالل ايام 
الرئيس الراحل رفيق الحريري، 
ومن بعــده مل يرز اي زعيم 
املفتي  بان  للطائفــة، ورأت 
دريان قادر اليــوم بفضل موقعه الديني ورصانته، 
عى توّل زعامة اهل الســّنة من دون ان يحصل اي 
خــالف عى االقل ظاهري، النــه يعرف جيداً قيادة 
الطائفة وهو يسمع للجميع ويتمّعن ويقول كلمته، 
بعد دراسة معمقة لها. وإستبرشت خرياً من حكمة 
املفتي دريان ألخذ الطائفة السنّية نحو خط االمان. 
وحول ما يطالب به البعض بعدم تدخل رجال الدين 
املسيحين واملســلمن بالسياسة، إعترت املصادر 
املذكورة بأّن لبنان لطاملا ُوصف بالبلد الطائفي، وال 
يشء ميكن ان يغرّي صورته إال من خالل نظام جديد 
بــات من الصعب خلقه اليــوم، فكل مراكز الدولة 
تســري وفق الطائفة واملذهب واىل ما هنالك، لذا مل 
يتدّخل رجال الدين إال حن اخفق السياســيون وما 
اكرثهم، فهم إضطــروا مرغمن إن كان البطريرك 
املاروين بشــارة الراعي او املفتي دريان، وعى ما 
نعتقد فقد نجحا يف ذلك اكرث بكثري من السياسين.

جهاد نافع

خمسة اشــهر بن زورق 
املوت الذي غرق قبالة ميناء 
طرابلس، والزورق الذي غرق 
امس االول قبالة جزيرة أرواد 

وشاطىء طرطوس.
زوارق  وقبلهــام،  بينهام 
شــواطيء  مــن  تنطلــق 
الشــامل يف رحالت شــبه 
يوميــة، من نقــاط محددة 
زناد،  والشيخ  العريضة،  يف 
وامليناء،  واملنيــة،  والعبدة، 
حيــث شــبكات التهريــب 
العائالت التي  تنشط وتغري 
سدت يف وجوهها كل سبل 

العيش الكريم، واختاروا املغامرة بحرا، عى جحيم 
الحياة يف لبنان، بعد انعدام الكهرباء واملاء والدواء 
واالستشــفاء  وحتى فقدان رغيف الخبز، وحليب 

االطفال..
ورغم ان فاجعة غرق زورق امليناء يف 2٣ نيسان 
املايض  ال تزال ماثلة للعيان ومشــاهدها حية، مل 
تتوان العائــالت عن خوض مخاطر خوض البحر، 
وقد خضعوا ملهربن احرتفوا تنظيم رحالت ال تتوفر 
فيها ابسط قواعد السالمة العامة، فيحرشون يف 
الــزورق الذي ال يحتمل اكرث من ثالثن راكبا، اكرث 

من مئة راكب.
آخــر املعلومات حول الزورق الــذي غرق قبالة 
جزيــرة أرواد حتى مســاء امــس الجمعة ان عدد 
الضحايــا كان قد بلــغ 78 ضحية بينهم نســاء 
واطفال ورجال، والعدد اىل تزايد، اما الناجون فبلغ 
عددهم 20 مواطنا، من جنســيات لبنانية) عكار، 
وطرابلس، واملنية(، وفلســطينيون من مخيم نهر 

البارد، وسوريون نازحون يف عكار وطرابلس، وبن 
الضحايا مهندسة عروس برفقة عريسها.

وكان الــزورق الذي انطلــق الثالثاء املايض من 
شــاطيء املنية، تعرض لتقلبات الطقس والمواج 
عاتيــة ادت اىل ترسب املياه اليه، فاقمت من خطر 
تحطمه جراء حمولته الزائدة والبالغة قرابة الـ 170 

راكبا، االمر الذي ادى اىل غرقه...
حوال الرابعة عرص الخميس املايض اكتشــف 
صيــادو جزيرة أرواد بعــض ركاب الزورق غرقى، 
ودفعت املياه بحطام الزورق اىل صخور شــاطىء 
أرواد  فاســتنفر اهال أرواد الذين اجروا اتصاالت 
بالسلطات الســورية يف طرطوس والتي بدورها 
اســتنفرت منظومة االسعافات والصحة والقوات 
البحرية وفرق االنقاذ وبدأت عمليات املسح النتشال 

الناجن والضحايا، وال تزال العمليات متواصلة.
الدولة الســورية استنفرت كل منظومة االنقاذ 

البحري والصحة...
وحرض اىل شــاطىء طرطــوس وزير الصحة 
الســورية حســن غباش وقائد رشطة طرطوس 

ومدراء  طرطوس  ومحافظ 
الصحة واالســعاف والهالل 
االحمــر الســوري وواكبوا 
عمليات االنقــاذ، ثم انتقلوا 
يف  الباســل  مشــفى  اىل 
طرطــوس ملواكبــة عملية 
تسليم الضحايا لذويهم الذين 
اللبناين  الشامل  حرضوا من 

اىل مشفى الباسل.
وانطلقت سيارات اسعاف 
الهالل االحمر السوري ناقلة 
الجثامن اىل معر العريضة 
الحدودي حيــث بانتظارهم 
ســيارات الصليــب االحمر 

اللبناين.
وسبق ذلك ان طفيل وسام 
التالوي من بلدة القرقف ســلام اىل ذويهم وجرى 

تشييعهام نهار امس يف بلدتهم القرقف - عكار.
الفاجعــة خيمــت بظاللها عى الشــامل من 
عكار اىل طرابلس، ورفعت منســوب الغضب لدى 
االهال، خاصة لدى ذوي الضحايا الذين سددوا كل 
مدخراتهــم عى أمل الهجرة نحو بالد يجدون فيها 

لقمة عيش كرمية وحياة الئقة الطفالهم..
لكنهم وقعوا يف فخ املهربن الذين يجنون ثروات 
خياليــة تصل اىل مليون دوالر يف الرحلة الواحدة 
التي يحرشون فيهــا املهاجرين ويحملون الزورق 

فوق طاقته.
ومؤخرا اســتنفرت االجهــزة االمنية، ونفذت 
مخابرات الجيش مداهــامت يف ببنن ودير عامر 
ومناطق اخرى لتوقيف املتورطن يف تنظيم رحالت 
الهجــرة غري الرشعية، وحتــى يوم امس كانت قد 
اوقفت احد املتورطــن وتتابع مداهامتها لتوقيف 

باقي افراد شبكات التهريب.

ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــــة سياسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوي: اململكـ ــ ــ ــ ــ ــ  مولـ
ــوح ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة وطمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة برؤيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ُمنفتحـ

غــرد وزير الداخلية والبلديات يف حكومة ترصيف األعامل 
القايض بســام مولوي عر حسابه عى » »تويرت«: »ملناسبة 
العيد الوطني الســعودي  92 عاما من العطاء والخري. اململكة 
العربية الســعودية تاريخ كبري وحضارة عريقة، وسياســة 
منفتحــة برؤية وطموح. هنيئا لكم الــدار ومنا لكم املحبة 

والوفاء ودوام األمن واألمان«.

التحّديــات قــدر  علــى  لرئيــس   جعجــع: 
إلنقاذ اللبنانيين من مسلسل املوت واليأس

قال رئيس حزب »القّوات اللبنانّية« ســمري جعجع يف بيان: 
»اليوم، عّبارة« موت جديــدة من طرابلس وعرشات الضحايا 
ودموع وآالم مســتمرّة. والبارحــة، اقتحامات ملجموعة من 
املصــارف تســببت بإقفال مرصيف عــام  وبعذابات إضافّية 
للمواطن اللبنايّن.وقبلها، انهيار أجزاء من أهراءات القمح يف 
مرفأ بريوت ومزيد من التلوث واآلالم واملعاناة ألهال العاصمة. 
وقبلها أيضا وأيضا »عّبارة« موت أوىل من طرابلس... وقبلها... 

وقبلها... وقبلها«.
اضاف »لقد ســئمنا كام ســئم اللبنانيون بيانات التضامن 
والتعــازي عنــد كل فاجعة تلم بنــا، واملطلوب هو وضع حد 
للمصائب التي تتكّرر وتتواىل. فالشــعب اللبناين يريد اإلنقاذ، 
ولن يخلصنا من هذا املسلســل الجهنمي إال رئيس جمهوريّة 
إنقــاذي جديــد، ال رئيــس يتحاصص من خاللــه الفرقاء 

السياسيون«.
وختــم »إن لبنان يغرق أكــرث فأكرث، ما يحّتم علينا اإلرساع 
بإيصال رئيس عى قدر التحديات إلنقاذ اللبنانين من مسلسل 

املوت واليأس والخراب الذي أوصلونا إليه«.

ــات ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي النهايـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرة فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــّدم... والعبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيم ُمتقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــف الترسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي: ملـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ميقاتـ
ـــــــــــــــي ـــــــــــــــط اإليران ـــــــــــــــة النف ـــــــــــــــات هب ـــــــــــــــق بمواصف ـــــــــــــــة تتعّل ـــــــــــــــد امُلعالج ـــــــــــــــيطة قي مشـــــــــــــــكلة بس

أعرب رئيــس الحكومة نجيب ميقــايت، عن أمله يف 
ان يصــار يف االجتامعــات التي ســيعقدها مع رئيس 
الجمهورية العامد ميشال عون االسبوع املقبل«اىل انهاء 
امللــف الحكومي، النه ال يحتــاج اىل الكثري من النقاش، 
والبلد بحاجة اىل حكومة لتستطيع التصدي قدر املستطاع 
للمشــكالت التي نعاين منها، ونأمل بالتعاون مع مجلس 

النواب ان نتصدى لكل هذه املشكالت«.
وقال ميقايت، يف حديث تلفزيوين خالل مشاركته يف 
اعــامل  الجمعية العمومية لالمــم املتحدة يف نيويورك: 
»يف كل اللقــاءات التي عقدتها  رشحت الوضع يف لبنان 
والصعوبات التي نواجههــا يف كل القطاعات واكدت ان 
يف طليعة االســتحقاقات الداهمة اليوم انتخابات رئاسة 
الجمهورية ووجوب اجرائها يف املوعد املحدد. صحيح ان 
هذا االســتحقاق ليس كل الحل، ولكنه خطوة اساســية ، 

وقد ركزت يف لقاءايت مع الرؤساء واملسؤولن الذين اجتمعت 
معهم عى اهمية هذا االستحقاق وطلبت دعمهم  باالتصاالت 
المتام هذا االســتحقاق. كذلك فقد استحوذ موضوع ترسيم 
الحــدود البحرية اللبنانية عــى حيز من البحث يف لقاءايت. 
املوضوع متقدم من دون شك ولكن العرة تبقى يف النهايات، 
وهناك بعض الخطوات  االخرية ننتظر بشأنها بعض االجوبة، 

وان تكون رسمية لنبني عى اليشء مقتضاه«.
وعن الحديث الجاري بأن تشكيل الحكومة بات قريبا، قال: 
»لقد كلفت لتشــكيل حكومة، ويف اليوم التال لالستشارات 
النيابيــة غــري امللزمة يف مجلــس النواب، قدمــت لرئيس 
الجمهورية تشــكيلتي الحكومية، وال يزال املوضوع عالقا بن 
وزيــر من هنا وآخر من هناك، وامتنى يف االجتامعات املقبلة 
يف االســبوع املقبل ان ننتهي من هذا املوضوع النه ال يحتاج 
اىل الكثري من النقاش، والبلد بحاجة اىل حكومة لتســتطيع 
التصدي للمشــكالت التي نعاين منهــا، ونأمل بالتعاون مع 

مجلس النواب ان نتصدى لكل هذه املشكالت«.

وعن ملف الكهرباء، قال: »نحن نبذل كل جهدنا لحل معضلة 

الكهرباء رغم العراقيل املتكــررة التي تواجهنا، بخاصة واننا 

يف لبنان منلك معامــل االنتاج التي تتيح تأمن تغذية مبعدل 

اثنتي عرشة ســاعة يف اليوم، ونحتاج فقط اىل الفيول اويل. 

نحن نجري االتصاالت الالزمة، والبنك الدول يريد مساعدتنا«. 

وعن موضوع الفيول االيراين، قال ميقايت:«لقد اعلنت ايران 

عن تقديم 600 الف طن، ولكن هناك مشكلة بسيطة قيد املعالجة 

تتعلــق باملواصفات، وهي هبــة مجانية من دون رشوط، واذا 

تذللت العقبات فنحن نرحب باالمر، الننا بحاجة اىل هذا الدعم«.

{ لقاءات  {
اىل ذلــك، واصل الرئيس ميقــايت لقاءاته واجتامعاته يف 
نيويورك، والتقى االمن العام لالمم املتحدة انطونيو غوترييش 
يف حضور وزير الخارجية واملغرتبن عبدالله بوحبيب ومندوبة 

لبنان الدامئة لدى االمم املتحدة السفرية امال 
مدليل.

خالل اللقــاء، دعا غوترييش »اىل االرساع 
يف تشــكيل حكومة لبنانيــة جديدة واجراء 

االنتخابات الرئاسية يف موعدها«.
كذلك، التقى وزير خارجية مرص ســامح 
شكري، الذي أكد »ان القمة العربية املقبلة يف 
الجزائر تشكل فرصة مهمة لتعزيز العالقات 
العربية- العربية وتعزيز التعاون املشــرتك«، 

الفتا اىل »انه سيزور بريوت قريبا«.
كام شــارك الرئيس ميقايت وعقيلته مي 
يف حفل اســتقبال أقامــه الرئيس االمرييك 
جــو بايدن وعقيلته جيل يف »متحف التاريخ 
االمرييك« عى رشف رؤساء الوفود املشاركة 

يف اعامل الجمعية العامة لالمم املتحدة.

{ قضية غرق الزورق {
عــى صعيد آخر، تابع رئيــس الحكومة التطورات املتعلقة 
بقضية غرق عرشات االشــخاص يف رحلة هجرة غري رشعية  
قبالة ســاحل طرطوس السوري، بعدما انطلقت من السواحل 

اللبنانية.
وقد اجرى ميقايت اتصاال بوزير االشغال العامة والنقل عيل 
حمية وكلفه التنســيق مع الســلطات السورية يف موضوع 
الضحايــا الذيــن كانوا عى منت الــزورق، واتخاذ االجراءات 
املناســبة. كام كلف الهيئة العليا لالغاثة التواصل مع اهال 

الضحايا العادة جثامينهم اىل لبنان.
كــام اجرى اتصاال بقائد الجيش العامد جوزيف عون، طالبا 
»التشــدد يف مراقبة الشــواطئ اللبنانية ملكافحة موضوع 
رحالت الهجرة غري الرشعية عر الشواطئ اللبنانية، وتوقيف 

الضالعن يف تنظيمها«.

ميقايت وبايدن وعقيلتيهام                                                          )دااليت ونهرا(

مركب  ــّورات  ــطـ تـ ــع  ــاب ت
املــــــــــوت... والـــتـــقـــى 
غـــوتـــيـــريـــس وشـــكـــري

ــان  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى لبنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــود الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة تعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اململكـ
لكســـــــــــــــب معركـــــــــــــــة بـــــــــــــــأدوات خاســـــــــــــــرة..

مريم نرس

نجحت فرنســا يف إعادة اململكة العربية 
السعودية اىل لبنان، لكنها مل تنجح يف إقناعها 
بالتعاطــي بواقعية مع الســاحة اللبنانية 
واحرتام خصوصيتها وجميع مكوناتها لُتعيد 

دورها الذي تطمح إليه يف لبنان.
تُــرِك لبنــان وحيداً، ال بل أكــرث فإن هناك 
دوال ســاهمت يف انهياره من خالل حصاره، 
ومبا أن لبنان بلد منقســم فلن يسمح طرف 
بتقويــة نفوذ طرف اخر، مــن هنا كان باب 
العــودة إليــه، لكن منهم مــن يريد أن يعود 
بواقعية وعقليــة جديدة ومنهم من يريد أن 
يعود بعقليتــه القدمية املتحجرة ويتوقع أن 
يحصل عى مكاسب جديدة، ومنهم من يريد 
أن يبقى بعقليتــه املهيِمنة ويتوقع حفاظه 

عى حضوره السابق.
يبدو أن من أعاد هؤالء جميعا »اليد االيرانية 
املمــدودة اىل لبنــان« التي لن يســتطيعوا 
مواجهتها بالعقوبات وإمنــا مبد اليد أيضاً، 
ولكن ماذا باســتطاعتهم تقدميه اىل لبنان؟ 
لعــل قبول الهبة اإليرانيــة من أجل الضغط 
من بعض القــوى يف الداخل عى األمرييك 
لكــن حتى اآلن مل يصل الغــاز من مرص وال 
الكهربــاء من االردن!! أما الفرنيس الذي لديه 
هامش أمرييك وأخذ دور املُقِنع، مل ينجح حتى 
اللحظة يف تغيري وجهة نظر السعودي، ألن 
ول العهد مل يرد حتى اآلن عى طرح الرئيس 
الفرنيس املتعلــق بحل القضية اللبنانية، أما 
اآلن وبعد اللقاءات الرئاســية يف باريس، عاد 
السفري الســعودي اىل لبنان بحراكه املعتاد 
ضمن البيت الواحــد، بنفس جوالته وأدواته 
وخطاباته ومنطقه السابق بإعالنه عن عدم 
التعامــل مع أي رئيس جمهورية مؤيد لحزب 

الله، ما يُفرّس ضيق خيارات اململكة التي تسري 
بنفس نهجها السابق ومل تعود باسرتاتيجية 
متكاملة تصحيحية يف التعامل مع لبنان إمنا 
عى القطعة دون األخذ بعن اإلعتبار توازنات 
املرحلــة، خاصة أن امللف الذي عادت من بابه 
بعــد االنتخابات ال ميكن أن يتم باإلقصاء إمنا 

بالتوافق.
عدم واقعية اململكة مبكان يقابلها واقعية 
مبكان آخر، فهي تعلم جيداً أنها ال تســتطيع 
أن تقرر مصري الرئاسة يف لبنان وال أن تختار 
رئيســاً وأن َمن يُراعى هي املصالح األمريكية 
وليس الســعودية، لذا تعلم أن هامشها ضّيق 
جــداً، خاصة بعد أن ارتفع مســتوى املعركة 
مبلف الرتســيم وبات مبارشاً بن األمرييك 
واملقاومة، فالرصاع واضح بن إرادة املقاومة 
واملرشوع األمرييك، وعندما يواِجه األمرييك 
بيــده ترتاجع بقية الدول التــي تدور بفلكه 
ويصبح دورها هامشياً، من هنا ميكننا رؤية 
وتقييم الدور الســعودي يف لبنان فهو يبقى 
العبا هامشيا له تأثري لكن ال يصنع سياسات.

حتى األمرييك ومــن خالل إدارة املقاومة 
مللف الرتســيم والكثري مــن امللفات التي لها 
عالقة بالحصار وحســاباتها الواقعية، ملس 
أنها باستطاعتها إيجاد بدائل، وعى الرغم من 
أن الواليات املتحدة ال زالت متلك أدوات التعطيل 
يف البلد إال أن سقفها مل يعد عالياً وهامشها مل 
يعد واسعاً، من هنا عليهم مراجعة حساباتهم 

يف التعاطي مع الساحة اللبنانية.
وبالعودة اىل الواقع، من الواضح أن األمور 
مل تنضج بعــد وأننا ذاهبون اىل فراغ رئايس 
من املمكن أن يستمر طويالً، وسيستمر معه 
حالة ترقب ملســار األحــداث اىل أن يصل اىل 
خواتيمه وتكتمل بنود التسوية، وقتها يعود 

الجميع اىل واقعه وحجمه الطبيعي.

وفد فرنسي زار بعبدا وعين التينة
ــــــــة  عــــــــون: ضــــــــرورة انتخــــــــاب رئيــــــــس جديــــــــد للجمهوريّ
ــن ــ ــ ــ ــان واللبنانيي ــ ــ ــ ــم لبن ــ ــ ــ ــد دع ــ ــ ــ ــولييه: نؤك ــ ــ ــ موس

أعرب  رئيس الجمهورية  
عون  ميشــال  العــامد 
عــن ارتياحــه »للبيان 
الثاليث الــذي صدر عن 
املتحدة  والواليات  فرنسا 
واململكــة  االمريكيــة 
العربية السعودية يف ما 
خص الوضع يف لبنان«، 
انتخاب  مؤكداً  »رضورة 
للجمهورية  جديد  رئيس 
الدستورية  املهلة  ضمن 
وتشكيل حكومة جديدة 
النواب  مجلس  ثقة  تنال 
قبــل انتهــاء الواليــة 

الرئاسية يف ٣1 ترشين االول املقبل«.
كالم الرئيس عون جاء خالل اســتقباله 
قبــل ظهر امــس، يف حضور الســفرية 
الفرنســية آن غريو، رئيس »لجنة الصداقة 
النيابيــة اللبنانيــة - الفرنســية« النائب 
ســيمون ايب رميا، رئيــس منطقة جنوب 
فرنســا بروفانس وااللــب والكوت دازور 
الوزير الســابق رينو موسولييه عى رأس 
وفــد من املنطقة، ضم جــان بيار كوالن، 
فريديريك لوفارو، سبستيان فيانو وبرنارد 
فالريو وعدد من املســؤولن االدارين يف 

ملنطقة. ا
يف مســتهل االجتامع، نقل موســولييه 
اىل الرئيس عون تحيــات نظريه الفرنيس 
اميانويل ماكــرون، وتأكيده »دعمه للبنان 
واللبنانين، وعمله عى تحقيق كل ما يعود 
بالخري عى هــذا الوطن الغال عى قلوب 

الفرنسين«.

ثم دار حوار بــن الرئيس عون واعضاء 

الوفد، عرض يف مستهله رئيس الجمهورية 

للظــروف الصعبــة التي مر بهــا لبنان، 

والتداعيــات التي تركتهــا، ومنها »الحرب 

وتدفق موجات  الحدود  واقفال  الســورية 
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ترشين1 وتفيش »كورونا« ثم انفجار مرفأ 

واملالية«.  االقتصادية  واالزمة  بريوت، 

لرتســيم  املبارشة  غري  املفاوضات  وعن 

الحــدود البحريــة الجنوبيــة، اوضح ان 

»تقدماً تحقــق يف هذا املجال«، معرباً عن 

امله »يف الوصــول اىل اتفاق ميكّن لبنان 

مــن اســتثامر ثروته النفطيــة والغازية 

وانعــكاس ذلــك ايجابــاً عــى االقتصاد 

اللبناين«.

والتقــى الوفد الفرنــيس رئيس مجلس 

النواب نبيه بري يف مقر الرئاســة الثانية 

التينة. عن  يف 

عون ووالوفد الفرنيس                                         )دااليت ونهرا(



ترأس البطريــرك املاروين 
الكاردينال مار بشارة بطرس 
الراعي بعد ظهر اليوم، الصالة 
راعي  نفس  لراحة  الجنائزية 
ابرشــية صيــدا ودير القمر 
للموارنــة املطران األســبق 
يف  الخوري  الياس  طانيوس 
كاتدرائية مار الياس يف صيدا 
ابرشية صيدا  مبعاونة راعي 
املطران  للموارنة  القمر  ودير 
مــارون العامر وحشــد من 

املطارنة والكهنة واالباء.
وأشــار الرَّاعي، يف عظته 

»إىل أن املطــران الخوري، الذي نوّدعه بشــديد 
األىس وصالة الرجاء، كان ألبرشّية صيدا، عىل 
مثال املعلّم اإللهّي يسوع املسيح، راعًيا صالًحا. 
ففي أحلك الظروف التي عاشــتها األبرشّية من 
حرب وهدٍم وقتل وتهجري واحتالالت، ظّل صامًدا 

مع الكهنة والشعب«.
وأوضح الراعي، أنه »كسب الكاهن طانيوس 
الخــوري من تربيته املســيحّية والكهنوتّية 
أجمــل الفضائل كالتقــوى والنبل األخالقي 
وروح الصــالة والتفايّن يف العطاء والتواضع 
عىل رفعــة والفرح الداخيّل والكلمة اللطيفة 
واإلبتســامة املحّببة«، مضيفا »عّزز عالقات 
الصداقة واألخّوة مثل أســالفه مع املرجعّيات 
اإلسالمّية السنية والشيعية يف صيدا العزيزة 

ومنطقتها، ومع مشايخ وقادة اإلخوة املوّحدين 
الدروز يف الشوف. فاحرتمهم جميًعا وأحّبهم 
ومّد إليهم يد التعاون، وســهر معهم عىل بناء 
مجتمع وطنــّي واحد يتأّمن فيه خري الجميع 

وخري كّل إنسان«.
بدوره، أثنى السفري البابوي جوزيف سبيتريي 
عــىل دور الراحل »الكهنويت ومزاياه الخرية يف 
خدمة رعيته وحرصه يف بناء جســور العيش 

املشرتك يف صيدا والجوار«.
وقدم التعازي للراعي والعامر ولعائلة الفقيد 
ولجميع املشاركني من املطارنة والكهنة واالباء 

والحضور.
ويف الختام، نقل جثامن الفقيد برفقة عائلته 
اىل مسقط رأسه يف بلدة صغبني البقاع الغريب، 

حيث سيوارى يف الرثى.

شديد ابتسام 

الحكومة  بتأليف  التفاؤل 
املفعول وكل  نافــذ  يزال  ال 
املؤرشات تدل عىل ان قطار  
بانتظام  يســري  التأليــف 
بصيغة  حكومة  لتشــكيل 
الحكومــة  عــن  معدلــة 
الحاليــة بتســهيل واضح 
وموافقــة مبدئيــة مــن  
جميع األطراف السياســية 
الوطنية. للمصلحة  تغليبا 

لدى  األكيــدة  القناعــة 
الســيايس  وفريقه  العهد 
بــأن الشــغور الرئــايس 
وبالتايل  حتميــا،  صــار 
الدخول يف  يجب اســتباق 
مرحلــة الفــراغ خصوصا 
مطابقة  غــري  حكومة  ان 
ميكنهــا  ال  للمواصفــات 
تســلم مهــام وصالحيات 

الجمهورية. رئاسة 
يف  العهــد  إيجابيــة 

التعاطــي مع االســتحقاق الحكومي تعود اىل 
رغبة منــه بتعويم الحكومــة الحالية يف ظل 
عدم اإلتفاق الواضح واالختالف حول املرشــح 

الرئايس.
اعادة تعويم الحكومة ســلك مساره باالتفاق 
عــىل تغيــري وزيــر املهجرين عصــام رشف 
الدين ومــن الواضح ان جميــع  القوى املعنية 
باالســتحقاق الحكومــي قدمت  تراجعات ونزل 
الجميع عن شــجرة التأليف والســقوف العالية 
خوفا مــن الفراغ  والدخــول يف مرحلة أمنية 

خطــرية وانزالق البالد نحو االنهيار التام.
مــع ذلك  فإن ترسيــع التأليف وقبول الفريق 
الرئايس اســتدعى حصول ضامنات سياســية 
للعهــد وفريقه الســيايس  يف ما خص املرحلة 
السياســية التي ستيل خروج رئيس الجمهورية 

من بعبــدا حيث يحىك ان التيــار الوطني الحر 
طالــب الرئيس املكلــف  مبجموعة رشوط  ليتم 
اإللتــزام بها يف فرتة الشــغور الرئايس تتعلق 
بالكهرباء وأزمة النازحني الســوريني مع قناعة 
يدركها  الجميــع مبن فيهم الفريق الرئايس  ان 
حزب الله بعد ٣١ ترشين سيبقى ملتزما سياسيا 
مع الرئيس ميشــال عون وتياره وانه لن يوافق 
عىل رئيــس جديد للجمهوريــة ال يحظى بثقة 

الحر. الوطني  والتيار  بعبدا  ورىض 
الهواجس األمنية والخوف من ان يتحمل التيار 
ورئيــس الجمهوريــة وزر الفوىض املقبلة عىل 
البالد  جعلت الرئاســة تعيد حســاباتها فمشهد 
الرئاسة اليوم ال يشبه رئاسة الـ١٩٩٠ والرئيس 
ميشــال عون الخارج من ثالثة أعوام من الوالية 
الرئاســية املصاحبة لالنهيار ال يشــبه الجرنال 

املتمرد نفســه ولو كان لرئيس الجمهورية أكرب 
تكتل نيايب يف الربملان وقد أىت مشــهد  اقتحام 
املصــارف ليطلق إنذارا مخيفــا من احتامل ان 
تتطور األمور نحو الســلبية مع احتامل ان تدخل 
اقتحامــات املصارف مســارا  أصعب وان يعمم 
مســتقبال ليشــمل القطاعات العامة واإلدارات 

الفوىض. ملرشوع  كمقدمة 
فاملرونــة التي صدرت من بعبــدا مردها اىل 
تحذيرات عديدة وصلت اىل هذا الفريق  من اتجاه 
األمــور نحو الفوىض األمنيــة مام يجعل نهاية 
الوالية الرئاســية وخروج الرئيس عون من بعبدا 
يف ٣١ ترشين األول مربــكا للتيار وفريقه مام 
اقتىض سري التيار وفريقه بامللف الحكومي مام 
سينأى بالتيار وفريقه يف املستقبل عن تداعيات 

والفوىض. االنهيار 
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 التحذيـــــــــــــــرات الدولّيـــــــــــــــة ومخـــــــــــــــاوف العهـــــــــــــــد وفريقـــــــــــــــه السياســـــــــــــــي
مـــــــــــــــن الذهـــــــــــــــاب نحـــــــــــــــو الفوضـــــــــــــــى.. تســـــــــــــــّرع التأليـــــــــــــــف الحكومـــــــــــــــي

محمد علوش 

كان واضحاً رئيس تيار املردة ســليامن فرنجية 
عندما قال أن ترشحه اىل الرئاسة هذه املرة سيكون 
األخري بحال مل يصل اىل بعبدا، رغم أنه كان واقعياً 
اىل درجــة كبرية جعلته مقتنعاً بأن الحظوظ التي 
ميلكهــا، وإن كانت أفضل من املرة املاضية، إال أنها 
ال تعني أنه ســيكون رئيساً لجمهورية لبنان، يف 
حــال وقع التوافق عىل غريه، وذلك عىل الرغم من 
تأكيد فرنجية أنه من أبرز املرشحني القادرين عىل 

»الجمع«.
منــذ بداية االنقســام التقليدي بني قوى الثامن 
والرابع عــرش من آذار، كان رئيــس تيار »املردة« 
يصنف عىل أســاس أنه أحد صقور الفريق األول، 
ال ســيام أنه يتمتع بعالقــات أكرث من ممتازة مع 
الرئيس السوري بشــار األسد، وهو مل يرتدد يوماً 
يف اإلعالن عن متوضعه أو مواقفه بشــكل واضح 

ال يقبل اللبس.
يف املقابل، كان من الواضح أن رئيس »املردة«، منذ 
العام 2٠١6، يسعى إىل أن يظهر مبوقع الشخصية 
القــادرة عىل التواصل مــع مختلف األفرقاء، ليس 
من املوقع الوســطي الذي يدوزن مواقفه جيداً بل 
من موقــع اإلنفتاح عىل الجميع بهدف البناء عىل 

املشــرتكات، وهو ما عــرب عنه أول من 
أمــس عرب الحديث عن أن الجميع يتفق 
عىل 8٠ باملئة من األمور، ويجب الرتكيز 
عــىل هذه النســبة دون إغفال رضورة 

الحوار حول العرشين املتبقية.
يف هذا املجــال، ينطلق فرنجية من 
تصور رئيــس املجلس النيايب نبيه بري 

لألمور، أي السعي إىل إبرام التفاهامت تحت سقف 
الحفاظ عىل إتفــاق الطائف، األمر الذي يرفع من 
حظوظه يف الوقت الراهن، بالنظر إىل أن الحفاظ 
عىل هذا االتفاق بات أولوية لدى العديد من األفرقاء 
املحليــني والخارجيني، خصوصــاً اململكة العربية 

السعودية.
اليــوم من املمكــن الحديث عــن أن رئيس تيار 
»املردة« قادر عىل متثيل الرئيس التوافقي، ال سيام 
أنه يحظى بعالقات جيدة مع غالبية األفرقاء، لكنه 
يف املقابل يواجه العديد من املطبات التي يسعى إىل 
تجاوزها، بدءا من تصنيفه عىل أســاس أنه مرشح 
»حزب الله«، بالرغم من أن الحزب مل يعلن عن تبنيه 
أي مرشح حتى اآلن، وصوالً إىل أنه ال يحظى بدعم 
أي من األفرقاء املســيحيني األساسيني، أي »التيار 

الوطني الحر« أو حزب »القوات اللبنانية«.
من حيث املبــدأ، قدرة فرنجية عىل الوصول إىل 
رئاســة الجمهورية تتوقف عىل وجود تســوية 

خارجيــة قادرة عىل رعاية هذا األمر، تحديداً إقناع 
الريــاض بأن الرجــل ال ميثل تحدياً لها، وهو ما لن 
يكون ســهالً عىل اإلطالق، نظراً إىل أن اململكة ال 
تريد التســليم بأي هزمية حتى ولو كانت شكلية، 
عــىل أن يتوىل »حزب اللــه« إقناع »التيار الوطني 
الحر« بالتصويت لصالحه الحقاً، أو عىل األقل ترك 

الحرية ألعضاء التكتل بالتصويت له.
حتــى اآلن، ال معطيات تؤكد أي تقدم لرئيس تيار 
»املردة« عىل هذا الصعيد، لكن األكيد أن الرجل يسعى 
إىل أن يقدم نفســه بصورة الشخصية التوافقية 
القادرة عىل ملّ الشــمل، بانتظار ما ستحمله األيام 
املقبلة معها من معطيات جديدة، فهو القائل دامئاً 
أن الحســم يف هذا اإلســتحقاق رهن بالظرف، أي 
باملعطيات التي ستكون حارضة يف لحظة الحسم، 
التــي مل يحن آوانها بعد عــىل ما يبدو، مع التأكيد 
أن فرنجية يبقى أحد أهم املرشــحني القادرين عىل 

الوصول اىل بعبدا.

ــدا: ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى بعبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــول فرنجّيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــروط وصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  شـ
ــيحيين ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاب املسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد األقطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاض وأحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاع الريـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إقنـ

فرونتســـــــــــــــكا زارت »الرابطـــــــــــــــة املارونيـــــــــــــــة«:
األمـــــم املّتحـــــدة مســـــتمرة بتقديـــــم الدعـــــم للبنـــــان

زارت املنســقة الخاصة لألمم املتحدة يف 
الرابطة  يوانا فرونتســكا  الســفرية  لبنان 
املارونية، وكان يف استقبالها رئيس الرابطة 
السفري خليل كرم وأعضاء املجلس التنفيذي، 
والرئيس الســابق للرابطــة النقيب انطوان 

قليموس. 
ورّحــب كرم بفرونتســكا مذكراً بـ »دور 
لبنان التأســييس لألمم املتحدة، كام تناول 
البحــث التعاون بني لبنان واألمم املتحدة يف 
كافة املجاالت. وتوقف عند خطورة مســألة 
النــزوح الســوري وما تحملــه من أخطار 
وجودية عىل لبنان عىل جميع املســتويات، 
مســتغرباً املوقف الدويل من هذه املســألة، 
واقتنــاع البعض برضورة دمج النازحني يف 
املجتمع مبا يؤدي إىل تغيري هويته وتفجريه 

من داخله«. 
ومتنى رئيــس الرابطة عىل االمم املتحدة 
»تفهــم خصوصية لبنان واملبادرة إىل وضع 
مرشوع حل رسيع لعودة النازحني السوريني 

إىل املناطق اآلمنة يف بلدهم«. 

من جهتها، هنأت املنسقة الخاصة املجلس 
التنفيذي الجديد بإنتخابه. وأســهبت بتعداد 
مهــامت 25 وكالة أممية موجودة يف لبنان 
التــي تعمل يف مجاالت التنمية والشــؤون 
اإلنســانية وحقوق االنســان وحفظ وبناء 
الســالم، مبا يف ذلك مكتب املنسق الخاص 
لألمم املتحدة التي ترأســه واملعني مبتابعة 
تنفيذ القرار ١7٠١ ودعم ســالم واستقرار 
النيابية  االنتخابات  بنجــاح  لبنان. ورحبت 
يف أيــار، مؤكدة »اهميــة إمتام االنتخابات 

الرئاسية يف موعدها الدستوري«. 
وقدرت املنســقة الخاصــة حفاوة لبنان 
بالنســبة ملوضوع النزوح السوري، وأكدت 
»التزام االمم املتحدة باســتمرار تقديم الدعم 
للبنان ولالجئــني والعمل عىل حامية لبنان 
واســتقراره اىل حــني ان تتأمــن الظروف 
لعــودة آمنة وطوعية وبكرامة لالجئني اىل 
بالدهم«. كام أكدت اســتعداد األمم املتحدة 
للتعــاون مع اللجان املتخصصة يف الرابطة 

حول األمور التي بُحثت خالل اللقاء«.

خالل اللقاء

ــــــان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــن لبن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــوش: تمكي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دعم
مــــــــن االســــــــتفادة مــــــــن ثرواتــــــــه
ــان ــ ــ ــ ــاذ لبن ــ ــ ــ ــل إلنق ــ ــ ــ ــة املدخ ــ ــ ــ البحريّ

شــدد نائب رئيس املجلس التنفيذي يف حزب الله الشــيخ 
عــيل دعمــوش، يف خطبة الجمعة، عــىل »ان من يتحمل 
مســؤولية املأســاة الجديدة يف البحــر والضحايا االبرياء 
الذيــن قضوا غرقا يف مركــب املوت الجديد، هم من اوصلوا 
النــاس اىل مرحلة الفقر واليأس وعطلــوا الحلول واقفلوا 
االبواب امام العروض واملســاعدات التــي تقدمت بها دول 
صديقــة للبنان ووجهت بالفيتــوات من االمرييك وأدواته 
يف الداخــل«، الفتا اىل انه »كان يف امكان هذه العروض ان 
تســاعد لبنان عىل حل بعض املشاكل الحياتية وتخفف من 
معاناة اللبنانيني، فال يفكروا بهجرة بلدهم ليواجهوا املآيس 

والويالت واملوت غرقا يف البحر«. 
وأمل »ان يأخذ العرض االيراين الجديد املتعلق بهبة الفيول 
املســار العميل، ليكرس العتمة يف لبنان«، مشــريا اىل »ان 
البعض يشــكك يف الهبة االيرانية ويحــاول عرقلتها النها 
تحرجهم امام جمهورهم وامام اللبنانيني وتكشــف عجزهم 
عن اقناع اصدقائهم االمريكيني والسعوديني مبد يد املساعدة 
للبنــان«. وقال: امريكا قادرة عىل معالجة املشــاكل وإزالة 
العراقيل، ولكنها ال تفعل ذلك وال تريد الحل، بل تريد ان يبقى 
لبنــان تحت الضغط من اجل الرضوخ ملطالبها ورشوطها ال 
سيام يف استحقاقي انتخابات الرئاسة وتشكيل الحكومة«. 
واعتــرب دعموش انه »ليس امام اللبنانيني بعد كل املآيس 
واملعانــاة والتجارب الفاشــلة يف الرهــان عىل االمرييك 
اليجاد الحلول، ســوى فتح االبواب امام كل الدول الصديقة 
التــي تريد مســاعدة لبنان بال رشوط . فــان فتح االبواب 
أمام ايران والصني وروســيا وحتى سوريا كفيل بالوصول 
إىل معالجــات حقيقيــة لالزمات التي يعــاين منها لبنان 
واللبنانيــون يف هذه املرحلة الصعبة والحرجة«، مؤكدا »ان 
حزب الله ســيكمل بسياسة السعي اليجاد الحلول لالزمات 
التي يعيشــها اللبنانيون واملعادلة التي فرضتها املقاومة يف 
ملف الرتســيم تأيت يف هذا السياق، باعتبار ان متكني لبنان 
من االســتفادة من الرثوات النفطية والغازية التي ميلكها 
يف البحــر، هو املدخل االســايس النقاذ لبنان واخراجه من 
ازماته االقتصادية واملعيشية، ولبنان سيحصل عىل حقوقه 

وثرواته باالســتناد اىل هذه املعادلة ان شاء الله«.

ــــــــــــوري: ـــ ــــــــــــوس الخ ـــ ــــــــــــران طاني ـــ ـــــــــازة املط ـــ ـــ ــــــــــــي بجن ـــ الراع
لقـــــــد كســـــــب مـــــــن تربيتـــــــه الكهنوتّيـــــــة أجمـــــــل الفضائـــــــل

الراعي يلقي عظته

االتحـــــــاد األوروبـــــــي: املطلـــــــوب  بـــــــري لســـــــفراء 
تعـــــــاون مجلســـــــي حكومـــــــي النتخـــــــاب رئيـــــــس

اســتقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري يف 
مقر الرئاســة الثانية يف عني التينة، ســفرية 
فنلندا الجديدة آن مسكانن يف زيارة بروتوكولية 
ملناسبة توليها مهامها الديبلوماسية كسفرية 

لبالدها يف لبنان. 
واســتقبل رئيس املجلس ســفري االتحاد 
األورويب يف لبنــان رالــف طراف، يف حضور 
سفراء دول اإلتحاد األورويب يف لبنان. حيث تم 

عرض ملجمل تطورات األوضاع. 
وأثارالوفد ملسار التفاوض بني لبنان وصندوق 
النقــد الدويل والترشيعــات اإلصالحية التي 
أنجــزت وتلك التي قيد اإلنجــاز. وتوقفوا أمام 
املخاطر الناجمة عن تردي األوضاع اإلقتصادية.

بدوره، قدم الرئيس نبيه بري قدم عرضا مسهبا 
حــول خارطة طريق إلنقــاذ الوضع يف لبنان 
يتصدرها التوافق مع صندوق النقد الدويل وإنجاز 

القوانني اإلصالحية من املوازنة العامة اىل قانون 
»الكابيتال كونرتول« وقانون الرسية املرصفية 
وخطة التعايف اإلقتصادي التي وصلت مؤخرا 
اىل املجلس النيايب«، مشددا عىل »أهمية حفظ 
حقوق املودعني باعتبارها سببا أساسيا إلعادة 
اكتساب الثقة عىل الصعيدين املايل واملرصيف 

وتعايف الدورة اإلقتصادية يف البالد«. 
وأكد الرئيس بري »أن هناك هامشا زمنيا ضيقا 
إلنجاز ما هو مطلوب والذي يســتوجب تعاونا 
وثيقا بني املجلس النيايب والحكومة إفساحا يف 
املجال أمام مجلس النواب إلنجاز اإلســتحقاق 
الدســتوري األول أال وهو إنتخاب رئيس جديد 

للجمهورية«. 
عىل صعيد آخــر، أبرق الرئيس بري اىل امللك 
شارلز الثالث، مهنئا باعتالئه العرش، متمنيا له 

النجاح يف منصبه الجديد.

بري  ووفد السفراء   )حسن ابراهيم(

أوضح سبب عدم وجود العلم في اجتماع ميقاتي- رئيسي
 بـــــــو حبيـــــــب واصـــــــل نشـــــــاطاته فـــــــي نيويـــــــورك: لســـــــد
العجـــــــز فـــــــي موازنـــــــة »األونـــــــروا« والعنايـــــــة بالالجئيـــــــن

الخارجية  وزيــر  علــق 
حكومــة  يف  واملغرتبــني 
ترصيــف االعامل عبدالله بو 
حبيب، عــىل اللغط الحاصل 
يف شــأن عدم وجــود العلم 
اللبنــاين يف اجتامع رئيس 
الحكومــة نجيــب ميقايت 
مع الرئيــس االيراين ابراهيم 
رئيــيس، وقال يف بيان: »إن 
املوعد مع الرئيس االيراين قد 
تم ترتيبه قبل وقت قصري من 
انعقاده، وجرى تأخريه نصف 
ساعة اىل حني احضار العلم 
اللبنــاين من مقر بعثة لبنان 

لدى االمم املتحدة، ومل يكن ممكنا ايصاله اىل 
مقر البعثة بسبب االجراءات االمنية االستثنائية 
التي واكبت حضور الرئيس االمرييك جو بايدن 

اعامل الجمعية العامة لالمم املتحدة«.
مــن جهة ثانيــة، واصل وزيــر الخارجية 
نشــاطاته عىل هامــش اجتامعات الجمعية 
العامة لالمم املتحدة يف نيويورك، وشــارك يف 
االجتامع الوزاري ملنظمة التعاون االســالمي، 
والقى كلمــة لبنان يف االجتامع الوزاري حول 
»االونروا«، يف حضور االمني العام لالمم املتحدة 
انطونيو غوترييش، حيث شدد عىل »اهمية سد 
العجز يف موازنة »االونروا« والعناية بالالجئني 

الفلســطينيني يف لبنــان يف ظــل الظروف 

االقتصادية الصعبة التي مير بها البلد«. 

واجتمع بو حبيب مع نظريه الرتيك مولود 

جاويــش اوغلو، وتباحثــا يف كيفية تعزيز 

العالقات الثنائية وتشاورا يف عدد من امللفات 

االقليمية. كام وعد بزيارة لبنان للتوقيع عىل 

بروتوكــول اعادة تأهيــل وترميم مبنى وزارة 

الخارجية واملغرتبني يف وسط بريوت. 

ووقــع بوحبيــب مــع وزيــر خارجية 

قريغيزستان جينبيك كولوباييف، عىل اتفاقية 

االعفاء املتبادل من التأشريات لحاميل الجوازات 

الديبلوماسية الخاصة والخدمة بني البلدين.

بو حبيب وأوغلو

للرئاســــــــــة مطــــــــــروح  اســــــــــمنا  ــاً فرنجيــــــــــة:  ــ ــ ــ ــ ــاً ال كيدي ــ ــ ــ ــ ــاً وحدويّ ــ ــ ــ ــ ــون رئيس ــ ــ ــ ــ ــد أن أك ــ ــ ــ ــ وأري
قال رئيس تيار املردة ســليامن فرنجية، »انا 
متفائل رئاسياً بحظوظي أكرث من املرة املاضية 

رغم ان الظرف قد ال يوحي بذلك«.
واضاف يف حديث تلفزيوين، »اسمي موجود 
يف االســتحقاق الرئايس لكننــا نراقب األمور 
ومسار تحديد جلسة االنتخاب وأنا متفائل أكرث 
من املرة املاضية ورمبا متيل التســوية يل ويف 
السابق كان هناك وعد من نرصالله للرئيس عون. 
كل االمــور مرهونة بوقتها وكذلك الظروف وقد 
يثمر ذلك جّواً توافقياً وأنا اليوم أكرث تفاؤال وما من 

أحد موعوداً وفريقنا سيتوجه مبرّشح واحد«.
واكد »عىل ان ال وعد ألحد اليوم من قبل حزب 
الله إمنا براغامتية يف التعامل وفريق الثامن من 

آذار ســيذهب مبرشح واحد اىل جلسة انتخاب 
الرئيس«، مضيفا »أريد أن أكون رئيســاً وحدويّاً 
ويجمع البلد ال رئيســاً كيدياً، فلبنان اليوم يف 
مرحلة استثنائية ويف حرب اقتصادية تدمرييّة 
وبوضع أسوأ من مرحلة ما بعد الحرب األهلية«.

وعن ملف ترسيم الحدود البحرية، قال فرنجية: 
»لوال الضغط وحرب أوكرانيا ملا تّم ترسيع ملف 
ترســيم الحدود وموقف املقاومة كان يجب أن 
تتخذه الدولة اللبنانية بعدم الســامح إلرسائيل 
باستخراج غرام واحد من كاريش قبل إعطاء لبنان 
كامل حقوقه«، مضيفا »فرصتنا اليوم أن تستفيد 
الدولة من نقطة القوة يف ملف ترسيم الحدود 

ونقطة القوة هي املقاومة.«
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ــــــــــان؟ ــــــــــي لبن ــــــــــّر ف االســــــــــتحقاق الرئاســــــــــي الفلســــــــــطيني... هــــــــــل يم
فادي عيد

جهة  من  أكرث  تســاءلت 
متابعة ومراقبة ملا يجري يف 
لبنان من تحّوالت ومتغّيات 
ربطــاً بأوضــاع املنطقــة 
الذي  اللقاء  عن  وخطورتها، 
حصل منذ حواىل األسبوعني 
يف بــيوت لكــوادر حركة 
»فتــح« وأمنــاء عامني يف 
يُعترب  الحركــة، والذي  هذه 
األبرز لناحية املشــاركة من 
األمنــاء العامني، إضافة إىل 
قيادات فلسطينية جاءت من 
رام الله إىل لبنان، خصوصاً 
وأن هذا اللقــاء الذي انعقد 
يف السفارة الفلسطينية يف 

بيوت، يأيت عىل خلفية التداول مبلف اإلنتخابات 
الرئاســية الفلسطينية، وتحضياً ملؤمتر عام، إىل 
شــؤون منظمة التحرير وحركة »فتح« يف داخل 

فلسطني وخارجها.
أما الســؤال األبرز، فيتمّثل مبا قيل وأشــيع بأن 
املؤمتر العام قد ينعقد يف بيوت، وحيث ال تستبعد 
بعض الجهات الفلســطينية الفاعلة بانعقاده يف 
العاصمــة اللبنانية، فيــا تتكّتم قوى أخرى رمبا 
ألسباب أمنية، أو ألن القرار الحاسم مل يُّتخذ بعد يف 
هذه املســألة نظراً لدقته وأهميته، بحسب أوساط 

فلسطينية متابعة.
أمــا ملاذا اختيت بيوت للقاء الذي انعقد مؤخراً 
يف الســفارة الفسطينية، فإن األوساط تضع ذلك 
يف خانة قرب املســافة الحدودية بني فلســطني 
واألردن إىل بيوت، حيث وصلتها قيادات فتحاوية 
وأمناء عامني من معظم دول العامل، أي أن االسباب 

لوجســتية وأمنيــة تتمحور حول التســهيالت 
والظروف املالمئة لعقــد املؤمتر املذكور، إمنا ذلك 
ال يعنــي عودًة إىل املــايض من خالل ما جرى يف 
حقبــات معينة من تناحر بني الســلطة اللبنانية 
ومنظمة التحرير وارتكابات وما ســوى ذلك، وهذا 
وفق األوساط بات من املايض، وال سيا أن القيادة 
الفلســطينية وعىل رأسها الرئيس محمود عباس، 
تواكب وتتابع الوضع يف املخيات الفلسطينية يف 
لبنان، وال تقبل أي مّس بأمن واســتقرار لبنان، أو 

اإلساءة لدولته وشعبه.
 وبالتايل، ُعلم أن تنســيقاً سياسياً وأمنياً جرى 
مع الســلطات اللبنانية السياسية واألمنية بعيداً 
عن األضواء واإلعــالم، ولهذه الغاية مل يتلّمس أي 
طــرف يف لبنــان أن مؤمتراً عقــد يف هذا الحجم 
يف بــيوت، وعطفاً عــىل ما حصل من خالل هذا 
التواصل والتنســيق، فــإن األمور جارية عىل قدم 
وســاق للتحضي للمؤمتر العام الذي ال زال مكان 

انعقــاده يكتنفه الغموض، 
يف حني يقول أحد القياديني 
سينعقد  بأنه  الفلســطينني 
يف رام الله برئاســة الرئيس 
محمود عبــاس، من أجل أن 
الفلسطيني  الرئيس  يُنتخب 
الجديــد. ومن هنــا، يؤكد 
القيادي املذكور أنه ســيعاد، 
ووفــق املعطيــات الراهنة 
انتخاب »أبــو مازن« لوالية 
رئاســية جديدة، مع أنه يتم 
التــداول ببعض األســاء، 
الشيخ،  آل  قيادي من  ومنها 
ح  وصوالً إىل أن البعض يرشِّ
يارس  الراحل  الرئيس  شقيق 

عرفات »أبو عار«.
أن املخاوف لدى  ويبقــى 
اللبناين،  الداخل  يف  البعض 
تبقى قامئة من هذا اإلســتحقاق الفلسطيني، وال 
ســّيا يف حال تّم التوافق عىل انعقاده يف بيوت، 
مبعنى إمكانية توتي املخيات التي تضّج بالفصائل 
الفلســطينية املتعّددة اإلنتاءات واأليديولوجيات، 
خصوصاً أنه استحقاق مفصيل، ويأيت بعد تنامي 
دور بعض التنظيات عىل حساب حركة »فتح« كـ 
»الجهاد الفلســطيني« وحركة »حاس«، وإن كان 
هناك توافق عىل عدم العودة إىل الرصاع العسكري 
بني هذه التنظيات، ولكن الســاحة اللبنانية تبقى 
لهــا خصوصيتهــا وظروفها، وتحديــداً يف هذه 
املرحلة التي متّر بها من انقسامات سياسية وانهيار 
إقتصادي. لذا، مثة ترّقب ملا ســتؤول إليه التطورات 
عىل صعيد اإلســتحقاقات الفلســطينية، ومدى 
انعكاســها عىل املخيــات يف كل لبنان، وتحديداً 
مخيم عني الحلوة، وعىل الســاحة املحلية بشكل 

عام. 

 مــــــــــكاري مــــــــــن القاهــــــــــرة: نتمنــــــــــى أن تكــــــــــون
ــــــــــي ســــــــــنة 2023 ــــــــــة اإلعــــــــــام العرب ــــــــــروت عاصم بي

خالل الجولة 

نــوه وزيــر اإلعــالم يف حكومة ترصيف 
األعال زياد مكاري، خالل زيارة مدينة اإلنتاج 
اإلعالمي يف القاهرة، بالعالقات »التاريخية بني 
مرص ولبنان وخصوصية العالقة بني الشعبني 
الشقيقني«، مشيا إىل »متيز هذه العالقات يف 

مجاالت عديدة«.
وعرب مكاري عن سعادته لزيارة »هذا الرصح 
اإلعالمي الكبي، وحفاوة االستقبال الذي القاه«، 
معربا عن أمله يف »تعزيز التعاون بني الجانبني 
يف املجــاالت اإلعالمية والثقافية«، متمنيا أن 
»تكون بيوت عاصمة اإلعالم العريب ســنة 

.»2023
واصطحب رئيس مجلس إدارة مدينة اإلنتاج 
اإلعالمي عبد الفتاح الجبايل الوفد يف جولة يف 
 Up Skill املدينة شملت مركز التدريب والتطوير
وقاعات التدريب واملعامل الفنية، ومركز ترميم 
الرتاث الســينايئ الذي يعنى بالحفاظ عىل 

الرثاث الوثائقي السمعي والبرصي، وحايته من 
التلف والقدم. كذلك، زار الوفد استديو »الدولبي 
أمتوس«، الذي يتم فيه تسجيل الصوت بأحدث 

التقنيات املطبقة يف العامل ىف هذا املجال.
ثم توجه الوفد إىل مناطق التصوير املفتوحة، 
وشــاهد تصوير عدد من األعال والتجهيزات 
التي تحصل حاليا، من ديكورات وتجهيز مواقع 
التصوير يف األحياء املختلفة اســتعدادا لشهر 
رمضــان، حيث التقى املخــرج الكبي محمد 
فاضل خالل تصوير بعض من مشاهد مسلسل 
»الضاحك البايك«. كا زار مكاري والوفد املرافق 
حي االسكندرية. ويف ختام الزيارة، اصطحب  
الجبايل مكاري والوفد لزيارة عدد من استديوهات 
 .ON T.V القنوات يف املدينة، ومنها استديوهات
، وزار الوفد أيضا قناة »القاهرة والناس«، وكان 
حديث تلفزيوين للمكاري مع برنامج »حديث 

القاهرة« الذي يعرض عىل شاشة القناة.

باســـــــــــــــيل: اإلنتشـــــــــــــــار قضّيـــــــــــــــة 
عنهـــــــــــــــا  نتخّلـــــــــــــــى   لـــــــــــــــن 
وقـــــــــــــــد عرفنـــــــــــــــاش قيمتهـــــــــــــــا وحجمهـــــــــــــــا

أشــار رئيس » التيار الوطني الحر » النائب  جربان باســيل ، 
إىل أن » لبنــان  لديه قدرة كبية عىل التصدير اىل الخارج بعدة 
مجاالت«، موضًحــا أن »بعض  املنترشين  يف الخارج يغرقون 

مثلنا يف الخالفات السياسية«.
ولفت يف مؤمتر صحفي خالل إحتفال بعنوان »عامل لبنان«، 
تنظمه الجامعة اللبنانية الثقافية يف العامل، إىل أن »الحل أن 
يكون الجميع يًدا واحدة«، مشــدًدا عىل أن »اإلنتشار قضية لن 

نتخىل عنها، وقد عرفنا قيمتها وحجمها«.
وإعتــرب باســيل يف كلمتــه، أن »ِغنى لبنــان يأخذه من 

املنترشين«.

لبنــــــــان محنــــــــة  ســــــــعد:   أســــــــامة 
ــــــــة ــــــــة واملذهبّي فــــــــي التموضعــــــــات الطائفّي

غرد األمني العام للتنظيم الشــعبي النارصي النائب أسامة 
ســعد  عرب حســابه عىل »تويرت«: »معدومة الصلة مبآيس 
الناس… هي حروب أهلية مؤجلة… مالذها التبعية للخارج... 
حربهــا عىل الوطنية الجامعة والعروبة… هي إفالس وطني 
وسيايس واجتاعي… مكاسبها واهية و خسائرها فادحة… 

محنة لبنان يف التموضعات الطائفية واملذهبية«. 

ــادي ــنـ ــتـ ــت لـــحـــظـــة الـ ــ ــان ــ  الـــــخـــــازن: ح
 مــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــــــل الـــــــــــوطـــــــــــن
ــة ــاذيّ ــق إن حــكــومــة  لتشكيل  والـــتـــداعـــي 

طالب الوزير الســابق وديع الخازن، يف بيان، بـ«اإلرساع 
يف التوافق عىل تأليف حكومة إنقاذية والقفز فوق كّل إعتبار 
يؤّخر تشكيلها، يك تُحّض إلنتخاب رئيس جديد للجمهورية 
ضمن املهلة الدستورية، إستجابًة للضمي الوطني ولرصخة 

الشعب، وللمنطق والحق«.
وقــال: »من املؤمل جدا أن نرى لبنان يتبعرث ويتضعضع يف 
أجــواء متفجرة يواجهها الجيش اللبناين بروح قتالية عالية 
وأن يُرتك بال ســقف توافقي لحســم الوضع سياسيا وأمنيا 
معا«، سائال: »ماذا ينتظر املتمّسكون مبواقعهم ومواقفهم، 
أن يُخرب لبنان وينتهي حتى يجتمعوا ويقّرروا خطوة إنقاذية 
للحال املتدهورة من الشــال إىل الجنــوب وإىل، الله أعلم، 

أين؟«. 
واكد انه »حانــت لحظة التنادي من أجل الوطن والتداعي 
لتشــكيل حكومة إنقاذية فورا مُتّهــد إلنتخاب رئيس جديد 
للجمهورية ضمن املهلة الدســتورية، للّم الشــمل وإنتشال 
لبنان من العبث الذي تتداخل فيه كل املصالح الخارجية بعيدا 

من أي مصلحة لبنانية إاّل مصالح سياســية آنية عابرة«.
ورأى ان« أقــل الواجب واإلميان يف هذه اللحظة املصيية 
أن يجتمع القادة السياسّيون عىل مختلف إتجاهاتهم لتدارس 
كيفيــة الخروج من هذا الوضع املأســوي الذي نُعاين منه. 
فلنتنّبــه جميعا اىل املخاطــر الداهمة التي ترتبص بوحدتنا 
الوطنية والقومية، ألن أي اخرتاق، قد يجعلنا لقمة ســائغة 

يف فم املؤامرات التقســيمية التي طال الحديث عنها«.

بقيامهم لــاشــتــبــاه  ــاص  أشــخ  تــوقــيــف 
شرعّية غير  بطريقة  تهريب  بأعمال 

صدر عــن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان اآليت: 
»بتاريــخ 21 /9 /2022، أوقفــت دوريــة مــن مديرية 
املخابــرات يف طرابلس- املينــاء كالً من املواطنني: )أ. ر(، 
)م. ر(، )م. م( و)م. غ. م( لوجود سوابق لهم يف عمليات 
التهريــب وملحاولتهــم رشاء مركب للقيــام الحقاً بعملية 
تهريب أشــخاص عرب البحــر بطريقة غي رشعية وُضبط 
بحوزتهم مســدٌس حريب. كا أوقفــت دورية أخرى من 
املديريــة يف محلة دير عــار املواطنني )ع. ر(، )م. ع(، 
)ب، ع(، )خ. ع( لالشــتباه بقيامهــم بأعال التهريب عرب 

البحــر ومراقبة دوريات القوات البحرية. 
ُســلّمت املضبوطات وبــورش التحقيق مــع املوقوفني 

املختص«. القضاء  بإرشاف 

العون يد  يمّد  أن  الجميع  وعلى  منهار...  البلد   قبان: 
والجامعي الــرســمــي  التعليم  بــمــوضــوع  نــتــهــاون  ولـــن 

ــــة« ــ ــ ــ ــــي »اللبناني ــ ــ ــ ــــن« ف ــ ــ ــ ــاتذة املتفرغي ــ ــ ــ ــــة األســ ــ ــ  »رابطــ
ــــــراب ــــــا تعــــــــــّرض لــــــــــه زميــــــــــل اللتزامــــــــــه باإلضــــ ــــــارت مــــ أثــــ

علّق املفتي الجعفري املمتاز الشــيخ أحمد 
قبالن، عىل الوضع الراهن، قائالً: »ال للظالم 
وال للعتمة، ولألســف البلد املعتم يدّل عىل بلد 
منهار، فال اقتصاد وال أســواق، وإذا كان من 
شكر فأكرب الشــكر للجمهورية اإلسالمية 
االيرانية، ألنها منذ اليوم األول عرضت الفيول 
والدعم املختلف للبنان، وكانت تنتظر الجواب، 
وحني وافق القرار السيايس اللبناين عىل هبة 
الفيول قّدمته بســخاء، فشكراً للجمهورية 
اإلســالمية يف إيران؛ والعــار كل العار ملن 
ينتظر وعود واشنطن التي ال تعرف إال سياسة 
الحصار والظالم والتفليس وحرائق الدوالر«.

ووجــه قبالن خطابــه للحكومة ووزارة 
الصحة وكل مســؤول حكومي، الفتاً إىل أنه 
»للمرة األلف مــرىض الرسطان والكىل رأس 
األولويات الوطنيــة، والحكومة التي تضّيع 
مرضاهــا ال نريدها، والســمرسة الحكومية 
ولعبة الزواريب والصفقات عيب وعار وخيانة 

للبلد وشعبه«.
وشــّدد عــىل »أننا لن نقبل ولــن نتهاون 
والجامعي، وعىل  الرسمي  التعليم  مبوضوع 
الحكومة معالجة أزمة أســاتذة الرســمي 
والجامعة اللبنانية بأقىص رسعة، ولسنا مع 
الســقف العايل للمطالب الطوباوية، فالبلد 

منهار، وعــىل الجميع أن ميّد يد العون، لكن 
عىل الحكومة قبل ذلك اختالق الحلول، وهي 
ر  قادرة حتــاً عىل ذلك، ولن نقبــل أن تهجَّ
أجيالُنا املتعلمة، كــا لن نقبل أن يتعلّم غي 
اللبنــاين فيا اللبناين يعــاين من طاحونة 

الفقر والجوع والطرد من إدارات املدارس«.
واعترب قبالن، أن »حســم الرتسيم البحري 
انجاز وطني ال سابق له، وال وقت مفتوح لتل 
أبيب، والشكر للجميع يف هذا البلد، من ساهم 
ويســاهم، والشــكر األعظم للمقاومة التي 
حّولت لبنان قوة نفوذ وطني يف الرب والبحر، 
وعىل طــول خريطة اإلقليم، خاصة أن إنقاذ 
ثــروة البحر أكرب فرصة إلنقاذ لبنان من هول 

الكارثة املالية االقتصادية التي تعصف به«.
أما بالنسبة لإلدارات واملصارف والحكومة 
وصندوق النقد الدويل، رأى أنه »ال اســتقرار 
دون ودائع الناس، ولسنا مع الفوىض، لكننا 
لن نقبل أن تُطَّي ودائُع الناس، وحذاِر من لعبة 
الفوىض واالقتحامات املســلحة، ألن البلد ال 

يتحّمل أزمات أمنية وفوىض وفلتان«.
وشدد قبالن، عىل أنه »ملن يزايد مبوضوع 
الطائــف، نقول ليســت املشــكلة بالطائف 
الدســتوري، بل بالطائف السيايس والطائف 
املايل. والتجديد الوطني رضورة لبقاء الوطن«.

أصدرت »الهيئة التنفيذية لرابطة األساتذة 
املتفرغني« يف الجامعة اللبنانية بيانا، أعلنت 
فيــه انه »أمام هــول ما أقدم عليه عميد كلية 
اآلداب يف الجامعــة اللبنانيــة الدكتور أحمد 
رباح، من تــرصف يف حق أحد مندويب كلية 
اآلداب الربفيسور كامل صالح ومصادرة املواد 
التدريسية املسندة إليه يف عادة الكلية، بسبب 
التزامه قرار الهيئة العامة باإلرضاب، وبقصد 
إشــاعة أجواء الرتهيب بــني صفوف الزمالء 
األساتذة، أصبح من الضوري تسمية األمور 
مبســمياتها، وتحميل املســؤوليات بوضوح 
ملــن يضبون عرض الحائــط جامعة الوطن 
ومستقبلها ومستقبل عرشات آالف الطالب«. 

اضاف البيان »يف كل مرة يتداعى األساتذة 
إىل اإلرضاب العــام ويتوافقون عىل رضورة 
توحيد الجهود من أجل تحقيق املطالب امللحة 
للجامعــة واملتمثلــة يف تأمني ظروف عمل 
الئقة لألساتذة واملوظفني والطالب، يتصدر 
العميــد ربــاح، أصحاب الــرؤوس الحامية 
والرؤى القارصة، يف محاولة تفشــيل تحرك 
األساتذة والضغط إلجراء االمتحانات وباقي 
األعــال األكادميية بصورة كيدية بعيدة عن 
املهنية ومضة مبســتوى طــالب الجامعة 

اللبنانية.
تابــع البيان :«يف ســبيل تحقيق أهدافه، 
يسعى رباح لإليحاء بأنه يتحرك بالتنسيق مع 

إدارة الجامعة، وقد أصبح معروفا للجميع بأنه 
يهدف من وراء ذلك، الوقيعة بني إدارة الجامعة 
وأســاتذتها. لذلك نطلب مــن حضة رئيس 
الجامعة التدخل رسيعا لحل هذه اإلشــكالية 

واعادة األمور اىل نصابها«. 
وأردف »مــرة جديدة، نؤكد أننا لســنا هواة 
إرضاب، ولكــن نكرر ما أجمــع عليه مديرو 
فروع كلية اآلداب، التي يرأس رباح مجلســها، 
بــأن ال إمكانية لوجســتية إلجراء امتحانات 
جدية بسبب عدم توافر املستلزمات الضورية 
وعدم متكن األساتذة واملوظفني من الوصول 
إىل كلياتهــم. املطلوب أمر واحد، وهو إنصاف 
الجامعة وإعادة حقوقها املسلوبة. ألجل ذلك 
تشدد الهيئة عىل واجب التضامن بني الزمالء 
وتوحيــد الــرأي والجهود من أجــل الوصول 

بالجامعة إىل بر األمان«. 
وختم البيان :«أن مــا تناضل ألجله الهيئة 
التنفيذية يف ظل هذه الظروف القاســية، إىل 
جانب األساتذة، هو هدف أوحد يتمثل بالحفاظ 
عىل هذا الرصح الوطني الجامع، وألجل ذلك لن 
تدخل يف سجاالت قد تسهم يف خدمة مرشوع 
السلطة املتجه إىل تصفية الجامعة الوطنية. 
ونربــأ بالبعض أن يكــون أداة لتنفيذ أجندات 
مشــبوهة، وندعوكم إىل توحيــد كلمتكم، 
فالجامعة تحتاج إىل الجميع، والحفاظ عليها 

حفاظا عىل هوية وطن«.

هنأ امللك سلمان والشعب السعودي باليوم الوطني
ــراً لــلــعــروبــة ــ ــ ــي شــمــوخــهــا ذخ ــان: ســتــبــقــى فـ ــ ــ  دريـ
ــام والــوســطــيــة ــ ــس ــ واإلســــــــام ولـــكـــل مــحــبــي ال

هنأ مفتي الجمهورية الشــيخ عبد اللطيف 
دريان امللك ســلان بن عبــد العزيز واألمي 
محمد بن ســلان والشعب السعودي باليوم 
الوطني للملكة العربية السعودية، سائال الله 
»أن يحفــظ بالد الحرمني الرشيفني وقيادتها 
الرشيدة والحكيمة وجيشها وشعبها الشقيق 
من أي مكروه أو ســوء وان ينعم عىل اململكة 

بدوام االزدهار والتطور والنمو«. 
وقــال املفتي دريــان: »اليــوم الوطني 
الســعودي نستذكر فيه تاريخ اململكة املجيد 
يف حمل أمانة اإلسالم ورعاية شؤون العرب 
واملســلمني يف مشــارق األرض ومغاربها، 

ودورها الريادي وإنجازاتها الكبية واملتعددة 
داخــل اململكة ويف شــتى دول العامل، وهي 
مملكــة الخي والعزة والكرامة، وســتبقى 
يف شــموخها ذخــرا للعروبة واإلســالم، 
وقبلة للعرب واملسلمني، ولكل محبي السالم 

واالعتدال والوسطية«. 
وختــم »لبنان من أكرث الدول العربية الذي 
تلقى الدعم واملســاعدة مــن مملكة الخي، 
دون متييز وال تفريق وما زال، وهي حريصة 
عــىل قيام دولة لبنان القانون واملؤسســات 
وتعزيزهــا، وليس ادل عىل ذلــك من اتفاق 

الطائف الذي رعته بإجاع اللبنانيني.«  

ــي ــ ــال ــت وفـــــــد أهــ ــ ــق ــ ــت ــ ــري ال ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــة الـ ــ ــّي ــ ــه ــ وزواراً ب عــــــبــــــرا  أحـــــــــــــداث  مــــحــــكــــومــــي 

خالل اللقاء

الحريري  »مؤسســة  رئيسة  اســتقبلت 
للتنميــة البرشية« النائبة الســابقة بهية 
الحريري يف دارتهــا يف مجدليون، وفداً من 
أهايل محكومي أحداث عربا وشباب »مسجد 
بالل بن رباح«، وتركز البحث عىل ملف أحداث 
عربا عامًة وطبيعة قانــون التخفيض الذي 
قدمه وزير الداخليــة والبلديات إىل مجلس 
النواب مؤخراً، بشــكل خاص، والذي تَخَفُض 
فيه الســنة السجنية لستة أشهر ملرة واحدة 
لبعض السجناء ويَشــددها ويرفعها إىل 12 
شهراً ألحكام املؤبد واإلعدام، األمر الذي اعتربه 

الوفد »ظاملاً وليس فيه وحدة معايي قانونية 
أو إنســانية وألن جميع الســجناء اليوم بال 
اســتثناء مهددون باملوت حيث عجزت الدولة 
عــن تأمني الغذاء والدواء واالستشــفاء كا 

يجب«.
وابلغ الوفد الحريري أنه جاء ليطرح معها 

هذا األمر »ألنها كانت وما تزال تتابع امللف«.
وأكــدت الحريري »أحقيــة مطلب أهايل 
املحكومني، ال ســيا وأن ملف عربا طاله ظلم 
كبــي«، ووعدت مبتابعة هــذا املوضوع مع 

املعنيني.

ناجيــــــاً  20 طرطــــــوس:  مــــــن   حجــــــازي 
ــــــة ــــــم انتشــــــال 73 جث ــــــن وت بينهــــــم 5 لبنانيي

زار األمــني العام لـ »حزب 
البعث العريب اإلشرتايك« عيل 
يوســف حجازي، مستشفى 
»الباسل« يف مدينة طرطوس، 
واطلع عــىل الوضع الصحي 
للناجني من غرق الزورق الذي 
انطلق من املنية فجر الثالثاء 

الفائت. 
وأشــار يف ترصيــح له 
مــن طرطــوس إىل أن »عدد 
الناجني حتى الساعة بلغ 20 
ناجيا، بينهم خمسة لبنانيني، 

معظمهم يف وضع صحي جيد، بإستثناء حالة 
واحــدة إلمرأة تم وضعهــا عىل جهاز التنفس 
االصطناعي، يف حني أن عدد الجثامني املنتشلة 
حتى الســاعة االوىل والنصف ظهرا وصل إىل 
73 وال تزال عمليات البحث مســتمرة يف ظل 
إستنفار كامل لكل الجهات املعنية يف محافظة 
طرطوس، ودون توقف من لحظة العثور عىل 
أول جثة قرابة الساعة الرابعة والنصف من بعد 

ظهر يوم الخميس«. 
وقــال: »ال أحد يعرف الرقم الحقيقي للركاب 

الذين كانوا عىل منت القارب، وشهادات الناجني 
تدل عىل كارثة حصلت واستهتارا بأرواح الناس 

من قبل تجار املوت«. 
وانتقل حجازي من مستشفى »الباسل«، إىل 
الشاطئ حيث تجري عمليات البحث، قبل أن ينتقل 

إىل مكتب محافظ طرطوس عبد الحليم خليل. 
كا التقى القيادات األمنية يف املحافظة، وأكد 
حجازي ان »املحافظ وفرق اإلنقاذ واإلســعاف 
وكل الكادر اإلداري واللوجستي والطبي يقومون 
بجهد جبار مل يتوقف للحظة واحدة بتوجيه من 

القيادة السورية«.

حجازي يزور الناجني

ــف ــ ــ ــة لوق ــ ــ ــوارئ وطني ــ ــ ــال ط ــ ــ ــواس: لح ــ ــ  الق
قــــــوارب املــــــوت واحتضــــــان العائــــــات الشــــــمالّية

عرب رئيس »اللقاء الوطني املستقل« محمد 
شاكر القواس، يف بيان، عن أمله الشديد »امام 
هــول الكارثة املتكررة جراء قوارب املوت التي 
تنطلق من الشــاطئ اللبناين، ال ســيا من 
الشــال، حاملة االطفال والنساء والشباب 
الباحثــني عن ارض تؤويهــم هربا من ظلم 
منظومة سياســية فاجــرة ال تنظر اليهم إال 

كأرقام، بعيدا من اي اعتبار انساين«.
ودعــا القواس اىل »اعــالن حال طوارئ 
وطنية وانســانية الحتضــان هذه العائالت 
التي تغامر بحياتها، ليس لسبب اال من اجل ان 
تعيش بكرامة عىل وجه هذه البسيطة، واىل 

الرشوع بحملة واســعة بالتعاون والتنسيق 
بني كل االجهزة االمنية والعســكرية للقبض 
الناس واالقتصاص  بــارواح  املتاجرين  عىل 
منهم، باعتبار من يديرون رحالت املوت هذه 

هم مجرمون بكل ما للكلمة من معنى«.
وتوجه القواس بالشــكر اىل »الشــقيقة 
سوريا التي سارعت اىل اغاثة قارب املوت قبالة 
مدينة طرطوس الســورية وأسعفت الناجني 
وانتشلت من فارقوا الحياة، بينا السلطة يف 
لبنان غائبة عن السمع واملسؤولية ومتارس 
تحلال مــن اي واجب وطني تجــاه املواطن 

اللبناين الهارب من ظلمها وجورها«.



مع حلول فصــل الخريف، تتبّدل العوامل الطبيعية 
املحيطة بنا، وتنخفض الحرارة تدريجياً، ليتأثّر الجسم 
بطبيعة الحال بهذا التغّي وتظهر عليه بعض األمراض 

التي تربز بكرثة يف فصل الخريف، أهمها: 
- االنفلونزا ونــزالت الربد: يف الخريف يزداد عدد 
املصابني بأمراض الربد واإلنفلونزا، وذلك ألن املرىض 
واألصحــاء يقضون معظم الوقــت مع بعضهم يف 
أماكــن مغلقة، فضالً عن درجات الحرارة املنخفضة 
والرطوبة، مام يســمح ببقاء الفيوسات يف حالة 
نشــطة لفرتة أطول، كام أن قلة ضوء الشمس يؤدي 
إىل ضعف منظومة املناعــة. وترتافق هذه الحاالت 
بعدد من األعراض من بينها ســيالن األنف، الحمى، 

السعال والشعور بالتعب خالل اليوم.
- حساســية الخريف: تندرج حساســية الخريف 
ضمن فئة التهاب األنف التحســي، الذي يُطلق عليه 
أيضــا »حمى القش«، ويحــدث عندما يتفاعل جهاز 
املناعة يف الجســم مع استنشــاق حبوب اللقاح يف 
الهواء. املواد املســببة للحساســية الدامئة موجودة 
عىل مدار العام، وتشــمل من لديهم حساســية تجاه 
الحيوانات مثل القطط والكالب، إضافة إىل عث الغبار 

والرصاصي والعفن.
- الصــداع: يعاين بعض األشــخاص من الصداع 
نتيجــة تبّدل الفصول واألحــوال الجوية، ويؤثر ذلك 
عىل الجســم بالكامل وبالتايل عىل الروتني اليومي. 
ويعترب األشــخاص الذين يعانون باألصل من الصداع 
النصفي أو الصداع خلف الرأس، األكرث عرضة لالصابة 
بهذه الحالة الصحية خصوصاً يف األســابيع األوىل 

من فصل الخريف.
- الحساســية: تُســبب الحساســية املوسمية 
حكة يف الجلد، وســيالنًا أنفًيا، وُعطاًســا، ويف 

بعض األحيان حكة واحمرار يف العينني وســيالن 
الدموع منهام. ميكن للطبيب عادة تشــخيص هذه 
الحساســية عنــد ظهور أعــراض منوذجية )مثل 
ســيالن األنــف، والحكة يف األنــف، والحكة يف 
العينــني( وذلك يف أثناء موســم معني. وقد يكون 
األطفال من أكرث الفئات الذين يواجهون حساســية 

الخريف.  الجلد يف فصل 

{ كيف نتفادى نزالت الربد؟ {
يلعب النظام الغذايئ املناسب دوراً مهامً يف تقوية 
مناعة الجســم. فنســبة 70 باملئة من جميع الخاليا 
املناعيــة توجد يف األمعاء. ولتفادي املرض والحفاظ 

عــىل صحة جيدة خالل الخريف ينصج باتباع النظام 
الغــذايئ املوســمي، مبعنى رشاء واســتهالك املواد 
الغذائية التي سيتم حصادها يف فصل الخريف سواء 
تعلــق األمر بالفواكه أوالخــروات ومن األفضل أن 
تكون محلية وغي مســتوردة، حسب موقع »ومنس 

هيلث« املتخصص يف النصائح الطبية.
 ومن بني الخضار املوســمية املفيدة للمناعة، هي 
 A الجزر واليقطني. فالجزر يحتوي عىل الفيتامينات

و C و E وهــي مضادة لنزالت الربد. أما اليقطني فهو 
مليئ بالزنك الــذي يقوي جهاز املناعة. يضاف إليها 
ملفوف كرنب الســافوي الغني بفيتامني C وحامض 
الفوليــك. كام أن الفجل األبيض مفيد للجســم ضد 
الســعال والتهاب الحلق وضغط الــدم وغيها من 

األمراض.
تعترب الحركة والرياضــة من أهم العوامل لتفادي 
نزالت الربد، فخالل فصــل الخريف يفضل الكثيون 
البقــاء يف أماكن دافئة هروبا من الربد. لذلك، ينصح 
الخرباء بالخروج إىل الطبيعة واالســتفادة من أشعة 
الشمس ومن الضوء الطبيعي الذي يساعد الجسم عىل 
إفراز فيتامني السعادة D. وبالنسبة لإلشخاص الذين 
ال يتحملون الربد يف الخارج ميكن أن يقوموا بتامرين 
رياضيــة داخل البيت أو صــاالت اللياقة الرياضية أو 

الذهاب إىل املسبح املغطى.
إضافة إىل أهمية املواد الغذائية املناسبة لدعم جهاز 
املناعة توجد طرق أخرى لتقويته خالل فصل الخريف 

والشتاء. أبرزها:
أوالً، حصول عىل قســط كاٍف من النوم: أكد أطباء 
أميكيون مختصون أن املرء يحتاج ما بني 7 و9 ساعات 
مــن النوم يف فصل الخريف. وأكد خرباء أن النســاء 

يحتجن لساعات نوم أطول من الرجال.
ثانياً، غســل اليدين: يجب غســل اليدين عدة مرات 
عــىل مدار اليوم ملــدة 30 ثانية  للتخلص من مختلف 

البكتييا عليها. 
ثالثاً، الذهاب إىل الحــامم البخاري: تدعم الحرارة 
داخل الســاونا نظام القلب واألوعية الدموية وتقوي 
املناعة بسبب تعريض الجسد لدرجات حرارة مرتفعة 
وباردة. وينصح املتخصصون بالذهاب إىل الساونا قبل 

اإلصابة بنزالت برد وليس أثناء املرض.

6
مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات

السبت 24 أيلول 2022

ــم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوا أبناءكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ حّصنـ
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ال تقتــرص املخــدرات عىل الحبوب والبــودرة املروجة يف 
أشكالها املختلفة. بل تتعداها لتقدم يف قالب جديد، يصل إىل 
غرفة أبنائنا، إىل أجهزتهم االلكرتونية، وعىل بعد زر واختيار، 

يف أّي وقت يريدون ودون ضوابط. 
املخدرات الرقمية، وهي أنواع من املوسيقى، توجد يف العديد 
من املواقع اإللكرتونية منذ سنوات طويلة. كان أول استخدامها 
للعالج النفي، بحيث اعتمدتها الكثي من املراكز التفســية 
الغربية، تحت إرشاف االختصايص النفي ومتابعته. ولكنها 
انتــرت بكثافة وأصبحت متاحــة للكل وهي عىل بعد بحث 

واحد عىل االنرتنت.

{ ما هي املخدرات الرقمية؟ {
املخــدرات الرقمية، هي أصوات يعتقد أنها قادرة عىل تغيي 
أمناط موجات الدماغ وإحداث حالة متغية من الوعي مامثلة 
لتلــك التي تتأثر بتعاطي املخدرات أو تحقيق حالة عميقة من 
التأمل. تحدث دقات األذنني عندما يتم تشغيل نغمتني برتددات 
مختلفة قليالً مًعا. بدون سامعات الرأس ، ينظر املستمع إىل 
االختــالف الطفيف يف الرتددين عىل أنه نغمة واحدة تتأرجح 
قليالً. مع سامعات الرأس ، يتم عزل النغمتني ويسمع املستمع 
كل تردد بوضوح يف أذن مختلفة. بينام يعالج الدماغ النغمتني 
، يجــب أن يأخذ يف االعتبار االختالف الطفيف بني الرتددات. 
بالنســبة للمســتمع ، يُنظر إىل هذا االختالف عىل أنه دقات 
إيقاعية داخل الرأس. يعالج الدماغ التحفيز اإليقاعي كنبضات 
كهربائيــة. الهدف من العقاقي الرقمية هو التحكم عن قصد 
يف النبضات الكهربائية وتشجيع دماغ املستمع عىل مزامنة 
موجات دماغه مع دقات األذنني فيصبح الدماغ غي مســتقر 
كهربًيا. وعىل حســب اختالف الرتددات واملوجات الكهربائية 
يصل املخ إلحساس معني )رمبا يكون منشوًدا( ودرجة عالية 

من النشوة.

{ أنواع املخدرات الرقمية ومصادرها {
يتطلب اســتخدام املخدرات الرقمية  تطبيق رشوط معينة  
لضامن الحصول عىل التأثي املطلوب،  وتعطى اإلرشادات من 
خالل املواقع التي تقدم هذا النوع من املوســيقى فمنهم من 
ينصح باالســرتخاء والجلوس يف مكان هادىء بعيدا عن أي 
مشوشــات خارجية ، إغالق كافة األضواء او االكتفاء بأضواء 
خافتة، ارتداء مالبس فضفاضة، استخدام سامعات استييو،  
ومنهم من يويص املستخدم برب كوب من املاء قبل االستامع، 

وغيها من الروط . 
يتــم الحصول عىل املخــدرات الرقمية مــن خالل مواقع 
متخصصة تقــوم ببيع هذه النغامت عىل مواقع اإلنرتنت، أو 
تروج بعضا منها باملجان. وحتى اآلن، ال يوجد رقابة عىل هذه 
املواقع أو حظر ملثل هذه النغامت. يذهب البعض أبعد  من البحث 
واملواقع، ويتم ترويج املخدرات الرقمية عرب وساىل التواصل 
االجتامعي املختلفة عرب إرسال »لينك« مقابل بعض الدوالرات، 

أو باملجان.
هناك  أنواع مختلفة من املقطوعات الصوتية والتي تحايك 
بتأثيها املواد املخدرة إىل جانب مقطوعات أخرى متنح شعور 

بالراحة واالسرتخاء مثل:
- موجات األفيون

ترتك املقطوعة للمتعاطي ،شــعورا بالنشــوة والســعادة 
والنعاس. وهي تحايك التاثي الحقيقي ملخدر األفيون.

- موجات الكحول
مقطوعات ترتك تأثيا يشبه تأثي الكحول، فتمنح املتعاطي 

شعورا بالهدوء واالسرتخاء.
- موجات الكوكايني

تحايك أثر الكوكايني ، فتعطي هذه املقطوعات املوســيقية 
والتي هي نغامت منشــطة للجهاز العصبي،شعورا بالنشاط 

والطاقة. 
-موجات املاريجوانا

تدخل هذه املوجات الجسم يف حالة النشوة والهدوء، متاما 
كام يحدث عند تدخني عشبة املاريجوانا.

-املوجات الجنسية
تخلق هذه النغامت لدى املتلقي شعورا بالنشوة  واألورغازم .

-موجات الرتفيه
تحفز شعور الرضا والسعادة لدى متلقيها، فيعيش حالة من 
الرسور والهدوء، وكأنه ميتلك الظروف واألشياء التي تسعده.

أرضار املخدرات الرقمية
يسبب التعرض للمخدرات الرقمية الشعور برجفة وتشنجات 
بالجســم، ترتافق مع ســوء الحالة النفســية والجســدية 
للمتعاطي. يف حني يتسبب اإلدمان عليها  بالعزلة، واللجوء إىل 
الوحدة واالبتعاد عن الناس، بشــكل ينفصل املتعاطي معه عن 
العــامل الخارجي املحيط به. تظهر أعراض املخدرات بعد تركها 
خالل 12 ساعة من تعاطي آخر جرعة وتبلغ ذروتها خالل 48 
ساعة، وترتاوح ما بني حادة إيل بسيطة وذلك عىل حسب عدة 
عوامل تتضمن طول فرتة اإلدمان، الحالة الصحية للمدمن، إىل 
جانب كمية الجرعة التي تم تعاطيها، والوزن والعمر، ، اّما يف 
حالة  اإلدمان التي  تســببها املخدرات الرقمية، فلقد اظهرت  
العوارض نفسها إلدمان املخدرات العادية وإن بنسبة أقل حدة، 
ولقــد اوضحت بعض مراكز العالج أن املراحل والعوارض التي 
مير بها الشــخص الذي يخضع للتشايف والعالج، هي نفسها 

يف كلتا الحالتني.
 إكتئاب: بعد زوال مفعول املخدر تنقص يف الجسم هرمونات 
السعادة كاألندروفني والسيوتونني، وبالتايل يدخل الشخص 

يف حالة من االكتئاب، قد تتطور إىل التفكي  يف االنتحار.
 نوبات غضب هياج وعنف: هي فرتة بعد التوقف عن تعاطي 
املخدر حتى تســيطر نوبات هيــاج وعنف قد تتطور إيل إيذاء  
الشــخص لنفســه ومن حوله، وذلك نتيجة حدوث خلل يف 

كيمياء املخ يرتتب عليه الدخول يف تلك النوبات.  
هلوسة سمعية وبرصية: يتعرض املريض لهالوس سمعية 
برصية، كأن يتخيل رؤية غي موجودة، أو وجود حرات عىل 
جســمه مثال، والكثي من التخيالت واالصوات ايل تكون غي 

حقيقية. 
تقلبــات يف املزاج: ينتج عن انســحاب املخدر املفاجئ من 
الدمــاغ، خلل يف وظائف املخ، وهذا ما يعكس تقلبات مزاجية 

مفاجئة من الهدوء والسعادة إىل الغضب واالنفعال.   
قلــق وتوتر غي  مربر: يرتك املخدر بعد زوال مفعوله، قلقا 
واضطرابا وتوترا ،وهذه العوارض واضحة عىل املتعاطني الذين  

يتملكهم القلق النفي املزعج دون وجود مربر

ضعف يف الذاكرة والرتكيز: 
وذلك بســبب اإلنهاك املتزايد 
للدمــاغ، وعــم قدرته عىل 
الرتكيز  يف غياب الراحة التي 
أمنها وجود املخدر وتحفيزه 
للمــخ. وهذا مــا يؤدي إىل 
اإلجهــاد يف التفكي. جنون 
العظمة: يحفز املخدر الشعور 
واالرتياح،  والعظمة  بالثقة 
القيام  القــدرة عىل  وتتزايد 
باألمــور واالعتداد بالنفس. 

وتنطفئ هذه القدرة عند انسحاب مفعول املخدر من الجسم.
 االنفصــال عن الواقع: وهي يف الحالتــني، حالة التعاطي 
ووجود  مفعول املخدر يف الجســم والنشــوة العارمة، والقلق 
والتوتــر واالضطراب بعد انتهــاء مفعوله. وهذا غياب تام عن 
الواقــع ومؤثراته، فاملؤثر الوحيد هــو الذي يخلقه هذا املخدر 

الرقمي.

{ الوقاية {
لالهــل دور كبــي  يف محاربة هذه الظاهــرة، وتقديم يد 
العون ألبنائهم، وحاميتهم من إدمان املخدرات الرقمية، وهناك 

سلسلة من التوصيات  :
 -مراقبة املواد الصوتية التي يستمع لها األبناء عرباإلنرتنت 

لفرتة طويلة، ومشاركتهم أوقات استخدامهم للنت. 
 - توعيــة األبنــاء بخطورة املخــدرات الرقمية ، من خالل 

التحدث وسوق الشواهد.
 - إستغالل وقت الفراغ يف مامرسة بعض األنشطة املفيدة 

مثل الرسم أو الرياضة.
 - التحدث مع األبناء حول ما يقلقهم، وتقديم حلول إيجابية 

ملشكالتهم.
 - عدم استخدام العنف والتهديد يف التعامل، والحرص عىل 

احتوائهم خاصة خالل فرتة املراهقة.
 - تنمية ثقة األبناء بأنفسهم، ومنحهم الدعم الكامل لخوض 

التجارب واملغامرات الحياتية.
 - عــدم الرتدد يف اللجوء إىل أخصايئ يف حال عدم القدرة 

عىل السيطرة والتصويب.
دور املجتمع،من إعالم ومؤسسات تربوية  يقيض  الشباب 
غالبيــة أوقاتهم يف املدارس والجامعات، ويتعرفون يف مرات 
كثــية عىل هذا النوع من التعاطــي من خالل زمالء لهم. لذا 
تشكل التوعية املستدامة عرب التوجيه واملحارضات املتخصصة 
حامية  ناجعة، تخلق الوعي الالزم لدى الشــباب. يضاف إىل 
ذلــك دور اإلعــالم الهادف، عرب توعيته مــن خالل الربامح، 
والوثائقيات عىل مضار هذه املوسيقى، وسلبياتها املتفاقمة. 

{ العالج {
تتطلب أســاليب العالج من االدمان عىل املخدرات الرقمية، 
إرادة الشخص نفسه  وإرادة املجتمع والجهات الحكومية معا.
فغالبا ما تشــكل القوانني رادعا قويا مينع استخدام هذا النوع 
مــن املخدرات الخافية، وميكن العمل الجاد بخطوات كثية قد 

يكون بعضه:

 االســتعانة بفرق خاصة مدربة ملراقبة املواقع التي تروج 
للمخدرات الرقمية ، والعمل عىل الحد من إصدارها.

البحث عن تعاون دويل قوي بني الحكومات لتحديد مصادر 
هذه املخدرات، باإلضافة إىل العمل عىل ضبط مروجيها بشكل 
منظم حول العامل. نر التوعية بني الشباب من خالل دورات 
تدريبية وإرشادية حول األرضار الناتجة من استخدام املخدرات 

الرقمية، وذلك لحامية أبناء املجتمع من تلك املخدرات.
تحرك الحكومات يف شــكل شامل والتخطيط املنظم الذي 
ميكنهــا من  إرشاك كل مكونات املجتمع يف حمالت التوعية 
تجاه هذا املوضوع، مــن وزارات،نوادي،مدارس،بلديات،إذارا

ت،جمعيات،مكاتــب مكافحة املخــدرات وجرائم املعلوماتية 
وغيها...آراء طبية باحثة   

  خلصت دراسة إماراتية أجريت مؤخرا ، إىل أن:«من أخطر 
تأثيات املخدرات الرقمية أنها تجعل مســتخدمها هدفاً سهالً 
لتجربــة املخدرات الكيميائيــة، إذ تضعف مقاومته، وتجعله 
أقرب إىل املتعاطني ويف حال نفسية ومزاجية غي طبيعية«، 
وأكدت الدراسة »رضورة وضع حلول رسيعة تركز عىل حامية 
املراهقني، ألنهم املســتهدفون بها بشكل مبارش، ملنع انتشار 
هذه املخدرات يف الدولة، وأكدت الدراسة أن املخدرات الرقمية 

بدأت تترسب إىل دول أخرى، ويعرفها مستخدمو اإلنرتنت.«
هــذا ويصف مستشــار اللجنة الطبيــة يف األمم املتحدة، 
راجي العمدة،  جلســة اإلدمان الرقمي هذه بـ«لحظة رشود«، 
ويضيف: »هذه املوسيقى تُحدث تأثياً سيئاً يف املتعاطي، عىل 
مستوى كهرباء املخ، كونها ال تُشعر املتلقي باالبتهاج فحسب، 
وإمنا تسبب له ما يعرف بلحظة الرود الذهني، ويؤدي تكرار 
االســتامع إليها بنفس القدر من الصخــب إىل نتائج مدمرة 
للخاليا املخية ينجم عنها نوبات تشــنج متكررة ســواء أثناء 

االستامع إليها أو بعدها«.
وأمــا  مكتب مكافحة املخــدرات األمييك فقد أصدر بيانا 
أشــار فيه أن »خطورة هذا النوع الجديد من املخدرات، تكمن 
يف صعوبة ضبطها، كام أنها قد تقود املدمن إىل أماكن أخرى 
ال نستطيع التكهن بها، ألن كل يشء يجري يف عامل افرتايض«.

بــني االفرتاض والواقع، تتحكم اآلفات مبصي األشــخاص 
واملجتمعات، وتجعلهم عرضة ألنواع كثية من التجارب. ولعل 
اصعــب ما ينضوي عليه العامل االفرتايض هو خصائصه التي 
تجعله مبتناول الكل،يف كّل األوقات، ودون واســطة من أحد. 
غــي أّن العقل البري الذي اخرتع هــذه اآلفات وطوها ،هو 

نفسه القادر عىل ابتداع الحلول واستنباطها.
املخدرات الرقمية، آفة افرناضية، إمنا واقع محسوس.

ــم... ــ ــ ــ ــ ــة أعينك ــ ــ ــ ــ ــى صّح ــ ــ ــ ــ ــاظ عل ــ ــ ــ ــ للحف
اتبعوا هذه القاعدة في إدارة إجهادها الرقمي

تشــي التقديرات 
إىل أن ما ال يقل عن 
األشــخاص  نصف 
يســتخدمون  الذين 
الكمبيوتر  أجهــزة 
املعتاد  عملهــم  يف 
لديهــم شــكل من 
العني  إجهاد  أشكال 
هذا  ويؤدي  الرقمي. 
إىل  الرقمي  اإلجهاد 
مشــاكل يف سطح 
ذلك  يف  مبــا  العني 
التهيج والجفاف، أو 

مشــاكل يف الرؤية مثل الصداع أو عدم 
وضوح الرؤية.

وعــادة ما يرمــش البر نحو 15 مرة 
كل دقيقة. وعند التحديق يف الشاشات، 
ينخفض هذا الرقم بشــكل عام إىل نصف 
هذا املعدل أو أقــل. وميكن أن يؤدي ذلك 
إىل جفاف العــني وتهيجها وتعبها، لكن 
الرتكيــز ملدة عرين ثانية يف مكان آخر 
بعيــد مبا يكفي حتى تســرتخي العينان 

بدرجة كافية يساعد يف تقليل اإلجهاد.
ولذلك، يويص الخرباء، منذ فرتة طويلة، 
باتبــاع قاعــدة 20-20-20 كطريقــة 
لتخفيــف إجهاد العني أثنــاء العمل عىل 

شاشة الكمبيوتر.
وتعني قاعدة 20-20-20، أخذ اسرتاحة 
ملــدة 20 ثانية عىل األقل، كل 20 دقيقة، 

للنظر عىل بعد 20 قدما عىل األقل.
وأكد العلامء يف جامعة أســتون، قدرة 
هذه القاعدة يف املســاعدة عىل تخفيف 
بعض أعراض استخدام الكمبيوتر لفرتات 

طويلة.
وهــذه هي املــرة األوىل التي يتم فيها 
التحقق مــن قاعدة التوجيه 20-20-20 

بشكل صحيح.
وبــدأ الباحثــون يف كليــة الصحة 
وعلوم الحياة بجامعة أســتون دراستهم 
مبساعدة 29 مشاركا يعانون من أعراض 

إجهاد العني. 
واســتخدمت الربامج الخاصة التي تم 
تنزيلها عــىل أجهزة الكمبيوتر املحمولة 
الخاصة باملشاركني الكاميا املدمجة يف 
الكمبيوتــر املحمول للتحقق مام إذا كان 
الشاشة، وملراقبة  أمام  املستخدم يجلس 

اتجاه نظره كل بضع ثوان.
وبعد 20 دقيقة من املشاهدة املستمرة 
للشاشة، يومض الربنامج برسالة، يطلب 
فيها من املستخدمني الراحة ملدة 20 ثانية 
بالنظر إىل أي هدف بعيد عىل بعد نحو 20 
قدمــا، مثل خارج النافذة. وال ميكن إزالة 
الرســالة حتى يتم تنفيذ املهمة بشــكل 

صحيح.
وقاس الباحثــون أعراض إجهاد العني 
الرقمي للمشــاركني قبل وبعد أسبوعني 
من استخدام هذه القاعدة، وأسبوع واحد 

بعد االنتهاء من الدراسة.
وأظهرت النتائج انخفاضا ملحوظا يف 
األعراض مبا يف ذلك الجفاف والحساسية 

وعدم الراحة.
هذا والحظ الباحثون أنه بعد الدراسة، 
عادت أعراض عيون املشاركني إىل ما كانت 
التدخل. ويقول الربوفيســور  عليه قبل 
وولفســون: »نخطط إلجراء دراســات 
طويلة املــدى ملعرفة ما إذا كان بإمكاننا 
تعليم نبضات ذاكرة عضالت الجفن عىل 
أن تومض كثيا أثناء املشــاهدة الرقمية، 
للمساعدة يف التخفيف من هذه املشكلة 
املزامنــة دون اســتخدام التذكيات عىل 

املدى الطويل«.
وتؤكد النتائج أنه يجب عىل األشخاص 
محاولة أخذ فرتات راحة من شاشــاتهم. 
أننا استخدمنا  وأضاف وولفسون: »رغم 
برنامجا متطورا، إال أنه من الســهل عىل 
اآلخريــن تكرار التأثــي من خالل ضبط 
مؤقت عىل هواتفهــم، أو تنزيل تطبيق 
تذكي. إنها طريقة بسيطة لتذكي نفسك 
بأخذ فــرتات راحة منتظمــة ملصلحة 

عينيك«.

ـــــا؟ ـــــي أنفســـــنا منه ـــــف نحم ـــــف... كي ـــــول فصـــــل الخري ـــــع حل ـــــا م ـــــم حّدته ـــــراض تتفاق أم

املناطق القطبّية والجبال أصبحت أولى »ضحايا« االحترار العاملي... طبقة الثلوج الى تقّلص!
أعلن خرباء املناخ اإليطاليون، أن املساحة االعتيادية 
للغطاء الثلجي يف جبال العامل قد تقلّصت بنسبة 11.5 
يف املئة، وانخفضت بصورة عامة بنسبة 3.6 يف املئة 
 ،Scientific Reports مقارنة بعام 1982. وتشي مجلة
 Eurac إىل أن كالوديــا نوترنيكوال، نائبة مدير مركز
للبحوث، أكدت هذه املســألة قائلة، »أكدت قياساتنا 
ما أشــارت إليه التقييامت الســابقة لزمالئنا، حيث 
يستمر تقلُّص مساحة الغطاء الثلجي يف جبال العامل 
باستثناء بعضها. ونتيجة لذلك انخفض متوسط عمر 

الثلوج يف الجبال مبقدار 15 يوماً«.
تجدر اإلشــارة إىل أن املناطــق القطبية والجبال 
أصبحــت أوىل »ضحايا« االحرتار العاملي، حيث ارتفع 
متوسط درجات الحرارة يف هذه املناطق مبقدار 9-4 
درجات مئوية عــام كانت عليه يف القرون املاضية، 
وهذا ســيؤدي مستقبال، إىل تقلّص حاد يف مساحة 

الغطاء الجليدي.

وقد ركّــز الباحثون اهتاممهم عــىل كيفية تأثي 
االحــرتار العاملي، ليس فقــط يف حالة طبقة الجليد 
الجبلية، بل وأيضاً عىل الغطاء الثلجي الذي يلعب دوراً 
مهــامً يف تغذية هذه الكتــل الجليدية، وكذلك معظم 

األنهار الجبلية والخزانات األخرى. 
ولإلجابــة عن هذا الســؤال، حلل علــامء املناخ 
اإليطاليون عدة آالف من الصور لكافة سالسل الجبال 
األكــرث أهمية يف العامل، التــي التقطت خالل أعوام 
2000- 2020، باستخدام معدات MODIS املثبتة عىل 
منت القمرين االصطناعيني أكوا وتيا التابعني لناسا. 
وقد وضع الباحثون باســتخدام هذه الصور، منوذجاً 
حاسوبياً يوضح كيف تغّي الغطاء الثلجي للجبال منذ 

عام 1982.
وأظهرت حســابات الباحثني، أن مســاحة الغطاء 
الثلجــي تقلّصت خالل األربعني عاماً املاضية مبقدار 
3.6 يف املئة. ولكن عند أخذ أشــهر الشــتاء باالعتبار 

فقــط، اتضــح أنها تقلصت بنســبة 11.5 يف املئة. 
وينطبق هذا بشــكٍل خاص عىل جبال املناطق املعتدلة 
يف كندا وأوراســيا، حيث انخفض متوسط مساحة 

الثلوج فيها بنسبة 8.2 يف املئة و أكرث.
ووفقاً لهذه النتائــج، اتضح أن العمر املعتاد للثلج 
يف الجبال انخفض بأكرث من أسبوعني. وهذا له تأثي 
سلبي محدد يف توازن املياه عىل األرض وبقاء النباتات 
والحيوانــات الجبلية التي تســتخدم الثلج كمصدر 
للرطوبــة وكوســيلة للحامية من درجــات الحرارة 

املحيطة املنخفضة. 
واكتشف علامء املناخ يف الوقت نفسه، أن مساحة 
الثلوج وعمرها يف بعض سالسل الجبال، وال سيام يف 
كامتشــاتكا وبامي ونوفايا زميليا، قد ازدادت بشكل 
ملحوظ. لذلك يخططون ملعرفة ســبب هذه الظاهرة، 
وكيف ســتؤثر هذه الحاالت الشــاذة عىل عمل النظم 

املائية واألنظمة البيئية لهذه الجبال.
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:»IMF« ــــراء الـــــــ ــ ــــــق خب ــــــع فري ــــــي م ــــاع الختام ــ ــــــي االجتم ــــــل ف  الخلي
ــــي ــ ــام ضريب ــ ــ ــه لنظ ــ ــاة أّي توجــ ــ ــــى مراعــ ــ ــة عل ــ ــة حريصــ ــ ــ  وزارة املالي
موســــــعة أمــــــان  شــــــبكة  واعتمــــــاد  التطبيــــــق  فــــــي  والعدالــــــة 

 حميــــــــــه حــــــــــول الباصــــــــــات الفرنســــــــــية: مطلــــــــــع األســــــــــبوع املقبــــــــــل
ــــــجيلها ــ ــ ــــير لتس ــ ــ ــ ــــــى إدارة الس ــ ــ ــــا ال ــ ــ ــ ــــال أوراقه ــ ــ ــــيتم إرســ ــ ــ ســ

كركــــــي: زيــــــادة التعرفــــــات الطبيــــــة واالستشــــــفائية دخلــــــت حّيــــــز التنفيــــــذ

 بوشــــــكيان التقــــــى وفــــــداً مــــــن برنامــــــج التجــــــارة واالســــــتثمار األميركــــــي
SIAL ــرض ــ ــ ــي مع ــ ــ ــان ف ــ ــ ــاركة لبن ــ ــي مشــ ــ ــ ــد فرنس ــ ــ ــع وف ــ ــ ــث م ــ ــ وبح

التقــى وزير الصناعة يف 
األعامل  ترصيــف  حكومة 
النائــب جورج بوشــكيان 
امللحق االقتصادي الجديد يف 
فرانسوا  الفرنسية  السفارة 
تعارفية،  زيارة  يف  سبورير 
النظر  وجهات  تبادل  تخلّلها 
التعاون  تعزيز  ســبل  حول 
بني لبنــان وفرنســا، عىل 
والتبادلية  الصناعية  الصعد 
ومساعدة املصّنعني اللبنانيني 
عــىل التكّيف مع املواصفات 
واقامة  الجديدة،  االوروبية 
صناعــات تكاملية وتبادلية 
مع  بالرشاكــة  لبنــان  يف 
أعامل  ورجــال  صناعيــني 
فرنســيني، يكــون لبنــان 
قاعدة ومرتكزاً النطالق هذه 

املنتجات اىل البلدان الرشق أوسطية والعربية واالفريقية، يف 
ظّل وجود خربات لبنانية مشــهود لها يف القطاع الصناعي، 
وتعــّزز يف الســنوات االخــرة مع اقامة صناعــات جديدة 
تكنولوجية ودوائيــة وغذائية تصّدر اىل مختلف دول العامل، 

ال سيام اىل اوروبا.
تّم التطّرق اىل خطة الحكومة االصالحية، ورضورة االرساع 
يف تنفيذهــا  متهيداً لتوقيع االتفاق مع صندوق النقد الدويل، 
الذي يعترب مبثابة انطالقة ملسار اصالحي وتطويري وانقاذي. 
وعلّق املجتمعون أهمية أيضاً عىل مشاركة صناعيني لبنانيني 

يف معــرض SIAL للصناعــات الغذائية، والذي يقام منتصف 

الشــهر املقبل يف العاصمة الفرنسية، ويعترب مدخالً طبيعياً 

للمنتجات اللبنانية املعروفة بجودتها العالية يف اوروبا.

والتقى بوشــكيان وفــداً من برنامج تســهيالت التجارة 

Trade and investment facilitation program –( واالستثامر

TIF( يف وكالة التنمية األمركية ) USAID ( ملناقشة التعاون 

بني القطاعني العام والخاص. 

وشارك يف االجتامع مارك كوستال وداين معلويل، واملرشفة 

عن الربنامج يف السفارة األمركية يف بروت ندى حلو.  

طرابلــــــــــس غرفــــــــــة  بيــــــــــن  تعــــــــــاون  بروتوكــــــــــول   توقيــــــــــع 
ــة ــ ــ ــ ــ ــة والزراعي ــ ــ ــ ــ ــة االقتصادي ــ ــ ــ ــ ــم التنمي ــ ــ ــ ــ ــة« لدع ــ ــ ــ ــ ــاء املدين ــ ــ ــ ــ و »إفت

أكــد وزيــر املاليــة يف 
األعامل  ترصيــف  حكومة 
يوسف الخليل »حرص وزارة 
املالية عىل رضورة أن يراعي 
أي توجــه لنظــام رضيبي 
يف الدرجــة األوىل، العدالة 
التطبيق«، وشــدد عىل  يف 
»أهميــة تقييم أثر أي تدبر 
بهذا الشأن عىل الفئات األكرث 
شبكة  اعتامد  وعىل  ضعفا، 

أمان موسعة وشاملة«.
خالل  يف  الخليــل  تحدث 
االجتامع الختامي للجولة التي 
قام بهــا وفد من فريق خرباء 
 IMF Tax Policy Mission ال 
وشــملت عددا مــن الوزارات 
واملؤسســات العامة وجهات 
ومهتمني من القطاعني الخاص 

واألهيل واستمرت ألسبوعني.
حرض االجتامع إىل الوزير الخليل: نائب رئيس مجلس الوزراء 

سعادة الشامي واملدير العام للاملية العامة جورج املعراوي.
وجــدد الخليل »أهمية مالءمة السياســات الرضيبية مع 
األوضــاع القامئة من منطلق متكني الدولة من القيام بدورها 
يف تقديم الخدمات األساسية ال سيام االجتامعية والصحية، 
ومن خالل تعزيز واردات الخزينة مع األخذ يف االعتبار تكيفها 

مع تبدالت سعر الرصف«.
مــن جهته، عرض الوفد لخالصــة جولته حيث توصل إىل 
توصيات جاءت متوافقة بشــكل أسايس مع معظم ما قدمته 
وزارة املالية يف تصورها ملجموع اإلجراءات الفورية ولخيارات 
إصالح السياســة الرضيبية بغية وقف اســتنزاف العائدات 
الرضيبية عىل املديني القريب واملتوســط من خالل نظام أكرث 

كفاءة وعدالة وشمولية وفعالية«. 

عقد وزير األشغال العامة 
والنقل يف حكومة ترصيف 
األعــامل الدكتور عيل حميه 
مؤمترا صحافيا يف مصلحة 
سكك الحديد والنقل املشرتك 
بعــد ظهر  امس ، تناول فيه 
الفرنسية  الباصات  موضوع 
املقدمة هبة ومسار وضعها 

عىل خطوط السر.
بدايــة، قدم حميه تعازيه 
ألهــايل ضحايــا الــزورق 
اللبنــاين الذي غــرق قبالة 
ساحل طرطوس يف سوريا«، 
وأشــار اىل انه »عىل تواصل 

دائم مع الجانب السوري«.
»كل  عــىل  حميــه  ورد 
اإلتهامات والشــائعات التي 
رمى بها البعض وبسوء نية 
حول مصر هــذه الباصات 

بأنهــا اصبحت خارج الحدود«، فقال: »ها هي خلفي مل تفكك 
ومل تبع ومل تهد لبعض األحزاب السياسية او األجهزة االمنية 
كام ادعى البعض«، ولفت اىل انه »منذ 23 ايار املايض وبعد ان 
كانت قد وصلت اىل لبنان، تم نقلها مبارشة اىل مصلحة النقل 
املشرتك عرب سائقي املصلحة الذين يتقاضون رواتب ال تتعدى 
الـ 800 الف لرة لبنانية شــهرياً«، واشــار اىل انه »يف خالل 
اسبوع واحد تم تحضر الكتب الرسمية وارسلت اىل االدارات 

املعنية كإدارة السر والجامرك وغرها«.
وتحــدث حميه عن املعاناة التي مــر بها، فقال: »بعد قبول 
الهبة الفرنسية بقرار من الحكومة اللبنانية، فوجئنا بأن بعض 
اإلدارات الرسمية تريد تفسراً قانونياً حول الجهة التي قدمت 
اليها هذه الباصات، ما اذا كانت ملصلحة وزارة االشغال العامة 
والنقل ام ملصلحة  ســكك الحديــد والنقل؟ وهل هي تخضع 
لـ TVA ورســوم الجامرك«، وقــال: »اليوم تحديداً انتهى هذا 
الجدل بأن هذه الباصات معفاة من الرســوم الرضيبية كونها 
هبة، وبدءا من االســبوع املقبل سيتم ارسال أوراقها اىل ادارة 
السر لتسجيلها، والتي كانت يف حالة توقف عن العمل نتيجة 

اإلرضاب لحواىل الشهرين«.
وعرب حميه عن انزعاجه من »كيف يضع البعض اللوم عيل 
بعدم تســير الباصات عىل الرغم من اين ســعيت وبكل جهد 

اىل تأمني هذه الهبة منذ تســلمي مهام يف الوزارة«، كاشــفاً 
عن ان »التقصر حاصل من الروتني االداري اململ داخل االدارة 
اللبنانيــة، بحيث اننا اصبحنــا يف دائرة االتهام  والتقصر«، 
موضحا انه »وزير يف الحكومة ولست حكومة بوزير، ونحن 
كوزارة ســعينا وأتينا بهبة الباصات وعــىل األخرين القيام 

بواجبهم«.
وكشف حميه انه »تم اطالق مناقصة لتسير تلك الباصات 
لتأمني ســائقني لها من القطاع الخاص«، مشراً اىل انه »عىل 
الرغــم من تدين رواتب ســائقي املصلحــة، فقد أبدى هؤالء 
استعدادهم لتسير الباصات ضمن بروت الكربى«، معترباً ان 
»ذلك ليس حالً، امنا الحل كان بإطالق املناقصة التي ســتنرش 

يف الجريدة الرسمية االسبوع املقبل«.
ونبه حميه اىل ان »استمرار ارتفاع اسعار املحروقات الالزمة 
لتسير الباصات، رمبا يؤدي اىل فرملة وضعها  يف السر يف 
حال مل يتم تأمني املحروقات الالزمة لها«، مســتنكراً »وضع 
اي لوم عىل وزارة االشغال العامة والنقل، فعمل الوزارة متمم 
لعمــل الدولة«، مطالباً بـــ »تضافر الجهود يف ادارات الدولة 

إلنجاح هذه الخطوة«.
واكد ان وزارة االشغال العامة والنقل »هي األكرث رفداً لخزينة 
الدولة، وذلك بحواىل نصف مليار دوالر سنوياً، وعىل الرغم من 
ذلك، فإن موازنتها تبلغ 39 مليار لرة لبنانية فقط«، مشــدداً 

عىل ان »وجع الناس وتنفيذ القانون من اولويات الوزارة«. 

أشــارت دائــرة العالقات 
العامة يف الصندوق الوطني 
للضــامن االجتامعــي إىل 
انــه »منتصــف شــهر آب 
املــايض، أعلــن املدير العام 
كريك  محمــد  للصنــدوق 
انه رفــع اىل مجلس اإلدارة 
كتابــا لتعديل بعض األعامل 
الطبية واالستشــفائية من 
أجــل تخفيف أعباء الفاتورة 
الصحية عن كاهل املضمون 
والذي بــات يلجأ يف بعض 
األحيــان اىل بيع أثاث منزله 

أو سحب تعويض نهاية خدمته يك يسددها«.
وأضافــت يف بيــان »وملا لهذا املوضــوع من أهمية كربى 
ورضورة ملحة تعنى بحياة املضمونني بشكل مبارش، واستنادا 
إىل قرار مجلس اإلدارة رقم 1201 بتاريج 2022/9/8 واملصادق 
عليه من قبل سلطة الوصاية بتاريخ 2022/9/16، واملبلغ اىل 
املديريّة العاّمة بتاريخ 2022/9/21، أصدر املدير العام مذكّرة 
إعالمية بتاريخ 2022/9/23 حملت الرقم 692 رشح مبوجبها 
آلية تعديل التعرفات لبعض األعامل الطبية واالستشفائية يف 

فرع ضامن املرض واألمومة يف الضامن عىل الشكل اآليت :
- األعامل الطبية خارج املستشفى : 

وأعلن املدير العام أن هذه التعرفات الجديدة خارج املستشفى 
أصبحت ســارية املفعول اعتبــارا من تاريخه بعدما تم تعديل 

برامج املكننة الخاصة بذلك.
- أما التعرفات االستشفائية ستزاد عىل النحو اآليت

- األعــامل الطبية العادية غــر املقطوعة تضاعف مرتني 
ونصف بعد تصفيتها ومراقبتها.

- األعــامل الجراحية املقطوعة تضاعف 3 مرات وفق املبالغ 

املقطوعة املعتمدة يف وزارة 
الصحة العامة.

كام أعلن املديــر العام أن 
االستشــفائية  التعرفــات 
الجديدة ســتطبق يف األيام 
القليلــة القادمة فور إنجاز 
برامج املكننة الخاصة بذلك.

وعليــه، اعتــرب الدكتور 
كريك أن هــذه الخطوة هي 
التعرفات  لتصحيــح  بداية 
االجتامعــي  الضــامن  يف 
وســتتبعها خطوات الحقة 
فور صدور املرســوم الجديد 
بإضافــة 600 ألف لرة لبنانية اىل الحد األدىن لألجور والذي 
سيؤمن للضامن مدخوال إضافيا بحوايل الـ 400 مليار ل.ل«.

ويف سياق متصل، دعا املدير العام جميع مقدمي الخدمات 
الصحّيــة اىل »االلتزام بالتعرفات الجديــدة لالعامل الطبية 
واالستشــفائية والتقيد بالعقود املربمة بينها وبني الصندوق 
وعــدم تقايض فروقــات مالية تحت طائلــة اتخاذ التدابر 

والعقوبات الالزمة التي تصل إىل حد فسخ العقود معها«.
ومــن جهة أخرى، أعلن كريك انــه »رفع أمس اىل مجلس 
إدارة الصندوق مرشوع القرار الالزم لزيادة التعرفات لجلســة 
غسيل الكىل لتصيح 1250000 ل.ل. وأمل إقراره يف أول جسلة 
يعقدها املجلس أو هيئة املكتب وذلك  متاشــيا مع سياســة 
الصنــدوق بعدم تحميل مرىض غســيل الكىل أية أعباء مالية 

كون هذا العمل الطبي مغطى من الضامن 100 يف املئة«.
وأمــل من »الدولة اإلرساع يف دفــع الديون املتوجبة عليها 
للصندوق وكذلك األموال املرصودة يف املوازنات العامة والسيام 
موازنة العام 2022 وذلك متكينا له من االســتمرار يف تأدية 

خدماته الصحية واالجتامعية للمضمونني«. 

مفتي  مبهام  القامئقام  استضاف 
طرابلس والشــامل الشــيخ محمد 
التجارة والصناعة  إمام رئيس غرفة 
والشــامل  طرابلس  يف  والزراعــة 
توفيق دبويس يف دار الفتوى، حيث 
بروتوكول  بتوقيــع  االحتفال  جرى 
تعاون بــني الغرفة والدار يهدف اىل 
بلورة اســرتاتيجية شاملة لتشجيع 
التنمية  برامج  ودعم  اإلســتثامرات 
اإلقتصادية والزراعية واعتامد صيغة 
الرشاكة يف وضع السياسات العملية 
إلدارة مجموعة من العقارات الوقفية 
واملشــجرة بالزيتون من أجل تنميتها 
النهوض  لتتحقق من خاللها عملية 
لألصول  وفقــاً  الزراعي  بالقطــاع 

القانونية والرشعية.
وأثنى دبويس عىل »روح اإلنفتاح 
الفتــوى  دار  يف  الطيبــة  واإلرادة 
واألوقــاف اإلســالمية«، الفتاً اىل 

»أهميــة التعاون بــني غرفة طرابلس الكــربى ودار الفتوى 
مــن أجل العمل معاً بأمانة عىل اســتثامر مصادر الغنى التي 
تختزنها مدينتنا والتي تعود باملنافع عىل دورة الحياة اإلنسانية 
واإلقتصادية واإلجتامعية ليس عىل نطاق طرابلس والشامل 
وحســب وإمنا عىل نطاق كل لبنان ليك تكون صيغة الرشاكة 
بني العام والخاص الصيغة الفضىل والنموذج الذي يحتذى يف 

العمل املخلص من أجل الخر العام«.

من جهتة قال امام: »لقد استســغنا روح األمانة عند رئيس 
غرفــة طرابلس ألن أوقافنا هي بالفعل أمانة نتوارث حســن 
إدارتها وإستثامرها جيال بعد جيل، وما علينا إال العمل املشرتك 
مــن أجل تضافــر الجهود والقدرات إلســتثامر تلك األرايض 
الزراعية ألن اإلرادة والنيــة والرغبة متوفرة بالكامل. ونحن 
نســتمد هذه الهمة مام يحققــه وينجزه دبويس من تغرات 
نوعية يف أعامله عىل نطاق مؤسســة عريقة تتمثل بغرفة 

تجارة طرابلس والشامل«. 

الخليل  مجتمعا مع  الوفد

حمية متحدثا وخلفه الباصات الفرنسية

بوشكيان مع الوفد االمرييك

دبويس يوقع مع امام

ــــــــــس ــــــــــي طرابل ــــــــــع ف ــــــــــي الراب ــــــــــي العلم ــــــــــر الدول ــــــــــال املؤتم ــــــــــاح أعم إفتت
إنعقــد  املؤمتــر الدويل 
 )CIMEE22( الرابع العلمي 
حــول علوم املواد والكيمياء 
التحليليــة وعلــوم البيئية 
»أهميــة  عنــوان  تحــت 
والتكنولوجيــا  الكيميــاء 
املتقدمة والتقنيات الحيوية 
من اجــل بيئة أفضل« الذي 
الباحثني  شــبكة  نظمتــه 
الدوليني CIMEE   املؤلف من 
:اليونان وتونس  5 جامعات 
وتركيــا واملغــرب والجزائر 
الجامعية  الوكالة  من  بدعم 
يف   AUF الفرنكوفونيــة 
الفرنكوفوين  الرقمي  املركز 

بطرابلس. 
باحثون  املؤمتــر  حرض 
من  أكرث  مــن  وممثلــون 
20 بلــداً إلطالق النســخة 

الرابعــة من املؤمتر الدويل )الذي يعقد يف لبنان بالحضور 
الشــخيص وعــرب اإلنرتنت( املســتأنف ملــدة ثالثة أيام. 
ويســتقطب املؤمتر عددا كبــرا من العلــامء والباحثني 
والشــخصيات مبن فيهم صنــاع القرار من جميع قطاعات 
يف منطقة حوض املتوســط والعــامل ملا له من تأثر مهم 

واالقتصاد.  والبيئة  الزراعة  عىل 
يهــدف  املؤمتر إىل توفر فرصة اللتقاء الباحثني والخرباء 
يف مجاالت الكيميــاء التطبيقية والتقنيات الحيوية وعلوم 
البيئة، لتشــكيل فرق بحثية عىل املستوى الوطني واإلقليمي 
والدويل، ويسلط الضوء عىل الدور املحوري يف مجال التنمية 

االجتامعية واالقتصادية والبيئية املستدامة.
وكانت كلمة لرئيس اللجنة العلمية ورئيس املؤمتر الدويل 
)CIMEE22( الدكتور أحمد عبد الرؤوف املـــــل استعرض 
خاللها أهمية االســتخدام املســتدام والفعال للموارد املائية 
والتحديات التي تواجه منطقة حوض املتوســط وانعكاسه 
عىل األمــن املائــي والغذائــي لــدى املجتمعــات التــي 
تعيــــش فــــي هذه البلدان باإلضافة اىل العالقة الوطيدة 

بيــن قطاعــات امليــاه والطاقــة والغــذاء.
ثم عرض مدير املدرســة الوطنية للمهندســني بصفاقس 
ENIS يف الجمهورية التونسية الربوفسور سليم عبد الكايف 
عرب تقنية الفيديو عن بعد للنشــاطات العلمية والبحثية يف 
مجال البيئة ومعالجة املياه العادمة باإلضافة اىل املشــاريع 
املشــرتكة اضمن منطقة حوض املتوسط التي  تعود بالفائدة 

عىل املنطقة. 
وألقــى مديــر الربامــج األوروبية والباحــث يف مركز 
األبحــاث العلمية يف تســالونييك اليونان كلمة عن الحلول 
املبتكرة والجهــــود يف سبيل اإلدارة املســتدامة للمــوارد 
الطبيعيــــة وكذلك معالجة ميــــاه الصــــرف الصحي، 
فضــالً عــن الرتكيــز علــى كفــاءة اســتخدام مــوارد 
امليــاه البديلــة لصالــــح الزراعــة كامليــاه العادمــة 

اســتخدام«.  املعالجــة 
وتوزعت الجلسات عىل ستة محاور بحثية تغطي مجاالت 
متنوعــة من الكيمياء وعلوم البيئة ومن املتوقع ان يتم نرش 
املقاالت املستوفية لرشوط اللجنة العلمية يف مجالت عاملية 

مميزة. 

 فــــــــــهــــــــــد: خــــــــطــــــــة الــــــــهــــــــيــــــــئــــــــات االقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة
تـــــــرتـــــــكـــــــز عـــــــلـــــــى إعـــــــــــــــــــــادة بـــــــــنـــــــــاء االقـــــــتـــــــصـــــــاد

أكّد نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة 
يف بــروت وجبل لبنان نبيل فهد، أّن خطة الهيئات 
االقتصادية ترتكز عىل مبدأ أســايس هو إعادة إمناء 
االقتصــاد، الفًتا إىل أّن صنــدوق النقد يطلب اعتبار 

الفجوة املالية من الخسائر. 
وأشار فهد، إىل أن غرفة التجارة تلتقي مع الحكومة 
يف عــدد كبر من النقاط وال ســيام لناحية إعادة 

الودائع وامناء االقتصاد وطريقة اعتامد »الليلرة«.
واعترب أّن االســتقرار األمني أسايس يف مسألة 
االســتقرار االجتامعــي، مضيًفــا: »عانينــا يف 
الســوبرماركت من بعض االشــكاالت خالل فرتة 
الدعــم«. ولفت فهد إىل أن نقابة الســوبرماركت ال 
ميكنها أن تفرض أســعار السلع يف أي نقطة بيع، 
مفيــًدا بأن النقابة تعتمد مبدأ املنافســة التي تحدد 
مستوى األسعار يف األسواق. وقال: »إعالن األسعار 

هو السبيل الوحيد ملعرفة األسعار وتقاربها«. 
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إرهابّيـــــة خلّيـــــة  تعتقـــــل  اإليرانّيـــــة   الســـــلطات 
التحّديـــــات ملواجهـــــة  اســـــتعداده  يؤكـــــد  والجيـــــش 

أعلن قائــد حرس الحــدود يف محافظة 
إلقاء  أذربيجــان الرشقية محمد أحمــدي، 
القبض عــى خلية إرهابيــة يف املحافظة 

الواقعة غريب إيران.
وأكد العقيد أحمدي أّن »عنرصين من الخلية 
اإلرهابية كانــا يخططان لتنفيــذ عمليات 
تخريبية داخل البالد، ووجد بحوزتهام كمية 
من األسلحة والذخائر«، مضيفاً »ضمن هذه 
العملية، جــرى توقيف ســيارتني تحمالن 
أســلحة حربية متنوعة وكامــرات ومواد 

تفجر من بعد«.
بالتــوازي، علّــق الجيش اإليــراين عى 
االحتجاجات وأعامل الشــغب التي شهدتها 

مناطق عدة عى خلفية وفاة الشــابة مهسا 
أميني، قائالً: إّن »هذه اإلجراءات الّناجمة عن 
اليأس هي اسرتاتيجّية خبيثة لألعداء، هدفها 
إضعــاف مكانة النظام اإلســالمي ووحدة 

الشعب«.
وأكد الجيش اســتعداده للّتصدي »ملختلف 

املؤامرات التي يحوكها األعداء«.
بدورها، أعلنــت قيادة قوى األمن الداخيل 
يف محافظة غيالن شامل البالد »اعتقال 211 
عنرصاً من مثري الشغب«، مضيفًة أنّه سيتم 

تحويلهم إىل القضاء املختص.
وكشفت الســلطات عن مصادرة »أسلحة 

ناريّة وبيضاء كانت بحوزة مثري الشغب«.

 مقتـــــل ســـــبعة مـــــن »داعـــــش« خـــــال ُمداهمـــــة بريـــــف درعـــــا الشـــــمالي الغربـــــي
ـــــر األمـــــم املتحـــــدة حـــــول وضـــــع حقـــــوق اإلنســـــان منحـــــاًزا ـــــر تقري ـــــة الســـــورية«: نعتب »البعث

أفاد مصدر أمني ســوري، 
عن »مقتل ســبعة إرهابيني 
اإلرهايب،  داعش  تنظيم  من 
الجهات  مداهمــة  خــالل 
إحدى  ضمن  ملقرهم  األمنية 
املزارع رشق مدينة جاســم 
بريف درعا الشاميل الغريب«.

ويف ســياق آخر، أشارت 
البعثة الدبلوماسية السورية 
لدى األمم املتحدة يف جنيف، 
إىل أن »ســوريا تؤمــن بأن 
وتقاريــر مجلس  قــرارات 
حقوق اإلنسان املوجهة ضد 
دول فردية ما زالت تسرتشد 
وبرامج  مزدوجــة  مبعاير 
التدخــل الغــريب، وهو ما 
يتعارض مع مبادئ وأهداف 
ميثاق األمم املتحدة، وترفض 

سوريا إنشاء لجنة ومتديد تفويضها وكذلك ترفض 
تقاريرها املسيسة واملنحازة«.

ووفًقا لنص الحوار بــني أعضاء البعثة ورئيس 
لجنة األمم املتحدة لحقوق اإلنســان بشأن سوريا، 
رأت البعثة أن »التقرير األخر يتجاهل طبيعة الحرب 

اإلرهابية املوجهة ضد سوريا والعوامل الخارجية 
التي تســهم يف تكوين تنظيامت إرهابية مسلحة 
تضــم آالف اإلرهابيني األجانب الذيــن يواصلون 

ارتكاب الجرائم يف األرايض السورية«.
ولفتت البعثــة، إىل أن »القصص املفربكة التي 
روجــت لهــا دول وأحزاب معاديــة عى منصات 

عرضت  االجتامعي  التواصل 
عى أنهــا حقائق يف تقرير 
الهيئة، وأساءت متثيل جهود 
الدولة الســورية يف حامية 
احتياجاته  وتلبية  شــعبها 
األساسية وتحقيق املصالحة 
الوطنيــة وتســهيل عودة 

النازحني والالجئني«.
»الرفــع  أن  وأوضحــت 
املرشوط  وغــر  الفــوري 
للحصار االقتصادي املفروض 
عى الشــعب الســوري هو 
معاناتهم  إنهــاء  مفتــاح 
وضــامن متتعهــم بحقوق 
اإلنســان التي تنتهك نتيجة 
اإلجراءات القرسية األحادية 
التي فرضتها الواليات املتحدة 

ودول االتحاد األورويب«. 
يف وقت ســابق، قدمت مفوضية األمم املتحدة 
الســامية لحقوق اإلنسان بشأن سوريا تقريرها 
عن أوضاع حقوق اإلنســان يف ســوريا، حيث 
اتهمــت الحكومة الســورية بارتكاب العديد من 

االنتهاكات.

الكاظمــي ســيدعو الــى جولــة ثالثــة مــن الحــوار الوطنــي
مجلس  رئيــس  كشــف 
مصطفى  العراقي  الــوزراء 
الكاظمــي، عزمــه الدعوة 
إىل جولــة ثالثة من الحوار 
مشــكالت  لحل  الوطنــي 

العراق.
وقال الكاظمي يف مقابلة 
تلفزيونية: »أطلب من القوى 
تحمل  العراقية  السياســية 
التاريخيــة  مســؤولياتها 
واالستفادة من  العراق  تجاه 
فــرص الحــوار الوطني««، 
يتمنى  من  »هنــاك  مضيفا 

فشــل الحكومة يف كل يشء بسبب خالفات 
شــخصية معي، وأدعو جميع األطراف التي 
لديها خالفات معــي إىل تصفيتها بعيداً عن 
مصالح الشــعب، وســأضحي يف كل يشء 
مــن أجل العراقيني وإعــادة البلد إىل وضعه 

الطبيعي«.
وأردف بالقول: »ســأدعو إىل جولة ثالثة 
من الحوار الوطني لحل مشــكالتنا وال سبيل 
لدينا ســوى الحوار«، مؤكــداً: »لدينا فرصة 
لبناء العراق وعى الجميع تحمل املسؤوليات 
تجاه ذلك. وسنساهم يف كل يشء للمساعدة 

يف اســتقرار املنطقة للمحافظة عى كرامة 
شعوبها«.

وشدد عى رضورة أن »تتعاون مؤسسات 
الدولــة والترشيعية والقضائيــة واألمنية 
إلنهاء حالة الســالح املنفلــت«، الفتاً إىل أن 
»الجميــع يعلم من ميتلك الســالح املنفلت 

واتخذنا إجراءات يف معالجته«.
وختم الكاظمي، قائالً: »اعتقلنا األســبوع 
املايض شــخصاً مهــامً كان ينتمي إلحدى 
مؤسســات الدولة اعرتف بقتل املتظاهرين 

وبعض الشخصيات«.

 البرهــــــــــــــــــــان: الحــــــــــــــــــــّل فــــــــــــــــــــي الســــــــــــــــــــودان
ــّية ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوى السياســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــق الق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي تواف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن ف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يكم

ــــــــــــــــح ــــ ــــــــــــــوي الترّشـــــ ــــ ــــ »ال أنـــ
املقبلـــــة« االنتخابـــــات   فـــــي 

قال رئيس مجلس الســيادة االنتقايل يف 
الســودان عبد الفتاح الربهان، »إنه لن يرشح 
نفســه يف االنتخابات املقبلة، لكنه مل يقدم 
جــدوال زمنيا محددا، بشــأن موعــد إجراء 

االنتخابات«.
ويف لقاء خاص مع »سكاي نيوز عربية«، 
عى هامش مشاركته يف اجتامعات الجمعية 
العامة لألمــم املتحدة، اعتــرب الربهان« أن 
الحل يف الســودان يكمــن يف توحد القوى 
السياســية وتشــكيل كتلــة وطنية تؤمن 
بالتحول الدميقراطي«، مضيفا »إن املؤسسة 
العسكرية ترغب يف تحقيق انتقال دميقراطي 
هي  العسكرية  املؤسســة  للسلطة.فمهمة 

حامية الدستور وإرادة الشعب«.
وأكد الربهان أ«ن وجوده يف اجتامعات الجمعية 
العامة لألمم املتحدة فرصة إليصال صوت السودان، 
وإزالة الغموض واألخبار غر الصحيحة التي يروج 
لها البعض عن أهداف ونوايا املؤسســة العسكرية 

والحكومة االنتقالية.
وأكمــل قائال: »منذ التغر الحاصل يف نيســان 
2019 وما بعده من تصحيح للمسار يف 25 ترشين 
االول 2021، كانت املؤسســة العسكرية واضحة 
بطرحها أنها تريد ان تسهم يف التحول الدميقراطي 

وانتقال الســودان إىل مرحلة مستقبلية يتوق لها 
الشعب السوداين«.

وتابع »نحن ال نعمل لوحدنا بل نعمل مع رشكاء 
محليني وإقليميني ودوليني، وجميعنا مرصين عى 
استقرار السودان، لذلك نســتمع آلرائهم، السيام 
آلراء القوى السياســية السودانية، التي تطلب أن 

تعطى الوقت لرتتيب أوضاعها«.

{ املخرج الوحيد يف السودان {

ولفت الربهــان »إىل أن املجتمع الدويل ينظر 
بإيجابية للوضع، ويجب أن ينظر بالحياد للقوى 

السودان«،  التي ستشــارك يف مســتقبل 
مؤكدا أن املخرج الوحيد يكمن يف أن تتوحد 
القوى السياســية يف كتلة وطنية موحدة 
لتشــكيل حكومة تقود الفرتة املقبلة، وهذا 
لــن يتحقق إال بالتوافــق والقوى الوطنية 

لذلك.« مدركة 
وحول سؤاله عن الدور الذي تلعبه الواليات 
املتحدة حيال السودان، قال الربهان: »نسمع 
الكثر من الدول التــي تتحدث بإيجابية عن 
السودان لكن ال مردود فعيل عى أرض الواقع، 

سواء الواليات املتحدة أو غرها«.
وشــدد الربهان عى »أن الجيش مســتمر 
بعمليــة اإلصالح، وهو ســمة املؤسســة 
العسكرية، التي تســتمد دميومتها من اإلصالح. 
اإلصالح لن يتوقف، إىل أن نحصل عى مؤسســة 

عسكرية يلتف الجميع حولها«.

{ تيغراي وإثيوبيا {

وفيام يخص العالقة مع إثيوبيا ومشــكلة إقليم 
تيغراي، قــال الربهان: »إن الكثــر من األثيوبني 
لجؤوا للسودان، نتعامل معهم كالجئني، ميارسون 
أعاملهم يف حدود منطقة واسعة«، مؤكدا »رضورة 

سلمية الحلول املرتبطة باألمر«.

ُمســـــّلحة مجموعـــــات  بيـــــن  عنيفـــــة  مواجهـــــات 
فـــــــــــــــي العاصمـــــــــــــــة الليبّيـــــــــــــــة طرابلـــــــــــــــس

اندلعــت، ظهر أمس، مواجهات عنيفة بني 
مجموعات مسلحة يف منطقة بوابة الجبس 

يف العاصمة الليبية طرابلس .
ودارت االشــتباكات بني امليليشيات »301« 
من مدينة مرصاتة، التابعة لعبد السالم زويب، 
وميليشــيا من مدينة الزاويــة التي يقودها 
محمد البحرون امللقب بـ«الفار«، وقد امتدت 
مــن محيط بوابة الجبــس إىل طريق املطار 
وقرب مقر جمعية الدعوة اإلسالمية، حسب 

مصادر »سكاي نيوز عربية«.
الثقيلة  األســلحة  الطرفــان  اســتخدم 
واملتوســطة يف املواجهــات، كــام أشــار 
شــهود عيان يف شــارع الزاوية القريب من 
االشــتباكات، إىل نقل جثث قتى من عنارص 
»قوة دعم املديريات« التي سبق أن متركزت يف 
طريق املطار بعد طرد ميليشيا »الفار« منها.

ويف ظل هذه املواجهات املحتدمة، خرجت 

العديد من االســتغاثات مــن األرس العالقة 
يف املــكان، فيام رصدت آليات تحمل شــعار 
»ميليشــيا 111« وهــي تتجــه إىل موقع 
االشتباكات، بينام أغلق مسلحون الطريق من 

وإىل بوابة الجبس، وفق املصادر.
ورجحت املصادر أن تكون تلك االشتباكات 
هي »هجمة انتقامية« من ميليشــيا »الفار« 
عى ما حدث يوم اإلثنني املايض، حني أجربت 
عى إخالء مواقعها يف محيط طريق املطار، 
والتــي متركزت فيها حديثا بعد الرصاع الكبر 

الذي دار يف العاصمة 27 اب املايض.
واضطرت ميليشــيا »الفــار« إىل الرتاجع 
عى وقــع هجوم خاطــف لتحالف آخر من 
املجموعــات املســلحة، ومنهــا »قوة دعم 
املديريات« التي ســيطرت عى آلية عسكرية 
مليليشيا »الفار« كام قالت إنها »أوقعت خسائر 

فادحة« بني أفرادها.

اثنيــن فــي انفجــار لغــم إصابــة 
ــا ــ ــ ــ ــتعداد حكومته ــ ــ ــدت اســ ــ ــ ــ ــة أك ــ ــ ــ ــة اليمنّي ــ ــ ــ  الخارجّي
ــــــــه« ــــــــة ســــــــام مــــــــع »أنصــــــــار الل ــــــــي عملي للدخــــــــول ف

أكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن 
مبارك، »استعداد حكومته الدخول يف عملية 
ســالم، توقف الحرب الدائرة يف اليمن منذ 8 
أعــوام«، داعياً« املجتمع الدويل إىل »الضغط 
عى جامعة »أنصار الله«، لتنفيذ بنود هدنة 

األمم املتحدة، واستمرارها، والبناء عليها«.
وخالل مشــاركته يف االجتــامع الوزاري 
ملنظمــة التعاون اإلســالمي، الذي عقد عى 
هامــش الدورة الـ 77 للجمعية العامة لألمم 
املتحــدة يف نيويورك، اشــار اىل ان »مجلس 
القيــادة الرئايس ســيعمل عى إنهاء الحرب 
وإحالل السالم، وســيكون مجلس سالم ال 
مجلــس حرب، إال أنه أيضاً مجلس دفاع وقوة 
ووحدة صف مهمته الذود عن ســيادة اليمن 

وحامية املواطنني«.
يف هذا السياق، افادت وكالة األنباء اليمنية 
»ســبأ«، بان »وزير الخارجيــة اليمني اتهم 

جامعة »أنصار الله«، بـرفض فتح الطرق إىل 
مدينة تعز، التي يسكنها أكرث من ثالثة ماليني 
إنســان، ورفض تخصيص عائــدات موانئ 
الجديدة لرصف مرتبات موظفي القطاع املدين 

يف مناطق سيطرتهم«.
اصابة اثنان جراء انفجار

يف ســياق آخر، أصيب مينيان اثنان جراء 
انفجار لغم من مخلفات العدوان الســعودي 

يف محافظة الجوف اليمنية.
ويبلغ الشــابان من العمــر 18 و19 عاماً  
أصيبــا بجروح متفرقة جراء انفجار مقذوف 
من مخلفات العدوان يف مديرية خب والشعف 

باملحافظة.
وأشــار مصدر إىل أن مخلفات العدوان من 
األلغام والقذائف تســببت يف سقوط العديد 
من الشــهداء والجرحى من أبنــاء املديرية 

واملسافرين خالل الفرتة املاضية.

ـــــــــــــــار ـــــــــــــــراء انفج ـــــــــــــــل 4 أشـــــــــــــــخاص ج  مقت
ــــــول ــ ــ ــ ــــــــي كابـــ ــ ــ ــــــــجد فـــ ــ ــ ــــــــرب مســـ ــ ــ قـــ

 قتل أربعة أشخاص جراء انفجار، بالقرب من مسجد يف 
كابول. األفغانية  العاصمة 

وقــع االنفجار بالقرب من مدخل مســجد الوزير أكرب خان 
عى مقربة من املنطقة الخرضاء السابقة املحصنة التي كانت 
تضم العديد من السفارات ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.
وأكــد املتحدث باســم رشطة كابول خالــد زدران وقوع 
االنفجار وسقوط ضحايا، لكنه مل يقدم مزيداً من التفاصيل.

بدورهــا، قالــت منظمــة إميرجنــي اإليطالية غر 
الحكومية التي تدير مستشــفى يف كابول: »إنه تم استقبال 
14  شخصاً أربعة منهم كانوا قد لقوا حتفهم عند وصولهم.«

الحدودي القصف  تجدد  بشأن  االتهامات  تتبادالن  وأرمينيا  أذربيجان 
األذربيجانية،  الدفــاع  وزارة  أعلنت 
بــأّن القوات املســلحة األرمينية تقوم 

الحدودية. قراها  بقصف 
وقــال وزارة الدفاع األذربيجانية يف 
بيان: »منذ مســاء أمــس االول وحتى 
صبــاح امــس، أطلقت وحــدات من 
الحدود  عى  األرمينية  املسلحة  القوات 
عى  النار  األرمنيــة   - األذربيجانيــة 

األذربيجاين«. للجيش  مواقع 
الجيش  وحدات  أّن  الــوزارة  وأعلنت 
األذربيجــاين اتخــذت إجــراءات الرد 

املناسبة. 
من جهة أخرى، اتهمت وزارة الدفاع 

األرمينية القوات املسلحة األذربيجانية 
بفتــح النار عى مواقــع أرمينية، يف 

النار. إطالق  لوقف  التفاق  انتهاك 
وذكــرت أرمينيا أنّهــا ردت بإطالق 
النــار، ومل تعلــن وقوع خســائر بني 

أفرادها.
ومنذ أيام، حّمل الرئيس األذربيجاين 
إلهــام علييــف القيادتني العســكرية 
والسياســية يف أرمينيــا املســؤوليَة 
التصعيــد عند الحدود مع  الكاملة عن 
بالده، معقباً بأّن »هــذا التصعيد ميّثل 

العالقات«.  تطبيع  لعملية  صفعة 
والخميــس، اتّهــم رئيــس الوزراء 

األرمينــي نيكــول باشــينيان القوات 
األذربيجانيــة بارتــكاب »فظائــع ال 
توصــف«، مــن بينها التمثيــل بجثث 
خالل  أرمن  وعســكريات  عســكريني 

البلدين. بني  دارت  التي  املعارك 
وقــال باشــينيان، يف خطاب أمام 
إّن  املّتحدة،  لألمــم  العامة  الجمعيــة 
»هناك أدلّة عى حاالت تعذيب وتشويه 
أجســاد جنود أرمن أرسوا أو قضوا يف 
املعارك وجرى التمثيل بجثثهم، وحاالت 
عديــدة لعمليــات قتل خــارج نطاق 
القضاء، وســوء معاملة ألرسى حرب، 

إضافــًة إىل معاملة مهينة للجثث«.

ــــه ــ ــ ــ ــ ــ ــــم ال يمكنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــش: العالـ ــ ــ ــ ــ ــ  غوتيريـ
تحّمـــــــــــــــل وقـــــــــــــــوع كارثـــــــــــــــة نوويّـــــــــــــــة

حّذر أمــني عام األمم املتحدة أنطونيــو غوتريش، من أّن 

الوضــع يف محطة زاباروجيــا األوكرانية ال يزال مصدر قلق 

بالغ، قائالً إّن العامل ال ميكن أن يتحمل وقوع كارثة نووية.

أضــاف غوتريش يف »تويــرت« أّن »أي رضر متعمد أو غر 

متعمد عــى البنية التحتية النوويــة يف محطة زاباروجيا 

ميكن أن يؤدي إىل عواقب وخيمة عى الناس يف جميع أنحاء 

الكوكب وما وراءه«.
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السبت 24 أيلول 2022

ــــــــول 2022 ــــــــروت االحــــــــد  25 ايل ــــــــدان بي ــــــــن مي ــــــــل م ــــــــج ســــــــباق الخي برنام

اعداد : لوران ناكوزي

الشوط االول ـ املسافة 100 مرت

الشوط الثاين ـ املسافة 1000 مرت

الشوط الخامس ـ املسافة 1000 مرت

الشوط الثالث ـ املسافة 1600 مرت

الشوط الرابع ـ املسافة 1000 مرت

1.4باب 28نم

1.5باب 26

1.58نم خ

1.4باب -25

1.10باب نم 27

خفيف 27

خفيف 26

1.7 باب نم27

1.4 الف نم 27

خفيف 29

1.6 باب نم 26

1.12باب نم 27نم

خفيف خ

1.47 ج 25

1.12 باب نم 27

1.45 ج 27

1.48 نم -25

1.54 نم -24

1.53نم 25

2.2 نم 26

1.3باب نم 25

1.10باب نم 27

1.54نم 25

1.10 باب نم 28نم

1.3 باب 25

54
564
54
52
52

54

52-

51

49-

46-

52-

52-

52

52

50-

54

54

54

54

51

54

54

54

54

52-

حبيب لبنان
زلزال
ساهر
ابجر
جبل

منر لبنان
مغرورة

جميل االوصاف
املنصورة
سمورة

اوليتشكا
رجوى
بارود

حبيب يوهانا
مليحة

العامر
بحر

جرير
فرمان
بركان
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جائزة مريوبا للخيل التي ربحت 1ـ  2 ســباقات وعتمرها 4 ســنوات الوزن مشرتك 52 كيلو 
مع بناليتيه الجائزة 5 ماليني

جائــزة بلونــة للخيل التي مل تربح وعمرها 3 ســنوات الومن 54 كيلو مع تخفيض لالفراس 
والبواين والتي تركض للمرة االوىل )الجائزة 5 ماليني(

جائزة ريفون للبواين التي ربحت 1ـ  2 سباقات وعمرها 4 سنوات الوزن 52 كيلو مع بناليتيه 
وتخفيض لالفراس

جائزة جمعية اصحاب الجواد الكربى للخيل التي مل تربح وعمرها 3 ســنوات الوزن 54 كيلو  
مع تخفيض للبواين )الجائزة 5 ماليني( كأس هرني فرعون

جائزة عشــقوت للبواين التي ربحت ســباقا وعمها 3 ســنوات الوزن 54 كيلو مع تخفيض 
لالفراس )الجائزة 5 ماليني(

اقدر: ساهر ـ حبيب لبنان ـ زلزال
املضامر: حبيب لبنان ـ ساهر ـ جبل

ســاهر: خرس ســباقه االخري من االسطورة عىل مسافة الـ 1400 مرت التي ال تناسب مزاجه 
الســبقي كثريا بعكس شــوط الغد الذي ســبق له ان احرز نرصه الثاين عليه حني فاز بسهولة 
عىل حبيب لبنان، زلزال وميس )1000 مرت( وبرأينا سيعيد التاريخ نفسه وسيضيف نرصا ثالثاً 

اىل سجله.

اقدر: بارود ـ اوليتشكا ـ رجوى
املضامر: اوليتشكا ـ بارود ـ حبيب يوهانا

بارود: يعود من راحة التسعة اشهر الطويلة والتي احيل اليها أثر فوزه بسهولة عىل رجوى، 
عناق ومليحة عىل نفس مساحة الغد. مىض عليه مدة داخل امليدان وكام يبدو من خالل التامرين 

نرى انه من الصعب ان يتفوق عليه احد يف هذا الشوط املثري.

اقدر: رسادرا ـ عريب ـ زي القمر
املضامر: مشاعر ـ رسدار ـ زي القمر ـ عريب

رسادار: احرز نرصه االول يف حفلة 5 حزيران بطريقة سهلة وفذة وتفوق يومها عىل سمر، 
ليالينا ويعبوب )1400 مرت(. راحة الـ 110 ايام افادته كثريا وهو عائد منها بأبهى حاالته وقرب 

املسافة يناسب رسعته كثريا ومع خّياله عدنان نرى من املستبعد ان ينافسه أحد.

اقدر: بحر ـ فرمان ـ جرير
املضامر: بحر ـ فرمان ـ جرير

بحر: حل ثانياً يف ثاين اشــرتاك له يف امليدان وراء يا قمر يف الجائزة الكربى ملدينة بريوت 
)1600 مرت( امام منر لبنان وعريب. اســتفاد من راحة ثالثة اشهر ليعود منها هادئاً وعىل اتم 

االستعداد لجائزة الغد التي تليق به كثرياً.

اقدر: منر لبنان ـ مغرورة ـ جميل األوصاف
املضامر: مغرورة ـ منر لبنان ـ جميل األوصاف

منر لبنان: كان فافوري شــوطه الحار منذ شــهر تقريبا لكنه خيب االمال بحلوله ثالثا بعيدا 
وراء يــا زمــان وجمر )1400 مرت( فأحاله مضمره اىل راحة رضورية ها هو يعود منها بأحىل 
حاالته ويشــارك مجموعة متواضعة ال منافس له فيها ســوى رفيقته مغرورة التي اذا شاء لها 

اسطبلها الفوز سرناها تصل قبل رفيقها.
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محمـــــــــــــــد العبـــــــــــــــد ـ املطـــــــــــــــرب العربـــــــــــــــي...
الهــاوي محمد العبد غري 
قاطــع األمل بفــوز جواده 
النــه  االوصــاف  جميــل 
بيعــىرف انو بالســبق كل 
يش بيصــريـ  مع العلم بأن 
اقوى  لبنان  »مغرورة« ومنر 
منــه وميكن منــر لبنان اذا 
فوفر كثري باستطاعة جميل 
االوصاف الفوز عليه ـ ويف 
العبد  محمد  الهاوي  الصورة 
وهو يطعمي جميل االوصاف 
اسم  التفاح«  وبعده  »الخس 
الله عليه جميل االوصاف... 
مرببى دالل وفن... وخياله ال 

يزال مجهوالً...

حســـــــــــــــين... علـــــــــــــــي  املضمـــــــــــــــر 
لديه بحفلة الغد جياد باالشواط الخمسة 
عىل الشــكل التايل بالشوط االول »ساهر« 
الذي ســيخوض غامر رصاع قوي مع حبيب 
لبنان وسيفوز عليهـ  فلتة محرتمة ودفيعة..! 
املنصــورة بقيادة الخيال عصــام الواعية... 
وبالشوط الثالث جواد جديد »جرير« بيفوت 
ميــزان بس ما بيكســب بس بالســبق كل 
يش بصري!... ويف الشــوط الرابع بريتاح ـ 
ليعود ويشــتبك بالشوط الخامس مع بارود، 

واوليتشكا والنتيجة غامضة لغاية اآلن.

الخيال عدنان

الجواد ساهر

الخيال عدنان مستمر يف طحوشه وجهوزيته لذلك تابعوه 
غدا بجميع ركوبياته باالشواط االربعة، وتقريباً غري مستبعد 
من ان يرفع اصابعه االربعة عند انتهاء الحفلة... فبالشــوط 
االول ســيقود »ســاهر« بكل روية وانتباهـ  ينتقل بعدها اىل 
الشــوط الثاين و«مغرورة« اما الشوط الثالث »فبحر« حارض 
نارض للفوز معه، ألن جائزة الخمسة املاليني وكأس هرني بك 

فرعون بانتظاره...

بعد ان امتطاه عصام وخرس بها مام »االسطورة« سيحاول 
غــدا الخيال عدنان الفوز بــه بعد ان يقوده اىل النرص بجدارة 

وانتباه...

ــــرت... ــ ــ ــ ــ ــ ــــات عبـ ــ ــ ــ ــ ــ ذكريـ

احدى الســيدات االجنبيات تتابع جري الشوط وكانت هذه 
السيدة عقيلة سفري الربازيل آنذاك

رزق الله على ايامكم...!

صباح كل اثنني نتائج 

سباق الخيل من ميدان 

بريوت وصباح كل 

سبت برنامج سباق 

الخيل مع التقديرات

ادارية  
 

قنصليــة يف منطقــة الجناح 
بحاجة اىل محاسبة لديها خربة 
أكرث من خمس سنوات يف مجال 
والتسوق  واملراسالت  املحاسبة 
عىل االنرتنت وتجيد االنكليزية. 

ارسال السرية الذاتية: 
ml_msr@hotmail.com

هاتف & واتس:03/194141
ــــــــــــــــــــــــــ

الشامل
                   

                   لاليجار

محــل  الســنوي  لاليجــار 
عــىل الطريــق العــام مجمع 
ماليبــو  ـ عجلتون ـ 240م.م. 

ت:03/636416
ــــــــــــــــــــــــــ

شقة لاليجار يف عشقوت، غري 
280م.م.  مســاحة  مفروشة 
ط.3 500$ شهرياً دفع 6 أشهر 

سلف ت:03/304041
ــــــــــــــــــــــــــ

سيارات

للبيع جيب Mazda Cx9 م 2007 
حالة جيدة ت:03/346935

ــــــــــــــــــــــــــ

متفرقات

فرار مستخدمني

مــن  العاملــة  هربــت 
 Sierraleone الجنســية 
Sarah Hawanatu Lahai ملــن 
يعــرف عنها شــيئا االتصال: 

70/332565

اعالنات مبوبة

اعالن
من امانة السجل العقاري يف 

الشوف
بدر  الدين  ســعد  ريم  طلبت 
وكيل  عيل  يوسف  محمد  وكيلها 
تراز  وكيلة  عيل  يوسف  سوميه 
رابيــل ووكيلة رشبل  شــكيب 
ومــرياي  وكالدس  وميشــلني 
بدل  القزي سندات ملكية  الياس 
 F 107 وBو B 6 ضائع لالقسام

من العقار 38 جدرا.
االمانة  مراجعــة  للمعرتض 

خالل 15 يوماً.
امني السجل العقاري يف 
الشوف بالتكليف

حنني عبد الصمد
ـــــــــــــ

اعالن
من امانة السجل العقاري يف 

البقاع
ميشــلني  املحامية  طلبــت 
ميشــال غنيمة بصفتها وكيلة 
عن رانيا سامي ليون سند متليك 
بدل عــن ضائع ملــوكل املوكلة 
ســامي ابراهيم ليــون بحصته 
قب   873 رقــم  العقار  بكامــل 

الياس.
 15 خالل  املراجعة  للمعرتض 

يوماً.
امني السجل العقاري املعاون 
بالتكليف

لينا جنبالط

اعالنات رسمية

ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل رعاي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــارب يق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرق ق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن: غ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الصي
صينييــــــــــــــــــــن جنــــــــــــــــــــوب غــــــــــــــــــــرب كمبوديــــــــــــــــــــا

ــــي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي نيودله ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة ف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرار ماديّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد: أضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الهن
ــات ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرة والفيضان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــار الغزي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــراء األمط ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ج

 مديـــــــــر برنامـــــــــج األغذيـــــــــة العاملـــــــــي
يدعـــــــــو للتحـــــــــّرك ملواجهـــــــــة خطـــــــــر الجـــــــــوع

أكدت الســفارة الصينية 
يف كمبوديا، غرق قارب يقل 
رعايا صينيــني أمس قبالة 
ســيهانوك  برياه  مقاطعة 

جنوب غرب كمبوديا.
ونقلــت »شــينخوا« عن 
الســفارة قولها: إنها تلقت 
بالغاً من الرشطة الكمبودية 
أمس االول يفيد بأن الرشطة 
عرثت عىل قارب غارق كان 
الرعايا  مــن   41 متنه  عىل 
الصينيــني، حيــث تم إنقاذ 
18 شــخصاً وما زال الـ 23 
الباقون يف عداد املفقودين.

وأشــارت الســفارة إىل أنه تم القبض عىل اثنني من أفراد 
الطاقــم الكمبودي املتورطني يف الحادث وأن عمليات البحث 

واإلنقاذ ال تزال جارية.

ووفقاً لرواية األشــخاص الذيــن تم إنقاذهم فإن القارب 

غادر مدينة قوانغتشو مبقاطعة قوانغدونغ الصينية يف الـ 

11 من أيلول الجاري، وكان القارب يف خطر بعد وقت قصري 

من وصوله إىل مياه مقاطعة برياه ســيهانوك.

أمرت الســلطات يف ضاحية 

بالعاصمــة الهنديــة نيودلهي، 

بإغالق املدارس وحثت الســكان 

عىل العمــل مــن منازلهم بعد 

أن تســببت األمطــار الغزيــرة 

بفيضانات واسعة النطاق.

هيئة  عن  »رويــرتز«  ونقلت 

األرصاد الجوية قولها إن ضاحية 

»جوروجــرام« شــهدت هطول 

أمطــار مبعدل 20 مليمرتا خالل 

24 ســاعة ما أدى إىل فيضانات 

واسعة غمرت العديد من السيارات 

وتسببت بأرضار مادية.

وكانت السلطات يف بنغالورو 

مركــز التكنولوجيــا يف جنوب 

الهنــد اضطرت هذا الشــهر إىل 

الجرارات إلنقاذ سكان  استخدام 

أبنية غمرتها األمطار الغزيرة يف 

عدة أجزاء من املدينة.

حذر املدير التنفيذي لربنامج األغذية العاملي 

ديفيد بيزيل، مــن أن العامل يواجه »عاصفة 

من فوقها عاصفة«، وحث املانحني عىل منح 

بعض أرباحهم ملعالجة أزمة توريد األســمدة 

ومنع نقص الغذاء.

وقال ديفيد بيــزيل، يف مقابلة مع وكالة 

»األسوشيتد برس« إن »بخالف ذلك، ستكون 

هناك فوىض يف جميع أنحاء العامل«، مشريا 

إىل أنه عندما توىل رئاســة برنامج األغذية 

العاملي منذ خمس سنوات ونصف السنة، كان 

80 مليون شــخص فقط حول العامل مهددين 

باملجاعة.

مشاكل املناخ رفعت هذا العدد إىل 135 مليون 

شــخص. كام ضاعفت جائحة كوفيد-19، 

التي بدأت يف أوائل عام 2020، العدد إىل 276 

مليون شخص ال يعرفون من أين تأيت وجبتهم 

التالية. وأخريا أشــعلت الحــرب يف أوكرانيا 

فتيل أزمة الغذاء واألسمدة والطاقة وأدت إىل 

ارتفاع العدد إىل 345 مليونا.

وقــال بيزيل »من بني ذلك يوجد 50 مليون 

شخص يف 45 دولة يطرقون باب املجاعة... 

إذا مل نصل إىل هؤالء الناس، فســيكون لدينا 

مجاعــة وجوع وزعزعة اســتقرار يف دول 

العامل، ال تشــبه أي يشء رأينــاه يف أعوام 

2007 و2008 و2011، وستكون هناك هجرة 

جامعية... علينا االستجابة )لهذا( اآلن«.

ترامـــــب يعتقـــــد أن الواليـــــات 
املّتحـــــدة ذاهبـــــة الـــــى الجحيـــــم

يعتقــد الرئيس األمرييك 
أن  ترامب  دونالد  الســابق 
الواليات املتحدة »ذاهبة إىل 
بحاجة  فالبالد  الجحيــم«، 
إىل زعيــم قــوي، وإال »لن 

تنجو«.
مقابلة  يف  ترامــب  قال 
مع قناة »فوكس نيوز«، إنه 
شهد »تغيريات جذرية« منذ 

رئاسته. نهاية 
الســابق:  الرئيس  وقال 
الجحيم،  إىل  ذاهبة  »بالدنا 
 ... أمتنا يف حالــة تدهور 

هذا البلد يف حالة فوىض. البالد لن تســتمر يف العيش إذا 
الحالة«. بقيت عىل هذه 

وفًقــا لرتامــب، أظهر الرئيس الحايل جــو بايدن ضعًفا 
عــىل املرسح العاملي. لذلك، يعتقد ترامب أن الواليات املتحدة 
تحتــاج اآلن أكرث من أي وقت مىض إىل رئيس قوي للتعامل 
مع قادة العامل »الحاذقني واألذكياء« مثل، عىل سبيل املثال، 

بينغ. الصيني يش جني  الرئيس 
وأضاف ترامب »أريد أن أرى شــخًصا رائًعا، ســواء كان 
جمهوريًــا أم دميوقراطًيا. أفضــل أن أراه يحقق نجاًحا ال 
يصــدق، حتى لو كان ذلــك يعني حملة أكرث صعوبة ورمبا 

هزمية«. حتى 
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السبت 24 أيلول 2022

ــدف« ــ ــهـ ــ ــلـــق كـــتـــابـــه »الـ ــطـ ــل يـ رالــــــــف شــــربــ التنس وعاشقة  املهام  متعّددة  عمر...  خديجة 

أطلــق الخبري يف القانون الريايض الدويل 
املحامــي  رالف رشبل كتابه الجديد »الهدف« 
الصادر عن دار املنشــورات الحقوقية صادر، 
خالل حفل توقيع كبري أقامته نقابة املحامني 
يف بريوت واملنشــورات الحقوقية صادر يف 
بيت املحامي. وقد حرض حفل التوقيع حوايل 
ثالمثائة شخص تقّدمهم دولة الرئيس غسان 
حاصباين ممثال رئيس حزب القوات اللبنانية 
الدكتــور ســمري جعجع، وزير الســياحة 
املهنــدس وليد نصار والنائب وّضاح الصادق 
ورئيس مجلس شورى الدولة القايض فادي 

الياس ومدير عام وزارة الشــباب والرياضة 
زيــد خيامي ونقيب املحامني نارض كاســبار 
ورئيس اللجنة األوملبية اللبنانية الدكتور بيار 
جلخ ورئيســة جمعية »بريوت ماراثون« مي 
الخليل وأمني عام اللجنــة األوملبية اللبنانية 

العميد حسان رستم.   
باالضافــة اىل الحضور الكبري للوســط 
الريايض، لقد كان الفتا أيضا الحضور الكثيف 
للمحامني واالعالميــني، حيث غطّت الحدث 
العديد من وســائل االعالم املرئية واملسموعة 

واملكتوبة البارزة.
  تخلّــل حفل اطالق كتــاب »الهدف«،الذي 
اسُتهّل بالنشيد الوطني اللبناين،  الذي قّدمته 
االعالمية مريا مطر كلامت لنقيب املحامني يف 
بريوت نارض كســبار ورئيس اللجنة االوملبية 
اللبنانية الدكتور بيار جلخ والنارش املحامي راين 

صادر ورئيــس جمعية االعالميني الرياضيني 
اللبنانيني رشيد نصار ومؤلف الكتاب.

  كتــاب »الهــدف« يشــكّل اضافة نوعية 
للمكتبة القانونية والرياضية، فهو أّول كتاب 
ينرش يف لبنان يحتوي عىل دراسات قانونية 

متعلقة بالرياضة.
  هــذا الكتاب يعترب مرجعــا للصحافيني 
واملحامني املهتّمني بالشــؤون الرياضية فهو 
يسلّط الضوء عىل أبرز األحداث الكروية عىل 
املســتوى الدويل بني عامــي 2017 و2021، 
كام أنّه يعالج العديد من املســائل القانونية 
يف الرياضــة عىل الصعيدين العريب والدويل 
كفسخ عقد العب كرة القدم املحرتف وتبعاته 
القانونيــة، التمييز العنرصي وتطّور قوانينه 
وأكرث حاالته شهرة، فريوس كورونا وتداعياته 

القانونية عىل كرة القدم...

يواصل منتخب لبنان بكرة القدم تدريباته يف معسكره يف 
شــكا الذي انطلق يف 1٩ أيلول وميتد لغاية 27 منه.

وزار  رئيس االتحاد اللبناين لكرة القدم هاشم حيدر معسكر 
املنتخب واجتمع مع الجهاز الفني والالعبني وأكد أن املنتخب 

اليــوم يفتتح مرحلة جديدة مع  املدرب الجديد.
 وكشــف حيدر عن اســتعدادات مكّثفة  يف املرحلة املقبلة 
استعداداً لكأس آسيا 2023 تتضمن معسكرات ومباريات ودية  
مشــريا اىل أن االتحاد مل ولن يبخل بدعم املنتخب عىل جميع 
األصعدة ويف  املقابل عىل الالعبني أن يقدموا أفضل ما لديهم 

وأن يكونوا عىل قدر الثقة  واملسؤولية التي أعطيت لهم.
 ودعــا حيــدر الالعبني اىل الرتكيز  عــىل ما هو قادم من 
استحقاقات أولها كأس اسيا مشددا عىل أن الهدف األسايس  
هو التأهــل للمراحل اإلقصائية من هذه املســابقة وتثبيت 

حضور لبنان آسيويا.
 ولفــت حيدر اىل ان املنتخبــات  الوطنية هي من القضايا 
القليلــة التي يُجمــع عليها اللبنانيــون ويتوحدون خلفها  
لذلك املســؤولية كبرية عىل الجهاز الفني والالعبني إلسعاد 
الجامهــري التي  لطاملا وقفت خلف منتخبها من خالل العمل 
بجديــة وانضباطية االمر الذي ســيرتجم  نتائج ايجابية يف 

النهاية.

أعلنــت اللجنة الفنية للتايكواندو يف نادي »املون الســال 
تشــاميونز ايليت« عن تأجيل حفل عشائها السنوي التكرميي 
عىل رشف ابطال وبطالت النادي الذين حققوا نتائج بارزة عىل 
الصعيدين املحيل والخارجي والذي كان ســيقام مساء األحد 
25 ايلول الجاري يف مقر نادي  املون السال )عني سعادة( اىل 

موعد جديد سيتحّدد الحقاً.

قــال كيليان مبايب إن هنــاك فوارق بني مهامه مع منتخب 
فرنسا وفريقه باريس سان جريمان.  

ورصح مبايب عرب صحيفة ليكيب الفرنســية »لدي حرية 
أكــرب يف امللعب مع املنتخب، ألعــب بطريقة مختلفة وأكون 
مطالبا مبهام مختلفة عن باريس«.   وأوضح كيليان »منتخب 
فرنسا يضم جريو، فهو رأس حربة مينحني فرصة لالنطالق 
يف املساحات، وهذ األمر ليس موجودا يف يب إس جي بل أحيانا 

يتم تكليفي مبهام رأس الحربة«.
  واسرتســل املهاجم البارييس »أنا مستمتع دامئا، وحالتي 
البدنيــة جيدة جدا، واألولوية للمنتخب، أمتنى أن أشــارك يف 

مباراة الدمنارك يوم األحد املقبل«.
  وواصل »أنا جاهز دامئا للمشــاركة يف كل املباريات، حتى 
مع فريقي، لقد قال كريســتوف جالتيه أنه ســيلجأ لتدوير 

التشكيل األسايس، وسرنى ما سيحدث«.
  وتطــرق كيليان مبــايب للحديث عن أزمة حقوق الصورة، 
قائال عرب شــبكة RMC ســبورت »رمبا ال تعلمون أن زماليئ 
يســاندونني يف املشــكلة منذ اللحظة األوىل«.   وبني »األمر 

يتعلق مببادرة جامعية، وال أسعى لتسليط األضواء عيل«.
  وأتــم مبايب ترصيحاتــه قائال »ال يهمني االنتقادات، ولن 
تغري طريقة تفكريي أو حيايت، بل يبقى األهم أن تســاهم يف 

مساعدة من حولك«.

يواجه صانع األلعاب املخرضم توما أورتيل خطر االستبعاد 
عن املنتخب الفرنيس لكرة الســلة عــىل خلفية توقيعه مع 
زينيت ســان بطرسبورغ الرويس، وذلك وفق التهديد الصادر 
أمس الخميس عن االتحاد الفرنيس للعبة.  وأعلن زينيت سان 
بطرســبورغ األربعاء التوقيع مع الالعــب الدويل البالغ من 

العمر 33 عاماً، ملدة عام مع خيار التمديد لعام إضايف.
  ورد االتحــاد الفرنيس الخميس عىل هذه الخطوة بالتهديد 
أنه إذا لعب أورتيل مع الفريق الرويس سيســتبعد عن املنتخب 
الفرنيس »يف األحداث الدولية املقبلة، بينها األلعاب األوملبية«، 
وذلك بسبب الحظر املفروض عىل األندية واملنتخبات الروسية 

عىل خلفية غزو أوكرانيا.
  وبعدمــا نال ذهبيــة بطولة أوروبا2013  وبرونزية كأس 
العــامل 2014 وفضية أوملبياد طوكيو 2020، وصل أورتيل مع 
املنتخب الفرنيس اىل نهايئ بطولة أوروبا األسبوع املايض قبل 

خسارته األحد أمام اإلسبان.
  وبات أورتيل من دون فريق بعد موسم واحد مضطرب مع 
ريال مدريد اإلســباين الذي أوقفه ألسباب تأديبية وأبعده عن 
املباريات األخرية، ليتكرر مشهد مغامرته السابقة يف إسبانيا 
مع برشلونة الذي تخىل عنه يف 2021 بعدما دافع عن ألوانه 

منذ 2017.
  وأصدر االتحاد الفرنيس للعبة يف متوز قراراً بعدم ضم أي 
العب من األندية الروسية والبيالروسية اىل املنتخب الوطني 
حتــى انتهاء الحرب عىل أوكرانيا، وذلــك رداً منه عىل توقيع 
الدوليني ليفيو جان شارل لسسكا موسكو ولوي البريي لقازان.
  وأفاد االتحاد الفرنيس أن جميع الالعبني الذين تم اختيارهم 
للمشاركة يف بطولة أوروبا األخرية، مبا يف ذلك أورتيل، وقعوا 
عىل تعهد »يشري اىل أنهم مل يوقعوا وال يخططون للتوقيع مع 

ناٍد رويس أو بيالرويس«.
  وقال االتحاد إنه بينام »تم إبالغه بأن توما أورتيل كان عىل 
اتصال بأندية أجنبية، مبا يف ذلك ناٍد رويس، مل يتم إعالمه يف 
أي وقت بأن العقد قد ُوِقَع، أو أنه تم توقيعه مع ناٍد رويس«.

  وأكــد االتحاد لوكالة فرانس برس أنه حتى لو لعب أورتيل 
موســامً واحداً فقط يف روســيا، فلن تتم إعادته تلقائياً اىل 
تشكيلتي أوملبياد 2024 املقرر يف باريس، وكأس العامل 2023 

التي تستضيفها إندونيسيا واليابان والفليبني.

اإلداريــة لإلتحاد  الهيئة  عقــدت 
اللبناين لكرة الطاولة جلستها العادية 
برئاســة رئيس اإلتحاد جورج كوبيل 

واتخذت املقّررات التالية:  
- تأجيــل بطولــة لبنــان للفئات 
العمريــة واقامتها بني 8 و 11 كانون 

االول املقبل.
  - إقامــة دورة مدّربــني دولّيــة 
)مستوى أول( يحارض فيها مدرب من 
اإلتحاد الدويل ويشــارك فيها ثالثون 
مدربا والعبا لبنانيا بني 13 و 17 ترشين 
األول املقبل يف نادي األدب والرياضة 
)كفرشيام( يليها معسكر تدريبي بني 

18 و 22 ترشين األول املقبل.
  - تحذيــر الالعبني اإلتحاديني من 
اللعــب يف أي دورة ينظمها أي ناد أو 
مجّمــع غري إتحادي مــا مل يكن  قد 
استحصل عىل اذن باقامة دورته من 

اإلتحاد.
  - الطلــب من األندية ارســال كشــوفات 
الالعبني الجدد الذين يوقعون عىل كشــوفات  
النــادي اىل االمانــة العامــة  لالتحاد قبل 
اســبوعني من اقامة اي دورة  وإالّ لن يتمكّن 

الالعب من املشاركة.
  - قبول انضــامم أندية التعاضد الريايض 

بريوت، الرســالة الريــايض زوطر الرشقية 

)النبطية(، ســبايدرز الريايض - برجا )جبل 

لبنان( اىل عائلة االتحاد.

  - اســتضافة البطولة العربية للمنتخبات 

واألندية خالل شهر آب من العام املقبل.

     مالحظة:مرفق شــعار االتحاد اللبناين 

لكرة الطاولة

رغــم أنه يف الـــ37 من 
عمــره، ما زال كريســتيانو 
رونالدو نجم منتخب الربتغال 

ومرجعيته.  
سيظل  »الدون«  أن  ويبدو 
كذلك ويســتمر يف تسجيل 
األرقام القياســية لفرتة بعد 
أن كشــف عــن رغبته يف 
يورو  ببطولة  معه  املشاركة 

.2024
  وبشــكل رصيــح قال 
كريســتيانو هذا األســبوع 
املونديال  يف  املشاركة  »أريد 
القادم »قطــر 2022« ويف 

يورو 2024 أيضا«.
  وبذلك يفجر النجم الربتغايل مفاجأة بشأن 
اســتبعاده االعتزال قريبــا بعدما انتهى جدل 
املريكاتــو وما تردد عن رغبته يف الهروب من 
مانشسرت يونايتد واالنتقال إىل فريق ينافس 

يف مسابقته املفضلة دوري أبطال أوروبا.
  ومنذ أن بدأ مســريته مع منتخب الربتغال 
يف 20 آب 2003 أمام كازاخســتان يف فريق 
كان يلعب به عدة نجوم من العيار الثقيل مثل 
لويس فيغو، مل يتوقف كريستيانو عن صناعة 

التاريخ.
  وشــارك كريســتيانو يف كأس أوروبــا 
»اليورو« خمس مرات منها نسخة 2016 التي 

توجوا بها للمرة األوىل يف تاريخ الربتغال.
  كام شــارك يف أربع نسخ من كأس العامل، 
وهو اآلن عىل بعد نحو شــهرين من املونديال 

الخامس.
  وكانت رغبة كريســتيانو يف املشــاركة 
مبونديــال قطر معروفة، لكــن مل يكن من 
املنتظــر أن يبدي رغبته يف خوض النســخة 

املقبلة من اليورو.

   {   منوذج طموح {
  لكن هذا اإلعالن مل يكن مفاجأة ملن يعرفون 
كريســتيانو عن قرب مثل زمالئه يف املنتخب 

الذين يعسكرون حاليا لخوض دوري األمم.
  وأكــد برونو فرينانديز الــذي يلعب معه 
يف مانشســرت يونايتد أيضا »من كان يعتقد 
أن كريســتيانو رونالدو ال يرغب يف املشاركة 
يف كأس اليورو هذه ال يعرفه بالقدر الكايف، 
سوف يستمر يف تجاوز حدود مل يستطع غريه 

تجاوزها«.

  مــن ناحيتــه قــال روبــني نيفيز العب 
وولفرهامبتــون »مل يندهش أحد. من يعمل 
مع كريستيانو مثلنا يعرف أنه قادر عىل هذا«.

  ومل يعلق عىل األمر حتى اآلن مدرب املنتخب 
الربتغايل فريناندو سانتوس الذي كان قد أبرز 
أهمية كريســتيانو لدى إعالنه قامئة الفريق 
ملواجهتي التشيك وإســبانيا يف دوري األمم 
وأكد »أعتقد أن ال أحد هنا يشــك يف أنه ما زال 

مهام للغاية للمنتخب«.

   {  أرقام قياسية {
  تحول طموح مهاجم ريال مدريد الســابق 
إىل أرقام قياســية عىل مدار الســنوات، وإذا 
لعــب يورو2024  فإنه قد يضيف رقام جديدا، 
ليصبح الالعب األكرب ســنا الذي يشــارك يف 

البطولة.
  ففي هذه النسخة سيتجاوز عمر كريستيانو 
3٩ عاما وأربعة أشهر مام يجعله يتفوق عىل 
األملــاين لوثر ماتيوس الذي لعب البطولة عام 

2000 وهو يف عمر 3٩ عاما و٩1 يوما.
  ويعد كريستيانو هداف املنتخبات الدولية 
منذ أيلول 2021 عندما أحرز هدفه رقم 110 مع 

الربتغال ليتجاوز اإليراين عيل دايئ )10٩(.
  وبعد عام ارتفع رصيده إىل 117 هدفا يف 

18٩ مباراة.
  كام أن كريســتيانو هو الهداف التاريخي 
ألمــم أوروبا برصيد 14 هدفــا متقدما عىل 
الفرنيس ميشــيل بالتينــي صاحب األهداف 

التسعة.
  ويف يورو 2020 توج كريســتيانو هدافا 
للبطولــة القارية، فبات الالعب األكرب ســنا 
الذي يحصل عىل هذه الجائزة، رغم أن الربتغال 

ودعت املنافست يف مثن النهايئ.

جالل بعينو   

اللبناين  التنــس  يحّقق 
نتائج الفتة يف الســنوات 
األخــرية ان عــىل صعيد 
لكافة  الوطنية  املنتخبات 
الفئــات العمريــة وعىل 
رأسها فريق كأس ديفيس 
الــذي يربهــن عــن قوة 
وشــكيمة التنس اللبناين 
وما فوز لبنان عىل موناكو 
األســبوع الفائــت ضمن 
املجموعــة العاملية الثانية 

واقرتابه مــن العودة اىل مصاف املجموعة 
العاملية األوىل اذ ستجمعه املواجهة املقبلة 
مع اوكرانيا يف شباط املقبل سوى دليل عىل 

ذلك.
  وتعود هذه النجاحات اىل اللجنة االدارية 
لالتحاد التي يرئسها أوليفر فيصل منذ عام 
2016 واىل عائلــة اللعبة التي تواكب هذه 

الرياضة الجميلة.
  ويف خضــم الــدورات املحلية والدولية 
التــي تقام يف مختلف املناطــق اللبنانية، 
يلعب املدربون والحكام والالعبون وعشاق 
اللعبة ورجال الصحافة واالعالم دوراً كبرياً 

يف تطوير لعبة التنس.
  ومن االشخاص املنغمسني يف هذه اللعبة 
والعاشقني لها وميارسونها كالعبة ومدربة 
وحكم خديجة عمر التي تواكب الكرة الصفراء 
منذ ســنوات طويلة وتقود دراجتها النارية 
مــن بريوت نحو مختلــف األندية اللبنانية 
لتشــارك يف دورة كالعبة او لتقود املباريات 
كحكم او لتامرس مهنة التدريب فلفتت هذه 
اآلنسة األنظار نظراً لتفانيها يف عشق لعبة 
التنس األحب اىل قلبها والتي تالقي التقدير 
من عائلة اللعبة بسبب مهنيتها واحرتافيتها 

ودماثة اخالقها.
  فاملحاميــة خديجــة عمر تحرص عىل 

تطبيق القانون بحذافريه يف مهنتها وتطّبق 
القوانني خالل املباريات التي تقودها كحكم 
بارز شــفاف تحكم بالعــدل ان يف عملها 

كمحامية أم كحكم.
  ومــن يتابع خديجة عمر يخرج بانطباع 
ال لبــس فيه مــدى مناقبيتها ونشــاطها 
وديناميكيتهــا خاصة خــالل لقاء لبنان 
وموناكو ضمــن كأس ديفيس حيث كانت 

شعلة نشاط مع زمالئها وزميالتها.
  ال تفارق البسمة وجه خديجة حتى وان 
مل تكن يف مزاج جيد فالضحكة عىل وجهها 

دامئاً وتلّبي النداء متى دعت الحاجة.
  والالفــت يف األمر ان وســيلة التنّقل 
لخديجة هــي الدراجة النارية التي متلكها 
والتي تجول بها من مكان ســكنها بريوت 
باتجــاه املناطق اللبنانية كافة ونحو أندية 
التنس مع اتخاذها كافة وســائل السالمة 
العامة خالل رحلتها وعىل رأســها اعتامر 
الخوذة وهي التي تلتزم القوانني بحذافريها.

  خديجة عمر مثــال للرياضية واملدربة 
والحكــم الناجحــة يف عملها مع األمل ان 
تلتقــي برشيك عمرها الذي يعشــق التنس 
لتقود الدراجة الهوائية وهو يجلس خلفها 

يتجهان نحو مالعب الكرة الصفراء.
  خديجــة عمــر كل التوفيــق يف عملك 

الخاص والريايض عامة والتنس خاصة...

اعرتف فريق فرياري أن سقف النفقات الذي تّم 
تطبيقه يف الفورموال واحد رمبا يكون قد وضع 
قيوًدا عىل قدرة الفرق عىل جلب التحديثات هذا 
املوسم، لكنه مل يضع عائًقا أمام األفكار الجيدة.  
وشهد تطوير السيارات عىل مدار موسم 2022 
مقاربة مختلفة عن الســنوات املاضية، حيث 
تعنّي عىل الفرق املوازنة بني رغبتها يف تحقيق 
خطوات من خالل التحديثــات ونفقات إنتاج 
األجزاء الجديــدة.   إذ آثرت فرق مثل ألبني جلب 
تحديثات صغرية يف كل سباق، بينام عمدت فرق 
أخرى إىل تقديم أجزاء جديدة ضمن حزمات أكرب 

متفرقة عىل مدار املوسم.
  وبالرغم مام بدا يف بعض األوقات بأنه عرقلة 
نوًعا ما لسعي الفرق من أجل التطوير، لكن جوك 
كلري كبري مهنديس األداء لدى فرياري أوضح بأن 
العمل يف املصانع كان بنفس الحّدة فيام يتعلق 
مبحاولة معرفة ُســبل تحقيق املكاسب عىل 

السيارة.
  إذ وعند سؤاله من ِقَبل موقعنا »موتورسبورت.
كوم« إذا ما كان العمل يف املصانع متقدًما أكرث 
عــام هو متاح عىل الحلبات، قال كلري: »هنالك 
بالتأكيد تأثري لوضــع البطولة الحايل عىل ما 
إذا ســتضغط لجلب املزيد من التحديثات هنا، 

وبالتوجه إىل نهاية املوسم بطبيعة الحال«. 
  وأضاف: »تعرف بالتأكيد الســقف املتاح لك 
مــن حيث النقفات، لذلك من الحتمي أن تضطّر 
التخاذ بعض القرارات بناء عىل الوضع الحايل. 
لكن بالطبع ال تتوقف مطلًقا عن التطوير. سواء 
اخرتت اإلنفاق عىل الحزم التي تأيت إىل الحلبة أم 
ال، حيث أن القوة الفعلية العقلية ال تكلف الكثري 

يف الواقع«.
  وتابع: »هنالك أناس أذكياء للغاية يف كافة 
الفــرق، والذين يأتون باألفــكار. لذلك حتى إذا 
مل تكــن تجلب هذه األفــكار إىل الحلبة، فإنها 

ستتبلور عىل األرجح مع بداية املوسم املُقبل«.
  وأكمل: »من جديد، أنت من يقرر متى تجلب 
هذه األفكار. ســقف النفقات مل يضع قيًدا عىل 
خروج الناس بأفكار رائعة. األفكار تأيت دوًما يف 

املصنع وال تتوقف، وهذا مثري جًدا«.

{ هكذا عزز فريشتابن اداءه {
  كان زحــف ماكس فريشــتابن نحو لقبه 
الثاين يف بطولة العامل للفورموال واحد سلًسا 
حّتــى اآلن، لكّن ذلك ال يعني عدم مروره ببعض 

العرثات يف طريقه.
  يف حني اّن أداءه املســيطر الحايل سيسمح 
له بالحصول عىل فرصته األوىل لحســم اللقب 
نهاية األســبوع املقبل ضمن جائزة سنغافورة 
الكربى، فإنّه من السهل نسيان دراما املوثوقّية 

التي طغت عىل بداية املوسم.
  يف الحقيقــة بدا أّن منافســته عىل لقب 
البطولــة قد انتهت حّتى قبل بدايتها، وذلك بعد 
أن سمحت سلسلة من مشاكل املوثوقّية لغرميه 
شــارل لوكلري بالتمّتــع باألفضلّية يف صدارة 

بطولة السائقني.
  لكــن حاملا حلّت ريد بُل مشــاكل موثوقّية 
سيارتها »آر.يب18«، فقد وجد فريشتابن نفسه 
يف مواجهة بعض خصائص الســيارة التي مل 

تتناسب مع ما يُحّبذه منها.
  عوًضا عن ذلك فإّن مقّدمة السيارة الضعيفة 
بدت تصّب يف صالح زميله سريجيو برييز وما 
يُفّضله من الســيارة، وكانت هناك مرحلة من 
املوســم – حول سباق جائزة موناكو الكربى – 
بدا فيها املكسييك منافًسا قويًا حّتى عىل اللقب.
  لكن مع تقّدم املوسم، فقد كان من الواضح 
للغاية أّن ريد بُل وفريشتابن متكّنا من كسب أداء 

إضايف، خاصة أيّام األحد.
  ويف حني أّن فرياري »اف1-75« ال تزال تبدو 
الســيارة األرسع عىل مــدار اللّفة الواحد، فإّن 
التقّدم الذي متكّنــت ريد بُل من تحقيقه عىل 

صعيد تآكل اإلطارات كان مثريًا لالهتامم.
  ولعب ذلك العامل بشكٍل مثايل لصالح الفريق، 
حيث سمح لفريشتابن بتفادي خسارة أيّة مراكز 
يف املناسبات التي انطلق فيها من موقعٍ متأّخر.

  لكّن ما ساعده بشكٍل أكرث أهمّية عىل ضامن 
أفضلّيته يف صدارة البطولة هو حقيقة أنّه بات 
قــادرا عىل التمّتع بأريحّيــة أكرب مع طريقة 
تطوير ســيارة »آر.يب18«، وهو ما أبعدها عن 
مجال راحة برييز.   ودفع ذلك البعض لإلشــارة 
إىل أّن الفريق تعّمد السعي يف وجهة تطويريّة 

تُفّضل فريشتابن باألساس.
  لكّن الحقيقة أّن السيارة أصبحت تتناسب مع 
فريشتابن أكرث من خالل تطّورها الطبيعي الذي 
جعلها أفضل ببساطة، وأكرث عىل صعيد توسيع 
مجال إعداداتها الذي مل يكن متاًحا يف البداية.   
إذ أّن النقلة النوعّية التي حّققها فريشــتابن ال 
تعود إىل بعض التطويرات االنسيابّية أو إعدادات 
تــّم جلبها خصيًصا له، بــل يتمحور كّل يشء 
حول فقدان السيارة لبعض الوزن، وهو ما قّدم 

مكاسب مضاعفة.
  إذ أّن فقدان السيارة ألغلب ما يُعتقد بأنّها 10 
كلغ إضافّية يف بداية املوسم، ساعد عىل توفري 

أفضلّية رسعة مبارشة.
  ويُعــرف يف الفورموال واحد أّن كّل 10 كلغ 
تُعادل تقريًبا 0.3 ثانية يف اللّفة، أي أّن الفريق 
كسب ُعرشين أو ثالثة من الثانية من هذا الجانب 

بشكٍل مبارش.
  لكن رمّبا بشــكٍل حاســٍم أكرث بالنســبة 
لفريشــتابن، الذي يُعّد سائًقا يُعرف بتفضيله 
ملقّدمة سيارة دقيقة، فإّن خفض وزن السيارة 
فتح أمامه أخريًا بعــض الخيارات عىل صعيد 

توزيع الوزن يف السيارة.
  إذ أّن نقــل كيلوغرامات قليلة نحو القســم 
الخلفي من السيارة يكون كافيا للحصول عىل 

تلك املقّدمة التي يُحّبذها.
  ورشح الهولندي ذلك مؤّخرًا يف مونزا: »كانت 
السيارة ثقيلة جدا، وكانت األوزان اإلضافّية يف 
األماكن الخاطئة، لهذا السبب كان هناك ضعف 
استجابة حاد لالنعطاف وكانت عرضة إلغالق 

اإلطارات األمامّية كثريا«.
  وتوّســع بيري فاش املدير التقني لريد بُل يف 
ذلك بالقول أّن متّتع الفريق اآلن بحريّة أكرب فتح 
الباب أمام عدائّية إضافّية عىل صعيد اإلعدادات، 
وهو ما سمح لفريشتابن بالحصول عىل السيارة 

التي أرادها منذ البداية.
  وقال يف هذا الصدد: »مل تكن لدينا إمكانّية 
نقل األوزان يف بداية املوسم، وكان ذلك جزًءا من 

اإلعدادات«.
  وأضاف: »لكّنني أعتقد بأنّك بعد أن تجد األداء 
يف أحــد الجوانب، ويكــون من الصعب بعض 
اليشء إعداد السيارة، فقد سارت حينها األمور 

لصالح ماكس«.
  وأردف: »أعتقد بأنّه قادٌر عىل قيادة أّي سيارة. 
أعتقد بأنّنا توّصلنا اآلن إىل طريقة لتوفري سيارة 
لسريجيو تسمح له بتقديم أداء جّيد واملنافسة«.

{  حٌل لبرييز {
  يف حني أّن فريشــتابن اندمج بشكٍل كامٍل 
اآلن مــع ســيارة »آر.يب18«، فإّن هناك حاجة 
للقيام باملزيد ملساعدة برييز عىل الشعور بالراحة 

داخلها.
  وقال فاش أّن الوضع الحايل يســهل فهمه، 
إذ أّن برييز غري سعيد بالتحكّم يف السيارة عىل 
عكس ما كان عليه يف بداية املوسم. لكّن الجزء 
األصعــب هو محاولة التوّصل إىل حٍل ال يجعل 

السيارة أبطأ.
  وقــال حيال ذلك: »من الواضــح أّن العامل 
األسايس هو توازن السيارة والثقة فيها، باملقارنة 
مع بداية املوسم عندما كانت السيارة متوازنة أكرث 

قلياًل بالنسبة له وأقّل بالنسبة ملاكس«.
  وأضاف: »وبعد عملّية التطوير التي أجريناها 
أثناء املوســم، فقد ابتعد التــوازن عاّم يُحّبذه 

سريجيو«.
  وأردف: »التوّصل إىل اإلعدادات املناســبة له 

كان صعًبا ملنحه الثقة ملنافسة ماكس«.
  واعــرتف فاش يف النهاية بــأّن الطريقة 
الوحيدة ستكون عىل األرجح التضحية ببعض 

األداء من أجل جعل برييز مرتاًحا أكرث.
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 فيـــــــــــراري: ســـــــــــقف النفقـــــــــــات لـــــــــــم يضـــــــــــع حـــــــــــداً
ــد ــ ــ ــ ــ ــوال واحـ ــ ــ ــ ــ ــي الفورمـ ــ ــ ــ ــ ــكار فـ ــ ــ ــ ــ ــى األفـ ــ ــ ــ ــ علـ

املحامي رالف رشبل

حيدر يتحدث لالعبني خالل الزيارة

تكريم الالعبني والالعبات اىل موعد جديد يحدد الحقاً

شعار االتحاد اللبناين لكرة الطاولة

رونالدو

عاشقة التنس املدربة والالعبة والحكم خديجة عمر

 منتخب لبنان يواصل معسكره التدريبي في شكا
وحيدر دعا الالعبين الى التركيز على ما هو قادم

في نادي املون السال تأجيل حفل العشاء 
ــال الـــتـــايـــكـــوانـــدو ــ ــط ــ ــرف أب ــ عـــلـــى شـ

مبابي: املنتخب يحررني أكثر من باريس

ــل ــيـ ــدد أورتـ ــهـ ــاد الــفــرنــســي يـ ــ ــح ــ  االت
ــت الــروســي ــي ــن ــع زي ــعــد تــوقــيــعــه مـ ب



1ـ دكار، املارد، شفَّ

2ـ أنغوال، ليبرييا

3ـ نيامي، أحّل، نورس

4ـ وعد الُحّر َدين، ما

5ـ ين، نو، إسم، كاملته

6ـ زوريخ، أنا، جم، رِتْش

7ـ يا، أفاد، بادلونا، نا

8ـ وهب، قّل، بون، اإلقدام

9ـ نام، العشري، الفلوس

درباس،  لويس،  10ـ سان 

ل ل

11ـ َجاميل، عس، السوّي

12ـ الوصل، نادر، ابر، رنّم

13ـ ماكر، نهم، كامل مرّوه

11
تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة7

ــرة ــي ــصــغ الـــشـــبـــكـــة ال
5   4      3   2   1   

1

2

3

4

5

 عموديا: 

 عموديا:

من ستة حروف:    االبراج 

 والية أمريكية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  آثار الحكيم 

اخترب معلوماتك

أّسَس  1ـ جّراح فرنيس 

مدرسة علِم االنسان.

2ـ أحد الشهور. 

3ـ يرتك اليشء. 

4ـ يضّمني إىل.

5ـ االســم الثاين ملمثلة 

مرصية.

1ـ بلدة يف قضاء صور.

2ـ نوتــة موســيقية، 

للنهي. 

3ـ صديقه وصاحبه.

4ـ من أسامء الفيل.

5ـ مدينة يف أبو ظبي.

رسام وفنان فرنيس راحل. يُعترب من أبرز ممثيل الفن 

التكعيبــي يف بلده، كام كان أيضا نشــيطا ومؤثرا جدا 

كمعلّم وكاتب يف الفن.

 إسمه مؤلف من تسعة حروف. إذا جمعت: 

7+8+4+5+2- منطقة يف رشق فرنسا.

7+5+8+2- مدينة يف فرنسا.

4+5+1+7- عملة عربية.

5+1+4+3- مقياس غريب.

7+1+4- مدينة يف ايران.

6+3+1- سكَن بعد حدة. 

9+8+4- مدينة يف فرنسا.

3+8- نوتة موسيقية. 

1ـ ما اســم الطائر الذي يُعتربأرسع املخلوقات الحية 

حركة يف هذا العامل؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ يف أية دولة آسيوية تقع أوسع مغارة يف العامل؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ يف أية دولة أمريكية تقع بحرية الشيطان؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما اسم أقدم جامعة يف العامل، ويف أية دولة؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ من هي املمثلة النمســاوية األمريكية الراحلة التي 

اسمها االصيل هيدويغ ايفا ماريا كيزلر؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ يف أي محيط تقع أكرب جزيرة مرجانية يف العامل؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ من هو الرحالة العريب الذي لّقَب بـِ جّوال اآلفاق؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ يف أية دولة تم اصدار أول طابع بريدي يف العامل؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9ـ يف أية ســنة أقيــم أول معرض للكتاب العريب يف 

لبنان، وهو أول معرض ثقايف يف الدول العربية؟ 

1ـ دانونزيو، سالم
2ـ كنيع، واِهنا، ال
3ـ أغادير، بانكوك

4ـ رومانيا، مل، رصَّ
5ـ ليل، خفَق، وجل

6ـ أأ، حّن، األيم
7ـ أرواد، لسانُه

، الم 8ـ ملحد، بعَّ
9ـ إيليا أبو شديد

10ـ رب، نس، أنري، رّك
11ـ دين، مجد، ربع
12ـ روم، مأل، أسأم

13ـ شرياك، واّلس، بل
14ـ فاس، النال، أرّم

15ـ اقفال
16ـ مر، دل، رسو

17ـ تناولونُه
18ـ هشام سليم

؟ من هو
من هي؟

1ـ ثــاين أكــرب مدينة يف 
ســاحل العاج، أهــم الواليات 

األملانية قدميا.
2ـ واضــع لحــن النشــيد 

الوطني، من الطيور. 
3ـ مضَغ والَك، االسم الثاين 
لرئيس أمــرييك راحل، يجري 

يف العروق. 
4ـ يرشدون، هدمُه، حسَب. 
5ـ نفَخ يف نومه، عاشــق 
مشهور، مدينة يف سرياليون. 
6ـ يبسطون، دولة أمريكية.

7ـ أدفع شــديدا، ندى، برئ، 
كثري. 

8ـ يعلم ويعرف، عّز ورفعة، 
إرتفاع. 

9ـ أسند، تعَب. 
10ـ من أقســام الجســم، 

ممثلة أمريكية راحلة. 

11ـ رُجــل ضعيــف، أفّرق 

األشياءعىل، علو.

12ـ مقرتِض املال، أرسَع يف 

امليشء، خصب. 

13ـ أداة الشــّم، محاســن 

الوجه. 

14ـ أكــرب الطيور، االســم 

الثاين لشــاعر مرصي راحل، 

يؤَخذ من الفيلة. 

15ـ آلة الحائك، ساَل وجرى 

املاء.

البالد، طعم  16ـ أتجّول يف 

الحنظل.

17ـ أعطيهم األشياء باليد.

18ـ مطرب مرصي صاحب 

الصورة. 

دولة  أمريكية،  دولة  1ـ 

افريقية.

مرصيــة  ممثلــة  2ـ 

راحلة، جبان.

3ـ برج مشــهور، شجر 

معروف، جامعة القوم. 

من  وجنَب،  ضعــَف  4ـ 

الطيور، أجزاء. 

قنوط،  يحفظــون،  5ـ 

ِمثل، فِطن. 

6ـ ســطَع الغبار، فرخ 

الدجاجة. 

7ـ صحــايف وكاتــب 

أشــكال  راحل،  لبنــاين 

متعددة. 

آســيوية،  عاصمة  8ـ 

من األشجار املعّمرة، قصَد 

املكان، من األلوان. 

الثــاين  االســم  9ـ 

راحل،  لبنــاين  لصحايف 

الفراعنة، خبز  عرثَ، مــن 

يابس. 

10ـ ضعــف، مدخــل، 

يــد الثــوب، للنفي، والية 

أمريكية.

11ـ حاِجــز، آلة طرب، 

راحلة،  تونســية  مطربة 

خوف شديد، عرشة ماليني. 

12ـ يتوّعد، خوف، دولة 

آسيوية، إبن الفرس.

13ـ أســَمر، نــوع من 

السمك، ملحن لبناين. 

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(

بالرغم مــن تأفف البعض يجب عليك امتام 

عملــك بكل جدية واخــالص. كن فخورا مبا 

وصلــت اليه وال تجعل البعاد يطفئ نار الحب 

مع الطرف اآلخر. 

تبدو أهدأ بكثري من الفرتة الســابقة وكأنك 

إكتشــفت ان العصبية الزائدة ال تورث اال وجع 

الــرأس. بامكانك هذه اآلونــة اتخاذ مبادرات 

رسيعة ممتازة. 

وقت مناســب التخــاذ القــرارات الجيدة 

لتحســني وضعك. ال تضع الفرص املعروضة 

عليك. بقليل من االرادة الحســنة تقيض فرتة 

مريحة طيبة. 

تشــعر باالنزعاج من أشخاص يترصفون 

بطريقة تطرح بعض التساؤالت. أنت بحاجة 

ماسة اىل الراحة حتى تستعيد قوتك ونشاطك 

السابق. 

ال أحد يعلم عمق الســعادة التي تعيش فيها 

هــذا اليــوم بعد أن زالــت كل العراقيل. ثقتك 

بنفســك تزداد من خالل ما يبديه املحيط من 

تقدير واحرتام لك. 

مثــة أكرث مــن طريق واحد من شــأنه أن 

ميكنك من توســيع مدى آفاقك. ما كان صعبا 

ومســتحيال يف املايض أصبح اليوم ممكنا، 

وستحصد نجاحا باهرا. 

مرحلة جيدة تســاعدك عىل تسيري مسائلك 

وأعاملــك عىل أنواعها، إذ تنطلق نحو األهداف 

املنشــودة يف رسعة للوصول إىل بر األمان، 

وذلك بفضل نباهنك.

ال تغرق يف أعــامل الروتني اليومي وتغفل 

عن بعض الواجبات الرضورية. انتظر مفاجأة 

حلــوة وقّيمة عىل الصعيــد املادّي يف األيام 

القليلة املقبلة. 

تشاهد صور حياتية غري مريحة تنفعل لها 

وتحاول املســتحيل الصالحها. مفاجأة ساّرة 

تنتظرك هذه الفرتة. أنت تكره التقاليد وتبحث 

عن تجارب جديدة. 

ال تيــأس وال تقلق وكــن متفائال، فالفرح 

يختبــئ وراء زاوية صغرية جدا. مبلغ قّيم من 

املــال يف طريقه اليك نتيجة عمل قمت به منذ 

فرتة بعيدة.

ال تفســخ الرشاكة حاليا مهام بدت ثقيلة 

عليك وذلك بســبب الظروف الصعبة الحالية. 

مطلوب منك أن متســك بزمــام األمور جيدا 

وتتحمل املسؤولية كاملة. 

قــد يعارضك أحد األشــخاص الخبثاء هذه 

الفرتة واألفضل أن تهدأ وتصرب لبعض الوقت. 

من حسن حظك ان الحبيب اللطيف جاهز دامئا 

ملواساتك فال تقلق. 

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(

طرابلس
أخبار

اغرتاب
إيطاليا
النمسا
ارمادا

ارزة
ارتقاء

أبهة
بوخارست

بط
بلجيكا

دفرت
دهر

رومانيا
زاوية
زينغا
زنبق

سهاد
رسداب

سويرسا
صحراء
صافيتا

صقر
طعام

طهران
طنطا

عز
غيوم
غرام
غزال

فرجينيا
كارولني

كارلوس
كناريس
كواليس

لبنان
لوزان

مهرجان
مشاركة
مسابقة

نهرو
نيفادا. 

الحل السابق

الحل السابق

كمباال

السبت 24 أيلول 2022

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

SUDOKU

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

1ـ ايف برجيه. 

2ـ ألبري كامو. 

3ـ يف الهند. 

4ـ بارت سيبمسون. 

5ـ يف القرن الرابع عرش. 

6ـ عددها 4 أجنحة. 

7ـ طائر النحام. 

8ـ يف والية كاليفورنيا.

1ـ برلني. 

2ـ أوسنت. 

3ـ يم، ها. 

4ـ دبليز. 

5ـ ناتال.

1ـ بايدن. 

2ـ رومبا. 

3ـ لّس، لّت. 

4ـ يتهّيأ. 

5ـ ننازل. 



ــــــــل املقب ــــــــة  ــــــــس الجمهوري ــــــــات رئي ــــــــــ ســــــــعودي حــــــــدد مواصف ــــــــــ فرنســــــــي  ــــــــي أميركــــــــي  ــــــــان ثالث بي
ــــــــة ؟ ــــــــاً للجهوري ــــــــش رئيس ــــــــد الجي ــــــــد قائ ــــــــد لتأيي ــــــــنة: هــــــــل يُمه ــــــــف الس ــــــــد موق ــــــــوى لتوحي ــــــــاع دار الفت اجتم
قــــــــوارب املــــــــوت تدمــــــــي القلــــــــوب... ميقاتــــــــي ُمتفائــــــــل حكوميــــــــاً وجنبــــــــالط يتراجــــــــع

السريع« لــلـــ»ضــم  االســتــفــتــاءات  تستعجل  ــا  وروســي ــشــرق«  »ال فــي  ــي  ــران أوك تــقــدم 
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تشــر اىل وجود كامئن يف هذا امللــف مع تأكيد النائب 
وائــل ابو فاعور بأن التمثيل الدرزي يجب ان يراعي نتائج 
االنتخابات النيابية وبالتايل تراجع جنبالط عن املوافقة 
بتســمية الوزير السابق طالل ارســالن للوزير الدرزي 
الثــاين . مــن جانبه، الرئيس عــون وكل قوى 8 اذار مبا 
فيهم حزب الله يتمســكون بتمثيل ارسالن يف الحكومة 
وبالتــايل الصورة غر واضحة حتى اللحظة رغم االجواء 
االيجابية واالنتظار حتى االسبوع القادم ليتم الحسم يف 

هذا امللف. 

يف املوضــوع ذاته، اكدت مصــادر مطلعة للديار ان 

الرئيس ميشــال عون يؤيد والدة حكومة برسعة كام ان 

الرئيس نبيه بري يريد حكومة وكذلك ميقايت  الذي اعلن 

عىل منرب االمم املتحدة يف نيويورك ان تشكيل الحكومة 

ســيكون رسيعا فور عودته اىل لبنان وســيجتمع مع 

الرئيــس عون وينهيان تشــكيل الحكومة التي زالت من 

امامها العقبات املهمة. وعليه، اعطى الرؤســاء الثالثة 

اشارة ان تشكيل الحكومة  سيكون عىل االرجح يف اول 

اســبوع من ترشين االول ومن ثــم مثولها امام املجلس 

النيايب لنيل الثقة.

{ بيان ثاليث امريك- فرنيس- سعودي حدد 
مواصفات رئيس الجمهورية املقبل {

توازيــا، ويف مبــادر ة نادرة حصــل اهم اجتامع ضم 

قيادات الواليات املتحدة وفرنسا والسعودية الذين اصدروا 

بيانا واضحــا طالبوا فيه املســؤولني اللبنانيني بتحمل 

مســؤولياتهم وان يحرتموا املؤسســات وانتخاب رئيس 

للجمهورية ضمن املهلة الدستورية.

هذا البيان الثاليث االمريك-الفرنيس-السعودي اعطى 

اشــارة واضحة اىل رضورة انتخــاب رئيس للجمهورية  

دميقراطــي اوال وبعيد عن الفســاد ثانيــا كام ان يعمل 

برسعة مع صندوق النقد الدويل بالتنســيق مع الحكومة 

اللبنانية لوقف االنهيار ثالثا. ذلك ان حتى هذه اللحظة مل 

يتم تنفيذ خطة التعايف االقتصادي  ومل تطبق اصالحات 

كثرة طلبها الصندوق رغم ان االنهيار مستمر.

ويف التفاصيــل، جاء يف البيــان الثاليث عدة عناوين 

ابرزها:

اوال: أن يلتــزم رئيــس الجمهورية باتفــاق الطائف 

والدستور.

ثانيا: رضورة ان يلتزم الرئيس بالقرارات الدولية 

ثالثــا: رضورة ان يلتــزم رئيــس الجمهوريــة املقبل 

باالصالحات.

وعليــه، وضع هذا البيــان مالمح املرحلة املقبلة اذ ان 

مواصفات رئيس الجمهورية تعكس ايضا مقومات مرحلة 

جديــدة يف تاريخ لبنان واهمها االصالحات وبالتايل اذا 

اىت رئيس يلبي هذه املواصفات الثالث ستفتح امام لبنان 

صناديق الدعم ليتنفس هذا البلد الصعداء ولينطلق مسار 

التعايف االقتصادي.

{ اجتامع دار االفتاء: لتوحيد املوقف السني 

حول امللف الرئايس {

اىل ذلك، ينعقد اليوم اجتامع يف دار االفتاء الذي يقف 

وراءه دعم ســعودي سيتقاطع حكام مع البيان الثاليث 

واشــنطن- باريس- الرياض فضــال ان هذا االجتامع 

سيشــكل مســاحة تواصل وتفاعل جدي مع مكونات 

املعارضــة. هذا االمر يشــر اىل ان قوى املعارضة بدأت 

تتوحد بشــكل ما خاصة ان الحزب التقدمي االشرتايك 

ســيكون من منارصي هــذا التوجه. وتجدر االشــارة 

اىل ان الســفر الســعودي وليد البخاري كان قد التقى 

برئيس حزب القــوات اللبنانية وبرئيس الحزب التقدمي 

االشــرتايك حيث علمت الديــار ان النائب وليد جنبالط 

أكد خالل اللقاء مع البخاري عىل رضورة انتخاب رئيس 

توافقي ال يستفز احدا وتحديدا حزب الله وان هذا الرئيس 

القادر عىل الحوار مع الجميع ميكن ان يســاهم باخراج 

البلد من ازمته.

والالفت ان اجتامع دار الفتوى تم تقدميه من الســاعة 

السادســة اىل الخامسة ليتسنى للمشاركني االنتقال اىل 

دارة الســفر الســعودي يف الرزة تلبية لدعوة العشاء 

منه للمشاركني يف اللقاء. وعليه، دخلت اململكة العربية 

السعودية بشكل جدي عىل امللف الرئايس مع التأكيد عىل 

ثوابتها برفض اي مرشح لـ8 اذار ويؤيدون لقائد الجيش 

العامد جوزاف عون. 

{ االستحقاق الرئايس يهيمن
عىل امللفات الحيوية {

يف غضون ذلك، كشفت اوساط سياسية ان كل امللفات 

مــن املوازنــة اىل االتفاقات مع صنــدوق النقد الدويل 

يحكمها االســتحقاق الرئايس وعمق الخالفات الحاصلة 

بــني التيارات السياســية وبالتايل ال تســطيع االطراف 

املارونيــة من التيار الوطني الحــر اىل القوات اللبنانية 

تغطية موازنة مرفوضة من قبل الشعب اللبناين. ويبقى 

الخوف االسايس من تعطيل القوى املسيحية للنصاب يف 

جلسات املجلس النيايب.

{ القوات اللبنانية: لن نكون يوما شهود زور 
عىل موازنة غر عادلة {

 بدورها، جددت مصادر القوات اللبنانية للديار موقفها 

الرافــض للموازنة من حيث الشــكل التــي اقرت فيه اي 

خالل تســعة اشــهر القرارها يف حني كان يجب اقرارها 

يف شــباط املايض وليس اليــوم. ويف املضمون تتضمن 

كارثة يف االرقام فضال ان هذه املوازنة ال تعكس حقيقة 

الوضع املطلوب يف اللحظة الحالية الن ما تطلبه القوات 

اللبنانية هو وجود خطة تعاف اقتصادية شاملة وال نزال 

نطالب بجلســة نيابية ملناقشة خطة التعايف االمر الذي 

مل يحصل رغم اهمية هذه الجلســة. وأوضحت املصادر 

القواتية ان مناقشة املوازنة اكرث اهمية من مناقشة ارقام 

غر مجدية وال تــأيت بفائدة كام ان خلفية خروج تكتل 

الجمهورية القوية من الجلسة انه استدعي موظفون من 

وزارة املالية من اجل تغير ارقام واملضحك املبيك ان هناك 

جهات تريد اقرار املوازنة وال يزال تغير االرقام فيها جاريا.

وباختصــار اراد تكتل الجمهورية القوية القول للناس 

ان االمور تستحق ان يتم مقاربتها ومعالجتها بشكل جيد 

ومختلف اىل جانب ان القوات ترفض ان تكون شهود زور 

عىل موازنات ال تضع لبنان عىل ســكة التعايف املطلوب 

يف خضــم االنهيار املايل الحاصل وخاصة يف مرحلة ما 

بعد االنتخابات النيابية.

يف نطاق اخــر، اعتربت القــوات اللبنانية ان خطاب 

املرشحة تراييس شمعون واملقاربة التي قدمتها تستحق 

التوقف عندها بجانبني اساســيني اي الجانب الســيادي 

والجانب االصالحي. ولذلك اشــارت القوات اىل انها عىل 

تواصل مع تراييس شــمعون وما يهمنا يف هذا املوضوع 

هو وحدة موقف املعارضة. اضف عىل ذلك، لفتت املصادر 

القواتيــة اىل ان حزب القوات يضــع كل جهوده لتقديم 

حــل ايجايب للبنان وهناك محاولة للوصول اىل قواســم 

مشرتكة تبدأ يف مواصفات رئيس الجمهورية القادم وال 

تنتهي باختيار املرشح املطلوب حيث ان عملية انقاذ لبنان 

لــن تتحقق اال من خالل ايصال رئيس للجمهورية يحرتم 

الدستور ويعزز دور الدولة.

 { موقف حزب الله من املفاوضات
 اإليرانية-السعودية {

اما عــىل الصعيد اإلقليمي، تتجه االنظار  اىل »الجولة 

السادسة« من املحادثات االيرانية – السعودية بعد اعالن 

وزيــر الخارجيــة العراقي فؤاد حســني، انتهاء الجولة 

الخامسة من املحادثات يف العراق وتاكيده ان هناك نقاشا 

عىل أن تكون الجلســة املقبلة بني الرياض وطهران عىل 

مســتوى وزراء الخارجية، مؤكدا »تهيئة الظروف لجولة 

جديدة«.

وتعليقــاً تؤكد اوســاط الثنايئ لـــ »الديار« ان حزب 

الله والثنــايئ ال يراهنان عىل اي طرف خارجي ولو كان 

حليفاً الن العالقة مع ايران هي عالقة تكاملية وليســت 

تبعيــة بينام ينتظر الفريق اآلخر »ضوءا اخرض« امريك 

وسعودي للسر يف اي استحقاق.

وترى االوســاط ان اي تقــدم يف امللفات العالقة بني 

البلدين ســينعكس حتامً عىل الساحات املختلفة ومنها 

لبنان.

يكون رسيعا.
وأضاف بيســكوف أن املحــاوالت من جانب أوكرانيا 
الســتعادة هذه املناطق سوف تفرس حينها بأنها هجوم 
عىل روســيا، وهو يشر بذلك إىل الهجامت التي تشنها 
القــوات األوكرانية يف كل من دونبــاس وزاباروجيا 
وخرســون الســتعادة املناطق التي ســيطرت عليها 
القوات الروســية خالل الحرب التي بدأت يف 24 شباط 

املايض.
وكان الرئيس الرويس فالدمير بوتني أعلن أنه ســوف 
يســتخدم كل الوسائل للدفاع عن املناطق األوكرانية التي 

تنظم فيها االستفتاءات.
والحقــا أوضح دميرتي مدفيديف، نائب رئيس مجلس 
األمــن القومي الرويس، أن الوســائل التي ذكرها بوتني 

تشمل »أسلحة نووية إسرتاتيجية«.
وخــالل األيام األربعة األوىل لالســتفتاء يف املناطق 
األوكرانية األربع، تجري عمليات تصويت جزيئ يف مراكز 
االقــرتاع وعن بعد، عــىل أن يجري التصويت املبارش يف 
27 من الشــهر الجاري، وهو اليوم الخامس واألخر من 

االقرتاع.

{ تنديد باالستفتاء {
يف املقابل، وصف الرئيس األوكراين االســتفتاء الذي 

تنظمه روســيا باملهزلة، يف حني وصفه رئيس الوزراء 
دنيس شميهال بالوهمي، مؤكدا أن بالده ستفعل كل يشء 

لتحرير أراضيها.
ونددت الواليات املتحدة وحلفاء أوكرانيا الغربيون مبن 
فيهم حلف شامل األطليس »ناتو« )NATO( باالستفتاءات 
الروســية ووصفوها بالزائفة، مؤكدين أنهم لن يعرتفوا 

بنتائجها.
وكانت اســتفتاءات مامثلة انتهت بضم شــبه جزيرة 
القرم إىل روسيا، وإعالن »جمهوريتني« انفصاليتني يف 
كل من دونيتســك ولوغانســك مبنطقة دونباس رشقي 

أوكرانيا.

{ معارك دونيتسك {
وبينام كانت عمليــات التصويت تجري، أعلن الجيش 
األوكراين أمس أنه اســتعاد بلدة ياتسكيفكا من القوات 

الروسية يف منطقة دونيتسك. 

كام أكد الجيش األوكراين استعادة أيضا مواقع جنوب 
مدينــة باخموت التــي كانت القوات الروســية تحاول 

اقتحامها مؤخرا.
ويــأيت هذا التطور بعد يوم من بدء القوات األوكرانية 
هجوما الســتعادة مدينة ليامن اإلســرتاتيجية شاميل 
دونيتســك، وذلك بعد أيام من استعادتها معظم املناطق 
التي كانت تســيطر عليها القوات الروسية يف مقاطعة 

خاركيف )شامل رشق( املتاخمة لدونيتسك.

يف املقابــل، أعلنت وزارة الدفاع الروســية أن قواتها 
قضت عىل أكرث من 320 جنديا أوكرانيا يف دونيتسك.

{ الجبهة الجنوبية {
ويف الجبهة الجنوبية، قالت وزارة الدفاع الروســية 
إن قواتها شــنت هجامت عىل القــوات األوكرانية يف 
زاباروجيا وميكواليف، وتصــدت لهجامت صاروخية 
أوكرانية يف مقاطعة خرســون الخاضعة للســيطرة 
الروسية، يف حني تحدثت السلطات املوالية لروسيا عن 

إحباط هجوم صاروخي أوكراين استهدف خرسون.
ويف خرسون أيضا، بثت وزارة الدفاع الروسية صورا 
قالت إنها لتدمر قافلة من الدبابات واملدرعات األوكرانية 
كانت تتألف من 16 دبابة ومدرعة ويرافقها أكرث من 120 

جنديا.
ويف الجنــوب األوكراين أيضــا، قالت القوات الجوية 
األوكرانية إن لواء أوديســا للصواريخ أسقط 4 مسرات 
للقوات الروسية من طراز »شهيد-136« إيرانية الصنع، 
وأسفرت الهجامت بهذه الطائرات عن مقتل شخص، وفقا 

للسلطات املحلية.
كام قتل شــخصان وأصيب 9 آخرون يف قصف رويس 
عــىل قرى يف منطقة دنيربوبرتوفســك جنوب رشقي 

أوكرانيا، بحسب السلطات املحلية.
ويف جبهة خاركيف، قال حاكم املقاطعة األوكراين إن 
القوات الروسية حاولت شن هجوم يف منطقة كوبيانسك 

لكنها تكبدت خسائر كبرة وتراجعت.

الحديث معه«.
وتابع »إرسائيل مل يبِق لنا شيئا من األرض لنقيم دولتنا«، 
مطالبــا املجتمع الــدويل بالتعامل معها عــىل أنها دولة 

احتالل.
وقال عباس إن ثقة الفلســطينيني بتحقيق السالم آخذة يف 
التآكل بسبب السياسات اإلرسائيلية، متابعا أن »إرسائيل قررت 

أال تكون رشيكا لنا يف عملية السالم«.
وجــاء يف كلمــة الرئيس الفلســطيني أن إرسائيل تفرض 
سياســة األمر الواقع بالقوة الغاشــمة والعدوان. وأفاد بأن 
العالقة بني دولة فلســطني وإرسائيل عالقة بني دولة محتلة 

وشعب تحت االحتالل.
وشدد عىل أنه »لن نتعامل مع إرسائيل إال عىل هذا األساس، 

ونطالب املجتمع الدويل بالتعامل معها عىل هذا األساس الذي 

اختارته هي«.

لكنه أشــاد مبوقف جديد لرئيــس وزراء إرسائيل يؤيد حل 

الدولتني، قائال إنه أمر إيجايب ولكّن »االختبار الحقيقي لجدية 

هذا املوقف هو الجلوس إىل طاولة املفاوضات فورا«.

{ إنهاء االحتالل {
ولّوح الرئيس الفلســطيني باالنضامم من الغد إىل عدد من 

املنظامت الدولية بينها منظمة الصحة العاملية.       

وأعلن محمود عباس أنه سيتوجه للمحكمة الجنائية الدولية 

ملطالبة إرسائيل بتحمل مسؤولياتها الجنائية والسياسية.

وطالب الرئيس الفلسطيني األمني العام لألمم املتحدة بوضع 

خطة تنهي حالة االحتالل لدولة فلسطني.

ومنذ عام 2014، توّقفت عملية الســالم بني الفلسطينيني 

واإلرسائيليني لرفض إرسائيل وقف االستيطان وتنكرها لفكرة 

حل الدولتني.

{ املجازر والفيتو {
وقال الرئيس الفلســطيني إن الواليات املتحدة تقدم دعام ال 

محدودا إلرسائيل وتحميها من املحاسبة.

وذكّر املجتمع الدويل بأن األمم املتحدة أصدرت مئات القرارات 

الخاصــة بفلســطني بينها 97 قرارا عــن مجلس األمن »ومل 

تنفــذ أبدا«. وقال عباس »مل يبق محتل يف العامل إال الشــعب 

الفلسطيني، وأسأل األمم املتحدة والعامل ملاذا يحدث ذلك؟«.

وأضاف أن واشــنطن ودوال أوروبية تهدد باســتخدام حق 

النقض )الفيتو( »أمام مساعينا لنيل العضوية الكاملة باألمم 

املتحدة«.

وقال الرئيس الفلسطيني إن إرسائيل ارتكبت منذ نشأتها سنة 

1948 أكرث من 50 مجزرة، واعرتفت بعدد منها.

{ أبو عاقلة واألرسى {
وانتقد محمود عباس عدم محاسبة الواليات املتحدة إلرسائيل 

عىل اغتيالها الصحفية شرين أبو عاقلة.

وقال عباس »شــرين أبو عاقلة تحمل الجنسية األمركية 

ولكنني أتحدى الواليات املتحدة أن تالحق قاتليها«.

وتحدث عباس عن معاناة األرسى الفلســطينيني يف سجون 

االحتالل اإلرسائييل، وقال إن »األســر نارص أبو حميد ينتظر 

املوت يف أي لحظة ولكنهم ال يسمحون لوالدته بأن تلتقيه«.

وتســاءل مســتنكرا: أي قانون يف العامل يقبل أرس وسجن 

طفل عمره 7 سنوات؟

وقال »أرسانا البواســل هم ضمر شــعبنا الحي وستبقى 

حريتهم أمانة يف أعناقنا ولن نتخىل عن عائالتهم«.

بترسيــع حل قضية خطــة العمل 
الشاملة املشــرتكة لالتفاق النووي 

مع إيران.

{ االحداث يف الداخل 
االيراين {

عــىل صعيد آخر، شــهدت العديد 
من املدن يف الجمهورية االسالمية 
تجّمعات ومسرات إدانة للمامرسات 
املنتهكة للُحرمات وتدمر املمتلكات 
العامة من قبل مثري الشــغب، وال 
سّيام عقب تدنيس املصحف الرشيف 
والشعائر  املســاجد  عىل  والتطاول 

الدينية.
وعليه، خرجت تظاهرات مليونية 
بعد أداء صالة الجمعة يف إيران أمس 
دعاًم للدولة ومؤّسســاتها ورفًضا 
ألعامل الشغب، شارك فيها أبناء عدد 

من املدن الكربى بالبالد.
املســرات املليونية كانت قد بدأت 

منذ أمس األول، فأهايل مدينة مشهد 
املقدســة نظّموا مسرة احتجاجية 
بوجه املشاغبني، وأعلنوا استعدادهم 
الســتقبال زوار االمام الرضا )عليه 
الســالم( ولن يسمحوا بأّي إزعاج يف 
اســتقبال الزوار وإثارة الشغب. كذلك 
شهدت مدينة همدان مسرة احتجاج 
عفوية ضد أعامل الشغب األخرة مساء 
الخميس، وذلك للتنديد مبامرســات 
مثري الشغب مؤخرًا يف تدنيس مقام 

حفيد اإلمام السيد عبد الله.
باملــوازاة، نظم أبناء مدينة زنجان 
مسرة ضخمة بشكل عفوي احتجاًجا 
عىل أعامل الشغب والتدنيس األخرة.

كذلــك يف محافظة طهران، خرج 
أبنــاء مدينتي ورامني وباكدشــت 
يف مســرات تنديًدا باإلساءات التي 
شــهدتها أعامل الشغب األخرة يف 
تدنيس القرآن الكريم وحرق املساجد 
واإلساءة للنساء املحجبات، مرّددين 
هتافــات »املــوت للمنافق ومثري 
الفتنة واملوت ألمركا« و«إرسائيل«.

شارل ايوب رئيس التحرير العام
نـائـــب رئــيس التحرير : حــنـا ايــــوب
نائــبة رئــيـــس التحرير : نــور نعمة

- 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 سمر 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
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