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ــاة ــ ــ ــ ــ ــة وفـ ــ ــ ــ ــ ــا«: حالـ ــ ــ ــ ــ »كورونـ
جديـــــــــــدة إصابـــــــــــة  و153 

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس، حول 
مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 153 إصابة 
جديدة بالفــريوس، ليصبح العــدد اإلجاميل لإلصابات 

.»1215805
وأوضحت الوزارة أنه »تم تســجيل حالة وفاة«، ليصبح 

العدد اإلجاميل 10676.

االنفصاليون يحتفلون بعملية الضم يف لوغانسك

املواجهات يف الضفة

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

نور نعمة

مل يعــد خافيا عىل احد ان البالد ذاهبة اىل فراغ رئايس غري 
معروف مدته الحقيقية بانتظار تســوية كربى غري متوافرة 
حاليا نتيجة فشــل القوى السياســية الداخلية بالوصول اىل 
توافقات داخلية والتعامل مع االســتحقاق الرئايس بشــكل 
هزيل. وبعد الجلســة االوىل النتخاب رئيس للجمهورية التي 
اظهــرت متوضــع املعارضة وقــوى 8 اذار  اىل جانب النواب 
التغيرييني، بدا واضحا ان التحدي املقبل يكمن مبن هو الفريق 
القادر عىل تأمني النصاب ملرشحه لتخاض معركة دميقراطية 

لبنانية تنافسية يفوز من له االكرثية النيابية.
ذلك ان الجلسة االوىل كانت رفع عتب حيث الجميع حرضها 
لعدم تحميله مســؤوليه التعطيل  كام بدأت الكتل االساسية 
الكربى من حزب الله اىل حركة امل والقوات اللبنانية والتيار 
الوطني الحر  باالنســحاب فور انتهاء الجولة االوىل للجلسة 
وعدم الذهاب اىل جلســة ثانية. ويف ظل هذه االجواء، هناك 
من يقول ان املعركة ستجري عىل االرجح  بني املرشح سليامن 
فرنجيــة وقائد الجيش جوزاف عــون واذا ذهبت االمور اىل 
تسوية فهناك شــخصيات توافقية ووسطية ميكن ان تحل 

املشكلة.
والالفــت ان الرئيس بري ذهب باتجاه الدعوة لعقد جلســة 
انتخاب رئيس للجمهورية وبالتايل اصبحت املبادرة الدستورية 

يف يده واراد تســجيل نقطة عىل كامل القوى السياسية بأنها 
غري قادرة عىل االتيان برئيس للجمهورية واملشــكلة ال تكمن 
عنده. اضف عىل ذلك، اختار التيار الوطني الحر الورقة البيضاء 
تصويتا يف انتخاب رئيس للجمهورية الن النائب جربان باسيل 
ال يريد غريه رئيســا للجمهورية وفقا ملصادر وزارية مطلعة. 
وفريــق 8 اذار يضــع االن االولوية لتشــكيل حكومة وليس 

النتخاب رئيس للجمهورية.

{ حزب الله لـ«الديار«: سنعلن 

عن مرشحنا للرئاسة قريبا {
يف نطاق متصل، كشــف مســؤول يف حزب الله للديار ان 
املقاومة تريد االستحقاق الرئايس ان يكون لبنانيا محضا اكرث 
من اي وقت مىض وان يصوت النواب اللبنانيون بكامل ارادتهم 
بعيدا عن الضغط والتدخل من السفارتني االمريكية والسعودية. 
وتابع املســؤول »انه صحيح مل نعلن بعد عن مرشحنا لرئاسة 
الجمهورية ليصار اىل عملية دميقراطية بني مرشــحني وذلك 
الننا ندرس اوال من هو املرشــح الذي نريد تأييده والحقا نرى 
اذا كنا قادرين مع حركة امل وحلفائنا االخرين تامني النصاب 
له وعندها نكشــف الستار عن مرشحنا لرئاسة الجمهورية«. 
بيد ان املسؤول يف حزب الله اراد توضيح االلية التي تعمل بها 

لـــــروســـــيـــــا  أوكـــــــــرانـــــــــيـــــــــة  مــــــنــــــاطــــــق   4 ضـــــــــــّم  يـــــعـــــلـــــن  بــــــوتــــــيــــــن 
ــب بـــــاالنـــــضـــــمـــــام الـــــســـــريـــــع الـــــــــى »الـــــنـــــاتـــــو« ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــي يـ ــ ــك ــ ــس ــ ــن ــ ــي ــ ــل ــ وزي

أعلن الرئيس الرويس فالدميري بوتني أن مناطق لوغانسك 
ودونيتســك وزاباروجيا وخريسون األوكرانية باتت روسية، 
كام ندد يف خطاب مطول مبا أسامه سيطرة الغرب عىل النظام 
العاملــي، بينام أكد الرئيس األوكراين فولودميري زيلينســي 

اتخاذ بالده »خطوة حاســمة« ردا عىل اإلجراء الرويس.
ويف حفل اســتضافه الكرملني ملراســم الضّم، ألقى بوتني 
خطابا مطوال أكد فيه أن ضم املناطق األربع الجديدة لالتحاد 
الرويس يعرّب عن اإلرادة الشــعبية للماليني، وأّن سكان تلك 

املناطق باتوا مواطنني روسيني إىل األبد.
وحّض الرئيس الــرويس كييف عىل وقف جميع عملياتها 

ــل ريـــــــان  ــ ــفـ ــ ــطـ ــ ــع الـ ــ ــي ــ ــي ــ ــش ــ ــد ت ــ ــعـ ــ مــــــواجــــــهــــــات بـ
بــالــضــفــة فــلــســطــيــنــيــيــن   9 ــقـــل  ــتـ ــعـ يـ واالحـــــــتـــــــال 

ــــرض  ــ ــ ــ ــــي ويع ــ ــ ــ ــرد األميرك ــ ــ ــ ــ ــد ال ــ ــ ــ ــ ــان ينتق ــ ــ ــ ــ ــد اللهي ــ ــ ــ ــ عب
عقــــــــــد اجتمــــــــــاع وزاري لــــــــــدول االتفــــــــــاق النــــــــــووي

قال وزير الخارجية اإليراين حسني أمري عبد اللهيان إن بالده 
مستعدة لعقد اجتامع لوزراء خارجية دول االتفاق النووي فور 

موافقة واشنطن عىل مطالب طهران.
وأضــاف عبد اللهيان يف مقابلة مع وكالة األنباء اإليرانية، 
أمــس الجمعة أن بالده جادة يف التوصل التفاق »قوي ودائم« 

معتربا أن عىل واشنطن أن ترتجم ما تقول إنها نوايا حسنة من 
جانبها، عىل أرض الواقع.

وتابــع أن الجانب األمــرييك قدم ردا عىل املقرتح األورويب 

الجمعة،  أمــس  اندلعت، 
شــبان  بــني  مواجهــات 
فلسطينيني وقوات االحتالل 
تقوع  بلدة  يف  اإلرسائيــي 
جنــوب بيت لحــم بالضفة 
الغربية عقب تشــييع ريان 
ســليامن )7 أعــوام( الذي 
تويف أمس األول إثر ســكتة 
قلبيــة أثنــاء اقتحام جنود 

إرسائيليني البلدة.
وبــدأت املواجهــات فور 
تشــييع الطفل، مضيفة أن 
الشبان الفلسطينيني رشقوا 

يبدو ان كل يشء يدل عىل ان الفراغ الرئايس اٍت وسيمتد 
حواىل 4 اشهر عىل االقل، ولوال ان الوضع املعييش واالنهيار 
الكامــل الحاصل يف البالد والجوع والفقر وفقدان االدوية 
وفقدان الكهرباء واملياه لكان امتد الفراغ الرئايس لسنتني و4 

اشهر مثلام حصل مع الرئيس العامد ميشال عون.
ســيناريو االوراق البيضاء هو مهزلة وال يعطي قيمة 
للمجلس النيايب واصوات النواب، وال يظهر ان لبنان دولة 
دميوقراطية يقوم ممثلو الشعب اللبناين من ضمن النظام 
بانتخــاب الرئيس الذي يريدونــه، بل يقدم 63 نائباً ورقة 
بيضــاء وهذا هو املدخل اىل الفراغ الرئايس وهذا ما اراده 

الرئيس بري وخطط له.
ســيدعو الرئيس نبيه بري اىل عدة جلســات مع اوراق 
بيضــاء حتى يحصل الفراغ الرئايس واملخطط اكرب واكرب 

ويعرفه الرئيس بري متاماً.

عىل طريق الديار

»الديار«

ابتداًء من اليوم
ثمن العدد من جريدة »الديـــار«

10 آالف ليرة
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ــانـــيـــة ســــيــــاســــة لـــبـــنـ

السبت 1 ترشين االول 2022

ــــــوداء ـــ ـــام ســ ـــ ـــ ــ ـــاء ألي ـــ ـــ أوراق بيضــ
الربجي نبيه 

يف أمــركا قال جيمس 
 ،1992 عــام  كارفيــل 
أحــد مستشــاري  وكان 
»انــه  كلينتــون،  بيــل 
 It›s »االقتصــاد ياغبــي
 .the economy stupid
عندنــا من تراه يقول »انه 
 It›s the »الفســاد يا غبي
هذا  corruption stupid؟ 
هو الفارق الفلســفي بني 
األمرباطوريــة األمركية 
اللبنانية... واألمرباطورية 

أمــا وقد اســتنفدنا كل الكالم، رمبــا كل اللغة )كل 
اللغــات( يف الحديــث عــن أزمتنا )أزماتنــا(، نحاول 
قــراءة ما يف رؤوس اآلخرين حــول أحوالنا، وحول ما 
ينتظرنا. اليوم دخول يف التعليقات )ما وراء التعليقات( 

االنكليزية.
أولئك االنكليز الذين، وبدم بارد، يغســلون أيديهم من 
كل مــا حّل بنا من ويــالت، ومن رصاعات، يعتربون أن 
الفساد يف الرشق كـ فايروس تناقله أهل املنطقة منذ أن 
ظهروا عىل سطح األرض، كام لو أننا لسنا مثل اآلخرين 
نتاج تلك الخطيئة الســحرية التي ارتكبها آدم  وحواء...

ما يستشف من الرأس االنكليزي أن اللبنانيني ترعرعوا 
عىل الفســاد، متاماً مثلام ترعرعوا عىل امليجانا والعتابا 
التــي تحلّق بهم فوق الواقع، ورمبا فوق التاريخ. كثرًاً 
مــا رددنا قــول فيلســوفهم توماس هوبــز »الجميع 
ذئــاب الجميع«. يف الحالة الراهنــة، اللبنانيون ذئاب 

للبــنانيني. ا
الســخرية مــن دميوقراطيتنــا، املركبــة عىل نحو 
عجيب، وســط ذلك األرخبيل من التوتاليتاريات، وعىل 
امتــداد العامل العريب الــذي ألصقنا به قرسأ، عىل نحو 
كاريكاتوري، العامل االســالمي. عىل هذا األســاس، ال 
سبيل أمامتا سوى التامهي مع املنظومة السياسية التي 
وضعناها، بأوراقنا، عىل أكتافنا. هل ينتج الفاســدون 

الفاسدين؟ سوى 
االنكليــز، بعيونهم التي تبــر، وتعمل، يف الظالم، 
يســتبعدون انتخــاب رئيس للجمهوريــة خالل املهلة 
الدســتورية. قر بعبدا ســيبقى مقفالً. ال أحد يدري 
متى تتوقف الراعات الدولية، بتداعياتها عىل املنطقة، 
وهــي الراعات التــي عادة ما تنتهــي باعادة تركيب 
الخرائط، واعــادة تركيب املعادالت، وحتى اعادة تركيب 

األنظمة.
عىل الطريقة األنكليزية، نســأل من أين هبط، فجأة، 
اســم ميشــال معوض. أهــو ديفيد شــينكر الذي أكد 
)وطــأن( األصدقاء حول عودة دونالد ترامب اىل البيت 
األبيــض، أم هو مايك بومبيو الــذي ال بد أنكم تذكرون 
العشــاء الفاخر الــذي أعده له نائــب زغرتا ؟ األوراق 

البيضاء بدت كام البرشى بأيام سوداء. 
آنــذاك، بــدا وزير الخارجية الســابق وكأنه يشــر 
بأصــــبعه اىل من يخلف ميشــال عون يف الرئاســة 

األوىل. 
بطبيعــة الحــال، هنــاك من يعترب أن االســم طرح 
بخلفيـــات تكتيكية. سمر جعجع مد يده اىل الجرنال، 
وكان حفل الزفاف الشــهر يف معــراب بعد تلك الليلة 
الدمويــة الطويلة، ليك يقطع الطريق عىل ســليامن 
فرنجيــة. اآلن، ميشــال معــوض، بعدمــا بحث نواب 
التغير يف اســم زميلهم ميشال الدويهي، النائب اآلخر 
عــن زغرتا، وابن الثاليث الزغرتاوي )فرنجية ـ معوض 
ـ الدويهــي(، أيضاً القفــال الباب أمام رئيس تيار املردة 
ما دامــت املرجعية الدولية واحدة يف حالتي ميشــال 

اآلخر. وميشال 
أيضــاًـ  ويقــالـ  القفال الباب أمام أي مرشـــح ال 
يكـون أمركياً، بعدما وصف البعـض الحقـبة الراهـنة 
بحقـــبة آموس هوكشــتاين ليس فقط يف ترســيم 
الحـــدود البحرية، وامنا أيضاً، يف ترســيم الخطوط 

السياسية...
نحاول أن نرى ما يراه االنكليز، وان كنا لسنا بحنكتهم 
وال مبا وصفه أندريه غروميكو، يف مذكراته، بـ »اللمسة 
الشكســبرية يف ديبلوماسية ونستون ترششل« ابان 
انعقاد مؤمتر يالطا )شباط 1945 ( عشية انتهاء الحرب 

الثانية...  العاملية 
...ونقول ان ما يجري يف ســاحة النجمة هو امتداد 
للمهرجانــات الفولولكلورية التــي أقيمت الصيف يف 
ســاحات املــدن والقرى. أمامكم حلقات من مسلســل 
كوميــدي )تراجيدي( باخراج رديء، وبأداء ممّل. هكذا 
جلســات انتخاب الرئيس العتيد، وقد أحصينا 44 جلسة 
قبــل انتخاب رئيس التيــار الوطني الحر بالصفقة التي 

العر. تكاد تكون فضيحة 
اآلن، املشـــهد أكرث ضـبابية، وأكـرث تبعـرثاً، بكثـر. 
الطرقــات املتـــعرجة اىل الصفـــقة تبدو مقـــفلة. 
الجلســـة األوىل أحرقت ميشــال معوض. كـــم من 
األســـامء سيحرقها، يف الجلسات الالحقة، من أحرقوا 
لبـــنان؟ عادة، كان يحىك عن صيف ســاخن. خريف 

ساخن...؟؟

أصدر قراراً حول توزيع أيام التدريس
املعلمين ــب  ــ روات الــتــربــيــة:  ــر   وزيـ
بــنــزيــن« تــنــكــات   3 بيطلعو  ــا  »مـ

أصــدر وزير الرتبية والتعليــم العايل عباس الحلبي، قرارا 
حــول تنظيم توزيع ايام وحصــص التدريس للعام الدرايس 

2023/2022 يف املدارس والثانويات الرسمية.
من جهة ثانية، أشــار وزير الرتبية يف حديث تلفزيوين، 
اىل »أننا نعمل يف ظروف مســتحيلة يف ظل تداعيات األزمة 
وال خيار أمام وزارة الرتبية إاّل العودة إىل املدرسة ولن نسمح 
بسقوط املدرسة الرســمّية والجامعة اللبنانية ونحتاج اىل 
260 مليون دوالر لتســتمر الرتبية بشكل جّيد«، مضيفا »ال 
أحد لديه هواية اإلرضاب ولكن رواتب املعلمني »ما بيطلعو 3 
تنكات بنزين« ونحاول تأمني حوافز لألســاتذة باالضافة اىل 
عقودهم وأمّنت 30 مليون دوالر لصناديق املدارس الرســمية 

حتى اليوم«. 
ورداً عىل ســؤال، قال: »حاولت 8 مرات تشــكيل مجلس 

الجامعــة اللبنانية يف مجلس الوزراء ولكن »ما خلّوين«. 
وحــول ملف املدارس الخاصة، قال: »أصدرت تعميامً بعدم 
استيفاء األقساط املدرسية بالدوالر وسأستعمل ما منحــني 
إيــاه القانون من صالحيــات ملتابعة املوضوع«، الفتا اىل أن 
»ملف املســتعان بهم يجــب قوننته يف مجلس النواب وهذه 

الفئة من األســاتذة تقبض راتبها من الجهات املانحة«.

ــة:  ــ ــّي ــ ــاس ــ ــرئ ــ ــش املــــعــــركــــة ال ــ ــي ــ ــج ــ ــان لـــــدخـــــول قــــائــــد ال ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ  شـــــرطـــــان أسـ
هــــــــــل يــــــتــــــمــــــّكــــــن فـــــــرنـــــــجـــــــّيـــــــة مــــــــــن خـــــــطـــــــف الـــــــــرئـــــــــاســـــــــة ؟

 »تخبيصـــات« املعارضـــة و»التغييرييـــن« تتوالـــى بعـــد إصابـــة معـــّوض بنيـــران األصدقـــاء
ـــة ينتظـــر إعـــان دعمـــه رســـمياً والفريـــق املمانـــع يبعـــده عـــن خانـــة حـــرق األســـماء... فرنجّي

ــع الـــتـــربـــوي ــ ــوضـ ــ ــا ومــــــع طـــرابـــلـــســـي الـ ــ ــوريـ ــ ــر سـ ــيـ ــفـ ــع سـ ــ ــن مـ ــ ــي ــ ــازح ــ ــن ــ عــــــرض مـــلـــف ال
ــط والــــغــــاز ــ ــف ــ ــن ــ ــراج ال ــ ــخ ــ ــت ــ ــإس ــ ــا ب ــ ــن ــ ــّق ــ ــال ح ــ ــن ــ ــن  رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريّــــة: ســ
ــاور ــ ــن ــ ي ــض  ــ ــع ــ ــب ــ وال ــد...  بــــــعــــ ــج  ــضـ ــنـ تـ لـــــم  األمــــــــــور  أن  يــــبــــدو  ــاً  ــ ــي ــ ــوم ــ ــك ــ وح

محمد علوش 

أظهــرت الجلســة االوىل النتخاب رئيس 
للجمهوريــة أن الكتــل النيابيــة مرشذمة 
والخيارات ال تزال واســعة وال يتقدم أحدها 
عىل اآلخر بشــكل عميل، ولــو ان املؤرشات 
السياســية تُعطي ســليامن فرنجية بعض 
التقدم عىل حســاب خصومه املتغرين مع 
تقدم الوقت، فخصوم فرنجية اليوم لن يكونوا 
أنفســهم بعد وقوع الفــراغ الرئايس، فبعد 
الفراغ ســيدخل قائد الجيش جوزاف عون اىل 
السباق، وبحسب كل املعلومات فإنه سيكون 

منافساً بحال اتجهت االمور اىل الفراغ.
مــن املتعارف عليه أن إنتخاب قائد الجيش 
رئيساً للجمهورية يحتاج إىل تعديل دستوري، 
يبــدو التوافق عليه أو الذهاب إليه يف الوقت 
الراهن من ســابع املســتحيالت، األمر الذي 
يدفع مبؤيدي إنتخــاب العامد جوزاف عون 

إىل الرهان عىل الوصول إىل الشغور الرئايس، وبالتايل تطبيق 
الفتوى الدستورية التي تم اللجوء إليها عند الذهاب إىل إنتخاب 
الرئيس السابق ميشال سليامن، الذي كان بوضع مشابه لعون.
من وجهة نظر هؤالء، الوصول إىل تلك املرحلة ســيقود إىل 
خلط األوراق الرئاســية من جديد، ال سيام إذا ما ترافق ذلك مع 
ضغوط خارجية تدفع إىل اإلنتهاء من هذه الحالة بأرسع وقت 
ممكن، األمر الذي ســيدفع باألفرقــاء املتخاصمني إىل البحث 
عام ميكن وصفه بـ«التســوية املمكنة«، خصوصاً أن توازنات 

املجلــس النيايب الحايل ال تعطي القدرة ألي فريق عىل إنتخاب 

رئيس مــن دون التفاهم مع باقي األفرقاء، فاإلنتخاب يتطلب 

نصاباً أكد رئيس املجلس النيايب نبيه بري أنه 86 نائباً يف جميع 

الجلســات، وبالتايل فالحديث سيكون حول قوة من 86 نائباً 

ال 65 فقط.

هنا، تطرح الكثر من األســئلة حول الشــخصيات التي من 

املمكن أن تشــكل نقطة تالٍق بني الكتل النيابية، حيث يتبني أن 

ليس هناك من شخصية سياسية قادرة عىل ذلك، ال بل أن أي إسم 

يطرح من أي جهة سيستدعي فيتوات من قبل 
أفرقاء آخرين، وبالتايل البحث يجب أن يكون 
عن شخصية ذات خلفيات مختلفة، األمر الذي 
يعزز حظوظ قائد الجيش، خصوصاً أن ليس 
من الصعب تأمــني الغطاء الدويل واإلقليمي 
لتســوية من هذا النوع، خاصة أن حزب الله 
الــذي قيل يف وقت من االوقــات انه ال يريد 
قائد الجيش رئيساً ال ميناع ذلك ضمن ظروف 

معينة. 
يف املقابــل، عــىل املســتوى املحيل من 
املعروف أن بعض الجهات غر متحمسة لخيار 
قائد الجيــش، ربطاً برهانها عىل إمكانية أن 
تعود إىل السباق من جديد يف املرحلة املقبلة، 
كرئيس التيار الوطني الحر جربان باسيل عىل 
ســبيل املثال، لكن هذا ال يلغي فرضية أن تلك 
الجهات ســتكون مضطرة إىل تقديم تنازالت 
يف املســتقبل، خصوصاً إذا ما كانت الظروف 
املحلية ضاغطة، وبالتايل ال ميكن اإلستمرار 

يف حالة الشغور طويالً.
إذاً إن أبــرز النقاط التي ســرتفع مــن حظوظ قائد الجيش 
رئاســياً هي الفراغ اوالً، والسعي الرسيع للتسوية ثانياً، وبناء 
عليه فإن أمام سليامن فرنجية فرصة مثينة لتحصيل التوافق 
املطلوب حوله خارجيــاً لرتجمته يف املجلس النيايب، إما قبل 
الفراغ، وإما بعد الفراغ مبارشة، ألن إطالة أمد الفراغ قد ال يكون 
يف صالحه بحال استمرت الظروف القامئة حالياً، ومل تحصل 

تغرات نوعية عىل صعيد املنطقة.

صونيا رزق 

عىل الرغم من مواصلة الحديث والنصيحة 
برضورة ملّ شمل املعارضة مع »قوى التغير« 
وبعض املســتقلني، منذ انتهــاء االنتخابات 
النيابيــة يف ايار املايض، والتي اســتبرش 
اكرثيــة اللبنانيني منها خــراً، اذ اعتقدوا 
بأّن توافقاً ســينتج من تلك املعارضة ضمن 
خانة واحدة، لتجابه اهل السلطة وفريقها، 
لكن حســابات البيدر خابــت ومل تفلح يف 
الوصول اىل الحصاد املنتظر، من قبل ناخبّي 
تلك املعارضــة، املوزعة بني مجموعة نواب 
مشتتني ومنقسمني لغاية اليوم. االمر الذي 
ســاهم يف املزيد من خيبــات االمل الجديدة 
، من جّراء تحــّركات معارضة بالجملة غر 
قــادرة عىل فعــل اي يشء، ومــا هو عىل 
ارض الواقع ليس ســوى فشل بالجملة، الن 
التصّدي  للفريق االخر يحتاج اىل قوى وازنة 

عىل االرض. 
وعن ســبب فشل االحزاب املعارضة باإللتقاء السيايس مع 
قوى التغير، تشــر  مصادر سياسية متابعة لالجتامعات، 
التــي ُعقدت يف االيــام القليلة املاضيــة، اىل أّن التغيريني 
يســرون عىل خط مختلف، وبالتايل فاالنقســام يتناولهم 
داخليــاً النهم غر متفقني حتــى يف اروقتهم، الفتة اىل اّن 
اجتامعاتهم تشــهد عتابــاً وخالفات يف بعــض االحيان، 
خصوصــاً من قبل احدى  النائبات التــي تحاول فرض رأيها 
دامئاً عىل الجميع، واشــارت املصــادر املذكورة اىل اّن بعض  
النــواب التغيريني يلتقون مع كتل نيابية حزبية، ويرّحون 
يف العلــن غر ما يقولونه يف الخفــاء، وهذا يؤكد صعوبة 

بالغة يف التوافق والتفاهم . 
ورأت أّن جلســة الخميــس مل تكن مخصصــة لالنتخاب 
الرئايس، بل لكشــف الحقائق التي يحاول الفريقان إخفاءها،  
فيام بدت مشــاهد الطرفني واضحــة، فاملعارضة واخواتها 
ظهروا ضمن مشــهد واحد، هو التشــتت وانقسام اصواتهم 
بني مرشــحني  احدهام ســليم اده، الذي مل يكن اسمه وارداً 
عىل الالئحة، بل ظهر قبل ســاعات معدودة من بدء الجلسة، 
بعدما كان االتفاق عىل التصويت للنائب السابق صالح حنني،  
لكن وبحســب املعلومات فإّن تدخالً  جرى للتصويت  لســليم 
اده، تحت حجة اختيار مرشح خارج االصطفافات السياسية، 
بحســب ما اشــار بعض النواب التغيريني، االمر الذي بعرث 
االصــوات، إضافة اىل تخّبط االصوات الســّنية التي تبعرثت 

بدورها.
وعــىل املقلــب االخــر، انتظــر رئيس 
تيار«املردة« ســليامن فرنجية، إعالن دعمه 
رســمياً  من قبــل الفريق املامنــع، فيام 
بإبعــاده عن  كانت  االيجابية  الخطــــوة 
خــــانة حرق األســامء الرئاسية، وسط 
معلومــات نقلتها مصــادر مواكبة للملف 
الرئايس، بأّن االســامء التي متتلك الحظوظ 
للوصول اىل  قر بعبدا، مل تطرح يف جلسة 
انتخاب الرئيس يــوم  الخميس، يف انتظار 
التوافق عىل اســم الرئيس بعد تسوية، كام 
تجري العــادة يف لبنان، ومن هذا املنطلق، 
افيــد بأّن باريس أجــرت اتصاالت منذ ايام 
قليلــة، مع قيادة حزب الله لجّس النبض يف 
ما يتعلق باالســتحقاق الرئايس بشكل عام، 
وملعرفة رأي الحزب برتشــيح قائد الجيش 
العــامد جــوزف عون، لكنها مل تتـــلق اي 

جواب.
يف غضون ذلك، رأى نــواب معارضون أّن تصويت الفريق 
املامنــع بـــ 63 ورقة بيضاء، اكدت ضعــف الفريق املذكور، 
وخصوصــاً الثنــايئ الذي مل يصــّوت لحليفــه رئيس تيار 
»املردة«، معتربين أّن الجرأة  تكون بالتصويت املعلن باالســم، 
وليــس  التلطّي بالورقــة البيضاء، حتى ولو كانت من  ضمن 
السيناريوهات املطروحة إلزعاج الفريق االخر، لكنها بالتأكيد 

أزعجت فرنجية.
وختــم النواب املعارضون بأّن التســوية املرتقــــبة التي 
تحّضــــر عىل نار حامية، لن توصل ســوى العامد جوزف 
عــون اىل القر الجمهوري، لكــن ليس يف املرحلة الحالية 

امنا بعد اشهر...

أشــار رئيس الجمهورية ميشــال عون، يف 
تعليــق »حينــام أبلغتــه رشكات التنقيب عن 
إستكشــاف كميــات من النفــط والغاز داخل 
الحوض الرابــع يف العام 2018، وكيف عادت 
الــرشكات وتراجعت متحججة بــأن الكميات 
ضئيلــة وغر تجاريــة«، إىل أنه »ما كان بدن 
نستخرج، لكننا اليوم عىل أبواب إنهاء هذا امللف 
لصالح لبنان خالل فرتة وجيزة، حيث ســننال 
حّقنا باإلســتخراج، من دون أن تكون هناك أي 
عالقــات مبارشة مع إرسائيل، إمنا بوســاطة 

أمركية«.
وتحــدث يف مقابلة مع موقــع »النارش«، 
عــن مخطط »أصدقاء لبنــان« لدمج النازحني 
السوريني، وشدد عىل أنه سعى مع املدير العام 
لألمن العام لخفض عــدد النازحني وإعادة ما 
يقارب 600 ألف من أصل مليون و750 ألف نازح، 
لكن الفيتو الخارجي دفع لوقف تعداد النازحني 
الذيــن أخذوا يزدادون يوًما بعد يوم. ولفت إىل 

أنــه »لكن ما أزعجني، هــو وصفهم يل بأنني عنري، يف 
حــني كنُت أريد تخفيف العبء عن اللبنانيني، يف الوقت الذي 
كان فيه البعض يزور عرســال ليخربنا »إنو ما يف يش« قبل 

أن تبدأ معركتنا مع اإلرهاب يومها«.
وعــّدد الرئيس عون أهم العقبات التي واجهت العهد، وبدأ 
مــن النهب الــذي تعرضت له الخزينة عىل مدار الســنوات 
املاضيــة، ورسقة مليارات الــدوالرات من دون وجود قطع 
حساب أو موازنة يثبتان تورطهم يف هذه الرسقة، »وعندما 
قررت خوض هذه املعركة تبني يل أن القضاء مرتّدد، فبالرغم 
مــن وجود عدة ملفات قضائيــة ومن عدة دول يف الخارج 
ضــد حاكم مــرف لبنان، لكن يف لبنان مل يقبل عدُة قضاة 
متابعة هذا امللف. وعرّب عن أســفه لــكل التضليل اإلعالمي 
الذي رافق عهده، فبعض االعالم »قّولني ما مل أقله، وإتهمني 
مبا مل أفعله، كام أنّه حّمل جربان باسيل ما ال يحمله، السيام 
عن وقــوف االخر خلف كل قــرارايت«. »كلّه كذب وتلفيق 

قوله. بحسب  وتضليل«، 
ويف السياســة، إعترب الرئيس عــون أن »األمور أصبحت 
واضحة، وأن هناك تشــابكًا داخليًّا خارجيًّا كان يرفض حكم 

عون، »قال ما بدن ياين إعمل وال إنجاز، ع أساس اإلنجاز إيل 
مش للبنانيني وللبنان«. وأضاف: »أنا كنُت أعرف أن املواجهة 
صعبة، مثلام كنُت أعرف أّن مواجهة اإلحتالل السوري كانت 
كذلك، لكّنني أفضلها عىل اإلستســالم وتسليم البلد«. ومتنى 
للرئيــس املقبــل التوفيق يف إكامل ما بدأه هو وعىل مختلف 
الصعــد، لكّنــه يؤكد عىل عودته إىل العمل الســيايس من 
الرابية، مشــدًدا عىل أنّه قطَع عهًدا عىل نفســه مع زمالء 
النضال الذين استشــهدوا أّن يكمل دون تردد، »فكيف يل أن 

اتراجع؟«.
وعن تشــكيل الحكومة، كشــف أنه »يبــدو أن األمور مل 

يناور«. تنضج متاًما بعد والبعض 

{ لقاءات {
مــن جهة ثانية، عــرض الرئيس عون، قبل ظهر امس يف 
قر بعبدا، مع الســفر السوري يف لبنان عيل عبد الكريم 
عيل، العالقات الثنائية بني لبنان وسوريا، ال سّيام ما يّتصل 
بإوضــاع النازحني يف لبنان يف ضــوء الخطة التي يضعها 

لبنــان من أجل إعادتهم تدريجيا اىل بالدهم.
وبعــد اللقاء، ادىل الســفر الســوري بتريح قال فيه: 

الرئيس  تحيــات  عون  للرئيس  »نقلــت 
بشــار األســد ومتنياته للبنــان بدوام 
اللقاء اىل عدد  التقدم. وتطرقنا خــالل 
من املواضيــع التي تهم البلدين، انطالقا 
مــن العالقات األخوية التي تجمع بيننا، 
اىل  النازحني  عودة  مســألة  وخصوصا 
سوريا، والتي نشــهد اليوم اكرث من أي 
وقت مىض معالجة جدية لها، ال ســيام 
الالزمة  التسهيالت  وأن ســوريا قدمت 
لذلك واتخذت االجراءات التي تساعد عىل 
تحقيق هذه العودة، بالتعاون مع الدولة 
اللبنانية الشــقيقة. لكن مــا يهمنا ان 
تقتنــع الدول الكربى واملنظامت الدولية 
العودة، وتساعد  برضورة تســهيل هذه 
كال البلديــن عىل امتامهــا وتتوقف عن 
اإليحاء بأن ســوريا ال تريد عودة أبنائها 
اليها. وهــذا كالم غر صحيح وتدحضه 
مضيفا  املتخذة«،  واإلجــراءات  الوقائع 
»نحن نرى بأن ما يســاعد عىل ترسيع العودة ان املساعدات 
املاليــة واملبالــغ التي تدفع لألخــوة النازحني يف لبنان، لو 
دفعت اىل العائدين يف ســوريا فإن النتائج ستكون أفضل، 
وان قــوة هــذه املبالغ ســتكون مضاعفة بحيث يســتفيد 
منها املواطن الســوري العائد يف مختلف املجاالت الصحية 

واالجتامعية«. واإلمنائية  والرتبوية 
ومتنى الســفر السوري ان يصار اىل االتفاق عىل تشكيل 
حكومة جديدة »تســاهم يف تعزيز العالقــات بني البلدين 
وتســاعد يف تنظيم عودة النازحــني التي تحتاج اىل تعاون 

البلدين.« حكومتي  بني 
اىل ذلك، إســتقبل الرئيس عون النائــب ادغار طرابليس 
وعــرض معه اوضــاع الجامعة اللبنانيــة والحقوق املالية 

لها. املتوجبة 
 كام تطرق البحث اىل مســألة دولرة األقساط يف املدارس 
الخاصة وإنفالت ســقوف هذه األقساط وما يعانيه أهايل 
الطالب نتيجة ذلك. وتناول البحث أيضا األوضاع السياســية 
الراهنة والتطورات الحكومية وموضوعي تشكيل الحكومة 

الجديدة وترســييم الحدود البحرية الجنوبية.

عون مستقبالً السفري السوري                )دااليت ونهرا(



ميشال نرص

انتهت جولة الخميس الرئاسية يف الصناديق لتبدأ 
صوالت التحليل والتنظري والبوانتاجات »عا مد العني 
والنظر«، فيــا الحقيقة يف مكان آخر ،خالصتها 
»جيبوا اســم و128 نعم ومنحيك« اي مبعنى آخر 
»بس توصل كلمة الرس« يبنى عليها مقتىض الدعوة 
،فيتسلم الرئيس مقاليد السلطة من »فخامة الفراغ«.

 فالجولــة األوىل التــي متيزت مبنافســة بني 
مرشــحي املعارضة، وانتهت إىل قــرار من فريق 
املانعة برضورة حســم الخيارات، وفقا الوساط 
متابعة يف أرسع وقت، بعدما احس بالســخن من 
أن ال تسلم الجرة كل مرة، يبدو أنها ستبقى يتيمة ما 
مل يهز العامل عصاه الغليظة ويهدد ويتوعد أصحاب 
السلطة والطبقة الحاكمة، إلنجاز االستحقاق وان 

ببعض التأخري املحدود.
األوســاط التي دعت إىل مراقبة عملية تشكيل 
الحكومــة والعقبات التي اســتجدت أمام الوالدة 
القيرصية التي كان ســبق وحدد موعدها، تخوفت 
مــن وجود قطبة مخفيــة خارجية، تقاطعت مع 
مصلحة فريق داخيل قضت بإســقاط خيار تشكيل 
حكومة، واســتخدام تلك الورقة للضغط يف اتجاه 
انجاز االنتخابات الرئاسية ضمن املهل الدستورية، 
واستبعاد حصول اي هزات أمنية وفقا للسيناريوهات 
املتداولة، خصوصــا ان دفعة هدايا الربيك للرئيس 

العتيد باتت جاهزة وقابلة للرصف.
مــن هنا يبــدو أن خيار رئيــس املواجهة يتقدم 
حاليــا عىل ما عداه وفقــا للمعطيات املتداولة يف 
واشنطن، التي يبدو أنها اجرت سلسلة اتصاالت مع 
مجموعــة من حلفائها يف املنطقة ذات التأثري عىل 
الساحة اللبنانية، تتقدهم اململكة العربية السعودية 
ومرص،خالل الساعات املاضية، افضت إىل بروفايل 
رئايس ال يتاىش مع ما وضعه الفرنسيون، يف ظل 

خلــط األوراق الرسيع الحاصل يف املنطقة، كا يف 
الداخل االمرييك، ولعل أوىل بوادره االقرتاع للمرشح 

ميشال معوض.
وبحســب املصادر فان اختيار معوض جاء بناء 
ملجموعــة معطيــات أبرزهــا، ، اوال، قدرته عىل 
حايــة الطائف وتطبيقه، فهو نجل أوىل ضحاياه 
املسيحية، ثانيا،اعتباره سياديا واستقالليا، كا تراه 
بكريك، ثالثا، اصطفافــه إىل جانب الثورة منذ 1٧ 
ترشين األول حيث لعبت مؤسسته االجتاعية دورا 
اساسيا خصوصا بعد تفجري مرفأ بريوت يف الرابع 
مــن أب، رابعا، عــدم دخوله جنة الحكم طوال هذه 
السنوات، خامسا، خصومته املعلنة لسالح حزب الله 
وسياسته، عالقاته القوية واملتينة بعواصم القرار 

الدولية والعربية.
ويف هذا اإلطار يكشف احد وجوه الثامن من آذار، 
يف معرض تحليله لنتائج بروفا الخميس االنتخابية، 
انــه بات من املمكن جــدا وصول رئيس من خصوم 
حزب الله إىل السلطة ،تحت حجة إعادة التوازن إىل 
السلطة السياسية ،والذي انكرس مع وصول الجرنال 
إىل بعبدا و«رفع الشــيخ العرشة« يف الرساي، وهو 
األمر األســايس الذي دفع باالســتيذ إىل قبة باطه 

لتطيري النصاب وعدم تحديد موعد لجلســة جديدة 
اال يف حال توافر رشط التوافق عىل اســم، وهو ما 
تعارضه بعبدا بقوة، يف داللة لتايزها الواضح عن 

موقف الثامن من آذار.
مصادر التيار الوطني،من جهتها  أكدت ان لجوءها 
إىل خيار الورقة البيضاء جاء نتيجة عدم مفاتحتهم 
مــن قبل أي من االفرقاء او مفاوضتها حول اســم 
معني، مذكرة بأن ميشــال معوض كان حليف التيار 
يف انتخابات 2٠1٩،ويف تكتل لبنان القوى، قبل أن 
يستقيل من املجلس، مشرية إىل أن كافة االحتاالت 
واردة أمام مرينا الشالوحي وكل األساء مطروحة 
عــىل طاولة البحث والنقاش، داعية إىل انتظار يوم 
الثالثاء حيث ســيكون لرئيس التيار كالم من نوع 
آخر ، مع اطالقه »مبادرة« تقوم عىل مقاربة جديدة 

لعملية انتخاب رئيس للجمهورية.
عن اطار التوقعات والســقوف مل تخرج النتائج، 
فربوفا رفع العتب عكست الواقع املضحك املبيك لبلد 
»الغرايــب والعجايب«، املحكوم باملصالح الخارجية 
ورغباتها – االوامرعند اهل الداخل ، التي متى صدرت 
اصبحت نافذة . فهل بات موعد صدورها قريبا بعدما 

خلطت التطورات االقليمية االوراق؟

ــش أل ...« ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــّدي ليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــح تحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنطن: »مرشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ واشـ
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بحث والزارو في العالقة بين الجيش و»اليونيفيل«
ــاع األمــنــّيــة ــ الــجــيــش أطــلــع سليم عــلــى األوضـ  قــائــد 
املرحلة هــذه  فــي  املؤسسة  دور  أهمّية  على  وتــوافــق 

زار قائــد الجيــش العاد 
الدفاع  وزيــر  عون،  جوزاف 
الوطني  يف حكومة ترصيف 
االعــال موريس ســليم يف 
مكتبــه يف الــريزة، واطلعه 
املؤسســة  اوضــاع  عــىل 
االمني  والوضع  العســكرية 
العــام يف البالد خصوصاً يف 
املناطــق التي تشــهد بعض 
الحني  بني  األمنيــة  األحداث 
ما  اىل  باإلضافــًة  واآلخــر، 
الجيش  وحــدات  بــه  تقوم 
يف مجــال ضبــط الحــدود 
والدخول  التهريب  ومكافحة 
غــري الرشعــي اىل األرايض 

اللبنانية.
 ويف هذا اإلطار، لفت ســليم اىل »أهمية 
بــذل  الجهــود القصوى لضبــط الحدود 
البحريــة ومكافحــة العصابات التي تقوم 
بعمليــات الهجرة غري الرشعية والتي كثرياً 

انسانية«. بكوارث  تنتهي  ما 
وتــم التطرق خــالل اللقــاء اىل أحوال 
العســكريني املادية وما ميكــن القيام به 
لتحســني أوضاعهــم، وكان عــرض ملا تم 
إنجازه لجهة حفظ وتحســني حقوقهم يف 
التي تفرض عليهم  هذه الظروف الصعبــة 
أعبــاء وتحديات مادية يومية. وكان توافق 
»عىل أهميــة دور الجيش يف هذه املرحلة 
الدقيقة لحفظ اإلستقرار األمني ومكافحة 
العصابــات اإلجراميــة الســيا عصابات 

اإلتجــار بالبرش واملخــدرات تحصيناً ألمن 
الوطن«. وسالمة  املجتمع 

وأكد ســليم أن »حرصه عىل املؤسســة 
العســكرية ينبع من إميانه الراســخ بأن 
الجيــش يبقى املؤسســة الضامنة لألمن 
واإلســتقرار  بفضل تضحيات العســكريني 
املســتمرة وتفانيهم يف الــذود عن الوطن 
وفــاًء للقســم وهم الذيــن مل يبخلوا يوماً 
بدمائهم حفظاً لهذه الرسالة السامية التي 

بها طوال حياتهم«. يلتزمون 
وكان قائد الجيش اســتقبل يف مكتبه يف 
الريزة، قائد قوة األمــم املتحدة املوقتة يف 
لبنــان اللواء ارولــدو الزاروا عىل رأس وفد 
مرافــق، وتناول البحث عالقات التعاون بني 

اللبناين. والجيش  اليونيفيل  قوات 

قائد الجيش يزور سليم

! لكن  ــّح!  ــب يُ صوتنا  وال  تــمــوت  القضية  ال 
حبيب افرام

»عندما تقرر أن تبدأ الرحلة 
الطريق« سيظهر 

يقــول »جالل الدين الرومي« تعود اليها 
عنكاوا والشوق الغالّب يَسبقك، تفتش عن 
ظل أصدقاء ورفاق، وعن بقايا قضية شعب 
وأوطان مثقلة بالجراح، يكاد اليأس يحتلك 
ومــع ذلك تأيت لتشــارك يف جرعة األمل، 
تعطــي عصارة تجربة ونضال وتســتمد 
رمبــا من هنا الزخــم والرجاء. ليس عابراً 
أن تدعــو املديرية العامة للثقافة والفنون 
الرسيانية اىل هذه الندوة، وهنا ال بّد يل أن 
أتذكر الدكتور سعدي املالح مديرها األسبق 

و كأن روحه معنا.
عــىل مرمى حجر من آخر إبادة تعرضنا 
لها: ألنها بادرة ضوء املشــكلة أوالً يف من 
نحــن؟ و ثانياً يف ما نريــد؟ وثالثاً كيف 
نســّوق لــه يف اإلعالم؟ إنهــا حربنا مع 
أنفسنا حرب مع الذات، حرب عىل أمراضنا. 
من نحن؟ شــعب أم شعوب، أم كنائس، أم 
قوميات، مــا هي هويتنــا األصلية، بأي 
تسميات، ماذا نريد؟ وطناً لنا؟ أين؟ وعىل 
أي أرض؟ بأي مســاحة؟ من يسكنه؟ ما 
هــي مقوماتــه، اقليم واحــد أو أكرث يف 
هــذا الرشق؟ أم مواطنة مســاواة حقوق 
سياســية أو ثقافية؟ هل لدينا حرية الرأي 
والقرار والفكر؟ هل لدينا إمكانيات عملنا 
من كادرات ومــال وبرش؟ هل نحن قيمة 
مضافــة يف الرشق؟ ســكّره وملحه؟ أم 
األفضل أن يرتاح منا؟ هل قدرنا ستوكهومل 
وشــيكاغو ونفتش أبداً عىل جواز ســفر 
وساء جديدة؟ هل رشحنا قضيتنا؟ وملاذا 
اإلعالم العريب والغــريب يتجاهلنا؟ أصالً 
مســاحة الحرية يف هــذا الرشق واهية، 
واإلعالم فيه ممول بأغلبيته الساحقة أما 
من الحكومات واألنظمة أو من املنظات، 
وهــي مبجملها يف تكوينهــا وتاريخها 
ونظرتهــا ال تفهــم لغة التنــّوع والتعدد 

وحقوق اإلنسان والجاعات.
العاملون يف هذا اإلعالم أيضاً مبجملهم 
منتمون فكراً اىل أحزاب احادية شمولية. 
إعالم الــرشق يركز عــىل أولوياته، عىل 
أجندته، عىل خرب إضايف، أي رأي مختلف، 
عــبء ال رضورة له، داعش ومعاناتنا نحن 
معها ليست خرباً مميزاً، إختطاف راهبتني 
يف نيجرييا؟ هل يعرف أحد إســم املطرانني 
املغّيبــني ورّسها ؟ فكــرة الرشاكة يف 

صناعة قرار وطني كلها غري مطروحة.
فكرة أننا نحن مضطهدون غريبة، أصالً 
تعترب كل شــعوب املنطقة ومكوناتها انها 
هي يف قلب اإلضطهاد: الّسنة مستنزفون، 
الشــيعة ضحايــا منذ كربــالء، األكراد 
بال حقــوق مذ كانــوا، العلويون الدروز، 
اليزيديون يف املركب نفسه، أما إعالم الغرب 
فهو غــارق يف مصلحة النفط والرفاهية 
وإرسائيل فــال مبادىء له، نحن ثقل عليه 

فقط .
مــاذا نفعــل؟ قبــل أي يشء أن نؤمن 
اننــا مل منــت بعد، وان لدينــا يف كل هذا 
الرشق قضية عنوانها حق كل إنســان وكل 
واملساواة، مع  واملواطنة  بالحرية  جاعة 
كل املكّونات دون إســتثناء. رشق مختلف 
بعقــل جديد ومنطق جديــد. ال حلول لنا 
وحدنا، ونحن غري قادرين عىل فرض حل. 
عىل األقل فلنعرتف أن علينا ان نبقى رغم، 
كل الجــراح، والحــروب، اذا تركنا، كل هذا 
الضجيج لن ينفع أبداً ســنكون متحفاً، او 
ذاكرة، أو عظــام أجداد مرتوكة وحضارة 
ذبُلت. وعلينا أن نخفف من معارك زواريبنا 
الغبية، ولهاث بعضنا عىل وهم ســلطة، 

وان نتطلع اىل هدف واحد، قابلني فروقاتنا 
وآرائنا املتنوعة.

وألن العــامل ينزح نحــو نوع جديد من 
اإلعــالم وهو ال يحتاج اىل مال كثري، ألنه 
 twitter- instagram- :أرخص ومتوفر من
اىل  أدعو   whatsapp- facebook- tiktok
أن نتشارك لتشــكيل رأي عام مّوحد حول 
قضيــة كبــرية هي حقنا بالحيــاة الحرة 
الكرمية كلون محبب يف هذا الرشق، يجب 
أن ال نبقى مفتتني هكذا، ومتفرقني هكذا، 
كنشــطاء كمناضلني ولنتعلم من تجاربنا 
و إنكســاراتنا وفشــلنا. أدعو أن نستمّر 
يف الجيــل الجديد الــذي نتحداه ليثور يف 
إنتفاضة فكرية عىل كل املوروث والوسائل 
التقليدية التي إعُتمدت. أدعو اىل إعالم حّر 
جريء يجاهــر بالحقيقة وبالحقوق دون 
تزلّــف وال ذّمية وال مغاالة. أدعو اىل إعالم 
حول الغد والبقاء وفرص العمل واملدرســة 
والجامعة وهواجس الشباب وليس الغوص 
فقط يف املايض السحيق والتغني مبا كان.

أدعو اىل إعالم غري ببغايئ، مع املحافظة 
عــىل هويتنا، ان نُظهر أين مصلحة العرب 
والكــرد واألتراك والغــرب معنا، أدعو اىل 
تطويرإعالمنــا، ليس فقط لنتنافس حول 
زعامة شــعبنا، بل لربــح رأي عام عاملي 
أدعــو اىل التأكيد ان قضيتنا ليســت فقط 
حريات دينية بل حقوق شــعب، وليســت 
تــراث كنيســة بل مصري أمــة، أدعو اىل 
تحميل مســؤولية تاريخية اىل األكرثيات 

يف املنطقة واىل كل العامل. 
أدعو اىل طرح عىل مستوى الرشق كله ال 
كقبائل صغرية عىل مستوى مخاتري أحياء 

أو ديكور لسلطة تّدعي أنها تحمينا.
أدعــو إعالم اإلغــرتاب اىل اإلفادة من 
هامش الحرية والرخاء اإلقتصادي لبلورة 
رؤيــة قابلة للتســويق. أمــا كيف نغرّي 
يف اإلعــالم يف املنطقة؟ فعــرب الكتابة 
والظهــور وتكثيف الحوار ومحاولة كرس 
النمطية والدكتاتوريات واىل تشغيل العقل 
واملارســة األحادية، عرب اإلنغاس يف 
حركــة الرشق الجديد. ســنخرس حتاً إذا 
واجهنا كآراميني فقط، أو آشــوريني فقط 
أو كلــدان فقط، أو رسيان فقط، أو موارنة 
فقط، نربح رمبا إذا توحدنا يف الهدف بال 
تقوقــع وال حروب عبثيــة. نحن يف قلب 
رصاعــات هوية وحدود ومصالح، وال أحد 
يهمه مصرينــا، علينا أن نكون حكاء. ال 
نكــون أدوات ألحــد، وال أحصنة طروادة 

ألحد.
أقرتح أخرياً إنشــاء منّصة  فيها عصارة 
أخبارنــا باللغات اإلنكليزية والفرنســية 
والعربيــة والرسيانية، تكون مرصداً دامئاً 
للتنّوع والتعدد ومحاكاة حقوق كل إنسان 
وللدفاع عن كل مضطهد، وتقريراً يومياً عن 
أحوال شعوبنا، عىل أن تكون جهداً مشرتكاً 
بينن بكل وســائلنا، ومرجعاً لنا كلنا، وأقّدم 
بريوت عاصمة النور.. رغم إختفاء الكهرباء 

لتكون حاضنة لهذا املرشق.
وانــا اآليت من لبنان الجريح، الذي إنهار 
نظامه ورســالته، وتخــىل موارنته عن 
ريــادة الفكر املرشقي والدور، نبقى نؤمن 
بعالمات رجاء، أمل يقل تلميذ املســيح له  
»أبَق معنا«؟ وها أنا كأين أسمع صوته لنا 

» ابقوا معي« وابقوا يف الرشق.

 كلمة رئيس الرابطة الرسيانية حبيب أفرام
يف مؤمتــر اإلعالم الرسيــاين- بدعوة من 

املديرية العامة للثقافة والفنون الرسيانية
 الدورة الثانية .

  عنكاوا 26 أيلول 2022

للمقاومة جــديــد«  »انتصار  الترسيم  إنــجــاز  الــعــدو..  إليه  يسعى  مــا  عكس  على 
مريم نرس

األمريكيــة- املاطلــة  بعــد 
اإلرسائيلية مبلف ترســيم الحدود 
البحرية مع لبنان، بات الطرفان أكرث 
استعجاالً إلنجازه، لعل دخول حزب 
الله عىل الخط كان سبباً رئيسياً لهذا 
التحّول، فموقــف املقاومة املعنية 
بالحفــاظ عىل حقوق لبنان حّصن 
وأعطاه  اللبناين  الرســمي  املوقف 
ورقة قوة يســتند عليها من ناحية 
ومن ناحية أخرى فــإن التهديدات 
التــي أطلقها األمني العام لحزب الله 
السيد حسن نرصالله يُدرك جيداً قادة 
الكيان أنها بغاية الجدية وأن املقاومة 
متتلك القدرة عىل تعطيل استخراج 
النفط والغاز عىل امتداد الشــاطىء 

الفلســطيني، لذا تجّنب التصعيــد ألنه ليس جاهزاً 
للذهاب اىل حرب تحديداً يف هذه املرحلة. أما السبب 
اآلخر فهو انعكاس الحرب الروسية-األوكرانية عىل 
الطاقة يف أوروبا وزيادة القلق األورويب مع اقرتاب 
فصل الشتاء وحاجته لبدائل خاصة بعد التفجري الذي 
استهدف خط أنابيب »نورد سرتيم » الذي ينقل الغاز 

من روسيا اىل أملانيا.
العجلــة الصهيونية دفعت بهم إلشــاعة أجواء 
إيجابيــة واإلعالن عن قــرب توقيع اإلتفاق حتى 
قبــل اإلنتخابــات، عىل عكس ما أُشــيع من قبل، 
باعتبار هذا امللف ممكن أن يؤثر ســلباً يف القيادة 
وتســتغله املعارضة وتحديداً بنيامني نتنياهو الذي 
تحــّدث عن الرضوخ اإلرسائييل لتهديدات الســيد 
نرصالله من أجل التأثري يف الرأي العام اإلرسائييل، 
إال أن كالمــه مل يلَق التفاعل الذي يريده وأظهر أن 
الســجال حوله بني األحزاب وال ينعكس عىل الرأي 
العام، باإلضافة اىل أن اإلدارة األمريكية طلبت فيا 
بعــد من اإلرسائييل أال يربط هذا امللف باإلنتخابات 

وأنهم ســيتدخلون مــع نتنياهو لعدم إقحامه يف 
املعركة اإلنتخابية، لذا تُرِجم اإلســتعجال بتحديد 
املجلس الوزاري املصغر يوم الخميس املقبل موعداً 
الجتاع يَتخذ فيه القرار بعد أن يتسلّم املسّودة من 
الترسيبات فإن  هوكشتاين ويدرسها، وبحســب 
اإليجابية اإلرسائيليــة نابعة من قناعة أن األمور 
باتت ناضجة وفق املقــرتح األمرييك الذي يراعي 
فيه مصلحة الكيان من جهــة واملطالب اللبنانية 
مــن جهة أخرى أي خط 2٣ وحقل قانا، أما يف ما 
يتعلّق بالتعويض الــذي طلبه اإلرسائييل ورفضه 
لبنان رفضاً قاطعاً وجدوا له َمخرَجاً أال وهو أن تدفع 
رشكة توتال جزءاً من أرباحها للكيان وبذلك يُشيع 

اإلرسائييل أنه أخذ التعويض.
أمــا عن مضمون العرض الخطي للرتســيم الذي 
سيتســلمه لبنان أيضاً من املوفــد األمرييك أموس 
هوكشتاين، تقول املعطيات إنه يتضمن حصول لبنان 
عىل الخط 2٣ كامالً، حقل قانا كامالً، البلوك رقم 1٠ 

كامالً.
ويف مــا يتعلق مبا طرحه اإلرسائييل مؤخراً حول 

»املنطقة األمنيــة » وهي منطقة 
يف البحر تُســمى »خط الطفافات« 
من أيام ترســيم الخــط األزرق بعد 
عــام 2٠٠٠ وتُعترب هــذه منطقة 
حدودية بني لبنان وفلسطني املحتلة 
مساحتها ما بني 2٣٠٠ مرت و2٥٠٠ 
مرت، هذه املنطقة تبدأ من نقطة عىل 
الرب تُسمى »B1« تصل لحدود نقطة 
البلوك رقم 1٠، تُطل عىل الســاحل 
الفلسطيني اىل حدود مدينة عكا، ما 
يعني أن الساحل الفلسطيني يُصبح 
أمنياً، فإذا حصل عليها  مكشــوفاً 
لبنان يَعترب الكيان أنها تشكِّل تهديداً 
أمنيــاً له، لذا طالب العدو باعتادها 
نقطة أمنية، عندما َقّدم هوكشتاين 
هذا الطــرح رفضه الجانب اللبناين 
بعد دراســته. ولكيــال تتم عرقلة 
املفاوضات تــم تقديم صيغتني للحل، األوىل: أن يتم 
اإلتفاق وتبقى هــذه املنطقة عالقة ويجري حولها 
تفاوض مســتقل، والثانية: أن تبقى منطقة عازلة 
تحت إرشاف اليونيفل. وتوضع هاتني الصيغتني يف 

سياق املَخرج لهذه املسألة. 
كا يجب التأكيد أن لبنان ليس معنياً بأن يتقاسم 
مع العدو اإلرسائييل أي يشء وأن اإلتفاق مبا يتضمنه 
من قواعد ورشوط لن يأخذ صيغة مبارشة بني لبنان 
والعدو إمنا سيتم عرب األمم املتحدة الذي هو باألساس 

يتم برعايتها.
إذاً... أيام تفصلنا عن توقيع إتفاق الرتسيم بحسب 
املناخ األمرييك واإلرسائييل والفرنيس وحتى اللبناين، 
إتفاق يحفظ حق لبنان »بالقوة« التي يَســتند عليها 
املفــاوض اللبناين ورغم كل املحــاوالت األمريكية 
واإلرسائيليــة وبعض الداخل من تخفيف أهمية هذا 
اإلنجاز من باب التصويب عىل أهمية دور حزب الله، 
فإن من املؤكد أن  لحظة توقيع اإلتفاق سيضاف اىل 

سجل املقاومة »انتصار جديد«. 

املستجّدات مصر  سفير  مــع  عــرض  جنبالط 

استقبل رئيس الحزب التقدمي اإلشرتايك وليد جنبالط، يف 
كليمنصو، الســفري املرصي يف لبنان الدكتور يارس علوي، يف 
حضور الســيدة نورا جنبالط، وعضو »اللقاء الدميوقراطي« 

النائب وائل أبو فاعور، وتم البحث يف املستجدات السياسية.

ــرورة ــف ضـ ــ ــمــّرة األل ــل ــؤكــد ل ــد قــبــالن: ن  أحــم
ــد الــلــبــنــانــّيــة ــي إنـــقـــاذ الـــنـــاس عــبــر إنـــقـــاذ ال

أشــار املفتي الجعفري املمتاز الشــيخ أحمد قبالن، إىل أن 
»البلد يعيش أسوأ حاالته، واملفتاح اإلنقاذي لألسف ضائع يف 
كومة قّش، وظروف الناس يشــتّد لهيب نارها، ومافيا األموال 
ولصوص األسواق والسلع أشبه بجنازير دبابات تدعس فقراءنا، 
والدوالر زلزال ترتفع درجاته وتنخفض يف طحن البلد وناسه، 
مع التســارع يف انهيار اللرية. وأمــا الرواتب واألجور فإنها ال 
تكفي لربع شــهر«، واعترب أن »املطلوب، إنقاذ الناس ومتويل 
حاجاتها العاّمة، عرب الدوالر الجمريك أو غريه، ومن غري املقبول 
أن منّول مشاريع الســلطة من جيوب الشعب الجائع البائس، 
وســعر الرصف بقيمة 1٥ ألف للدوالر الواحد من دون ضوابط 

واستثناءات سيكون سبباً يف ازدياد الكوارث الطاحنة للبلد«.
وأكّد خالل خطبة الجمعة، »للمرة األلف، رضورة إنقاذ الناس، 
عرب إنقاذ اليد اللبنانية، والتشــّدد يف سوق العمل، وحذاِر من ترك 
النزوح عىل حاله، ألن العامل اللبناين وكذلك الطالب والتلميذ اللبناين 

والبلد كلّه يعيش عىل حاّفة مهوار«.

ــــــات ــــــا امللف ــــــع ســــــفير أملاني ــــــان بحــــــث م  كنع
ــــــه ــــــان واســــــتعادة عافيت ــــــة ودعــــــم لبن االقتصاديّ

التقــى رئيــس لجنــة املال 
كنعان  ابراهيم  النائب  واملوازنة 
يف دارته يف البياضة الســفري 
أندرياس  لبنــان  يف  االملــاين 
كينــدل، وعرض معــه امللفات 
والدور  واالقتصاديــة  املاليــة 
األورويب  االتحــاد  يف  االملاين 
يف  الدولية  الســاحة  وعــىل 
دعم لبنان، ال ســيا من خالل 

الدويل. النقد  صندوق 
كذلك، تم عرض لالستحقاقات 
السياسية املرتقبة وتأثريها يف 
بلبنان وعافيته. الثقة  كنعان مستقبالً السفري األملايناستعادة 

ــرة الــفــرنــســّيــة ــيـ ــفـ ــسـ ــع الـ ــ ــّيـــه عـــــرض م ــجـ ــرنـ  فـ
األخــيــرة الــنــيــابــّيــة  الجلسة  سيما  ال  املــســتــجــدات 

استقبل رئيس »تيار املرده« 
سليان فرنجيه يف دارته يف 
بنشعي الســفرية الفرنسية 
يف لبنان آن غريو، يف حضور 
املستشــارين كانتان جانتي 
والوزير  ورومان كالفــاري 

السابق روين عريجي. 
وكان بحــث يف مجمــل 
التطورات االقليمية والدولية 
ال  املحليــة  واملســتجدات 
بالجلسة  منها  املتعلق  سيا 

فرنجية مستقبالً السفرية الفرنسيةالنيابية.

جنبالط مستقبالً السفري املرصي
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ــــق االســــتحقاق الرئاســــي ــــة سترســــم خارطــــة طري جلســــة االنتخــــاب املقبل

ــــد ــــة بعي ــــق... وخــــّط النهاي ــــات الرئاســــّية انطل عــــّداد جلســــات اإلنتخاب

فادي عيد

كــا كان متوقعــاً، فإن 
انتخــاب رئيــس  جلســة 
انعقدت  التــي  الجهوريــة 
لتســجيل  كانت  الخميس، 
موقٍف دســتوري من خالل 
مــا أُعطي لرئيــس املجلس 
صالحيات،  مــن  بري  نبيه 
الدعوة،  يوّجــه  أن  فــأراد 
التوافق  أن  سلفاً  مدرك  وهو 
السيايس الداخيل، مل يحصل 
العتيد  الرئيس  النتخاب  بعد 
بري،  فإن  تالياً  للجمهورية، 
وكا تؤكد أوساط  سياسية 
عليمــة، هو عــى معرفة 
وثيقــة بتفاصيل وحيثيات 

الظروف الراهنة التي تحيط باألجواء الرئاســية، 
كا مبواقف الكتل النيابيــة، وصوالً إىل متابعته 
الدامئة ومــا يتواتر إليه من أجــواء حول املوقف 
الدويل واإلقليمي من هذا االستحقاق الذي سيحتاج 

إىل إجاعٍ دويل.
وتقول االوســاط انه يجــب ان تتوافر ظروف 
مؤاتية تدفع باتجاه تسوية شاملة دولية وعربية، 
ومن الطبيعــي بالتوافق مع إيران، كا كان الحال 
يف تسوية »الدوحة« ومفاصل سابقة استوجبت 
هذه التسويات، فكيف يف هذه املرحلة الراهنة وما 
يحيط بها من تعقيــدات وظروف قاهرة اقتصادياً 
ومالياً، تقتيض تضافر أي مسعى خارجي من أجل 
الوصول إىل الضغط عى األطراف الداخلية برّمتها 
بفعل الخالفات القامئة فيــا بينهم، وصوالً إىل 

الرشوط والرشوط املضادة من هذا الطرف وذاك.
 وتلفت األوساط العليمة نفسها، إىل أنه ووفق 
األجــواء الداخلية، فإن بوادر التســوية قد تكون 
قريبة، ولهذه الغاية قال بري إن الجلســة املقبلة 
ســتتحّدد عندما يرى معامل توافــق عى انتخاب 
الرئيس العتيد، ومن الطبيعي أنه مل يشــأ الدخول 
يف حديٍث عا يحصل يف الخــارج، وتحديداً بعد 
البيان السعودي ـ الفرنيس ـ األمرييك، إىل الحراك 
الجاري عربياً وإقليميــاً حول لبنان، كونه يعلم أن 
هذه املســاعي ســتتّوج الحقاً بحلوٍل ستدفع إىل 
فرض واقعٍ جديــد عى لبنان، قد يكون يســّجل 
للمرة األوىل، ويتمكن مــن خالل رزمة تفاهات 
ســيتّم اإلجاع عليها عى خلفيــة ما يُطبخ للبلد 
للجمهورية  رئيس  انتخــاب  والخارج،  الداخل  يف 

وتشكيل حكومة إصالحية، 
الــرشوع يف  إضافــًة إىل 
تتناول  دستورية  إصالحات 
بعض املواد التي تســتوجب 
الرشوع  ثم  ومــن  تعديلها، 
مالية  بنيوية  إصالحات  يف 
وإداريــة، ال ســّيا بعدما 
اإلفالس  إىل  البلــد  وصــل 
وتفكّك مؤّسساته، ما يحتاج 
إعادة هيكلته من خالل  إىل 
هــذه اإلصالحات التي باتت 
رضورية، ولكــن دون املّس 
من  وأن  خصوصاً  بالطائف، 
راقب وواكب املواقف الدولية 
والعربية يف الفرتة األخرية، 
يتبّي لــه مدى اإلرصار عى 
الطائــف ورضورة  اتفــاق 
الحفاظ عليه، ال ســيا يف 
هذه املرحلة، ألن التعرّض له يف مثل هذه الظروف، 
دونه عقبات وسيؤدي إىل مغامرات غري محسوبة.
وعليه، فإن جلســة الخميس، كانت متشــّعبة 
االتجاهات وتــدّل يف الدرجــة األوىل عى مدى 
املتغرّيات والتحــّوالت التي حصلت بعد االنتخابات 
النيابية األخرية، أي أنه ليس بقدرة أي تكتل نيايب 
أو فريــق ســيايس أن يّدعي أنه ميّثــل األكرثية 
املرحلة، بحسب األوساط عينها،  النيابية يف هذه 
وبالتايل، أن مثة اســتحالة لفرض أي مرّشح من 
هذا املحور وذاك ليكون رئيساً للجمهورية، يف حال 
مل يحَظ بتوافٍق وإجاع سائر املكّونات السياسية 
والنيابية، األمر الذي برز يف الجلسة وسيتكّرر يف 

الجلسات املقبلة.

هيام عيد

جلســات  انطالق  مــع 
الرئايس، ينطلق  االنتخــاب 
لن  الــذي  الجلســات  عداد 
يتوقــف قبــل الوصول إىل 
التوافــق الــذي تحدث عنه 
األوىل  الجلســة  ختام  يف 
رئيس املجلــس النيايب نبيه 
بري، والذي ســيحدد موعداً 
له، مســار جلســة  جديداً 
اإلنتخــاب الثانية أو الثالثة 
جلســات،  من  بعدها  ما  أو 
انتخاب  الوصــول إىل  حتى 
رئيــس الجمهورية الجديد. 
وعى مســافة يــوٍم واحد 
من نهاية الشــهر األول من 
املهلة الدســتورية النتخاب 

رئيس الجمهورية، أتت جلسة األمس التي وضعت 
مشهديًة واضحة قوامها معادلة الشغور يف حال 
عدم التوافق ، وذلك يف املرحلة القليلة الفاصلة عن 

31 ترشين األول.
وتتحدث مصادر سياســية واسعة اإلطالع، عن 
خالصاٍت خرجت بهــا الكتل النيابية بعد املعطيات 
التي ظهــرت يف  الجلســة األوىل، وأبرزها بلورة 
خارطة اصطفافات مبدئيــة بي ثالثة إتجاهات، 
األول تقــوده قــوى 8 آذار، والثــاين تقوده قوى 
املعارضة والثالث قوى »التغيري«، يف موازاة اتجاه 
رابع غري واضــح املعامل والهوية وهو الشــغور 

الرئايس.

وكا كانــت الدعوة التي وجهها بري إىل النواب 
للمشاركة يف جلسة انتخاب خالل يومي مفاجئة 
للعديدين، كذلك أتــت النتائج التي ظهرت، وفق ما 
كشفت املصادر السياسية، والتي تحدثت عن واقعٍ 
من اإلرباك الواضح واإلنقســام والتشتت حتى يف 
صفــوف املعارضة عى وجــه الخصوص، مقابل 
تنسيق واضحٍ ومفاجىء أيضاً يف صفوف الفريق 
الذي ميّثل املواالة أو فريق 8 آذار، وإن كان التفاهم 
عى مرّشــح واحد يف ما بي الكتــل املكونة لهذا 
الفريق مــا زال غري منجٍز حتــى اآلن، ولذلك كان 
خيار الورقة البيضــاء والتي نالت العدد األكرب من 

األصوات النيابية.
وعى الرغم مــن أنه كان بديهيــاً للجميع بأن 

لإلنتخابات  األوىل  الجلسة 
رئيٍس  انتخاب  إىل  تؤدي  لن 
فإن  للجمهوريــة،  جديــد 
قبل  ســتليها  عدة  جلساٍت 
النهاية،  الوصول إىل خــّط 
كا تقول املصادر نفســها، 
ذلــك أن املرحلــة املقبلــة 
األكيدة  اإلشــارات  ستحمل 
عى املســار الذي سيسلكه 
يف  الرئايس،  اإلســتحقاق 
التي أطلقت  املواقــف  ضوء 
النيايب،  املجلــس  داخل  من 
إىل  الحاجة  عــززت  والتي 
التخفيف من سقف الرشوط 
التي يطرحهــا أي فريق من 
أجــل الســري بتفاهات أو 
اتفاق عى مرّشــح توافقي 
الجلســة  إىل  الدعوة  قبيل 
املقبلة، مع العلــم أن رئيس املجلس  قد ترك املجال 
مفتوحاً أمام إعادة خلط األوراق السياســية عى 
قبل  الرئايس، ورسم سيناريوهات جديدة  الصعيد 
أي جلســة إنتخابية قد يحددهــا قبل 31 ترشين 
األول، ان بالنســبة للنصاب القانوين أو بالنسبة 
للمرشــحي الذي قد يتبدلون يف املرحلة املقبلة، 
بحيث قد ال تتكــرر عملية انتخاب الورقة البيضاء 
والتي ستحمل الحقاً إساً معينا،ً ورمبا إذا اتفقت 
التي اعتمدت هــذا التصويت، خصوصاً  كّل الكتل 
وأنه لن يكون من الصعــب ضّم صوتي إضافيي، 
وبالتايل تأمي حظوظ الفوز للمرّشح الذي مل ينل 

أي صوٍت يف الجلسة اإلنتخابية إىل هذه الكتل.

ــرض فيه ــف ــت أمــيــركــا ت ــان ــذي ك ــ دعـــمـــوش: الــزمــن ال
ــن املـــاضـــي ــ ــح مـ ــ ــب ــ ــة أص ــوريّـ ــهـ ــمـ ــجـ ــلـ ــاً لـ ــ ــس ــ ــي ــ رئ

رأى نائــب رئيس املجلس 
الله  حــزب  يف  التنفيــذي 
يف  دعموش  عيل  الشــيخ 
خطبة الجمعة »ان جلســة 
انتخــاب الرئيــس كانــت 
للنيات  استكشــاف  مبثابة 
نبض  وجس  والتوجهــات 
وليست  السياســية  القوى 
حقيقية«،  انتخاب  جلســة 
اللبنانيي  مشــددا عى »ان 
ينتظــرون انتخــاب رئيس 
مرحلة  يف  يدخلهــم  جديد 
بالتعاون  ويعمــل  جديدة، 

مع الجميع عى معالجة االوضاع املعيشــية 
والحياتية، الن ما يهم الشــعب اللبناين هو 
تأمي مستلزمات الحياة والعيش الكريم، ومل 
يعد تعنيه املزايدات والنقاشــات واملرسحيات 
التي تقوم بها بعض القوى السياســية التي 
تربهن بادائها السيايس يوما بعد يوم بعدها 

عن هموم الناس ومعاناتهم«. 
لتحقيق  الــروري  املدخل  »ان  واعتــرب 
املعييش  الوضع  وانقــاذ  اللبنانيي  أولويات 
واالنتقال اىل مرحلة جديدة من العمل الجاد، 
الصالحيات  كاملــة  حكومة  تشــكيل  هو 
وانتخاب رئيس للجمهورية يكون محل توافق 
الخارج«، الفتا اىل  اللبنانيي بعيدا عن تدخل 
»ان السفارات تلعب دورا سلبيا عندما تضغط 
إليصال رئيس للجمهورية عى قياسها يعمل 
لتحقيــق رغباتها ومصالــح الخارج وليس 

ملصلحة البلد«. 
الله يريد رئيسا وطنيا وليس  أضف »حزب 
امريكيــا، يتوافق عليه اللبنانيــون، ويعمل 
إال  يخضع  وال  اللبنــاين،  الشــعب  ملصلحة 
للدستور والقانون وملنطق السيادة واملصلحة 
الوطنية، وال تعنيه مصالح الخارج ورغباته، 
بل يعنيــه انقاذ البلد وحــل أزماته وتحقيق 

رغبات الشعب اللبناين«. 
واشــار اىل »ان الزمن الــذي كانت امريكا 
تفرض فيه رئيســا للجمهوريــة يف لبنان 
اصبح من املــايض، ولن نعــود اىل الوراء، 

ومن يراهن عى امــريكا للوصول اىل موقع 
رئاســة الجمهورية هو كمــن يراهن عى 
يتعلم  ان  أوهام وتخيالت«، مضيقــا »يجب 
اللبنانيون من تجاربهــم ومن تجارب العامل 
مع الواليات املتحدة االمريكية، فلطاملا راهن 
الكثريون يف لبنــان ويف العامل عى الوعود 
االمريكية والحلول االمريكية لالزمات هنا او 
هناك، فاذا كانــت النتيجة ؟ انظروا ما حل 
بافغانســتان والعــراق واوكرانيا وما يجري 
اليــوم يف أوروبــا لتدركــوا ان امريكا عى 
اســتعداد لتضحي بأقــرب حلفائها من اجل 

الحفاظ عى مصالحها«. 
وأكــد »ان الرهان عى امريكا يف أي يشء 
هــو رهان خاطىء، الن امــريكا ال تعتني اال 
املنطقة،  مبصالحها ومصالــح ارسائيل يف 
ولذلــك فان رهــان البعــض يف لبنان عى 
امريكا لحل االزمات وجلب الخريات هو رهان 
خاطىء، فامريكا التــي تدعي كذبا صداقتها 
للبنان ال تعنيها مصلحة لبنان بقدر ما تعنيها 
مصلحة ارسائيل، وهي بسياساتها املتبعة يف 
لبنان مل تجلب للشعب اللبناين سوى الخراب 
والدمار والحصار والعقوبات والفنت وتعميق 
االنقسامات، وعى اللبنانيي اذا اردوا الخروج 
من االزمات فــان عليهــم ان يعتمدوا عى 
انفسهم ويوســعوا من خياراتهم ويتعاونوا 
مع اصدقاء لبنــان الحقيقيي الذين يبادرون 
بالفعل ملســاعدة لبنان وليس ملحارصة لبنان 

وابتزازه«.

حفل تخريج ضباط من قوى األمن الداخلي بشراكة فرنسّية
عثمان : تمكّنا من توفير األمن على الرغم من التهديدات
غريو : ابقوا ضباًطا ملتزمين ومثاليين  في خدمة مواطنيكم

خالل حفل التخرج

قال املدير العام لقوى األمن 
عثان،  عاد  اللّواء  الّداخيل 
خالل حفل تخريج ضباط من 
قوى االمــن الداخيل، تابعوا 
برنامج املاجســتري M2 يف 
العلوم األمنية ضمن اتفاقية 
 Jean الرشاكة مــع جامعة 
بحضــور   ،Moulin Lyon3
لبنان  الفرنسّية يف  الّسفرية 
آن غِريّو، »لقــد أتاحت هذه 
الرشاكــة التــي نحتفل بها 
اليوم الفرصة ملشهدين بإثراء 
بعضهــا البعــض ووضع 
التعليم العايل يف خدمة هذا 
أن »فرنســا  امليدان«، مؤكًدأ 
أثبتت لنا اليــوم مجدًدا أنها 

ال تزال حريصة عى لبنــان، كا كانت عى 
الدوام«.

وأكد أنه »يجمعنا نســيج مــن العالقات 
الفريــدة واملتينة واملتنوعــة. ويف ظل هذه 
العالقة التعددية، يشــكل التعــاون األمني 
بي بلدينا عامالً مشرتكًا من أجل لبنان أكرث 
عى  متتد  التي  السرتاتيجيتنا  وفًقا  استقراًرا 
5 ســنوات والتي تضــع املواطن يف صميم 
التقليدي  املفهوم  وتحــّول  األمنية  مقاربتنا 
لقوة الرشطة إىل جهاز رشطة فعيل. فشكًرا 
العلوم  الرشاكة يف  ليســت هذه  لفرنســا! 
الداخيل  األمن  والجنائية بي قوى  القانونية 
وفرنسا ســوى امتداد طبيعي للتاريخ حيث 
قامت كليــة الحقوق يف ليــون قبل الحرب 
العاملية األوىل بإنشــاء كليــة الحقوق يف 
الفرنســية  العالقة  تــزال هذه  بريوت. وال 
قامئة  األجنبية  القانونيــة  األوســاط  مع 

واجتاعنا اليوم هو خري دليل عى ذلك«.
بدورها، أكدت غريو، أنه »أدرك متاًما الظروف 
الصعبة التي تعملون يف ظلها وسنتحدث عنها 
بشكل منتظم مع اللواء عثان الذي يسعى دوًما 
للدفاع عن اهتاماتكم وحشد جهوده لصالح 
املعاكســة،  الرياح  الرغم من  عنارصه. وعى 

أدعوكم ملواصلة املسرية. ابقوا ضباطًا ملتزمي 
ومثاليي يف خدمة مواطنيكم«.

وشــددت عى أنه »ميكننــي أن أرى فيها 
تجســيًدا لجودة هــذا التدريــب ومالءمته 
واالعرتاف بالــدور املركزي للمعهد يف تدريب 
قوى األمن اللبنانية وأعتربها دليالً مشــجًعا 
لتعزيز التعــاون بي األجهزة األمنية اللبنانية 
فالوضع يســتدعي تعاون األجهزة كافة مًعا 
ملواجهة التحديــات األمنية التي تواجه لبنان 
يف ســبيل تحقيق املصلحة العليا واملصلحة 
العامة. هذا، ويساهم التعرف اىل بعضنا بعضا 
والعمــل مًعا بفضل التدريب املشــرتك خالل 
شهادة املاجســتري هذه يف تحقيق ذلك. وأود 
أن أشري إىل أن دعم فرنسا ورئيس الجمهورية 
الفرنسية للبنان واللبنانيي غري مرشوط فهو 
جدول أعالنا الوحيــد. أود أن أثني أيًضا عى 
لقد  الحجار.  العميد  حرة  االستثنايئ  عملك 
أرشكتنــا يف هذه املغامــرة التي انطلقت من 
رؤيتك كونك ضابط رشطة صاحب رؤية. أعلم 
أن هذا الحفل مهم بالنســبة إليك خالل فرتة 
معينة من مســريتك املهنية وهو ليس تتويج 
للكثري من املشاريع فحسب، بل نقطة انطالق 
هذا التعاون. ســوف نبذل قصارى جهدنا يك 

نتمكن من مواصلته«.

حجار بحث وأبو جودة في أوضاع النازحين

خالل الجولة بقاعاً
زار وزير الشــؤون اإلجتاعية هكتور حّجار خالل جولٍة 
بقاعّية، محافــظ البقاع القايض كال أبــو جودة، يرافقه 
أالسقف يف الدائرة البطريركية للكنيسة الرسيانية األنطاكية 
املطران جول بطرس، املنســقة اإلقليمية للرشق األوسط يف 
قســم املهاجرين والالجئي يف الفاتيكان باســكال دبّانة، 
املرشفة العامة لخطّة لبنان لإلســتجابة لألزمة الســوريّة 
الدكتورة عال بطرس، وممثلون عن وزارة الداخلية والبلديات 
واألجهزة األمنيــةن وتركّز الحديث وفق بيــان عن مكتبه، 
حول أوضاع النازحي الســوريي يف لبنان واملجتمع املضيف 
لهم. كا شــملت الجولة زيارة ملخّيم الدلهمّية لإلطالع عى 

أوضاعه الداخلّية.

 الـــخـــطـــيـــب: النـــتـــخـــاب رئـــيـــس يــحــظــى بــتــوافــق
ــار ــهــي ــان ــّدى ل ــتـــصـ ــل حــكــومــة تـ ــي ــشــك ــع وت ــي ــم ــج ال

دعا نائب رئيس »املجلس اإلسالمي الشيعي 
ان  السياسيي  الخطيب،  الشيخ عيل  األعى« 
»يبادروا اىل تشكيل حكومة تتصدى لالنهيار 
ان  والســيا  املعييش،  والرتدي  االقتصادي 
النيايب اقر املوازنــة العامة للدولة،  املجلس 
التي نرى فيهــا منطلقــاً لتصحيح الوضع 
املايل وعــودة النتظام العمل املؤسســايت، 
الذي يحتاج اىل انجاز االســتحقاق الرئايس 
بروح توافقية، يجسد من خاللها السياسيون 
تعاونهم وتشــاورهم النتخاب رئيس يحظى 
نأمل  ان« كنا  الجميع«، مشــريا اىل  بتوافق 
إنجــازه يف جلســة املجلس النيــايب التي 
انعقدت لهذه الغايــة، ونتمنى أال يتأخر هذا 

التوافق للحؤول دون حصول الفراغ القاتل«.
الّصــالة يف مقّر  تأديته  وطالب خــالل 
املجلس وإلقائه خطبــة الجمعة، بـ »تعزيز 
القطاع الرتبوي وتوفري الحد األدىن املطلوب 
الترسب  ومكافحة  الرتبوية،  العملية  لنجاح 
املــدريس، ورفع املســتوى األكادميي، عى 
ان وضــع الجامعة اللبنانية يســتحق املزيد 
من االهتام والدعم، ألنها تشــكل املؤسسة 

الجامعية التي رفــدت لبنان والعامل العريب، 
بالطاقــات والنخب واســهمت يف النهوض 
الوطني، وعى خريجيها تبنى امال املستقبل«.

واعترب ان »املساعدات املالية التي اقرتها املوازنة 
خطوة ناقصة، ما مل تستكمل بتعديل سلسلة 
الرتب والرواتب للعاملي يف القطاع الخاص مبا 
الكريم، ومينع  يحقق الحد األدىن من العيش 
يحتاجها  التي  والكفاءات  االدمغة  هجرة  من 

لبنان يف مسرية النهوض والتعايف«.
الفلسطيني  »الشعب  من حهة اخرى، حّيا 
عــى انتفاضاته املتجددة التــي تبعث عى 
التفاؤل، بان فلســطي لــن تضيع، طاملا ان 
شعبها متمسك بحقوقه املرشوعة يف تحرير 
ارضه وحاية مقدســاته، ومقتىض الوفاء 
لقضية فلسطي أال يتخى عنها أبناؤها العرب 
ويقوموا  التطبيع،  بوجه  ويقفوا  واملسلمون 
الفلســطيني،  الشــعب  بواجبهم يف نرصة 
ودعمه بكل الوســائل واالمكانيات لينال هذا 
الشعب حقوقه املرشوعة يف دولة مستقلة، 
عاصمتها القدس الرشيف بعد عودة الالجئي 

اىل ديارهم يف فلسطي«.

ــعــاون ــت ــحــث مـــع األبـــيـــض ال ــي ب ــدولـ ــك الـ ــن ــب ــد ال ــ  وف
الرسمي التعليم  ــرار  ــم اســت تــأمــيــن  الــحــلــبــي  ــع  ومـ

زار وفــد من البنك الدويل 
اإلقليمية  املديرة  رأسه  عى 
يف  البرشيــة  للتنميــة 
الرشق االوســط  منطقــة 
البنك  يف  افريقيا  وشــال 
الدويل كيكــو ميوا والخبري 
شــؤون  يف  االقتصــادي 
الصحــة يف مكتــب لبنان 
ســواريز  جوميز  رونالــد 
وأخصائية الشؤون الصحية 
فرح اصفهان، وزير الصحة 
يف حكومة ترصيف االعال 

فراس االبيض، يف مكتبه. 
التي  الحالية  اللقاء املشــاريع  واستعرض 
تقوم بها وزارة الصحــة بالتعاون مع البنك 
الدويل ومجــاالت التعاون املســتقبلية يف 
خدمات  وتعزيز  واالستشــفاء  الدواء  مجال 

الرعاية الصحية االولية. 
والجديــر بالذكــر ان وزارة الصحة تقوم 
بتنفيذ مشاريع عدة ممولة من قرض سابق 
مــن البنك الدويل بلغت قيمتــه 120 مليون 
 19- كوفيد  لجائحة  االستجابة  لدعم  دوالر، 
ولدعم االستشــفاء، إضافة اىل قرض جديد 
تتم مناقشــته حاليا يف اللجان املختصة يف 

مجلس النواب قبل عرضه عى الهيئة العامة 
للموافقة النهائية.

كا إجتمــع وفد البنك الــدويل مع وزير 
الرتبية والتعليم العايل عباس الحلبي وتناول 
البحــث متابعــة نتائج اجتاعــات البعثة 
اســتمرار  تأمي مقومات  لجهة  الســابقة 
وحوافز  الرســمية  املــدارس  يف  التعليــم 
التشــغيلية واملحروقات  والنفقات  األساتذة 

ملولدات الكهرباء يف املدارس. 
ووضع الوزير البعثة يف أجواء لقاءاته يف 
نيويورك والحاجات امللحــة للبدء بالتدريس 

يوم االثني املقبل.

األبيض مستقبالً وفد البنك الدويل

ــا- بــعــلــبــك ــحـ ــبـ دهـــــم مــــنــــازل مــطــلــوبــيــن فــــي نـ
مديرية   - الجيــش  قيــادة  أعلنت 
التوجيــه، يف بيان لهــا انه: »دهمت 
منازل  الجيــش  مــن  دورية  أمــس 
لقيامهم بقطع األشجار يف  مطلوبي 

بلدة نبحا – بعلبك.
نتيجــة الدهــم، أوقــف املواطنان 
)م.أ(، )س.أ ( وضبطت أسلحة حربية 
وذخائــر وعدد من مناشــري الحطب 

وكمية من الحطب. 
التحقيق  وبورش  املضبوطات  سلمت 

مع املوقوفَي بإرشاف القضاء املختص.
املضبوطات

قداس افتتاح السنة الجامعّية في »الحكمة«
ــي ــصــّل ــر: ن ــ ــات ــ ــس ــ ــد ال ــبـ ــران عـ ــ ــطـ ــ املـ
بمحبة نخدم  أن  نعمة  ــرب  ال ليمنحنا 

احتفــل رئيس اســاقفة بريوت للموارنــة وويل جامعة 
الحكمة املطران بولس عبد الساتر بالقّداس اإللهي، يف افتتاح 
السنة الجامعية، ويف مســتهل الخلوة التي يعقدها مجلس 
الجامعة، يف كنيسة السيدة يف املقر الصيفي للمطرانّية يف 
عي سعادة، والقى عظة توجه فيها اىل اإلداريي، مشريا اىل 
أننا »نقّدم هذا القداس مع بعضنــا بعضا عى نّيتكم جميًعا 
أنتم املســؤولي الذين تهتمون بالجامعة وطالبها، ليعطيكم 
الرب الصحة والحكمة واملعرفة لتدبروا أمور طالبنا وطالباتنا 
فيكون لهم املستقبل الذي يريدون ويساهموا يف بناء مجتمع 
أفضل أينا حلّــوا، ونصيّل أيًضا ليمنحنا الرب نعمة أن نخدم 

مبحبة، وأن نحمل صليبنا بفرح ورجاء وتعزية«.
وبعد القّداس، عقد مجلس الجامعة خلوته برئاسة املطران 

عبد الساتر ملناقشة جدول األعال.
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ندى عبد الرزاق

هل أدركت يوما ببعض االرتياح عندما رســمَت »خرابيش« 
تحتوي رموزا ورســوماً غري مفهومة اال لك؟ ماذا تعرفون عن 

العالج بالفن اذن؟

{ »العالج بالفن«
فن ال يحتاج اىل موهبة {

تتنوع أســاليب العالج بالفن لتتبلور يف اطارين هام الفن 
والعالج النفيس. وهذا املنهج من العالجات النفسية يعد أقدم 
اشكال العالج النفيس ويوظف كعملية نقل بني االختصايص 
والعميــل الذي يعتمد عىل الفن. ويعمد االختصايص او املعالج 
اىل اللجوء اىل تفســري رمزية التعبري عــاّم يعانيه املصاب. 
ويشــمل عدة نــواح تبدأ من تركيز الشــخص املعني بالعالج 
عىل الصعيدين املعريف والســلويك والكالم وحتى أســلوب 
حياة العائلة وصــوال اىل املنَهك وخصوصيته. وتقوم مبادئ 
العالج بالفن عىل مسمّيات خالّقة بدءا من اإلنسانية واالبداع 
واملالءمة بني الرصاعات والهواجس العاطفية وتعزيز الوعي 

الذايت ونهضة الشخصية.

{ »الخربشة« وشعور بالراحة {
لعلك التمست شعور الراحة عندما رسمت بعض »الخربشات« 
التي قد تكون  عبارة عن »شخبطات« يراها الكثريون انها بال 
جــدوى او معنى اال انها يف حقيقة االمر هذه »الخربشــات« 

أُنجزت بدافع التسلية ال أكرث.
 والســؤال: هل تعي ان هذا التــرصف هو من احدى الطرق 
العلمية املثبتة إلراحة النفس وعالجها وهو انعكاس لترصف 

مبّسط ملستهٍل علمي يسّمى »العالج النفيس بالفن«.

{ طرق العالج بالفن {
العــالج بالفن هو احد األســاليب العلميــة القامئة عىل 
اســتعامل تكنولوجيا إبداعية كالرسم والتلوين او استخدام 
الرموز واالشكال الفنية ملساعدة االفراد عىل التعبري عن ذاتهم 
وامنا بطرق فنية، كام ان هذا النمط ميكّنهم من فهم أنفسهم 

وشخصياتهم وحتى الحياة بعمق وعقل وتروي ونضج.
وفقــاً لجمعّيــة العالج بالفن االمريكية فــإن التعبري عن 
الذات من خالل الحذاقة الفنية ذو قيمة عالجية، كام انه يتم 
تدريــب املعالجني بالفن عىل اســتيعاب األدوار التي ميكن ان 
يلعبوها عىل ســبيل املثال ال الحرص: اللون واللمس والشــكل 
الخاص بالعمل الفّني من العملية العالجية وكيفية املســاعدة 
يف اكتشــاف أفكار العميل او الشخص ومشاعره وترصفاته 

وانعكاساتها النفسية عليه. 
وما تجدر اإلشــارة اليــه ان هذا العالج يســاعد األطفال 
واملراهقني والبالغني يف استكشاف مشاعرهم، وتنميق اجالل 

الذات والتقليل من التوتر اىل جانب اعراض القلق واالكتئاب.
باإلشــارة ان العالج بالفن بات يُطبق عىل نطاق واسع يف 
املستشفيات والعيادات النفسية او عرب ورش عمل ومجموعات 
منظّمة ويندمج املعالجون مع االفراد واالزواج بحسب البيئات 

املتنوعة.
»الديار« تحدثت اىل كل من املعالجتني بالفن هديل الرز املعالَِجة 

واملتخصصة  الرســم،  بفن 
بعالج املكفوفني بالفن عالية 

عباس.
هديل  االختصاصية  تقول 
املتخرجــة يف جامعة  الرز 
فيكتوريا يف كندا، اعمل يف 
لبنان عىل هــذا العالج منذ 
نحو مثاين سنوات وهو أحد 
الوســائل املتبعة حديثا يف 
بأنه  ويتميز  النفيس  العالج 
يعمــل عىل تغيــري الصورة 
النمطيــة يف الذهــن التي 
بســببها يشــعر الفرد بأنه 
ليس بخري ويف سياق نفيس 
النفســية  صحته  متصــل 

مهددة.

{ الفئة املستهدفة {
تعترب الرز ان جميع الفئات 
العمرية ميكنها االســتفادة 
من العالج بالفن أي الصغار 

والكبار عىل حد ســواء، ولفتت اىل انه يســاعد عىل تطوير 
ذات الفرد وتخطيه الشــعور بالحزن، التوتر، القلق، الغضب، 
واالكتئاب وغريها من االضطرابات النفســية ســيام ان هذا 
الضغوطــات زادت اليوم بســبب األزمات املتالحقة يف لبنان 
واثرت يف الجميع بال استثناء. وأشارت اىل العمالء النفسيني 
فاملعالج يعمل بالفن تحت إرشادات الطبيب او املعالج النفيس.

ما املقصود بالفن؟
تقــول الــرز يكون العــالج النفيس »بالفن« باســتخدام 
املوسيقى، الرقص، النحت، الرسم، التصوير وغريها من الفنون 
اال انني انا كهديل الرز اختصاصية عالج بفن الرسم، واومأت 
اىل استخدامها أدوات الرسم جميعها الن األلوان يف هذا النوع 
من العالج تؤدي دورا مهام يف تغيري الحالة املزاجية وتوضيح 
األفكار، وغمزت اىل تحليل الخطوط واأللوان التي يستخدمها 

الفرد يف تقنيات التفريغ. 
وعــىل صعيد عالجي أكرث من مهم، يتم تطبيقه يف مراكز 
العالج من اإلدمان والرسطان خاصة لدى األطفال ولفتت الرز 
اىل تنظيم العديد من الدورات والنشــاطات الفنية والثقافية 
العالجيــة ودامئا تكــون النتيجة فّعالة خالل الجلســات 

الخاصة.
باإلشارة ان العالج بالفن هو أحد اهم أنواع العالجات النفسية 
 OCD للمصابني باضطراب الوســواس القهري او ما يســّمى
عن طريق التقييم النفيس وما يتضمنه من مناقشــة األفكار 
واملشاعر والسلوك والهواجس او سلوكيات قهرية وغريها من 
التشخيصات اال ان العالج النفيس بحسب الدراسات لهذا النوع 
من االمراض يعد األفضل بالنتائج امللموســة التي تظهر عىل 

األشخاص الذين يعانون منه.

{ محو األفكار السلبية بالفن {
ان الرســم هو اســتعامل منظّم للخيال والحلم وفيه حرية 

وتلقائية تعبرييــة عن مكونات النفــس وآالمها ومعاناتها 
وخياالتها من خالل الصور واللون والتشــكيل والرموز- قال 
جان كوكنو  »الفن ليس طريقه معقده لقول أشياء بسيطة… 

بل طريقه بسيطة لقول أشياء معقده«.
وتابعــت، ان العــالج بالفن يقــوم عىل تعديــل االفكار 
والسلوكيات واملزاج واالحاسيس واملشاعر باملامرسة املستمرة 

للرسم وتطبيق تقنيات العالج بحسب حالة الفرد.

{ مراحل تطور الرسم {
قبل سنة- تحريك اليد عىل الورقة: يفرح باألثر الذي يرتكه. 
من ســنة اىل سنتني - مرحلة الخربشة: تبدأ السيطرة عىل 

اعصاب اليد وتآزر بني حركة اليد والعني. 
٣ سنوات- البعد التعبريي: يرسم الطفل ما يريد التعبري عنه 

ويسميه. 
٤-٧ ســنوات: يرســم الواقع دون مراعاة كبرية لألحجام 
الطبيعية، والهدف التعبري ال التصوير إال بحالة امتالك الطفل 
موهبة الرسم وهنا يعمل االهل عىل موهبة ولدهم وتطويرها.
٧-٩ ســنوات -مرحلة الذكاء الواقعي والشفافية أي يرسم 

البيت مثال بتفاصيله وكأنه يرى ما بداخله.
 ٩-11 سنة: مرحلة بداية الرسم الواقعي واختفاء الشفافية 
كذلك يظهر التعصب الجنيس يف هذا الســن، هكذا يبدأ الطفل 
يف هذه املرحلة التحول من االتجاه الذايت اىل االتجاه املوضعي. 
11-1٣ســنه: مرحلة الواقعية الكاذبة هي التي يصل فيها 
مجهود التشكيل اىل الطبيعة وتتميز هذه املرحلة بعزوف بعض 

االطفال عن الرسم وقلة االنتاج الفني.
1٣-1٧: ســنه-فرتة الحسم والتصميم فهو يرسم وكأنه ال 
يرى األشياء، فال يعري اهتامماً للنسب وال يراعي املنظور وهنا 

يبدأ الخيال بالتدخل يف االعامل الفنية. 
واستكملت الرز، تتطور رسوم االطفال من املرحلة الحسية 
-الحركيــة اىل مرحلة إدراك الشــكل مرورا باملرحلة الواقعية 

وتنتهي بالتفكري املجرّد يف مرحلة املراهقة.
ويف ســياق عالجي - فّني آخر يربز أســلوب ناجح بالفن 
يســاعد املكفوفــني عىل االدراك ومتييــز األمور كامليش يف 
الطرقات ووجود الســيارات والناس. إضافة اىل متكينيهم من 
متييز االحرف واألرقام وتتعدد األساليب منها الرسم من خالل 

استعامل حاسة الشم وغريها...

{ بصرية ابعد من البرص {
عالج املكفوفــني بالفن تجربة فريدة وبعيدة انســانياً 
كام انها ليســت حديثة بل بدأت أيــام الفراعنة ويعتربها 
الكثري من املعالجني قضية حياة وليست عمل او مهنة ألنها 
تختص بتقديم املســاعدة لفئة معينة اال انها أيضا ما لبثت 
ان شــملت جميع الفئات. وعىل مقلب انســاين بحت هذا 
العالج هو امل جديد للمكفوفني وتقنية واعدة الســرتجاع 
االبصار فحوايل ٣٩ مليون شــخص يعانون من عدم القدرة 
عىل االبصار حول العامل ويرّجح الســبب اىل وجود أخطاء 

العني. شبكة  يف 
االخصائية يف عــالج املكفوفني بالفن عالية عباس تقول 

عن هذا السلوك: 
إّن العــالج بالفــن مع املكفوفني يتم عــرب تنفيذ التقنيات 
والوســائل الفنيــة بطريقة مكّيفة للتعبري عن مشــاعرهم 
وأفكارهم وللعمل عىل معالجة املشــاكل النفسية والنفس- 
جســدية )القلــق، الكآبة، اضطرابــات األكل، أوجاع الرأس، 

اضطرابات املعدة، ...(
واردفــت، يقوم هذا الفن عىل تنفيذ أنشــطة وأعامل فنية 
هادفة وذلك من خالل تكييف األدوات املســتخدمة أو تكييف 
النشــاط، ومثال عىل ذلك: ال ميكن تطبيق نشــاط التلوين أو 
التصوير الفوتوغرايف مع األشخاص املكفوفني، لذا يتم العمل 
عىل إضافة التعديالت املناســبة باســتخدام الصور النافرة، 
استبدال األلوان بوسائل ملســية أخرى جاحظة كاملعجون أو 
الحىص، ... ليتمكن الشخص الكفيف من تنفيذ النشاط الفني 

وتحقيق األهداف العالجية املرجوة.
وأشارت عباس بالقول، ان هذا النوع من العالجات ال يطبق 
مع أشخاص مكفوفني يف لبنان بحيث يتم تنفيذ أنشطة فنية 

بسيطة معهم لكنها ليست عالجية هادفة.
وعاّم إذا كان لهذا النوع من العالجات إيجابيات عىل ســبيل 

الحرص يف لبنان؟
عالج املكفوفني يف لبنان بصيص نور يُرتجم بوسائل مكّيفة 

للتعبري اال انها ال تخلو من الصعوبات 
اومــأت االخصائية عالية عباس، إن العالجات غري الطبية 
أو تلــك التي تقوم عىل اســتخدام تقنيــة محددة )كالرقص، 
املوســيقى واليوغا، ...( ومنها العالج بالفن بدأت تثمر حيث 
أظهــرت نتائج فّعالة فيام يخص متابعة األمراض النفســية 

والنفس- جسدية. 
وغمزت اىل انــه يف لبنان، يبقى موضوع تنفيذ هذا النوع 
من العالجات مع األشــخاص املكفوفني صعًبا، وذلك بســبب 
الحاجــة إىل رضورة تأمني التجهيزات واألدوات املطلوبة لهذا 
النوع من العــالج )برايل، طابعة خاصة بالصور النافرة، ...( 
وتكييف املكان باإلضافة لألدوات مبا يتناســب مع احتياجات 

الكفيف وما يستتبعها من تكاليف مادية عالية.

 قيادتا »أمل« وحزب الله بقاعاً: الكتمال
عـــــــقـــــــد اإلســـــــتـــــــحـــــــقـــــــاقـــــــات 
ــا ــدهـ ــيـ ــواعـ ــي مـ ــ الــــدســــتــــوريّــــة فـ

تناولــت قيادتا حركة »أمل« وحزب الله يف البقاع خالل 
اجتامع مشــرتك عقد يف مكتب قيــادة الحركة يف بعلبك 
،األوضاع الصعبة التي تعيشها مختلف املؤسسات الرسمية، 
فأكد املجتمعون وقوفهم إىل جانبها ودعمها لتســتمر يف 
خدمــة املواطنني واألهل، كام أكدوا عىل اســتمرار خلية 
األزمة عىل مســتوى منطقة البقاع، يف عملها ومتابعاتها 
لسائر الشــؤون الحياتية واإلمنائية للمواطنني، مشددين 
عــىل رضورة إنطالق العام الدرايس يف موعده حرصاً عىل 

مستقبل أبنائنا ومجتمعنا املقاوم املعطاء«.
وأعــرب املجتمعون عن رفضهم »ظاهرة قطع األشــجار 
العشــوائية ملا لهــا من أرضار بيئيــة وحياتية عىل عموم  
املنطقــة، مؤكدين  رضورة أن تتحمل األجهزة األمنية كامل 
دورها يف مكافحة هذه الظاهرة ومحاسبة املسؤولني عنها«.
واكدوا »رضورة اكتامل عقد اإلســتحقاقات الدستورية 
يف مواعيدهــا املقررة، ويقدرون عاليــا دور الجمهورية 
اإلســالمية اإليرانية يف دعم لبنان وتلبية حاجاته امللحة، 
وخاصــة مبوضوع الهبة إلنارة عتمــة اللبنانيني، وندعو 
الدولــة اللبنانية لإلرساع يف تلقفها، وشــكر الجمهورية 
اإلسالمية عىل تقدمياتها ووقوفها الدائم إىل جانب لبنان«.

ــوي«  ــق ــان ال ــن ــب اقـــتـــراح قــانــون مــن »ل
ــة ــّيـ ــزائـ ــجـ ـــات الـ ــم ــاكـ ــحـ بـــشـــأن املـ

َم تكّتل لبنان القوي باقرتاح قانون تعديل املاّدة ٣٦2  تقــدَّ
من قانون أصول املحاكامت الجزائّية.

ويف التفاصيــل، اقترَص هذا الّتعديــل أوَّالً ناحية إضافة 
درجــات الّتقايض عمالً مبوجب احرتام مبدأ الّتقايض عىل 
درجتني، ثانياً حق املّدعي يف استئناف قرارات هيئة الّتحقيق 
الخاّصة ومتييزها ووضع ضوابط ومهل لكل مرحلة تقايض 
عمالً بحقوق اإلنســان وحق الّدفــاع املنصوص بالقوانني 

والّدساتري وتحقيق العدالة.
كام تضمن تشكيل الهيئة الّتي تضم قاض رديف يف حال 

تخّل األصيل عن القيام بواجباته ضمن املهل املذكورة.

التمهيديّة  ــات  ــجــواب االســت ــاشــرة   مــب
ــار الـــتـــلـــيـــل ــ ــجـ ــ ــفـ ــ فــــــي مــــلــــف انـ

بارش رئيس الغرفة الرابعة ملحكمة التمييز  القايض عفيف 
الحكيم جلســات اســتجواب املوقوفني متهيدياً يف قضية 
انفجــار خزان املحروقات يف بلدة التليل العكارية الذي وقع 
يف آب مــن العام 2021 وأدى اىل ســقوط عدد من القتىل 
والجرحى من مدنيني وعســكريني، علامً أن عدداً من أهايل 
الجرحــى والضحايا كانوا قد تقدموا بإدعاءات شــخصية 

بواسطة وكيلهم القانوين املحامي رشبل عرب.
تجدر اإلشــارة اىل أن مجلس القضاء األعىل كان قد وافق 
يف ترشين الثاين املايض عىل تعيني رئيس محكمة الجنايات 
يف البقاع القايض عل عراجي محققاً عدلياً يف قضية التليل 

بناًء عىل اقرتاح وزير العدل.

ــضــى بــحــث مـــع ســفــيــر الــصــيــن آلـــّيـــة العمل  املــرت
ــاء »الــــكــــونــــســــرفــــتــــوار« ــ ــنـ ــ ــروع بـ ــ ــ ــش ــ ــ ــي م ــ ــ ف

يف  الثقافة  وزير  إستقبل 
االعامل  ترصيــف  حكومة 
القايض محمد وسام املرتىض 
يف مكتبه يف قرص الصنائع، 
لبنان  يف  الصيني  الســفري 
تشــيجان منيجيان. وكانت 
مناسبة تم خاللها التداول يف 
شؤون عامة محلية ودولية 
عىل  الحاصلة  والتطــورات 

مختلف الصعد. 
وتطرق اللقاء إىل آلية العمل 
الجاريــة يف مــرشوع بناء 

املعهد الوطني العايل للموسيقى 
»الكونســوفتوار« واملرحلة  يف 

عملية البناء التي انجزت حتى اليوم  يف محلة 
ضبية بهبة وتنفيذ من دولة الصني. وتم اإلتفاق 
عــىل تنظيم جولة ميدانية لتفقد موقع البناء 
مبعية رئيس مجلس الوزراء االســتاذ نجيب 
ميقايت بعد التشاور معه وتحديد الوقت الذي 

يناسب دولته. 
بدوره، أعرب الســفري الصيني عن »تقدير 
بالده للبنان وللدور املهم الذي ميكن أن يؤديه 
مستقبال يف مختلف املجاالت ويف محيطه«. 
كام جدد السفري الصيني ابداء استعداد بالده 
»للتعاون مع لبنان يف املجاالت كافة عىل غرار 

ما هو حاصل يف مــرشوع »الكونرسفتوار« 
الجارية اعامل تشييده يف الضبية«. 

والتقــى وزيــر الثقافة نقيــب محرتيف 
املوســيقي والغناء يف لبنان، رئيس صندوق 
التعاضد املوحد للفنانني فريد بو ســعيد عىل 
رأس وفــد ضم نائب الرئيــس جو برودجيان، 
املوسيقار محي الدين الغايل وجربان نجم. وتم 
التداول يف موضوع املســتوى الهابط لبعض 
االغنيات اللبنانية مام ينعكس سلبا عىل الذوق 
العام والقيم اللبنانية والرتاث اللبناين الراقي. 
وتــم التداول يف جملة افكار للتعامل مع هذه 

االزمة.

املرتض مستقبالً السفري الصيني

 أهالـــــــــــــــي العالقيـــــــــــــــن فـــــــــــــــي تركيـــــــــــــــا: مـــــــــــــــا يُشـــــــــــــــاع
ــــــة ـــ ـــ ـــ ــــــن الصح ـــ ـــ ـــ ـــارٍ م ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــب ع ـــ ـــ ــــــف أو تعذي ـــ ـــ ـــ ــــــن تعني ـــ ـــ ـــ ع

خالل االعتصام

نظّــم أهايل العالقني يف تركيا، تحّركًا يف 
العبدة، وتوّجهوا بالّشــكر  منطقة ببنني - 
والّتقديــر إىل »كّل من ســاهم يف إيصال 
الّصــوت، ومتابعــة القضّية مــع الّدولة 
الرّتكّيــة عرب الّســفارة اللّبنانّية يف تركيا، 

الّتــي تقوم بجهد كبري لحّل هذه األزمة«.
وأشــاروا يف بيان، إىل أّن »الّشكر أيًضا 
للوســائل اإلعالمّية وللّنــواب الّذين التقوا 
وزيــر الّداخلّيــة والهيئة العليــا لإلغاثة، 
والّشــكر املقّدر والخاص للّسفارة اللّبنانّية 

يف تركيا«.
وأكّــد األهايل أّن »ما يُشــاع عن تعنيف 
أو تعذيــب عار من الصّحــة، وهناك لهفة 
العالقــني، وهناك  كبرية ألهــايل وأّمهات 
أيًضا ضغط كبري يف مراكز الّتوقيف وأعداد 
كبــرية ملهاجرين غــري رشعّيني من مختلف 
البــالد، ولرتكيا قوانني نحرتمها ونثّمن ذلك، 
يك تحمــي بلدها؛ وكلّنا ثقــة يف تعاملها 
اإلنساين مع أهلنا وشــبابنا«، معربني عن 
أملهم أن »يعود أبناؤهم يف القريب العاجل«.

بمحاكمة لــلــمــطــالــبــة  ــار  عــك فـــي  ــصــام   اعــت
مــافــيــا الـــهـــجـــرة عــبــر »قـــــــوارب املــــوت«

خالل االعتصام

نظــم اعتصام يف عكار، بدعوة من »اتحاد 
لجــان حق العــودة« )حــق(، للمطالبة بـ 
»محاكمة مافيا الهجــرة عرب قوارب املوت، 
وتضامنا مع عوائل الشــهداء واملفقودين يف 
مخيــم نهر البارد«، يف حضور قادة الفصائل 

واللجنة الشعبية وفاعليات.
بداية، تحدث عضو قيادة االتحاد يف لبنان عل 
السعيد، وأثنى عىل »الدور الوطني ألبناء املخيم 
الذين هّبوا ملتابعة املأســاة والوقوف إىل جانب 
عوائل الشهداء وإحضار جثامينهم واملشاركة 
الفاعلة مبواكب التشييع«، تاله عمر عبد العال 
الذي القى كلمة عوائل الشهداء مطالبا الجهات 
املعنية ب«العمل عىل إنهاء معاناة الالجئني يف 

املخيم وعموم مخيامت لبنان«.
ثــم طالب ابو لواء موعد باســم الفصائل 
واللجــان الشــعبية الفلســطينية  القضاء 
اللبنــاين بـ »االهتامم مبلــف التحقيق مع 
املتورطــني بهــذه الكارثة ومحاســبتهم«، 
وحذر مــن »محاوالت التمييع واطالق رساح 
املجرمني«، اما عضو املكتب السيايس للجبهة 
الدميوقراطية لتحرير فلسطني اركان بدر )ابو 

لؤي(  فنوه بـ »الجهود التي بذلت ملتابعة امللف، 
ودعا سفري دولة فلسطني اىل »انجاز فحوص 
DNA للتعرف عــىل الجثامني وتكليف فريق 
من املحامني لتقديم دعوى قضائية جامعية 
لكل عائالت الشــهداء واملفقودين ضد أفراد 
مافيا الهجرة التي مارست كل أشكال التهديد 
للقبطان واملهاجرين معه، وتسببت باملجزرة 
البشــعة«، مشددا عىل »تحقيق العدالة بحق 
كل مــن يثبــت تورطه مع هــذه العصابة، 
رأفة بالشــهداء واملفقودين الفلســطينيني 
واللبنانيني والسوريني، وانصافهم والتعويض 

عىل عائالتهم«.
وختم داعيا إىل »استخالص الدروس والعرب 
من مأســاة قارب املوت ومعالجة األســباب 
الحقيقية التــي دفعت وتدفع بالالجئني إىل 
الهجرة املحفوفــة باملخاطر، بحثا عن لقمة 
الكرمية  العيش والحقوق اإلنسانية والحياة 
والكرامــة«، مطالبا بـــ »خطة انقاذ وطني 
واقتصادي، تســتجيب الحتياجات الالجئني 
يف لبنان، ومخيم نهر البارد واستكامل أعامره 

وتوفري خطة طوارىء شاملة ألبنائه«.

عمليّـــــــــــــــة دهـــــــــــــــم وتوقيـــــــــــــــف مطلـــــــــــــــوب 
فـــــــــــــــي حـــــــــــــــي الشـــــــــــــــراونة – بعلبـــــــــــــــك

أعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية 
التوجيه يف بيــان لها انه: بتاريخ 
2٩ / ٩ / 2022، دهمــت قــوة من 
الجيــش يف حي الرشاونة – بعلبك 
منــزل املواطــن )أ.ج.( وأوقفته، 
وهو مطلوب مبوجب عدة مذكرات 
توقيف بجرم إطالق النار يف اتجاه 
دورية للجيش وعىل مركز عسكري. 
كام ضبطت ذخرية حربية وسيارة 

نوع جيب من دون أوراق قانونية.
ســلمت املضبوطــات، وبورش 
التحقيــق مع املوقــوف بإرشاف 

القضاء املختص.
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االختيار أناقة  املوضة  نحن  نكون  أن  جرأة  ينقصنا  واملبالغة  االبتذال  عن  بعيداً 
وهي »شــكل من أشــكال التعبري عن الذات واالستقاللية 
يف فــرة ومكان معينني ويف ســياق محدد مــن املالبس، 
األحذية، منــط الحياة، االكسســوارات، املاكياج، ترسيحات 
الشــعر...«  وقد باتت تتعداها إىل اللهجة والكالم، واستعامل 
العبارات واللغة، فضال عــن املقتنيات، االهتاممات العرصية 

التكنولوجية وابوابها الواسعة...
إن ميل الشــخص للتأثر باملوضة الشائعة يف زمن ومكان 
ما، لها عالقة مبارشة بشخصيته وحالته النفسية من جهة، 
قناعاته من جهة أخــرى، وقدرته املادية واالجتامعية كذلك. 
ففي حني يتبع البعض املوضة بحذافريها دون تعريب وانتقاء، 
يحجــم البعض اآلخرعن اتبــاع املوضة وبتحجــرون داخل 
املتعارف لديهم مام اعتادوا عليــه معرفيا ومجتمعيا، وتبقى 
قلة تنتقي ما يناســبها باعتدال جميل ينكهون فيه ما لديهم 

بلمحات جميلة.
املراهقــون هم  من أكــر الناس تأثــرا باملوضة، علام أن 
األطفال دون ســن املراهقة مييلون اىل اتباعها بإفراط أيضا. 
فام هي املوضــة األكر رواجا بني املراهقني؟ كيف تؤثر فيهم 

سلبا وإيجابا؟  
قبل البدء بهذين العنوانني، لنحدد العوامل التي تؤثر بنسبة 

اتباع املوضة واتجاهاتها:
- العمر

يختلف اتباع املوضة بحســب الفئات العمرية، فلكل عمر 
اتجاه وأســلوب قد ال يتمىش مع عمر آخر، رغم اســتثناءات 
عديدة يف بعض األحيان بحيث ترى كهال أو متقدما يف العمر 

مثال يتبع موضة شاب يف العرشين والعكس صحيح.
- الكتلة الجسمية

غالبــا ما يؤثر شــكل الجســم من حيث الــوزن والطول 
والعــرض... إىل التحكم بأنواع املوضة املتبعــة. إذ قد تدرج 
موضة  تتطلب أجسادا نحيلة ، فيعمد تلقائيا من لديهم سمنة 
اىل تفاديها. وهنا ايضا للقاعدة اســتثناء إذ يلجا البعض إىل 

االتباع األعمى دون مراعاة موضوع األناقة واللياقة.
- األماكن

لألماكن تأثري كبري يف مــا ميكن اعتامده من املوضة فام 
ميكن ارتداؤه يف ســهرة عىل البحر، قد ال يرتدى يف ســهرة 
قروية، وما قد  يقال يف مكان أو يغنى مثال ال ينفع يف مكان 

آخر.
نفس األمر يف اختالف الدول أو حتى املناطق فانفتاح بعض 
املناطق يبيح اتباع موضة قد تكون ممنوعة يف مناطق أخرى.

- املجتمعات
للمجتمع دور كبري يف تحديــد املوضة، ونحن هنا نتحدث 
عن البيئة الثقافية العرفية... فرغم سعي البعض لكرس العرف 
املجتمعي واتباع موضة مخالفة لألعراف، إال أنه يبقى للعرف 
املجتمعي سطوة عىل ذلك، وهنا ميكننا اإلشارة إىل املجتمعات 

الرشقية والغربية رغم التداخل الكبري الحاصل.
موضة املراهقني اليوم:

{ الفتيات {
- البنطــال الواســع واملمزق، أو مختلــف الطول والخرص 

)العايل أو املنخفض(
- التنورة املبالغ يف قرصها، والفســاتني املشقوقة الجنب، 

مكشوفة الصدر والظهر
- الســرة القصرية، او املكشــوفة األكتاف، وأخرى مبالغ 
يف وســعها أو طولها، املصنوعة من انواع أقمشة مختلفة 

ومرصعة باملعادن والخرز.
- أقراط االذن املتعددة، وأقراط الشفاه والحاجب والرسة.

- الشعر الجريء االلوان. بخصل فاقعة، او املموج والحيوي 
القصري والطويل

- االكسســوارات، أســاور جلدية ومنية، أطواق مبعاين 
مختلفة تشــكل فكرة وتعبريا الهتامم مــا، الخواتم ااكثرية 

واملتعددة.
- الحقائب امللونة الكبرية الحجم أو الصغرية والغريبة

- األحذيــة الضخمة مــن رياضية أو مفتوحــة، أو حتى 
األحذية ذات الكعب العايل 

- االظافر الطويلة وامللونة
- املاكيــاج، وميل بعضهن للفيلــر والبوتوكس وغريه يف 

اعامر صغرية.

{ الذكور {
- الرساويل الضيقة القطنية والـ )جينز)

- الرساويل املمزقة 
- األحذية الضخمة وامللونة

- االكسســوارات كالحلق، األســاور الجلديــة واملعدنية، 
الخواتم املتعددة، االطواق املعدنية والجلدية مختلفة التعابري 

واملعاين
- الشعر الطويل املنفوش، واللحى املطلقة

- السرات امللونة واملزركشة، واخرى زينت بكتابات وجمل 
شهرية ومعروفة

ولدى كل من اإلناث والذكور مزايا مشركة
- طريقة امليش املتثاقلة، بحيث ال يرفعون معها رجلهم عن 

االرض
- امليل للنقاش والعناد، وحتى الالمباالة واالزدراء يف التعبري
- اســتعامل ألفاظ »ترند«  بالنســبة لهم، من مصطلحات 
أجنبية أو حتى عبارات باللغة املحكية أخذت رواجا من مشهد 

كوميدي أو درامي. 
»عم فيب، شو يا برو، له يا مان...«
- نزعة نحو تقليد النجوم املعروفني

- امليل إىل التدخني وتجريــب كل أنواعه ؤابرزها اليوم هي 
))vape الـ

- مشــاركة أخبار نيتفليكس مثال او األلعاب األكر رواجا، 
ومشاركة اللعب مرات عديدة.

- التاتو وصيحاته واملبالغة فيه
الكبري  التكنولوجي  لقد شكلت وســائل االعالم واالنفتاح 

البحث والتواصل  عرب مواقع 
املوضة  عىل  نافذة  وغريها، 
وأشــكالها، وأوصلت العديد 
مــن متابعيهــا ال ســيام 

املراهثني إىل الهوس.
ففــي حــني تلجــأ هذه 
الوسائل إىل تسليط األضواء 
وتقديم  املشــاهري،  عــىل 
املبالغة  مبحتــوى  املوضة 
يف الجامل والتأثري السمعي 
والبــرصي، يف قالب يوحي 
وكأن هــذه التفاصيل تؤدي 
إىل رفاهيــة الســعادة يف 
حيــاة أكــر رىض وجامل، 

يخلق هذا املحتوى حامسة لدى املشاهد ويكون معديا بشدة، 
بحيث يقلده البعض ويعمد من يرى املقلدين إىل تقليدهم.

عززت املوضة حياة الناس، بتمكينهم ارتداء صيحات وأزياء 
مختلفة ،حققوا عند اختيارها اســتقاللية يف التفكري، وعند 
دمجها صورة عربت الكثري عام يف دواخلهم، كام شكلت لهم 
متنفســا للتعبري عن ذواتهم، يف إطار يدخل لديهم الكثري من 

الرضا والثقة بالنفس، ومصدرا لإلطراء واإلعجاب أحيانا.
تبقى األهمية يف  مدى الغــرق والغوص، ويف التمكن من 
االنتقاء ، ملالءمة هذه املوضة بالشكل واملوقع واملكان وغريها 
من التفاصيل. فــال ضريأن يدخل بعضهــا غرابة جميلة أو 
إضافات نافرة وإمنا بقالب أنيق، يبعد عن التقليد الحريف الغري 

الئق للكثري من التفاصيل.

{ تأثري املوضة عىل املراهقني والطالب {
تســيطر املوضة عىل حياة املراهقني يف يومنا هذا بشكل 
مقلق.فراهم منغمسني يف االهتامم بشكلهم ومظهرهم،من 
ترسيحاتهــم إىل أزيائهــم، مقتنياتهم، حليهــم، الفاظهم، 
هواياتهم... فيدققــون يف تفاصيل التفاصيل، لدرجة تقارب 

الهوس.
- يبالغون يف البحث واملشــاهدة ومتابعــة آخر صيحات 

املوضة يف كل وجوهها
- يضيفون أعباء إضافية فوق أعباء األهل لرشاء ما يريدون 

»Brand« وغالبا ما يشرطون أن تكون السلع اصلية و،
- يتنمــرون ويتعرضون للتنمر يف حال فاتهم علم مبوضة 

رائجة وعدم اتباعها
- يعانون عقــدة نقص وقلق وشــعور بالغضب والنفور، 
وحتى االكتئاب إذا مل يتمكنوا من تحقيق اقتناء ما يريدون، او 

حتى الظهور كام يريدون.
- ينهمكون يف همهم الجديد ويبتعدون عن جوهر األشياء 

كتعلمهم مثال قيقرصون يف دروسهم.
- يصبــح لديهم طقوســهم وأحاديثهم ومثلهــم التي ال 
يســتطيعون إدراك وهمها برسعة، وال يســتجمعون القدرة 

ملخالفة موجة املوضة املتبعــة فيعتربهم مجتمع االصدقاء 
رجعيني.

- يرســمون اطرا مبالغة للجامل والتأثــري، والتي تكون 
بغالبيتها تسويقا ممنهج ينال من عقولهم.

 - التعرض املبكر للحقن باملواد التجميلية، او التاتو وغريه، ما 
يخلف مشاكل غري مستحبة عىل برشتهم وعليهم ألعوام تأيت.

{ حالة عابرة أم مرضية {
يتساءل الكل، هل يعترب الهوس باملوضة يف فرة املراهقة 

حالة عابرة ان حالة مرضية تستوجب تدخال
إن املبالغــة يف كل يشء ترك آثارا ســلبية، وتكون أحيانا 
تعبريا عن احتياج او نقص معــني. تكمن املبالغة يف فقدان 
الثقة بالنفس أحيانــا، أو تفاقم الثقة اىل حد كبري. وكام يف 
كل الحاالت التــي يتعرضلها املراهق يكون االهتامم واالحتواء 
أهم وانجع الحلول لحثه عىل االعتدال والتفكري، ولخلق مسار 

أمان يستشعره داخله فيحفزه عىل التفكرياملنطقي والسليم.
ولعل هذه الحلول تتطلب جهود األرسة وجهود املؤسســة 
التعليميــة بكادرها.بحيث يعي االثنان حساســية هذا العمر 
املراهــق وال اهتامماته وميوله،  فال يســخفون احتياجات 
الشواهد، ويبادرون  يناقشون، يســتحضلون  بل يستمعون، 

باهتامم واحتواء الحساس املراهق وشعوره.
الكثري مــن التزعية واإلرشــاد يف برنامج يهــدف لتنمية 
الشــخصية والذكاء االجتامعي ميكن املراهق من كرس سطوة 
املوضة الزائفة التي يفرضها اإلعالم واإلعالن، ومتكنه من تفهم 
حاجاته وشخصيته، متكنه من حب نفسه وتقديرها. فيعلم بانه 

حالة فريدة ال تساق بالتقليد بل تختار ما يناسبها حقا .
قد يتفاقم هــوس املراهقني احيانا لدرجــة تتطلب تدخل 
اخصاىي نفيس يساعده يف استعادة الثثة بنفشه ويصوبه 
نحو االنعتاق من إدمان الهوس، ليتعلم أن يختار ما يناشــبه 

كحالة فريدة .
نحن يف مجتمعات نــذوب فيها بالكل، تنقصنا الجراة عىل 

ان نكون نحن.

للرجال .. تدابير ملنع احتشاء عضلة القلب !!

احتشــاء عضلة القلــب أو النوبة القلبية 
التاجي  الرشيــان  انــواع متالزمة  احد  هو 
الحــادة التي هي عندما يحصل انســداد يف 
الرشايني التاجية، و ال تصل كمية كافية من 
االوكســجني اىل عضلة القلب. ينتج احتشاء 
عضلة القلب بســبب انســداد يف الرشايني 
املغذيــة لعضلة القلب، مام يــؤدي إىل تلف 

األنسجة بسبب نقص االوكسجني.
تعترب أمــراض القلب واألوعيــة الدموية 
السبب الرئييس للوفيات يف العامل، و يالحظ 
الوفاة بســبب احتشاء عضلة  ارتفاع نسبة 
القلب والجلطة الدماغيــة بني الرجال الذين 

هم دون 40 عاما.
كاشــوخ،  يكاتريينا  الدكتــورة  وتوضح 
الخبرية يف مخترب Hemotest، أســباب هذه 
الظاهرة، وكذلك كيفية الحامية من األمراض 

الخطرية.
وتقــول: »تكمن خطــورة غالبية أمراض 
القلب واألوعيــة الدموية يف أنها تتطور من 
دون أعــراض يف مراحلها األوىل. لذلك يجب 
عىل اإلنسان مثل السيارات، الخضوع سنويا 
لفحوصات دورية، لتشــخيص املشــكالت 

املخفية وعالجها«.
ووفقا لها، ينسب التوتر املستمر وقلة النوم 
إىل العوامل التي تؤثر ســلبا يف عمل القلب. 
باإلضافة إىل أن التدخــني والنظام الغذايئ، 
وهو أمر شــائع بني الرجال، يؤدي إىل تلف 
األوعية الدموية، ما يؤدي إىل ارتفاع ضغط 
الدم، وضعف تدفق الدم إىل القلب واألنسجة 
األخرى بسبب اللطخات يف األوعية الدموية.

ليست  معروفة  مشكالت  »وهناك  وتقول: 
ذات طابع طبي. فالرجــال مييلون عادة إىل 
االحتفاظ بعواطفهم والتوتر يف أنفســهم، 
دون أن يهتموا بــأمل يف القلب أو اضطراب 
أنهم  الوجه. كام  الرؤية وتخــدر  أو  الحركة 
عادة يؤجلــون زيارة الطبيــب إىل اللحظة 

األخرية وال يتناولون األدوية املوصوفة«.
العائلة ميكن أن  وتشــري الخبرية، إىل أن 
تلعــب دورا يف وقاية الرجل مــن اإلصابة 

الدماغية.  الجلطة  أو  القلب  باحتشاء عضلة 
فكــام هو معروف النســاء أكــر اهتامما 
بالحالــة الصحية، لذلــك ميكنهن مالحظة 
العالمات التي تشــري إىل املرض مثل التعب 

وآالمل الصدر واالضطرابات العصبية.
وتضيــف: »ال تتجاهلن هذه الشــكاوى، 
واطلنب من الرجل أن يراجع الطبيب بشأنها. 
وحتى إذا كان الرجل ال يشــعر بأي أعراض، 
يجب إقناعه برضورة إجراء فحص ســنوي 

لكشف أي مشكلة مخفية«.
أمراض  مــن  للوقاية  وتضيــف،  وتتابع: 
القلــب واألوعية الدمويــة، يجب عىل األقل 
إجراء تحليل دم لتحديد مستوى الكوليسرول 
وبروتــني تروبونني 1 ، الــذي يختلط بالدم 
عند تلف عضلة القلب، وكذلك إجراء تخطيط 

للقلب وغري ذلك.
اإلصابة  مخاطر  لتقليل  الدكتورة،  وتنصح 
باتباع منط حيــاة صحي، ونوم  باألمراض، 
جيد، ونشــاط بدين منتظــم، واتباع نظام 

غذايئ غني بالفيتامينات واملعادن.
تغيري السلوكيات التي قد تؤذي القلب

الفواكه  مثل  الصحيــة،  األطعمة  -تناول 
والخــرضاوات الطازجــة واألطعمة األخرى 

الغنية باأللياف.
-تناول كميات أقل من الدهون يف اللحوم 
املصنَّعة )مثل  األلبان واألطعمــة  ومنتجات 
دة أو وجبات العشــاء التي ميكن  البيتزا املجمَّ
التحدث  وينبغي  املايكرويف(،  يف  تحضريها 
إىل الطبيب حول كميــة الدهون التي ينبغي 

تناولها وما ِهَي أنواعها.
-إنقــاص الوزن يف حال كان الشــخص 

بوزٍن زائٍد.
-الحفاظ عىل النشاط من خالل استخدام 

األوزان أو امليش.
الخمرة  أو معاقرة  التدخــني  -التوقُّف عن 
أو تعاطي العقاقــري، وميكن أن يكون األمر 
صعًبــا، لذلك ينبغي التحــدث إىل الطبيب أو 
م النصــح حول كيفيــة الحصول عىل  ُمقدِّ

املساعدة.

ــمــر«بـــــشـــــرى ســــــــــــاّرة..  ــزهــاي ــد يــؤّخــر »أل عــقــار  جــدي

الجّوي الهباء  تأثير  تكشف  دراســة  كارثّية«..  »نتائج 
ــان ــسـ ــون فـــي صــحــة اإلنـ ــربـ ــكـ وثـــانـــي أوكـــســـيـــد الـ

كرت العقاقري التي مل تسفر عن نتيجة لعالج 
مرض ألزهامير، إال أن دراســة جديدة كشفت عن 
نتائج جيدة  التوصل اىل عقــار تجريبي حقــق 
إيســاي وبيوجن  املرىض. وأوضحت رشكتا  عىل 
أن عقارهــام التجريبي ملــرض ألزهامير أبطأ من 
شــملت  تجربة  يف  والوظيفي  اإلدرايك  التدهور 
عــدداً كبرياً مــن املرىض يف مراحــل مبكرة من 

اإلصابة.
بدوره، قال رونالد بيرســن، مدير مركز أبحاث 
ألزهامير يف مايو كلينك مبدينة روتشسر بوالية 
مينيســوتا تعليقا عىل نتائج دراسة عىل العقار 
الجديد نرشت يف وقت متأخر من مســاء أول من 
أمس الثالثاء »إنه ليس تأثــريا كبريا، لكنه تأثري 

إيجايب«.
وأبطأ عقار ليكامناب من تفاقم املرض بنســبة 
27 باملئــة مقارنة بعالج وهمــي، ليحقق الهدف 
الرئييس للدراسة، وهو ما قد يعطي أمال للمرىض 
وعائالتهم الذين يتوقون للحصول عىل عالج فعال.
يأيت الســباق لوقــف تدهور حالــة املصابني 
بألزهامير يف وقت من املتوقــع فيه أن يتضاعف 
تقريبا عدد األمريكيني الذيــن يعانون منه إىل 13 
مليونا بحلول عــام 2050، وفقا لرابطة ألزهامير، 
وهي منظمة صحية تطوعية تعنى برعاية املرىض 

واألبحاث الطبية.
ألزهامير، وهي  الدولية ملــرض  املنظمة  وقالت 

منظمة تجمع تحت مظلتها روابط عاملية ملكافحة 
املــرض، إن الرقم قد يصل عامليــا إىل 139 مليونا 

بحلول عام 2050 إذا مل يتم التوصل لعالج فعال.
وتســعى إيســاي، التي تقود برنامج الرشاكة 
لعقار ليكامناب وتشــارك فيه بالنصف، للحصول 
عــىل موافقة إدارة األغذيــة والعقاقري األمريكية 
)إف.دي.إيه( مبوجب مســار وتريته أرسع، ومن 

املتوقع صدور قرار مطلع كانون الثاين.
وقال الرئيس التنفيذي هارو نيتو للصحافيني يف 
طوكيو إن إيساي تهدف إىل الحصول عىل املوافقة 
الكاملة عىل العقار وتسويقه يف الواليات املتحدة 

وأوروبا واليابان بحلول نهاية عام 2023.
فيام أوضحــت رشكة إيســاي إن النتائج التي 
أفضت إليها الدراســة التي شــملت 1800 مريض 
تثبت النظرية القامئة منذ فرة طويلة والتي تفيد 
بــأن إزالة املخزونات املراكمــة من بروتني يطلق 
عليه أميلويد بيتا يف أدمغة مرىض املراحل املبكرة 

من ألزهامير ميكنها أن تبطئ تفاقم املرض.
يشار إىل أن العديد من رشكات األدوية مل تنجح 
حتى اآلن يف التوصل لعــالج ناجع للمرض الذي 
يرض بوظائف املخ ووصل عدد مرضاه حول العامل 

إىل نحو 55 مليونا.

اكتشــف علامء جامعة كاليفورنيا يف ســان 
دييغو وجامعة تكســاس يف أوسنت، أن تأثري غاز 
ثاين أوكسيد الكربون والهباء الجّوي عىل الصحة، 

يختلف من منطقة إىل أخرى.
 وتشري مجلة Science Advances، إىل أن تأثري 
تلوث الهواء يف صحة اإلنسان واالقتصاد والزراعة 
يختلف بصورة حادة من منطقة إىل أخرى، ويرتبط 

ات املناخية فيها. بالتغريُّ
وقد دمــج الباحثون النــامذج النظرية للمناخ 
البيانات التجريبية عن أرضار انبعاثات  العاملي مع 
الهباء الجّوي. والهباء الجّوي عبارة  امللوثة-  املواد 
عن جزيئات صلبة صغرية وقطرات سائلة تساهم 
يف تكوين الضباب الدخاين الذي ينبعث من املنشآت 
الصناعية ومحطات الطاقة وعوادم السيارات. وقد 
درس الباحثون مثاين مناطق رئيسية هي: الربازيل 
والصــني ورشق إفريقيا وأوروبــا الغربية والهند 
وإندونيســيا والواليات املتحدة األمريكية وجنوب 

إفريقيا.
للنموذج املســتخدم، أنتجت كل منطقة  ووفقاً 
مــن املناطق الثامين نفــس الكمية مــن الهباء 
الجّوي، مع مراعاة تأثري درجات الحرارة، وهطول 
األمطار، وجودة الهواء الســطحي. ثم ربطت هذه 
البيانــات بالعالقات املعروفة بــني املناخ وجودة 
والناتج  املحاصيل  وإنتاج  األطفال،  الهواء ووفيات 

وقارن  اإلجــاميل.  املحيل 
الخرباء يف الختام التكاليف 
اإلجامليــة  االجتامعيــة 
للتعــرض للهبــاء الجّوي 
االجتامعيــة  بالتكاليــف 
أوكســيد  ثاين  النبعاثات 
بها  املرتبطــة  الكربــون 
عاملية عن  ورسموا خرائط 
التأثري املركب للهباء الجّوي 

وثاين أوكسيد الكربون. 
وغالباً ما ينبعث ثاين أوكســيد الكربون سوية 
مع الهبــاء الجّوي خالل عملية احــراق الوقود، 
الجّوي مختلف. فتأثري  الغالف  ولكن تأثريهام يف 
غاز ثاين أوكسيد الكربون يف الغالف الجّوي نفسه 
أكر بغض النظر عن مصــدره ومكانه. أما تأثري 
الهباء الجّوي فإن تأثــريه يكون مركزاً بالقرب من 
مصدر انبعاثه، لذلك فــإن تأثريه يف املناخ يختلف 

من منطقة إىل أخرى.
و اتضــح للباحثــني، أن االنبعاثــات يف بعض 
املناطق تؤثر يف املنــاخ ويف نوعية الهواء 10-2 
مرات أكر من املناطق األخــرى. كام أن التكاليف 
االجتامعية لالنبعاثات تؤثر يف بعض األحيان يف 
املناطق املجاورة أكر من املنطقة التي ينبعث منها 
الهباء الجّوي. فمثالً، تؤدي االنبعاثات املحلية يف 
البلدان األوروبية إىل أربعة أضعاف وفيات األطفال 

خــارج أوروبا مقارنة بداخلهــا. ومع ذلك، الحظ 
الباحثون أن انبعاثات الهباء الجّوي دامئاً ما تكون 

ضارة لكل من املصدر وكوكب األرض بكامله.
هذا وكشــفت دراسة ســابقة أنه بحلول عام 
2025، من املحتمل جدا أن تصل مســتويات ثاين 
أكســيد الكربون يف الغالف الجوي إىل أعىل مام 
كانت عليه خــالل الفرة األكر دفئا منذ 3 ماليني 

و300 ألف عام.
وينــذر هذا الوضــع بتفاقم ظاهــرة الصوبة 
الزجاجية، وارتفاع درجات الحرارة عامليا، ومن ثم 

ارتفاع مستويات البحار وغرق السواحل.
وبعد أن نتجاوز مســتويات البليوسني من ثاين 
أكســيد الكربون بحلول عام 2025، ســتكون تلك 
املستويات غري مسبوقة يف أي وقت خالل الـ 15 
مليون سنة املاضية، منذ منتصف املناخ امليوسيني 

األمثل، وهو وقت كان أدفأ من البليوسني«.
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ــــــاً ــــــد تدريجي ــــــرة الرســــــمي الجدي ــــــن عــــــن تطبيــــــق ســــــعر صــــــرف اللي اعل
ــــــة ــــــى الرســــــوم الجمركي ــــــاً عل ــــــف ســــــُيطبق حالي ــــــي: ســــــعر الـــــــ 15 أل  ميقات
والبضائــــــع املســــــتوردة والقيمــــــة املضافــــــة والباقــــــي عبــــــر »تعاميــــــم املركــــــزي«

ــــــوؤليين وبحــــــث ــــــى املس ــــــه عل ــــــد االقتصــــــادي القطــــــري اســــــتكمل جولت  الوف
ــــــاده ــــــة اللبنانيــــــة فــــــي ب ــــــز العمال التعــــــاون فــــــي جميــــــع املجــــــاالت ومنهــــــا تعزي

ــــــية ــ ــ ــ ــــــة الشمســـ ــ ــ ــ ــــــــب الطاقـــ ــ ــ ــــــــب  لتركيـــ ــ ــ ــــــز التدريـــ ــ ــ ــ ــــــــح مركـــ ــ ــ افتتـــ
ـــّل ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــتعصيِة الح ـــ ـــ ـــ ـــر مس ـــ ـــ ـــ ـــ ـــا غي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــرة لكنّه ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــة كبي ـــ ـــ ـــ ــــــكيان: األزم ـــ ـــ ـــ بوش

ــل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع الخليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــث مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــين بحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة املهندسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد نقابـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وفـ
موضـــــــــــــــوع حجـــــــــــــــز امـــــــــــــــوال املودعيـــــــــــــــن والنقابـــــــــــــــة

»املركـــــــــــــــزي« يمـــــــــــــــدد العمـــــــــــــــل بالتعميـــــــــــــــم رقـــــــــــــــم161

قال رئيس حكومة ترصيف 
نجيب  اللبنانيــة  األعــال 
ســيطبق  لبنان  إن  ميقايت 
سعر رصف رســمي جديدا 
يبلــغ 15 ألف لــرة للدوالر 
اســتثناءات  مع  تدريجيــا 
أوليــة لتشــمل رســاميل 
وســداد  البنوك  )أصــول( 
والقروض  اإلسكان  قروض 
ستستمر  التي  الشــخصية 

عىل السعر الرسمي القديم.
يف مقابلــة مع رويرتز، 
سعى ميقايت إىل إزالة اللبس 
الذي حــدث األربعاء الفائت 
عندمــا قالــت وزارة املالية 
إن ســعر 1507 سينتهي يف 
األول من ترشين الثاين، يف 
إطار جهــود الدولة لتوحيد 

العديد من أسعار الرصف التي ظهرت خالل األزمة املالية.
وقال ميقايت إن الفجوة بني ســعر الســوق البالغ 38 ألفا 
ومعدالت أخرى يجب أن »تغلق عاجال أو آجال. يجب أن تتوازن 
األمــور، ال ميكــن أن تبقى هذه الهوة الكبرة بني ما يســمى 
سعر الرصف الرسمي وسعر رصف السوق. هذا األمر سيطبق 

بطريقة تدريجية«.
ويعد توحيد ســعر الرصف أحد املطالــب املنصوص عليها 
يف مســودة اتفاقية عىل مستوى املوظفني مع صندوق النقد 

الدويل يف نيسان.
وأضــاف ميقايت »ترصيح وزير املال أظهر وكأن كل األمور 
ستطبق يف لحظة واحدة، ال، سيكون يف استثناءات وسيكون 
يف أشياء تنفذ مبراحل معينة ليك تستطيع األمور أن تنتظم، 
الغايــة هو االنتظام. االنتظام ال يكون إال عندما نوحد ســعر 

الرصف وفقا لســعر السوق. هذا األمر سنأخذه بعني االعتبار، 
ســيحتاج إىل وقــت، نتمنــى أن يحصل االنتظــام بطريقة 

صحيحة«.
وقال ميقايت إن ســعر 15 ألف لرة ســينطبق مبدئيا عىل 
»الرســوم الجمركية وعىل البضائع املستوردة وعىل القيمة 
املضافة... أما الباقي فســيتم تدريجيــا عرب تعاميم وقرارات 

تصدر عن حاكم مرصف لبنان تحدد هذا املوضوع«.
ومىض يقول »ال يشء ســيحصل فــورا وفجأة. مثال اليوم 
يقولون القروض املأخوذة بالدوالر تسدد عىل أي سعر؟ عندنا 
األشخاص الطبيعيون الذين أخذوا قروضا لسكنهم أو أشيائهم 
الشــخصية، هذه سيظل ســعرها، ستعطى فرتة زمنية تبقى 
تســدد عىل 1507 لرة«. وقال »من اآلن إىل األول من ترشين 
الثاين ســيصدر تعاميم من حاكم مرصف لبنان وقرارات تحدد 

حيثيات هذا القرار وتحدد االستثناءات املطلوبة«. 

االقتصاد  وزيــر  التقــى 
حكومــة  يف  والتجــارة 
سالم  أمني  األعال  ترصيف 
يف مكتبــه يف الوزارة وفدا 
اقتصادياً قطريا ضم ممثلني 
عن وزارة التجارة والصناعة 
والداخلية  والصحة  والعمل 
ومسؤولني عن غرفة التجارة 
البحث  وتــم  والصناعــة، 
يف ســبل تنميــة العالقات 
عىل  والتجارية  االقتصادية 
املستويات كافة بني البلدين، 
مــع الرتكيــز عــىل فرص 
االســتثار والتعــاون بني 
الرشكات القطرية والرشكات 
اللبنانيــة يف مجال التجارة 

والخدمات. 
وقال الوزير سالم: »التقيت 
اليوم وفدا قطريا برئاســة 

وزارة التجارة القطرية ضم مندوبني عن وزارة العمل والصحة 
والداخليــة وغرفة التجــارة والصناعة يف قطر، وتداولنا يف 
إمكان التعاون االقتصادي بني بلدينا الشقيقني وخصوصا يف 
موضوع توفر الدعم للرشكات الصغرة واملتوسطة وامكانات 
االستثار الواعدة بني البلدين يف اطار اسرتاتيجية اقتصادية 
طويلة األمد. كا تم التشديد عىل تطوير التعاون بني الرشكات 
يف بلدينا وخصوصا يف املجاالت التجارية واالقتصادية ملا لذلك 

من مردود اقتصادي آمن عىل البلدين«.

{ املولوي { 
كــا زار الوفد   وزير الداخلية يف حكومة ترصيف االعال 

القايض بسام مولوي، يف مكتبه قبل ظهر امس.
وأبدى الوفد »استعداد قطر الســتقبال الكفاءات اللبنانية 
للعمل«، متمنني »إصدار حســن السرة والسلوك لألشخاص 

الراغبني بالعمل يف دولة قطر«.
وشــدد الوزير مولوي عىل »التنســيق مع الجهات املعنية 
يف قطر لتأمني املســتندات الالزمة تسهيالً إلجراءات االقامة 

للبنانيني، فضال عن التعاون االمني املشرتك«.

{ الحلبي {
 كــا زار الوفد وزير الرتبية والتعليم العايل عباس ورشح 
رئيــس الوفد رغبة قطــر يف قطاعيها الرســمي والخاص 
باســتقطاب الشــباب اللبنانيني من أصحــاب الكفاءات يف 

اختصاصات متعددة للعمل يف قطر ، بناء لتوجيهات واضحة 
من القيادة القطرية القاضية بتســهيل اإلجراءات وذلك بفتح 
فرص العمل امامهم إن كان مبارشة قبل كأس العامل لكرة القدم 

وبعده.
كــا زار الوفــد القطري نقابة املهندســني وتم البحث يف 
شــؤون عامة وقضايا فرص العمل يف مهنة الهندسة يف كل 

االختصاصات وأسواق العمل يف البلدين. 

{ بو حبيب {
والتقــي وزيــر الخارجية واملغرتبني الدكتــور عبدالله بو 
حبيب، وفدا  قطريا برئاســة مدير ادارة االســتخدام ومدير 
مكتب وكيل الوزارة املســاعد يف وزارة العمل القطرية نارص 
عبدالله املناعي ، وتم البحث يف »اهمية مســاهمة اللبنانيني 
من أصحاب الكفــاءات والخربات العلمية واملهنية، يف تأمني 
نجاح استضافة قطر لحدث كأس العامل لكرة القدم املزمع  يف 
شــهر ترشين الثاين املقبل، ملا لهذا الحدث األول من نوعه يف 

املنطقة من أهمية وقيمة مضافة للوطن العريب بأجمعه«.
كا تم التشــاور  بني الطرفني يف« إمكان انشــاء رشاكات 
صناعية وتجارية وســياحية. وجــرى االتفاق عىل وجوب 
مواكبــة وزارة الخارجية واملغرتبني لهذه العملية،  اىل جانب 
درس امكان التعاون مع وزارة العمل إلنشاء منصة الكرتونية 
للتسهيل عىل اللبنانيني الراغبني بالعمل يف دولة قطر الشقيقة 

التقدم للوظائف املتاحة«. 

افتتــح وزير الصناعة يف 
حكومــة ترصيــف االعال 
جورج بوشكيان مركز التدريب 
عــىل الطــرق النموذجيــة 
والفضــىل لرتكيــب الطاقة 
الشمســية يف كابالت لبنان 
- نهر ابراهيــم ، يف حضور 
املدير  االدارة  رئيس مجلــس 
العام لرشكة كابالت لبنان نبيل 
 IECD خــالط ، املدير العام لـ
 VIANNEY BASSE يف لبنان
، وعــدد من اصحاب ومديري 
بالطاقة  تعنى  التي  الرشكات 

الشمسية ومهتمني. 
والقى خالط كلمة اكد فيها 
»ان الهــدف من هذا املركز هو 
اعطاء املستهلك اللبناين نوعية 
عالية واالهتام بتطوير العمل 
يف ظل املشاكل الكربى التي 

حصلت يف موضوع الطاقة.
ونوه بوشــكيان يف كلمته باملرشوع، مؤكدا »أهمية الرشاكة 
بني القطاعــني العام والخاص من اجل تنمية القدرات املوجودة 
لدينا، وبناء مستقبل للبنان الجديد«. وقال: »رغم املشاكل التي مرت 
علينا، هناك معامل يف لبنان تتطابق اهدافها وطموحاتها معنا من 
اجل بناء مستقبل سليم ونظيف الوالدنا والجيالنا الصاعدة«، الفتا 
اىل ان »صناعة الطاقة ستساعد الصناعة ملا فيه خر املستهلك 
وستؤمن فرص العمل للشباب اللبناين يف لبنان والخارج«، معربا 
عن رسوره للقرار املتخذ بإنشــاء مراكز يف املحافظات اللبنانية، 

وموجها الشكر لـ IECD عىل دعمها للبنان يف كل املشاريع«.
وقال وزير الصناعة: »يرّسين أن أفتتح مع الســادة املسؤولني 
يف مؤسســة املقاييس واملواصفات اللبنانية ) ليبنور ( واملركز 
اللبناين لحفــظ الطاقة واملعهــد االورويب للتعاون والتنمية 
)IECD( وكابالت لبنــان، مركزَالتدريب عىل الطرق النموذجّية 
والفضىل لرتكيِب الطاقة الشمسية. تستضيُف كابالت لبنان املركز 
يف رحاِبها، عىل أن يُؤمِّن املعهُد االورويب املُدرِّبني لتأهيل الفرق 

الفّنية والتقنية والكهربائية عىل استخدام الوسائِل األكرث أماناً 
ونوعّية يف التجهيز«.

وأشــار اىل ان »هذا العمل املشرتك واملتقاطع يتمُّ يف رشاكة 
تاّمة ومســؤولية عالية بني القطاع العام املمثَّل بوزارة الصناعة 
وليبنور واملركز اللبناين لحفظ الطاقة التابع لوزارة الطاقة واملياه، 
والقطاع الخاص املُمّثل بكابالت لبنان، والرشيك االورويب املُتعاون 

.»IECD دامئاً مع لبنان
وختم: »أدرُك أن األزمة كبرة لكّنها غر مستعصيِة الحّل. طاملا 
دين ومتَِّحدين، ينجحون يف ابِتداعِ الحلول.  بقي اللبنانيون موحَّ
وشعُبنا مناضل، مثابر، شجاع، يواجه، ومثاٌل للعيش الواحد، ورمّز 
للوحدة بني األديان. لبنان يف التاريخ والحارض واملستقبل، ينبعُث 
ِتنا واســتعادة الثقة أن ينطلق مجّدداً نحو البناء  دامئاً. أملُنا بهمَّ

واالزدهار«.
ويف الختام كانت كلمة لـ Basse  تحدث فيها عن اهمية هذا 

املركز معلنا وقوف الجمعية اىل جانب كل املشاريع املنتجة.
بعد ذلك جال الوزير بوشكيان والحضور يف ارجاء املركز واملعمل 

واطلع عىل انتاجيته. 

أعلنت نقابة املهندسني يف 
بــروت ببيان، أن وفدا منها 
زار وزير املــال يف حكومة 
ترصيــف االعــال الدكتور 
يوسف الخليل يف مكتبه، وتم 
البحــث يف »عملية احتجاز 
أموال املودعني عموماً واموال 
نقابة املهندسني خصوصاً يف 
املصارف وكيفية اســرتجاع 

حقوق املودعني«. 
وضــم الوفد: رئيس اتحاد 
املهندســني اللبنانيني عارف 
ياسني ونائب النقيب جوزف 
مشــيلح وامني املال شــارل 
فاخــوري وعضــو مجلس 

النقابة عيل درويش.
وشدد الوفد عىل »رضورة 
اســرتداد حقــوق املودعني 
املهندســني  ونقابة  عموماً 

خصوصــاً، وكيفية تحصيل مّدخــرات النقابة املحتجزة لدى 
املصارف من دون وجه حق وبأساليب غر رشعية مخالفًة كل 
األنظمة والقوانني. وطلب الوفد تسهيل أمور النقابة للحصول 
عــىل حاجاتها املالية من )الدوالر األمريك( لتأمني متطلبات 
االستشــفاء للمهندســني/ت ولتأمني الحاجات التشــغيلية 

للنقابــة وخصوصا ان املؤسســات ال ميكنها ان تحصل عىل 
الدوالر من منصة صرفة حسب تعميم مرصف لبنان«.

ولفت البيان اىل أن »الوزير الخليل وعد الوفد بإثارة املوضوع 
ومتابعته مع حاكمية مرصف لبنان ومع بعض املصارف سعياً 
لتلبية هــذه املطالب والحاجات الرضورية خصوصاً أن تأمني 

استشفاء الناس له األولوية«.  

 صدر عن مــرصف لبنان 

تعميــم للمصــارف متعلّق 

األسايس رقم  القرار  بتعديل 

13384 تاريخ 16 كانون األول 

2021 )إجراءات اســتثنائية 

للســحوبات النقدية( املرفق 

بالتعميم األسايس رقم 161.   

وينــص التعميم الجديد عىل 

االستمرار بالتعميم االسايس 

رقم161. 

الوفد يف وزارة االقتصاد

خالل االفتتاح

الوفد عند الخليل

ــي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــول العراقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة الفيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــروض مناقصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــّض عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  َفـ
ــي«؟ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبق »اإليرانـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل يسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل.. هـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبوع املقبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ األسـ

يبدو أن امللفات السياســية الســاخنة 
طغت عىل الشــؤون الحياتيــة للمواطن، 
ومنهــا ملــف الكهرباء أحــد امللفات التي 
خّف وهجها يف ظل التطورات السياســية 
األخرة ومناقشــة وإقرار موازنة خلت من 
تطبيق خطة للكهرباء توقف نزيف عجزها 
املزمــن... هــذا التهميــش ال يُلغي األزمة 
املستفحلة يف التقنني الكهربايئ، عىل رغم 
عودة »مؤسسة كهرباء لبنان« إىل تشغيل 
وحــدة حرارية يف معمــل الزوق، وأخرى 
يف معمــل الجية، لتأمني الكهرباء للمرافق 
الحيوية مثل مرفــأ ومطار بروت واملَقاّر 
الرسمية...إلخ، وساعة تغذية فقط يومياً 
يف املناطق، بحسب مصادر »كهرباء لبنان« 

لـ«املركزية«.
مصــدر يف وزارة الطاقــة يُلفــت عرب 
»املركزية« إىل أن »أســباب سياسية تؤّخر 
استجرار الغاز املرصي وهي ذاتها قد تؤّخر 

اســتراد النفط اإليراين... فهناك ملفات تنتظر ضوءاً أخرض 
دوليــاً لتمريرها. من هنا، إن وزارة الطاقة غر مســؤولة عن 
التأخر الحاصل يف شــأن معالجــة ملف الكهرباء عىل رغم 
مساعيها الحثيثة لتأمني الفيول لزوم »كهرباء لبنان« لتجنيب 

اللبنانيني العتمة«.
ويكشــف املصدر عن »إطالق مناقصة عرب موقع »قانون 
الرشاء العام« واملديرية العامة للنفط، الستبدال النفط األسود 
العراقي بأي نوع فيول يحتاج إليه لبنان، عىل أن تُجرى عملية 

َفّض العروض األسبوع املقبل«.
ويف ما يخّص النفط اإليراين، يُشــر إىل أن »امللف ال يزال 

قيــد البحث واملتابعة، فقد أنهى الفريق الفني الشــق التقني 

من املوضوع، يبقى الشــق السيايس فهو قيد الدرس من قبل 

األطراف السياسية املعنّية«.

أما بالنســبة إىل اســتراد النفط من الجزائر يقول املصدر: 

تلقى الوزير فّياض دعوة إىل زيارة الجزائر وسيزورها الشهر 

املقبل.

يبــد أن القــرار الخارجي ال يتحكّم فقط باالســتحقاقات 

السياســية لكنه يُحكم قبضتــه أيضاً يف امللفات االقتصادية 

الحيوية... ويبقى ملف الكهرباء املثال األبرز واألول عىل مدى 

قدرة الخارج عىل َشل البالد متى أراد وانتشاله من القعر متى 

شاء! 

نســــــناس: عــــــودة االســــــتثمارات مشــــــروطة باالســــــتقرار السياســــــي النهائــــــي
اعترب الرئيس الســابق للمجلــس االقتصادي واالجتاعي 
ورئيــس الجمعية الخرية لطائفة الروم الكاثوليك يف بروت 
روجيه نســناس ان »البلد بحاجة اىل استقرار سيايس نهايئ 
املؤدي اىل عودة الثقة الداخلية والخارجية وحركة االستثارات 
،وان البلد ســيصمد بفضل ابنائه ومجتمعه وقطاعه الخاص. 
جــاء ذلك يف حديث ادىل  به نســناس ملجلــة »املال والعامل 

»االقتصادية.
وقال نسناس »اللبناين إنسان ناجح باإلضافة اىل أن نشاط 
القطاع الخاص واملبادرة الفردية سمحا للدولة بأن تبقى صامدة 
وتتجاوز العديد من املحن خالل هذه  الســنوات كلها وقد بقيت 
املؤسسات صامدة ومستمرة وشكلت قيمة مضافة لالقتصاد 
اللبناين . لألســف نعيش أوضاعا إقتصادية وإجتاعية صعبه 
جدا وهــي ناتجة عن ظروف وإجراءات وقــرارات اقتصادية 
خاطئه، وقد لفتنا النظر إليها مرارا« إن من خالل رئاستنا لتجمع 
رجــال األعال أو اخرا من خالل الكتابــني  اللذين أصدرتها 

وجمعت فيها بالتوافق آراء اكرث من 20 خبرا ».
 ان رؤيــة  »نهــوض لبنان«   ما هــو إال نتيجة توافق بعد 
الدراســة املتعمقة عىل سياسة اقتصادية اجتاعية ورؤية 
اقتصادية عىل املدى املتوسط والطويل. إن كل واحد منا خالل 
هذه الظروف الصعبة التي طالت كثرا، يحاول قدر املســتطاع 
ان يصمد ويستمر لكن املشاكل التي نواجهها اليوم اكرب بكثر 
ما مررنا به سابقا وقد اجربنا كرؤساء للمؤسسات ان نعطي 

املزيد من وقتنا لها.
واعلن نسناس ان الحل يف لبنان عىل صعيد الدولة هو بخطة 
اقتصادية إجتاعية عىل املدى املتوســط والطويل بالتوافق 
مع الجميع وضمن برنامج تنفيذي ومن يتوىل الســلطة، ولو 

تغرت ، سيطبقها كا حدث يف بلدان أخرى.
املطلوب مشاركة الجميع يف هذه الخطة ولهذا قامت فكرة 

إنشــاء املجلــس اإلقتصادي اإلجتاعــي، إذ أن املجتمع غني 
بخرباته وعلومه وقدراته ومن الرضوري مشاركته بالقرارات 
واألجراءات يف حال تم تطبيــق برنامج اقتصادي اجتاعي، 
وعىل هذا األســاس  ســتعود الثقة واالستثارات الخارجية 

خصوصا يف  حال وجود استقرار سيايس نهايئ يف البالد.
وعرب عن عدم تشاؤمه ، فمها كانت العقبات والحاجة اىل 
املال من الخارج يرى  أن املجتمع داخليا وخارجيا سيساعد عىل 
النهوض إذا أقتنع بأن البلد عىل طريق سليم فـي املدى املتوسط 
والطويل ، ولن يواجه مجددا املشاكل التي تتحول من سياسية 
اىل اقتصادية وأن الخطة ستنطلق ضمن إدارة حسنه وشفافه 
تلغي الهدر الفســاد. شعارنا اليوم هو الصمود واإلميان بالبلد 
رغم املأساة التي نعيشها. أنا مؤمن بصمود البلد بفضل أبنائه 

ومجتمعه والقطاع الخاص.
واكــد نســناس  ان  الكتاب أو الرؤيــه التي نفذها  انطالقا 
مــن مســؤوليايت. يف املايض مل يكــن للمجلس اإلجتاعي 
االقتصادي اي وجود وكان روجيه نســناس موجودا لتسير 
األعال وكان همه الوحيد أال ينىس أحد املجلس ريثا يتم تعيني 
هيئة ترصد لها ميزانية للعمل، وقد كانت مبادريت شخصية إذ 
ثبت يل أن الحوار والتوافق مهان جدا وممكنان. لقد أرشفت 
عىل إصدار الكتابني الذين أتوا ضمن رؤية مســتقبلية، طبعا 
قبــل حدوث األزمة الحاليــه التي غرت األرقام املوجوده لكن 
التوجه بقي ذاته ونحن نحتاج اىل اســتقرار ســيايس وثقة 

داخلية وخارجية . 
وابدى نســناس عدم خوفه عىل املستقبل، فاللبناين جبار 
وصاحــب مبادرة ولديه خربته ال ســيا تلــك املوجودة لدى 
الشــباب اللبناين الذي ترك لبنان للعمل خارجا وشــكل غنى 
للمؤسســات التي عمل بها. علينا االستفادة من العالقات التي 

بناها شبابنا يف الخارج .  
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كردستان في  اإلرهابيين  استهداف  تفاصيل  يكشف  الثورة«  »حرس 

اإلسرائيلية« »للشركات  عمان  سلطنة  ــواء  أجـ فتح  مــحــادثــات 

ــد حــضــورهــا ــي ــع ــســت تـــقـــدم كــبــيــر لـــلـــمـــعـــارضـــة واملـــــــــرأة ت
ــت  ــ ــوي ــ ــك ــ فــــــي االنـــــتـــــخـــــابـــــات الــــبــــرملــــانــــيــــة فــــــي ال

ــي الــعــســكــري ــن ــف ــا تــبــحــثــان الـــتـــعـــاون ال ــي ــطــان ــري لــيــبــيــا وب

أوضحــت القوات الربيــة يف حرس 
الجامعات  »استهداف  أّن  اإليراين  الثورة 
االنفصالية اإلرهابية يف إقليم كردستان 
الجامعات  هــذه  تدخل  بعد  جاء  العراق 
يف أعامل الشــغب األخــرة يف إيران، 
ومع عدم التفات إقليم شامل العراق إىل 

التحذيرات إلغالق مقراتهم«.
اإليرانية،  الربيّــة  القــوات  وطالبت 
يف بيان، »الحكومــة املركزية العراقية 
وحكومة إقليم شــامل العــراق بتحمل 
الجمهوريــة  تجــاه  مســؤولياتهم 

اإلسالمية كجارة لهم«. 
حرس  يف  الربيــة  القــوات  وأفادت 
الثورة بأّن »الصواريخ واملسّرات أصابت 
أغلب األهــداف ودمرتهــا«، مؤكدًة  أّن 

»سلسلة العمليات مستمرة حتى يتم نزع أسلحة املجموعات 
اإلرهابية«. 

يف غضون ذلــك، أعلن قائد القوات الربية يف حرس الثورة 
اإليراين العميد باكبور »إطالق 73 صاروخاً باليســتياً أرض-

أرض وعرشات الطائرات املسرة التي رضبت مقّرات اإلرهابيني 
يف كردستان العراق«.

وأشــار قائد القوات الربيــة إىل أّن »عملية قصف مقرات 
اإلرهابيني شــاميل العراق متّت بدقة«، موضحاً أن »األهداف 
التي جرى اســتهدافها منتــرشة يف 42 موقعاً، ويف بعض 

األحيان عىل بعد 400 كيلومرت من بعضها البعض«.
ويف ترصيح للعميد باكبور، أوضح أّن »استهداف الجامعات 
اإلرهابية جــاء بعد عدم التفــات إقليم شــامل العراق إىل 
التحذيرات إلغالق مقراتهم«، مؤكداً أّن »الصواريخ واملسرات 

أصابت أغلب األهداف ودّمرتها«.
وطالب »السلطات يف شــامل العراق بطرد كّل الجامعات 
اإلرهابية املناهضة للثــورة واملتآمرين عىل جمهورية إيران 

اإلسالمية ».
وأكّد العميد باكبور أّن »سلسلة العمليات مستمرّة حتى يتّم 

نزع أسلحة املجموعات اإلرهابية«.
وشّدد العميد باكبور عىل أّن »األهداف املختارة تعود بالتأكيد 

إىل الجامعات اإلرهابية املناهضة إليران«.
وأكّد باكبور أّن »العمليات ســتتواصل حتى نزع الســالح 
واالنفصالية  للثورة  املناهضــة  اإلرهابية  للجامعات  الكامل 

املوجودة شامل العراق«.
وكان حرس الثورة اإليراين أعلن أنّه »شــّن هجوماً شــمل 
بالصواريخ واملســرات الحربية عىل مقاّر تنظيامت  قصفاً 
إرهابية ومعادية للحكومة والنظام يف كردســتان العراق«، 
مؤكداً »بدء مرحلة جديدة من العمليات العسكرية ضد مراكز 

التنظيامت اإلرهابية يف إقليم كردستان العراق«.
وأعلنت الواليات املتحدة، الخميــس، مقتل أحد األمركيني 
بالقصف اإليراين الذي اســتهدف مجموعات مســلحة يف 

كردستان العراق.
وقال املتحدث باســم وزارة الخارجيــة األمركية فيدانت 
باتيــل: »ميكن أن نؤكد أّن أمركياً قتل نتيجة هجوم بصاروخ 
يف كردســتان العراق«. ومتذرعــاً بـ«قوانني الخصوصية«، 

رفض إعطاء املزيد من التفاصيل.

كشــفت صحيفة »إرسائيل هيوم« اإلرسائيلية، عن إحراز 
تقدم مع عامن،  يف األيام األخرة، حول محادثات فتح املجال 
الجوي للســلطنة أمام الرحالت الجوية من وإىل »إرسائيل«، 

مبا يف ذلك رشكات الطران اإلرسائيلية.
وأضافــت الصحيفــة، أّن موضوع فتح األجــواء نوقش 
األسبوع املايض، بشــكل مبارش بني مسؤول إرسائييل رفيع 
ونظرائه من عامن، مشــرًة إىل أنّه »جرت محادثات عىل ما 

يبدو خالل اجتامع األمم املتحدة املنعقد يف نيويورك«.
وتابعت: »بخصوص االتصاالت يف نيويورك، ليس واضحاً 
بشكل قطعي ما إذا جرت بشكل مبارش أو جرت عرب وساطة 

إماراتية وسعودية«. 
ويف الـ18 مــن آب املايض، رفضت ســلطنة عامن فتح 
أجوائها أمام الرحــالت الجوية اإلرسائيلية يف أعقاب ضغط 

إيراين مكثف«، بحسب ما نرشته وسائل إعالم إرسائيلية.
ويف ســياق متصل، أعلنت هيئة الطران املدين السعودية، 

يف متوز/يوليــو املايض، فتح اململكــة مجالها الجوي أمام 

»إرسائيل«.

حققــت املعارضة يف الكويت تقدما كبــرا يف انتخابات 
مجلــس األمة بحصولها عىل 60% مــن مقاعد الربملان، كام 
متكنت املرأة من استعادة حضورها يف املجلس بحصولها عىل 

مقعدين.
وكشــفت النتائج التي أعلنت عن تغر كبــر يف تركيبة 
الربملان، إذ فاز 30 نائبا محسوبا عىل املعارضة، بينهم رئيس 

مجلس األمة األسبق أحمد السعدون الذي حقق فوزا كبرا.
وحسب تلك النتائج، فقد حصد املكون الشيعي 10 مقاعد، 
يف سابقة مل تحدث من قبل، يف حني حصد اإلسالميون -بني 

سلفيني وإخوان ومستقلني- 8 مقاعد.
كام حملت النتائج الربملانية مفاجأة أخرى متثلت يف فوز 
مرشــحنْي اثنني يقبعان يف السجن املركزي؛ أحدهام يقيض 
عقوبة بالسجن سنتني، واآلخُر موقوف عىل ذمة قضية اتُِّهم 

فيها باملشاركة يف انتخابات فرعية.
وكشفت النتائج أيضا عن استعادة املرأة الكويتية حضورها 
الذي فقدته يف الربملان الســابق، بعد أن متكنت املرشــحتان 
جنان بوشهري وعالية الخالد من الفوز مبقعدين نيابيني يف 

املجلس الجديد.

{ عمليات الفرز {
وبدأت أعامل فــرز األصوات عقب انتهاء عمليات التصويت 
مبــارشة ، وبث تلفزيون الدولة الكويتــي عمليات الفرز من 

لجان االنتخابات عرب البث املبارش.
وضمت االنتخابات 5 دوائر انتخابيــة وفق نظام الصوت 
االنتخايب الواحد الختيار 50 عضوا ملجلس األمة من بني 305 

مرشحني ومرشحات.

وتــأيت هذه االنتخابات إثر مرســوم أمري يف الثاين من 
أغسطس/آب املايض تم مبوجبه حل مجلس األمة نظرا لعدم 

التعاون بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية )الحكومة(.
وتأسس مجلس األمة الكويتي يف 23 كانون الثاين 1963، 
وال يصدر قانــون يف الكويت إال إذا أقره املجلس وصّدق عليه 

أمر البالد.
ويتمتع الربملان الكويتي بســلطات واســعة، ويشمل ذلك 
القوانني ومنع صدورها، واســتجواب رئيس  إقرار  ســلطة 
الحكومــة والــوزراء، واالقرتاع عىل حجــب الثقة عن كبار 

مسؤويل الحكومة.
وال توجد يف الكويت أحزاب سياسية رسمية، لكن السلطة 
تتعامل مع الجامعات السياسية القامئة وال تسعى لتقويضها 

أو التضييق عليها.

بحثت حكومة الوحدة الوطنية الليبية مع مســؤول أمني 
بريطاين، أمس الخميس، التعاون الفني العسكري بني البلدين 
وتفعيــل عدد من برامج التدريب ونقــل الخربات الربيطانية 

لليبيا.
وقال بيان للحكومة، إن ذلك جرى خالل اجتامع بني رئيس 
حكومــة الوحدة الوطنية الليبية، وزيــر الدفاع عبد الحميد 
الدبيبة، وكبر مستشــاري وزارة الدفاع الربيطانية بشامل 
إفريقيا والرشق األوسط، الفريق جوي مارتن سامبسون، يف 

طرابلس.
وأوضح البيان أن االجتامع »خصص ملتابعة التعاون الفني 
بني وزاريت الدفاع بالبلدين ومتت خالله مناقشة تفعيل عدد 
من الربامج يف مجال التدريــب ونقل الخربات من قبل دولة 

بريطانيا«.
كام التقى سامبســون أمس الخميس، مــع نائبي رئيس 
املجلس الرئــايس الليبي، موىس الكوين وعبــد الله الاليف 

بصفته القائد األعىل للجيش الليبي.
ونقل بيان صدر من املجلس الرئايس الليبي عن سامبسون 
عقب اللقــاء، تأكيد دعم بالده لـ »جهود توحيد املؤسســة 
العســكرية، لبســط األمن بكامل الرتاب الليبي، األمر الذي 
من شــأنه أن ميهد الطريق إلجراء االنتخابات التي يتوق لها 

الليبيون«.
وذكر البيان، أن » اللقاء ناقش األوضاع العسكرية يف ليبيا 

ودور املؤسسات األمنية يف فرض االستقرار«.
من جانبهــام، أكد الكــوين والاليف، وفــق البيان، عىل 
»اســتمرار العمل يف توحيد املؤسســة العسكرية من خالل 
لجنة 5+5 ولقاءات رؤســاء أركان الجيش لفرض األمن عىل 
كافة البالد وجمع الســالح وخلق بيئة مناســبة ملامرسة 

االستحقاق االنتخايب وإنهاء املراحل االنتقالية«.
ويف 18 يوليــو املايض بحث رئيــس األركان يف حكومة 

الوحدة محمد الحداد مــع نظره يف قوات الرشق عبد الرازق 
الناظوري سبل استكامل توحيد املؤسسة العسكرية الليبية، 
وذلك ضمن أعامل اللجنة العســكرية املشرتكة )5+5( التي 

ترعاها األمم املتحدة.
ووقعت لجنة )5+5( وقــف إطالق النار يف جنيف بتاريخ 
ترشين االول 2020 بــني أطراف النزاع وفــق مبادرة تركية 

روسية تكافح البالد للحفاظ عليها إىل اليوم.
واألربعاء، وصل الفريق جوي مارتن سامبســون إىل ليبيا 
عىل منت السفينة الحربية التابعة للبحرية امللكية الربيطانية 
»إتش إم إس ألبيون« التي رست هناك ألول مرة منذ 8 سنوات.

وزار مســؤولون ليبيون الســفينة، من بينهم نائب رئيس 
املجلــس الرئايس الليبــي، موىس الكــوين، ومحافظ البنك 

املركزي، الصديق الكبر.
وقالت الســفارة الربيطانية لدى ليبيا إن »طاقم السفينة 
يتطلع إىل يوم مميز مع نظرائهم يف البحرية الليبية«، مؤكدة 
أن بريطانيا » ملتزمة بالعمل مع جميع رشكائنا يف ليبيا من 

أجل تعزيز االستقرار«.

صّباغ : تسييس »كيميائي سوريا« يؤكد االنتقائية وازدواجية املعايير

ــر ــجــزائ ــة بــيــن املـــغـــرب وال ــ ــيـــل« عــلــى خـــط األزمـ ــرائـ »إسـ

ــد الـــهـــدنـــة  ــديـ ــجـ ــى الـــيـــمـــن: تـ ــ ــ املـــبـــعـــوث األمــــمــــي إل
ــا ضــــــــــــرورة إنــــســــانــــيــــة وســـيـــاســـيـــة ــ ــه ــ ــع ــ ــي ــ ــوس ــ وت

مـــــــقـــــــتـــــــل قــــــــــائــــــــــد شــــــــــرطــــــــــة مـــــقـــــديـــــشـــــو

الدائم  سوريا  مندوب  أكّد 
لــدى األمم املتحدة، بّســام 
صبــاغ، أّن مواصلة منظمة 
حظر األســلحة الكيميائية 
ولجنة مجلس األمن تسييس 
الكيميايئ«  ما يسمى »امللف 
يف ســوريا تُثبت االنتقائية 

وازدواجية املعاير.
وشّدد صّباغ خالل جلسة 
ملجلس األمن بشــأن »امللف 
الكيميــايئ«، عــىل موقف 
ســوريا حيال عدم رشعية 
إنشاء فريق التحقيق وتحديد 
الهوية، ورفضها »أســاليب 
املهنية  الخاطئة وغر  عمله 
التي تؤدي إىل اســتنتاجات 
باطلة تخــدم أجندات بعض 

الدول الغربية فقط«.
وأعرب صّبــاغ عن ترحيب ســوريا بعقــد الجولة الـ25 
ملشاورات فريق تقييم اإلعالن، مشراً إىل أّن »استثناء شخص 
واحد من الفريق )خبر منظمة حظر األسلحة الكيميائية( ال 
يجب أن مينع عقد الجولة، وخصوصاً أّن املنظمة متتلك الكثر 

من الخرباء املؤهلني للقيام بالعمل نفسه«.
وأشار صباغ إىل أّن ســوريا »أبدت استعدادها لعقد هذه 
الجولة يف دمشــق أو الهاي أو بروت. وبالنظر إىل إرصار 
األمانة الفنيــة عىل موقفها بإدراج هذا الشــخص ضمن 
الفريق، فقد وافقت اللجنة الوطنية الســورية عىل مقرتح 
األمانــة الفنية بتبادل الرســائل واملعلومــات بخصوص 
املســائل التي يعمل عليها فريق تقييم اإلعالن، عىل الرغم 
من القناعة مبحدوديــة النتائج التي ميكن أن يحققها هذا 

النهج«.
ولفت مندوب ســوريا إىل أّن »اللجنة الوطنية الســورية 
اقرتحت عىل األمانة الفنية للمنظمة عقد اجتامع تنســيقي 
بني الجانبني يف بــروت لالتفاق عىل جدول أعامل االجتامع 
الرفيع املستوى املرتقب بني وزير الخارجية واملغرتبني-رئيس 

اللجنة الوطنية واملدير العام للمنظمة لحل املسائل العالقة«.
وأوضح صباغ أّن سوريا »سهلت زيارة فريق األمانة الفنية 
ملنظمة الحظر إليها بني 11 و19 أيلول الجاري، للقيام بجولة 
التفتيش الـ9 ملركز الدراســات والبحوث العلمية«، مستغرباً 
»عدم تطّرق التقرير الشهري للمدير العام إىل جولة التفتيش 
الـ8 التــي أكّدت عدم وجــود أي نشــاط محظور مبوجب 

االتفاقية«، وفق تعبره. 

وأشــار إىل أّن بالده »تدين عىل الدوام، وبشــكل قاطع، 
اســتخدام األســلحة الكيميائية يف أي زمان ومكان، وتحت 
أي ظروف، وترفــض رفضاً قاطعاً االتهامــات الباطلة التي 
توجهها بعض الدول، ويف مقدمتها الواليات املتحدة الداعمة 
للتنظيامت اإلرهابية التي تســتخدم األسلحة الكيميائية يف 

سوريا«.
وبــنّي صباغ أّن »ســوريا كانت حريصة منــذ انضاممها 
إىل اتفاقية الحظر، وحتى قبــل تاريخ دخول االتفاقية حيز 
التنفيذ بالنسبة إليها، عىل التعاون الكامل مع منظمة الحظر، 
وقّدمت يف 15 أيلــول الجاري تقريرها للمدير العام للمنظمة 
رقم 106 املتضمن األنشــطة التي أجرتها فيام يتصل بتدمر 

األسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها«.
وبالنســبة إىل عمل بعثة تقيص الحقائــق، لفت مندوب 
سوريا الدائم لدى األمم املتحدة إىل أّن »سوريا ال تزال بانتظار 
قيام البعثة بإصدار تقاريرها بشأن الحوادث التي تم إبالغها 
بها منذ العام 2017«، مشدداً عىل رضورة »التزام البعثة ورقة 
العمل املرجعية ونصوص االتفاقية، وال سيام ملحق التحقق 

ووجوب قيامها بعملها مبهنية وحيادية وموضوعية«.
وأعرب صباغ عن استغراب ســوريا »إرصار األمانة الفنية 
ملنظمــة الحظر ولجنــة مجلس األمــن 1540 عىل تجاهل 
املعلومــات التي يتــم تقدميها بشــأن امتالك واســتخدام 
املجموعات اإلرهابية أسلحة كيميائية يف سوريا، أو قيامها 
بفربكة حوادث التهام الجيش العريب الســوري بها«، معترباً 
أّن ذلك »يؤكد االنتقائية وازدواجيــة املعاير، ويعكس حالة 

التسييس التي تسيطر عىل هذا امللف«.

ذكر موقع هســربيس نقال عن وســائل إعالم إرسائيلية 
أن املغرب وإرسائيل وقعتا اتفاقا إليجاد حل ملشــكلة تخزين 

الطاقة يف املغرب.
كام يشــمل االتفاق نقل الطاقة إىل البلدان املجاورة، من 

بينها إسبانيا.
وتشــهد العالقات الجزائرية اإلسبانية توترا بسبب تراجع 
إمدادات الغاز الجزائري ملدريد، عىل خلفية األزمة بني املغرب 

والجزائر.
وتوقفت الجزائر عن إمداد املغرب بالغاز يف نهاية ترشين 
االول املايض عــرب خط أنابيب الغاز املغاريب، يف خضم أزمة 

دبلوماسية بني البلدين بشأن قضية الصحراء.
وتقوم إسبانيا بتزويد املغرب بالغاز عرب األنبوب ذاته، لكن 

موقع هســربيس قال إن املعطيات الرســمية تظهر أن الغاز 

املسال الجزائري مل يعد يصل إىل األسواق اإلسبانية.

لألمني  الخاص  املبعــوث  أكد 
العام لألمــم املتحدة إىل اليمن، 
»تجديد  أّن  غروندبــرغ،  هانس 
الهدنــة الســارية يف اليمــن 
إنســانية  رضورة  وتوســيعها 
من »إضاعة  وسياسية«، محذراً 
الهدنة يف  تتيحها  التي  الفرصة 
يف  السالم  لتحقيق  عليها  البناء 

اليمن«.
ويف ختام زيارته إىل صنعاء، 
ذكر مكتــب املبعــوث األممي، 
أّن  »تويــرت«  يف  حســابه  يف 
الزيارة  خالل  أجرى  »غروندبرغ 
مناقشات مكّثفة بشأن القضايا 
رواتب موظفي  بدفــع  املتعلقة 
الخدمة املدنية، واملسائل املتعلقة 

باملوانئ واملطار والحفاظ عىل هدوء الجبهات األمامية«.
ونقل عن غروندبرغ قوله إّن »تجديد الهدنة وتوسيعها هو 
رضورة إنســانية ورضورة سياسية، وهي فرصة ال ميكن أن 

نضيعها«.
وأضاف: »الهدنة أحدثت أثراً ملموســاً عىل حياة اليمنيني. 
لدينا الفرصة للبناء عىل هذه الفوائد وتوســيعها، فالســعي 
لتحقيق السالم يتطلب شجاعة وقيادة من جميع األطراف«، 
مشــراً إىل أنّه »إذا كان هناك عــودة إىل الحرب، فإننا قد ال 

نحظى بهذا النوع من الفرص مرًة أخرى لفرتة طويلة«.
ووصل املبعوث األممــي إىل اليمن العاصمة اليمنية، قبل 
يومني، لبحث متديد الهدنة )تنتهي يوم األحد( وتوسيعها مع 

قيادة املجلس السيايس األعىل يف اليمن. 
من جهته، أكّد رئيس املجلس الســيايس األعىل يف اليمن، 
مهدي املشاط، خالل لقائه املبعوث األممي، أّن هدف حكومة 
صنعاء هو »تحقيق مطالب الشــعب اليمني بالسالم املرشف 

والعادل«.
وأشار املشــاط إىل أّن »الظلم الذي لحق بشعبنا اليمني من 
جراء العدوان والحصار كبر جداً مقارنة باملطالب اإلنسانية 

البســيطة التي يقدمها، من رصف ملرتبــات موظفي الدولة 
كافة، ومعاشات املتقاعدين، ورفع الحصار«. 

وبشــأن التزام التحالف الســعودي بــرشوط الهدنة، أكّد 
املشــاط أّن »رصف مرتبات موظفي الدولة كافة، ومعاشات 
املتقاعدين، مطلب أسايس للشــعب اليمني«، محذراً من أنه 
»إذا مل يتحقق ذلك وتتحســن مزايا الهدنــة، فإننا لن نقبل 

بتجديدها«. 
يذكر أّن األمم املتحدة، أعلنت يف شــهر آب املايض، متديد 

الهدنة شهرين إضافيَّني، وفقاً للرشوط نفسها.
ودخلــت الهدنة املعلنة بني التحالف الســعودي وحكومة 
صنعاء حّيَز التنفيذ يف 2 نيسان املايض، وجرى متديدها قبل 

التمديد الحايل يف 2 حزيران/يونيو املايض.
وتتضمن بنود الهدنة الســارية يف اليمن إيقاف العمليات 
العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعرب حدوده، 

وتيسر دخول السفن التي تحمل الوقود إىل موانئ الحديدة.
وتشمل الهدنة السامح برحلتني جويتني عرب مطار صنعاء 
الدويل أسبوعياً، فضالً عن عقد اجتامع بني األطراف لالتفاق 
عىل فتح الطــرق يف تعز وغرها من املحافظات لتحســني 

حرية حركة األفراد داخل اليمن.

أفادت مصــادر أمنية يف الحكومة الصومالية مبقتل قائد 
رشطة مقديشــو فرحان محمود ّقُرويِل واثنني من مرافقيه 
يف تفجر استهدفه ، يف قرية »بُولُو كُونُْتو«، عىل بعد نحو 

40 كيلومرتا شامل غرب العاصمة.
وأضافت املصــادر أن لغام أرضيــا ُزرع انفجر أثناء مرور 
املســؤول األمني الذي كان يقوم بزيارة إىل املنطقة، بعد أن 
اســتعادت القوات الحكومية قرى عدة من يد حركة الشباب 

املجاهدين.
وكان فرحان قد نجا عدة مرات من محاوالت اغتيال تبّنتها 

حركة الشباب.
وتخوض حركة الشــباب معارك مع مليشــيات مسلحة 
تدعمها القــوات الصومالية يف مناطق بوســط الصومال 
وجنوبه، ومؤخــرا نفذت الحركة هجوما داميا عىل فندق يف 
مقديشو، كام فّجر أحد عنارصها نفسه داخل قاعدة عسكرية 

قرب العاصمة وأسفر ذلك عن مقتل شخص وإصابة عرشات 

آخرين.



9
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــات دولـــيـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــل  الخي ســـــــــــــــــــــــــــــــــــباق 

السبت 1 ترشين األول 2022

اعداد : لوران برنامــــــــج ســــــــباق الخيــــــــل مــــــــن ميــــــــدان بيــــــــروت االحــــــــد  2 تشــــــــرين االول 2022
ناكوزي

الشوط االول 

الشوط الثاين ـ املسافة 1000 مرت

الشوط الخامس ـ املسافة 1000 مرت

الشوط الثالث ـ املسافة 1400 مرت

الشوط الرابع ـ املسافة 1400 مرت

1.48ع ك26نم

1.3 باب 25

1.56نم 25

1.46ج خ

1.12 باب نم خ

1.8 باب نم خ

1.8 باب نم 27نم

خفيف خ

فتح نفس 28نم

1.12باب نم 28نم

 

1.33الف نم 26

خفيف خ

1.51نم 25

خفيف خ

1.51 نم 27نم

خفيف 26

فتح نفس ـ24خ

1.4 باب 25

1.33 الف نم 27نم

1.54نم 25

60
58
55
52
52

56

56

51-

49

49

56

54

53

52

49

54

52-

52-

51

51

54

54

52

52

52

رسور
مارك
كرار

مجد يارا
سيسيليا

جبل
جوفري
مليحة

كينغ ارثر
منر الجنوب

ساهر
زلزال

حلو الوفا
ابجر
بوكر

يا زمان
مغرورة

يارا
رسادار
يا قمر

جيمي
سعيد

امري الشامل
تروي

ملويك

منذر
مروان

عيل س
ع.حسني

فواز

عيل س

م.حوا

ع.حسني

م.حوا

م.حوا

ع.حسني

م.حوا

مروان

م.حوا

مروان

وديع
فارس

بدر
رشيف
عدنان

مروان
ع.حسني

مروان
عيل س
م.منذر

عالء
عدنان
وديع
قاسم
ساري

بدر
نديم

قاسم
؟

صالح

مهند

نديم

عدنان

صالح

وحيد

وديع
فارس

بدر
رشيف
عدنان

رشيف
مهند
عدنان
وديع
عالء

2
1
5
3
4

4
5
3
2
1

2
5
3
1
4

121
134
213
000
133

1
3
2
4
5

3
2
5
1
4

441
131
222
304
034

130

122

1

1

12

323

440

034

334

442

322
341
124
004
423

محمود حدارة
الياس زهرة

حسني حمود
عيل حسني
طوين الفرن

ميشال فرعون
انطوان نرص
عيل حسني

انطوان نرص
انطوان نرص

كميل كرم
انطوان نرص
الياس زهرة
انطوان نرص
الياس زهرة

ميشال فرعون
الياس زهرة

ميشال فرعون
الياس زهرة
الياس زهرة

الياس زهرة
كميل كرم

الياس زهرة
حسني حمود
انطوان نرص

101

102

103

104

105

201

202

203

204

205

301

302

303

304

305

401

402

403

404

405

جائزة دير قانون للخيل التي مل تربح والرابحة ســباقا وعمرها 4 ســنوات الوزن 52 كيلو 
وزيادة 4 كيلو للرابحة سباقاً مع تخفيض لالفراس والبواين

جائزة ياطر للخيل التي ربحت 1ـ 3 ســباقات وعمها 4 سنوات الوزن 52 كيلو مع بناليتيه 
وتخفيض للبواين

جائزة صديقني للخيل التي ربحت ســباقا وعمرها 3 ســنوات الوزن 54 كيلو مع تخفيض 
لالفراس والبواين

جائزة قانا للبواين التي ربحت 3ـ 4 سباقات وعمرها 4 سنوات 
الوزن 52 كيلو مع بناليته

اقدر: رسور ـ كرار ـ مارك
املضامر: رسور ـ كرار ـ مارك

اقدر: جبل ـ مليحة ـ جوفري
املضامر: جبل ـ مليحة ـ جوفري

اقدر: حلو الوفا ـ ساهر ـ زلزال
املضامر: حلو الوفا ـ ساهر ـ زلزال

501

502

503

504

505

اقدر: يا قمر ـ يارا ـ يا زمان
املضامر: يا قمر ـ يارا ـ يا زمان

اقدر: سعيد ـ امري الشامل ـ جيمي 
املضامر: امري الشامل ـ سعيد ـ جيمي

رسور: يف سجله لغاية اآلن خمســة انتصارات، اربعة منها غب الطلب. حالته بعد الراحة 
القرسية اكرث من رائعة والشوط مفصل عىل قياسه.

جبل: حل ثايناً يف ســباقه االخري وراء الفرس ميس عىل نفس مســافة الغد، امام حبيبة 
طوين واالسطورة مجموعة الغد متواضعة جداً وهو يعترب دفرتاً عليها.

يا قمر: عائد من راحة مئة يوم احيل اليها اثر فوزه الســهل بجائزة مدينة بريوت عىل بحر، 
منر لبنان وعريب )1600 مرت(. ال يوجد يف شوطه منافس جّدي، له ويا ليت اللجنة تبعده عن 

املراهنات ليتفح الشوط عىل مرصاعيه.

سعيد: ما زال نرصه الرابع الشهر املايض ماثال يف االذهان حيث تفوق عىل امري الشامل، تروي 
 وجيمي )1400 مرت(. نفس املجموعة تلتقي غداً واذا جرى الشوط طبيعياً سيعيد التاريخ نفسه.

حلو الوفا: أفســح املجال لرفيقه شادن يف سباقه االخري واكتفى باملركز الثاين وراءه، وقد 
ســبق له ان تغلب بسهولة عىل زلزال ماكنز وحبيب يوهانا بوقت دقيقة و6 ثوان و4 اخامس. 

حظه اويل دون منازع.

حبيب يوهانــا بقيادة الخيال الكدع عدنــان ومعه مالكه 
الهاوي حســني حمود واملضمر محمد سيف الدين الطاحش 

كثريا...

الجواد »عريب« ابو التســع لريات ملالكه الهاوي ميشــال 
فرعــون ومضمره رائد املضمرين عيل ســيف الدين وحفيده 
عيل ونجله محمد عيل وروجيه غريب ورشبل العامر، عباس 

جابر، واحمد ديب

رائد املضمرين عيل سيف الدين ونجله محمد عيل بالصورة 

التذكارية مع الجواد »فرمان« الفائز ملسافة 1600 مرت بوقت 

رائع

الخيال عدنان...

هذا الخيــال الكدع والرائع وصاحب الزنود الهدارة والقيادة 

الهادئة هو عدنــان ـ لحقوه بحفلة االحــد جياده حارضة 

وجاهزة القتناص الهدفـ  ميتطي بحفلة االحد بالشوط االول 

»مارك« فوزه به غري مستبعد، ويف الشوط الثالث كامن عند 

الياس زهرة وعند مروان دبور »بيا قمر« مســوكر، والشوط 

الرابع »بأمري الشــامل« انتصاره حارض ـ وختام حفلة االحد 

بالشوط االخري بالجواد »حلو الوفا« يا عدنان شد حالك وارفع 

االربعة اصابع عند انتهــاء الحفلة ومعقويل كتري يا عدنان 

تخمســها وتطلع عىل كينغ آرثر ـ مش الزم تتعب، وخميس 

بعيون الشيطان.

ادارية  
 

الجناح  منطقــة  يف  قنصلية 
بحاجــة اىل محاســبة لديها 
خربة أكرث من خمس ســنوات 
يف مجال املحاسبة واملراسالت 
وتجيد  االنرتنت  عىل  والتسوق 
الســرية  ارســال  االنكليزية. 

الذاتية: 
ml_msr@hotmail.com

هاتف & واتس:03/194141
ــــــــــــــــــــــــــ

 لاليجار

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

ت:03/636416
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 راشيا
طلــب محمــد ســيف الدين 

عســاف  خليل  للمورث  القادري 

الحداد شهادة قيد بدل عن ضائع 

بالعقار 201 عني عطا

للمعــرتض املراجعة خالل 15 

يوماً

امني السجل العقاري يف راشيا

نور ابو سعد

اعالنات رسمية

بيان صادر عن الهيئة االدارية لنادي 
التضامن الريايض / صور

وهي تقّدر الظروف الصعبة التي متر بها البالد عامة واعضاء 
الجمعية العمومية منهم خاصــة فانها تتوجه اليهم وتذكرهم 
بوجوب تسديد االشرتاكات املستحقة بتاريخ 30 حزيران 2022 

كونها رشطاً اساسياً من رشوط العضوية.
وقد حددت املهلة األخرية لتسديدها بتاريخ 10 ترشين األول 
2022. علــامً بأن الهيئــة االدارية ســتكون مضطرة يف حال 
التخلف عن التسديد اىل تطبيق احكام النظام العام للنادي سنداً 

ألحكام املواد 10 و11 و12 و15 و33منه.
واننا عىل ثقة من تجاوب وتعاون األخوة االعضاء، مع أصدق 

متنياتنا لهم ولوطننا بدوام التوفيق واالزدهار.

صور يف 2022/8/15

امني الرس
سمري بواب

الهيئةاالدارية
لنادي التضامن الريايض صور 

الرئيس

صائب بواب

دعوة اىل جمعية عمومية عادية لرشكة
الس سليناس ش.م.ل.

السجل التجاري 86/448 ـ طرابلس

عمالً بأحــكام نظام الرشكة يدعى مســاهمو رشكة الس 

ســليناس ش.م.ل. اىل جلسة الجمعية العمومية العادية التي 

تعقــد يف مقر الرشكــة يف منتجع الس ســليناس انفه يوم 

الســبت يف 2022/11/12 الساعة الثانية عرشة ظهراً للبحث 

يف األمور التالية:

1ـ االستامع اىل تقرير مجلس االدارة حول أعامل 2021 .

2ـ االســتامع اىل تقرير مفوض املراقبة عــن عام 2021 

وتعيني مفوض مراقبة لعام 2022.

3ـ املوافقة عىل أعامل وحسابات عام 2021.

4ـ ابراء ذمة رئيس مجلس االدارة واملدير العام عىل االعامل 

التي قاموا بها خالل عام 2021.

5ـ تحديد مخصصات رئيس مجلس االدارة واملدير العام.

6ـ املوافقة عىل حساب املساهمني الدائن.

7ـ اعطاء الرتاخيص اىل اعضاء مجلس االدارة وفقاً للامدتني 

158 و159.

8ـ انتخاب مجلس ادارة جديد.

9ـ امور مختلفة.

رئيس مجلس االدارة
املهندس جوزاف الشيخاين

ــات ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وفيـ

املسيح قام حقاً قام

نقابة املحامني يف بريوت

أشقاؤه: حسانة حسامي ارملة 

أيوب  ســليامن  القايض  املرحوم 

)يف املهجر(

املريب سبع أيوب

وليد زوجته كارول حنا وعائلته

نسيم أيوب

ينعون مبزيــد االىس فقيدهم 

الغايل املأسوف عليه املرحوم

املحامي

نبيل داوود أيوب

الراقد عىل رجاء القيامة املجيدة 

ايلول   29 يف  الواقع  الخميس  يوم 

2022 متمامً واجباته الدينية.

تقبــل التعازي اليوم الســبت 

الواقــع يف 1 ترشين االول 2022 

يف صالون كنيســة مــار الياس 

الســاعة  البقاع من  نيحا  ـ  الحي 

السادســة  حتى  صباحاً  العارشة 

مساء.

 CAPE ادارة وموظفــو رشكة 

لوساطة الضامن 

رومانــوس  فــادي  والســيد 

وعائلته

ينعون 

نجاة كميل بارويك

املرحوم ســمري فرج بو  ارملة 

شعيا

 والــدة املديــرة املالية للرشكة 

فاديا بو شعيا دحداح

عائلتهــا  مــن  ويتقدمــون 

التعازي  وجميع من أحبهــا بأحر 

ويشاركونهم أخلص مشاعر الحزن 

والتعاطف.

انا ال اموت بل ادخل الحياة
وزوجته  ايــيل  الفقيدة:  اوالد 

الريسا النفان وعائلته
طوين وزوجته روال بوشــديد 

وعائلته
املهندس فادي وزوجته جويس 

البستاين وعائلته
العميد  بناتهــا: فاديا زوجــة 
املهندس املتقاعــد جورج الدحداح 

وعائلتها
الركن  العميــد  ســيدي زوجة 

املتقاعد باسم ابراهيم وعائلتها
املهندس ميشــال  نزهة زوجة 

فدعوس وعائلتها
الــني زوجــة الدكتــور كريم 

البيطار وعائلتها
نانيس بوشعيا

شــقيقها: عائلة املرحوم مراد 
بارويك

املرحوم  ارملة  شقيقاتها: حياة 
بطرس لحود واوالدها

جورجيت  املرحومــة  عائلــة 
زوجة حنا االسمر

ماري زوجة شــفيق ابو زغيب 
وعائلتها

سمري  املرحوم  ارملة  ســامية 
ديب واوالدها

بــارويك،  عائالت:  وعمــوم 
النفــان،  عضيمــي،  بوشــعيا، 
الدحداح،  البســتاين،  بوشــديد، 
لحود،  البيطار،  فدعوس،  ابراهيم، 
االســمر، زغيب، ديب وانسباؤهم 
يف الوطن واملهجــر ينعون اليكم 
الغالية  فقيدتهم  الرجاء  مبزيد من 

املأسوف عليها املرحومة

نجاة كميل بارويك

ارملة املرحوم

سمري فرج بوشعيا

يوم  القيامة  رجاء  عىل  الراقدة 
ايلــول 2022 متممة   30 الجمعة 

واجباتها الدينية.
نفسها  لراحة  بالصالة  يحتفل   
الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم 
السبت 1 ترشين االول يف مطرانية 
الروم امللكيــني الكاثوليك ـ بريوت 

طريق الشام القدمية.
الراحــة ولكم طول  لنفســها 

البقاء
ابتداء  الدفن  قبل  التعازي  تقبل 
من الســاعة الحاديــة عرشة من 
قبل الظهر وبعده حتى السادســة 
مســاء ويوم االحد 2 الجاري من 
الســاعة الثانية من بعــد الظهر 
حتى السادســة مساء يف صالون 

املطرانية.
اييل: 03/468467

فاديا: 03/926611
الني: 03/960522

طوين: 03/263840
سيدي: 71/916900
نانيس: 03/771637

فادي: 70/000285
نزهة: 03/755371

بالتربع  االكاليل  ابــدال  الرجاء 
النرشة  هــذه  واعتبار  للكنيســة 

اشعارا خاصاً.

ــة ــ ــي ــ ــون ــ ــزي ــ ــف ــ ــل ــ فـــــــي آخــــــــــر مــــــنــــــاظــــــرة ت
ــات ــامـ ــهـ ــم واالتـ ــائ ــشــت ــال ــارو يـــتـــراشـــقـــان ب ــونـ ــسـ ــولـ لــــوال وبـ

تراشــق الرئيــس الربازيــيل املنتهيــة واليتــه جايري 

بولســونارو ومنافســه الرئيس األســبق لوال دا ســيلفا 

بالشــتائم واالتهامات، يف آخر مناظرة تلفزيونية بينهام 

األحد. املقررة  الرئاسة  انتخابات  قبل 

ويف هذه املناظــرة، وهي الثالثة التي تنظمها شــبكة 

من  املاليني  عــرشات  وتابعهــا   )TV Globo( »غلوبــو« 

»رئيس  بأنه  لوال  منافسه  بولســونارو  الربازيليني، وصف 

اللصوص«  تدير »حكومــة من  إجراميــة« كانت  عصابة 

2003 و2011. الرئاسيتني بني عامي  خالل واليتيه 

كام وصف الرئيس »اليميني املتطرف« خصمه اليســاري 

للوطن!«. بأنه »كاذب وسجني سابق وخائن 

وكان يشــري بذلك إىل ســجن لوال ملدة 18 شهرا عامي 

التي  2018 و2019 يف إطار قضية فساد رشكة برتوباس 

سميت »غسل الســيارات« قبل أن يتم نقض الحكم الصادر 

السياسية. حقوقه  ويستعيد  بحقه 

شــبهات اختالســورد لوال عــىل بولســونارو بالقول 

2 ترشين األول« كام وصفه  لبيتك يف  »الشعب ســيعيدك 

بأنــه »كاذب ووقح« واتهمه بالفســاد، قائال إن حكومة 

الرئيس املنتهية واليته تســرتت عىل الكسب غري املرشوع 

يف رشاء اللقاحــات خالل جائحة كورونــا التي حصدت 

أرواح أكرث من 680 ألف مواطن.
بولسونارو »كيف ميكنك  متابعا هجومه عىل  لوال  وقال 
النظر يف املرآة ونحن نرى ما حــدث يف عهد حكومتك؟« 
الخصــوص بفضيحــة يف وزارة  مستشــهدا عىل وجه 
الرتبية والتعليم وشــبهات باالختــالس التي طالت االبن 

بولسونارو(. )فالفيو  للرئيس  األكرب 
الرئيس الحايل أعصابه  التلفزيونية، فقد  املناظرة  وأثناء 

املقدم إىل تهدئته. مرارا واضطر 
وبــدأت املناظرة ســاخنة منذ الدقائــق األوىل بتبادل 
خطاب ســادته لغة الكراهية بني املرشحني بانتخابات هي 

البالد منذ عقود. األكرث استقطابا يف 
الرأي، فإن مرشــح حزب  ووفقا ألحدث اســتطالعات 
العامل )لوال( ال يزال يتقدم بفارق 14 نقطة عىل مرشــح 
الحــزب الليــربايل الدميقراطي )بولســونارو( وقد يفوز 

األوىل. الجولة  منذ  باالنتخابات 

انـــتـــحـــاري  ــر  ــفــجــي ت  : أفـــغـــانـــســـتـــان 
كابل غربي  تعليمياً  مركزاً  استهدف 

أفاد مســؤول حكومي أفغاين عن مقتل وإصابة العرشات 
يف تفجري انتحاري أعقبه إطالق نار استهدف مركزا تعليميا 
غريب العاصمــة كابل. وأكد املصدر الحكومي ســقوط 32 
قتيال إضافة إىل 40 جريحا جراء االنفجار داخل مركز »كاج« 

التعليمي يف حي دشت الربيش الذي يسكنه الشيعة .
وأكد املتحدث باسم رشطة كابل خالد زدران وقوع التفجري 
بينــام كان الطالب يســتعدون المتحــان، وأغلقت القوات 

األفغانية الطرق املؤدية إىل موقع الهجوم.
وقال مصدر أمني إن املهاجم أطلق النار عىل حارس املركز ثم 

اقتحم الفصل الدرايس وفجر حزامه الناسف وسط الطالب.
واســتهدف نفس املركز عام 2018، وســقط حينها 100 

شخص بني قتيل وجريح.
من جهتها، دانت الواليات املتحدة بشــدة استهداف املركز 
التعليمــي يف كابل، وقالــت القامئة باألعــامل األمريكية 
ألفغانستان إن »استهداف غرفة مليئة بالطالب الذين يجرون 

االمتحانات أمر مخز«.
كام أدانت بعثة األمم املتحدة يف أفغانستان استهداف املركز 
التعليمي غريب العاصمة، وقدمت التعازي لعائالت الضحايا.

ومنذ ســيطرة حركة طالبان عىل أفغانستان قبل أكرث من 
عام، شهدت البالد سلسلة من التفجريات استهدفت مساجد 
بعضها للشــيعة، وقتل فيهــا املئات، وتبنــى تنظيم الدولة 

اإلسالمية العديد من تلك التفجريات.

حاولوا بيع معلومات سّرية لروسيا
ـــن ـــن أميركيي ـــة موظفي ـــه ُتهـــم التجســـس لثالث توجي

القضــاء  وجــه 
األمرييك، تهم التجسس 
يعملون  مواطنني   3 إىل 
األمنــي  املجالــني  يف 
سعوا  حيث  والعسكري 
رسية  معلومات  لبيــع 
يف  أجنبيــة  دول  إىل 

منفصلتني. قضيتني 
األوىل،  القضية  ويف 
العــدل  وزارة  أوردت 
األمريكيــة يف بيان أن 
سيباســتيان  جاريــه 
دالكــه )30 عاما( عمل 
أقــل مــن 4 أســابيع 

لحساب وكالة األمن القومي قبل أن يستقيل 
فجأة نهاية حزيران متذرعا بدواع عائلية.

وخالل هذه األسابيع األربعة، طبع وثائق 
فائقة الرسية عرض الحقا بيعها لشــخص 
أنه  أجنبية غري  لحكومــة  أنه عميل  اعتقد 
كان يف الحقيقــة عميــال رسيــا ملكاتب 

.)FBI( )التحقيقات الفدرايل )إف يب آي
املتهم من خــالل موقع عىل  وتواصــل 
الويــب املظلــم )دارك ويب( أنشــأه جهاز 
االســتخبارات الخارجية الرويس الرئييس، 
بحســب تقرير عن التحقيق قدمه »إف يب 
آي« إىل املحكمة، وطلب 85 ألف دوالر لقاء 
الوثائــق كاملة، فتلقى 3 دفعــات بالعملة 
املشــفرة بلغت قيمة إحداها 11 ألفا و422 

دوالرا.
كولورادو  بوالية  دينفر  يف  دالكه  وأوقف 
بينام كان يســتعد لتسليم الوثائق، ويواجه 

عقوبة اإلعدام أو السجن املؤبد.
التهمة  الثانية، وجهــت  القضيــة  ويف 
رســميا إىل الطبيبة العســكرية املتحولة 
آنا  املثلية  جنسيا جامي يل هرني ورفيقتها 
الناطقة  التخدير  اختصاصيــة  غابرياليان 
هوبكينز،  جونــز  جامعة  يف  بالروســية 
مبحاولة بيــع معلومات رسية حول صحة 

عسكريني ومسؤولني أمريكيني إىل روسيا.
والزوجــان املثليان يعمــالن يف القطاع 
الصحي للجيش ومتهامن بتشــكيل عصابة 
وبارتكاب مجموعة من االنتهاكات املتعلقة 
بالكشف عن معلومات طبية خاصة، وهام 
يواجهان عقوبة بالســجن قد تصل إىل 20 

عاما.
وإن كان املتهم يف القضية األوىل قال إنه 
ترصف ألســباب مالية وتعبريا عن استيائه 
حيــال املجتمــع األمرييك، فــإن الزوجني 

املثليني أفادا أن دافعهام كان تأييد روسيا.
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ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة يا ر

السبت 1 ترشين األول 2022

جـــلـــخ ــار  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ لـ اجـــــتـــــمـــــاعـــــات   : رمـــــــايـــــــة 
عــــــلــــــى هــــــــامــــــــش بــــــطــــــولــــــة الـــــعـــــالـــــم

من اليمني : رئيس االتحاد الكروايت، راترن، ليسن، الصباح وجلخ
عىل هامــش بطولة العــامل يف الرماية 

الكرواتية،  التي تستضيفها مدينة اوسيجيك 

عقد رئيس اللجنــة األوملبية ورئيس االتحاد 

اللبناين للرماية والصيد بيار جلخ اجتامعات 

مع رئيس االتحاد الــدويل للرماية فالدميري 

ليسن وأمينه العام ألكسندر راترن ومع رئيس 

الشــيخ سلامن  للرماية  اآلســيوي  االتحاد 

الصبــاح.  وتناولت االجتامعــات العالقات 

للرماية  الدويل  االتحــاد  الثنائية وانتخابات 

الشيخ )مرص( يف  التي ســتجري يف رشم 

املقبل وسيشارك فيها  الثاين  شــهر ترشين 

جلخ بصفتــه عضواً يف املكتــب التنفيذي 

اللبناين  لالتحاد  ورئيس  اآلســيوي  لالتحاد 

للرماية والصيد.

ـــازات ـــجـ ــن اإلنـ ــ ــب نـــصـــر ال يـــمـــل م ــجــي الـــبـــطـــل ن

املــقــبــل الــخــمــيــس   ATCL ـــ  ــل ل ــي  صــحــاف ــر  ــم ــؤت  م
ــن ســـبـــاق األكــــواتــــلــــون الـــســـادس ــ ــان ع ــ ــاع ــ ل

اللبناين  البطل  سيخوض 
ســّن  يف  نــرص،  نجيــب 
تحديّاً  والخمسني،  السادسة 
الثاين  يف  يُعّد  حيث  جديداً، 
االول  ترشيــن  شــهر  من 
بني  املسافة  لقطع  الجاري، 
نهــر ابراهيــم وجبيل عىل 
 19 ملسافة  الهوائية  دراجته 
كيلومرتاً وخالل 19 دقيقة.  
ان  الجديد  موقــع  وأورد 
أرشيفاً  يتضّمن  نرص  سجل 
يف   1991 بطل  فهو  حافالً، 
 560( للجري  لبنــان  جولة 
وبطل  أيــام(،   5 يف   / كلم 
يف  القارات  لــكأس   1992
املالكمة السافات )تورناي - 
بلجيكا( ووصيف بطل العامل 
فرنســا(   - )باريس   1993
العامل 1995 )كلييش  وبطل 

– فرنسا(.
 حــل نــرص يف املركــز 
بطولة  الســادس عرش يف 
 ،1999 للرتياتلــون  آســيا 
القيايس  الرقــم  وســجل 

العاملــي )2000( للدراجات الثابتة بوقت 20 
ساعة و20 دقيقة بال توّقف برسعة 25 كلم 
يف الساعة، وقام يف 2001 بجولة يف لبنان 

بالدراجة ملسافة 560 كلم يف 17 ساعة.
  شارك نرص يف مسابقات الرجل الفوالذي 
)ايرون مــان( يف فرنســا 2003 والربازيل 

2005 و2006 ويف تايالندا 2010 ايضاً.
  وأدار نرص نادي Aquamarina2 الريايض 

)1999-2001( وتوىل مهام املنسق الريايض 
يف معهد مار يوســف عينطــورة )1995-

2003( ونــادي القديس يوســف عينطورة 
)2007-2015(، وهــو مــدرب يف رياضة 
املالكمة ســافات الفرنسية، ورئيس االتحاد 
ســافات،   - الفرنســية  للمالكمة  اللبناين 
ومدير الرياضة يف النادي اللبناين للسيارات 
والســياحة، ومدرب ريايض يف قوى االمن 

الداخيل.

دعــا النــادي اللبنــاين 
والســياحة  للســيارات 
الصحافة  رجــال   )ATCL(
املؤمتر  حضور  اىل  واالعالم 
الصحــايف الذي ســيعقده 
عند الســاعة السادسة من 
مساء الخميس املقبل الواقع 
فيه 6 ترشيــن األول 2022 
مبقر  »امــريال«  قاعة  يف 
لالعالن  بالكســليك  النادي 
رسمياً عن سباق األكواتلون 
الذي  الســادس  الســنوي 
ســينظّمه يف 16 ترشيــن 
األول الجــاري تحت ارشاف 

االتحاد اللبناين للرتياتلون.

البطل نجيب نرص خالل احد تحدياته

بوسرت السباق

 شــــــكــــــوك حــــــــــول مــــــشــــــاركــــــة رونــــــــالــــــــدو
وهـــــــــــــــــازارد وبـــــوغـــــبـــــا فـــــــي املـــــونـــــديـــــال

مع بدء العد التنــازيل لالنتهاء من خطط 
»قطر  العامل  كأس  يف  املشــاركة  املنتخبات 
2022«، بدأ محبو اللعبة يف متابعة بورصة 
مشــاركة الالعبــني يف املونديال، خصوصا 
أن عــددا من النجوم الدوليــني بدأت ترتاجع 

احتامالت مشاركاتهم.  
وبدأ العد التنازيل النطالق املونديال، حيث 
من املقرر أن تبدأ املنافســات بلقاء بني قطر 

واإلكوادور يف 20 ترشين الثاين املقبل.
  وتقرتب املنتخبات الـ32 من وضع الشكل 
النهايئ لخطط اللعب، كام تســتعد لإلعالن 
النهايئ عن قامئة املشــاركني يف املنتخبات، 

بحلول 13 ترشين الثاين املقبل.
  وتأمــل اإلدارات الفنية للمنتخبات يف أن 
يتمكن كافة نجومها من املشــاركة بفعالية 
يف املنافســات وأن يكملوا مشاركاتهم دون 
املنتخبات  بعــض  لكن  التعرض إلصابــات، 
يســاورها القلق من إمكانية مشاركة نجوم 

كبار للعبة يف كأس العامل.

{ رونالدو وهازارد {

  فعىل سبيل املثال، شارك إدين هازارد نجم 
مباراتني  يف  البلجييك  واملنتخب  مدريد  ريال 

عىل التوايل، ولعب يف كل منها 65 دقيقة.
  ورغــم لياقته البدنية التي قد تبدو جيدة، إال 
أن إدارة املنتخب البلجييك، ترى أن الالعب ال يزال 
بعيدا للغاية عن مستواه الفني السابق، األمر الذي 
قد يتسبب بالفعل يف إبعاده عن قامئة املونديال، 

بحسب ما نرش موقع ESPN الريايض.
  أما النجم الربتغايل كريســتيانو رونالدو، 
االنتقــادات داخل  الكثري من  فقد الحقتــه 
بالده خالل هذا األسبوع، فقد أضاع مهاجم 
مانشســرت يونايتد عددا من الفرص الجيدة 
فيها،  شارك  مباريات  عدة  خالل  للتســجيل 
مبا يف ذلــك يف اللحظات األخرية من مباراة 

الربتغال أمام إسبانيا.
  ومع وجود مجموعة كاملة من الخيارات 
الهجومية أمام فرناندو سانتوس، املدير الفني 
للمنتخب الربتغايل، إال أن املناقشة تحولت - 
وأيضاً داخل نادي مانشسرت يونايتد - إىل ما 
إذا كان رونالــدو اآلن عائًقا أمام الفريق أكرث 

من كونه عامال مساعدا عىل الفوز.

{ شكوك فرنسية {

  وتحيط الشكوك مبشــاركة كال من بول 
بوغبا ونغولو كانتي نجمي املنتخب الفرنيس.

  وتشري الصحافة الفرنسية، إىل أن املدرب 
ديديه ديشــامب، أكد عىل صعوبة استبدال 
النجمني، فيام تبــذل اإلدارة الفنية للمنتخب 
إعادتهام بشــكل  أجل  جهودا مضاعفة من 

كامل إىل مستواهام البدين السابق.
  املخاوف نفســها تراود هانز فليك، املدير 
الفني للمنتخب األملاين، تجاه النجمني سريج 
عنابري ولريوي ســاين، بســبب انخفاض 
املستوى الفني لالعبني، وهي املخاوف نفسها 

التي تسود داخل أروقة بايرن ميونيخ.

ــة الــــرابــــعــــة : ــ ــل ــ ــرح ــ ــدم - امل ــ ــقـ ــ ــي كــــــرة الـ ــ بـــطـــولـــة لـــبـــنـــان فـ
)1-2( الــــغــــازيــــة  ــاب  ــ ــب ــ ــش ــ ال عـــلـــى  ــار  ــ ــص ــ ــأن ــ ل صـــعـــب  فــــــوز 

فريق األنصار الفائز عىل الشباب الغازية من مباراة األنصار والشباب الغازية
حقق األنصار فوزا صعبا عىل حســاب الشباب 
الغازيــة بنتيجة 2-1، ضمــن الجولة الرابعة من 
الــدوري اللبناين لكــرة القدم، يف املبــاراة التي 
جرت أمــس الجمعة عىل ملعب أمني عبد النور يف 
بحمــدون.  ورفع األنصار رصيــده إىل 10 نقاط 
يف صدارة البطولة مؤقتــا، يف حني تجمد رصيد 

الشباب الغازية عند نقطتني يف املركز التاسع.
  وافتتح األنصار التســجيل يف الدقيقة 18 عرب 
الحاج مالك تــال، إثر خطأ من دفاعات الشــباب 
الغازية، اســتفاد منه حسام اللوايت الذي مرر إىل 

تال، ليسدد عىل ميني الحارس داخل الشباك.
  ويف الدقيقــة 32، ألغى الحكم املســاعد هدفا 
ثانيا لألنصار إثر ركلة حرة نفذها حســن معتوق، 
ارتدت من العارضة وأكملها عيل طنيش )املتسلل( 

داخل الشباك.
  وأضاف غازي حنيني الهدف الثاين لألنصار يف 
الدقيقة 65، بعد عرضية مــن نصار نصار حولها 

حنيني مبارشة يف الشباك.
  ويف الدقيقــة 70، ارتكبــت دفاعات األنصار 
هفوة دفاعية استفاد منها عيل قبييس الذي مرر 

إىل عامد غدار وحولها رأسية يف الشباك.
  وتســتكمل الجولة الرابعة اليوم السبت بلقاء 

طرابلس والحكمة، النجمة وشباب الساحل.
  وتختتــم الجولة غداً األحد، مبواجهة التضامن 

صور ضد اإلخاء، السالم زغرتا ضد العهد.
  ويتصدر الــربج ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، 

ويليه األنصار والنجمة والصفاء برصيد 7 نقاط.
  وميتلك شــباب الســاحل 5 نقاط، واألنصار 
وشــباب الغازية والعهد 4 نقاط، والسالم زغرتا 3 

نقاط.
  والتضامن صــور والغازية نقطتني، والحكمة 
وطرابلس نقطة، واإلخــاء يف ذيل الرتتيب بدون 

نقاط.

{ طرابلس - الحكمة {
  يســتضيف ملعب طرابلس املباراة التي ستكون 
لطرابلس  الجديد  التونيس  للمدرب  حقيقي  اختبار 

مريس قطاطا.
  يف حني يطمح إميل رستم بقيادة الحكمة نحو 

بر األمان وإطالق فريقه من جديد بروح جديدة. 

{ النجمة - شباب الساحل {
  يستضيف ملعب مجمع الرئيس فؤاد شهاب يف 
جونية املواجهة، وســتكون املباراة متساوية عىل 

الصعيد الفني، إذ ميتلكان عنارص جيدة جدا.
  وسيحاول شباب الساحل بقيادة مدربه الرصيب 

دراجان يوفانوفيتش إىل مواصلة نتائجه الجيدة.
  يف حــني يطمح النجمة بقيــادة مدربه بالل 

فليفل لالســتفادة من ســجله الجيد يف الدوري 
وقيادة الفريق نحو البطولة.

{ الصفاء - الربج {
  يستضيف ملعب مجمع الرئيس فؤاد شهاب يف 
املباراة أول اختبار  املواجهة، حيث ستكون  جونية 

صعب لرجال املدرب أسامة الصقر.
  يف حني يطمح الصفاء لتسجيل الفوز والوصول 

نحو النقطة العارشة وتصدر الدوري.

{ التضامن صور - اإلخاء {
  يســتضيف ملعــب صــور البلــدي مواجهة 
الفريقني، والتي ســتكون مهمة جدا لرجال املدرب 

مالك حسون من أجل تحسني النتائج.
  يف حــني يطمح اإلخاء بقيادة مدربه حســني 
حمــدان إىل تســجيل فــوزه األول يف البطولة 

والهروب من شبح ذيل الرتتيب.

{ السالم زغرتا - العهد {
  يحل العهد ضيفا ثقيال عىل السالم زغرتا عىل 
ملعب املرداشــية يف زغرتا، حيــث يطمح بقيادة 

مدربه باسم مرمر لتسجيل االنتصار األول له.
  يف حني يطمح الســالم بقيادة مدربه املرصي 
أحمــد حافــظ إىل تحقيق نتيجــة مفاجئة يف 

البطولة. 

ــة فــــــي كــــــــرة الـــــقـــــدم: ــ ــي ــ ــل ــ ــح ــ  الـــــبـــــطـــــوالت األوروبـــــــــيـــــــــة امل
االسبوع عطلة  مــبــاريــات  أبــرز  ويونايتد  سيتي  بين  مانشستر  ديــربــي 

منافســات  تســتأنف 
الدوري اإلسباين، يف جولته 
أوساسونا  بزيارة  السابعة، 
إىل ريال مدريد، الذي يرتقب 
لنجمه  املحتملــة  العــودة 
كريم بنزميا وسط مساعيه 
الصــدارة.   عىل  للحفــاظ 
الصــدارة،  بلــوغ  وبهدف 
إىل  زيارته  برشلونة  يواجه 
مايوركا، وميكــن أن يتقدم 
إذا  الســبت  اليوم  كمتصدر 
وحقق  الثالث  النقاط  حصد 

فوزه السادس هذا املوسم.
املباراة  هذه  وســتكون    
عديدة  بعنــارص  مرشوطة 
الدوليني  الالعبني  حالة  مثل 
خاصة املصابــني منهم مع 

منتخباتهم الوطنية.
  وخرست القامئة األساسية لتشايف، ممفيس 
ديباي وفرينيك دي يونغ وجول كوندي وهيكتور 
بيلرييــن ورونالــد أراوخو الذي خضــع لعملية 

جراحية قبل أيام جراء إصابة يف العضلة املقربة.
  وســيتحدى فريق املكســييك خافيري أغريي 
تاريخــه، ألنه مل يهزم برشــلونة عىل ملعبه منذ 

موسم 2009-2008.
  وخالل املوســم الحايل، جمع ماريوركا 4 من 
أصل 9 نقاط خالل املباريات التي لعبها عىل أرضه، 
وجــاءت جميع األهداف التي ســجلها من ركالت 

جزاء.
  وسيلعب الريال املتصدر ألول مرة يف سانتياغو 
برنابيو، يف مباراة قد تشــهد عــودة بنزميا بعد 

إصابة عضلية تعرض لها يف 6 أيلول أمام سيلتك.
  ويخــرس كارلو انشــيلويت، الكــروايت لوكا 
مودريتش الذي عاد من اللعــب مع منتخب بالده 

مبشكلة يف الفخذ وقد يغيب ملدة 10 أيام.
  وعزز الريال، مركــزه األول بفوزه يف الديريب 
عىل أتلتيكو، يف حني يصل أوساســونا إىل مدريد 
بينام يفصله فقط نقطة واحدة عن املراكز املؤهلة 
إىل دوري األبطــال، وذلك يف ضوء خســارته يف 

مباراتني هذا املوسم.
  ويســتضيف ســيلتا فيغو، ريال بيتيس الذي 
يتقدم عنه بفارق 8 نقاط بعد تسجيل 5 انتصارات 

منذ بداية املوسم.
  ويف صفوف ســيلتا، ســيكون لــدى املدرب 
إدوكاردو تشاتشــو كوديــت 3 مهاجمــني تحت 
ترصفه ألول مرة، بعد تعايف غونزالو باسينسيا من 
إصابة عضلية لينضم إىل إياغو أســباس ويورغن 

سرتاند الرسن.
  وتحدد مباريات قادش وفياريال، وإشبيلية ضد 
أتلتيكو مدريد، وجريونا أمام سوســييداد، شاغيل 
املراكز األوروبية، ولكن ســتؤثر أيضا يف محتيل 
مراكز الهبوط من الجــدول، نظرا ألن قادش يقبع 
يف الرتتيب قبل األخري، بفارق نقطتني عن إلتيش 

املتذيل بنقطة وحيدة.
  يف حني يحتل إشــبيلية املركز الســادس من 

األسفل بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.
  ويســتضيف سانشــيز بيزخوان، إشــبيلية 
وأتلتيكو، بينام االثنان يف حاجة ملحة إىل نقاط، 
ولكن بشكل خاص لألندلسيني الذين يستقرون يف 

منطقة غري عادية من الجدول.
  ومل يبدد التعادل املحرز بواســطة فريق جولني 
لوبيتيغي عىل أرض فياريــال، مخاوف مجموعة 

صمدت حتى آخر لحظة باملوسم األخري.
  يف املقابل، مل يخــرس الروخي بالنكوس منذ 

بداية املوسم وحتى اآلن خارج أرضهم، وعادوا إىل 
منافسات الدوري بعد الخسارة يف الديريب.

  ويراهــن قادش عــىل تحقيق فــوز ثان أمام 
جامهــريه ضد فريــق مل يهزمه أبــدا يف ملعبه 
بالدرجة األوىل، بينام يرتقــب تعايف العبني مثل 

جريارد مورينو ومانو تريغريوس.
  ويصــل ريال سوســييداد إىل جريونا يف ظل 
معانــاة كبرية جــراء فقدان عــدة العبني بداعي 
اإلصابة مثل محمد عيل تشــو وميكيل أويارزبال 
وأندير بارنيتكسيا وروبن لو نورمان وعمر صادق 

وإيغور زوبيلديا.
  ويراهن جريونا عــىل مواصلة النتائج الجيدة 
للمرة الثالثة عىل التوايل يف مونتيليفي، عىل الرغم 
من معاقبة مدربه ميشيل سانشيز الحتجاجه عىل 

الحكم يف مباراة بيتيس.
  ويريد فالنســيا الفــوز ألول مرة خارج أرضه، 
بعد تغلبه عىل سيلتا، خالل زيارة إسبانيول، الذي 
يقع يف املنطقة الحمراء بعد ســقوطه يف سان 

سيباستيان، كام هو الحال مع بلد الوليد.
  وتختتم الجولة مبباراة رايو فاييكانو وإلتيش 
يوم اإلثنني، حيث يصل الفريق األخري بوضع متأزم 
بعد أسوأ بداية له مبوسم، يف حني يشعر أصحاب 
األرض بارتياح، بينام يســتقرون بوسط الجدول، 

بعد فوزين وتعادل واحد وثالث خسائر.

{ انكلرتا {
  يحتضــن ملعــب االتحاد، غــداً األحد، ديريب 
مانشسرت الرقم 188، عندما يستقبل سيتي نظريه 
يونايتــد، يف قمة مباريات الجولة التاســعة من 

الربميريليغ.
  ومل يخــرس املان ســيتي يف الربميريليغ منذ 
19 مباراة منذ الســقوط أمام توتنهام يف شباط 

املايض.
  أما يونايتد فيمر حاليا مبسرية من 4 انتصارت 
متتالية يف الدوري، وهي املسرية األطول من نوعها 
منذ نيسان 2021 عندما حقق 5 انتصارات متتالية 

شملت الفوز يف ملعب االتحاد بهدفني دون رد.
  وتأيت تلك النتائج الجيدة للفريقني من حقيقة 
أنه ال يوجد فريق إنكليــزي أنفق أكرث من يونايتد 
)227 مليون إسرتليني( يف املريكاتو املايض سوى 
تشيليس، بينام تعاقد سيتي مع هاالند، املتوقع له 
تســجيل 59 هدًفا يف الربميريليغ إذا استمر عىل 

نفس النهج، بحسب »سكاي سبورتس«.
  ومــن الوارد أن يصل مجمــوع قيمة الالعبني 
الذين سيشاركون يف الديريب املقبل أكرث من مليار 
إسرتليني، وذلك بسبب ارتفاع قيمة الصفقات التي 
أبرمهــا الثنايئ من جاك غريليــش )100 مليون( 
وأنتــوين )85.4 مليون( وهــاري ماغواير )80( 

 )73( سانشــو  وجــادون 
وكاسيمريو )70(.

  ومنــذ رحيــل الســري 
عن  فريغوســون  أليكــس 
يونايتــد يف العــام 2013، 
للســيتي  األفضلية  انقلبت 
يف كل يشء مــن خــالل 
يف  ألقاب  بخمسة  التتويج 
لقب  أي  دون  الربميريليــغ 
لليونايتد، وفوز الســيتي بـ 
12 لقبا كبريا مقابل 3 ألقاب 

للامن يونايتد.
  وبلغ معدل نقاط السيتي 
نقطــة   85 املوســم  يف 
مقابــل 68 نقطة لليونايتد، 
وحقق الســيتي مسرية من 
7 انتصــارات أو أكــرث يف 
ومل  مــرات،   9 الربميريليغ 
يحقــق اليونايتد تلك املســرية يف أي مرة، وحقق 
السيتي االنتصار يف مباريات الربميريليغ بفارق 5 
أهداف أو أكرث 33 مرة مقابل مرة وحيدة لليونايتد.

  أما األمر الذي تفوق فيه الشــياطني الحمر هو 
اإلنفاق عىل الصفقات الذي وصل إىل 1.43 مليار 
إســرتليني، مقابل 1.38 مليار إســرتليني للامن 

سيتي.
  ويصطــدم إيريك تــني هاغ مــدرب اليونايتد 
مبستوى الســيتي الثابت عىل ملعبه منذ التعادل 
أمــام ليفربول يف نيســان املــايض، بتحقيق 7 
انتصارات متتالية، بل وســجل سيتي 3 أهداف أو 
أكرث يف تلك املباريات، وذلك للمرة األوىل يف تاريخ 
النادي بالــدوري، وهو ثاين فريق يحقق هذا األمر 
يف عرص الربميريليغ بعد يونايتد نفسه الذي حقق 

ذلك بني كانون أول 2009 وآذار 2010.
  وســجل الســيتي 14 هدًفا يف أول 3 مباريات 
يخوضها عىل ملعبه يف الدوري، وهو الرقم األكرب 
يف تاريخ املسابقة مناصفة مع رقم السيتي نفسه 
-2011( ويونايتــد   )2020-2019( موســم  يف 

2012( وآرسنال )2009-2010(، ولكن مل يتوج أي 
من تلك الفرق بلقب الدوري يف تلك املواسم.

  ويف حــال حقق مانشســرت يونايتد االنتصار 
األحــد املقبل، ســيحظى ببداية مامثلة ملوســم 
)2012-2013( آخر موسم توج فيه بلقب الدوري، 
عندما بدأ املوســم بتحقيق 5 انتصارات والتعرض 

لهزميتني.
  وبعد أن خــرس يونايتد يف أول مباراتني، حقق 
الفوز يف املباريات األربع التالية بتغري النهج، من 
خالل التمركــز بالقرب من منطقتهم بصورة أكرب، 
وانخفاض معدل االستحواذ عىل الكرة من %64.8 
إىل 41.7%، مع زيادة معدل الركض من 101.6 كم 
يف املباراة إىل 107.9 كم، وانخفاض معدل األخطاء 

التي تؤدي إىل تسديدات للخصم من 3 إىل 0.
  ولكن يتوجب عىل يونايتد، إيقاف هاالند الذي 
ســجل 14 هدًفا يف 10 مباريات مع ســيتي، من 
بينهم التســجيل يف آخر 7 مباريــات )12 هدًفا(، 
وتســجيل الهاتريك يف آخــر مباراتني عىل ملعب 
االتحاد بالدوري أمام كريســتال باالس ونوتنغهام 
فورســت، ليصبح أول العب يف تاريخ الربميريليغ 
يسجل 11 هدًفا يف أول 7 مباريات له يف املسابقة.
  وميلك هاالند أقل معدل ملسات أدى إىل تسجيل 
أهداف يف الربميريليغ منذ موسم )2011-2010( 
بواقع 14 ملســة فقط، ولكن خطورة الســيتي لن 
تتوقف عــىل هاالند، وهنــاك دي بروين أكرث من 
صنع أهداف يف الدوري )5( وأكرث من خلق فرص 

)25(؟

من احدى مواجهات ديريب مانشسرت بني سيتي ويونايتد



1ـ الرياض، النخايّس
2ـ بوق، تناسب، أبلح

3ـ نريد، املوصل، أم
4ـ سدعوا، أو، جمل

5ـ رب، مراسل، محّبة، باتر
6ـ يانا، أمتّت، حَماليا

7ـ جيد، مرياج، بغَّ
8ـ ريال مدريد، باب، ارب

9ـ كّو، يأس، وّز، سوزويك

10ـ لندن، أنّب، يم، يستقيل

11ـ العيوب، نجا

12ـ مربد، يك، بوبال، إتّهم

13ـ يدينه، بولس سالمه، 

لُه

11
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 عموديا: 

 عموديا:

من ستة حروف:     االبراج 

  دولة عربية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  جورج صيدح 

اخترب معلوماتك

1ـ فرخ الحامم. 

سيلفسرت  أفالم  من  2ـ 

ستالون. 

3ـ شهر مرصي. 

4ـ رجَع الفيء، للنهي. 

5ـ مدينة فلسطينية. 

موســيقيي  مــن  1ـ 

االندلس.

2ـ فيلسوف هندي. 

3ـ حرف جزم. 

4ـ فتاكا شديدا. 

5ـ مدينة أمريكية.

كاتب وأديب وشاعر وصحايف لبناين راحل. من أركان 

النهضــة األدبية يف املهجر. هاجر إىل الواليات املتحدة، 

وتويف عام 1932 

إسمه مؤلف من تسعة حروف، إذا جمعت:

5+7+6+8- مقر ومكان.

7+3+5+9- قائد أملاين. 

6+5+3+1- نبات له فوائد عديدة. 

4+3+8- من الفواكه.

ث. 6+9+4- حدَّ

2+9+5- جبل طويل. 

4+8- ال حلو وال مّر. 

1ـ ما إسم الدولة األوروبية التي أمطارها ثلوج، وثالثة 

أرباعها غابات، وعرش مساحتها بحريات؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ من إســم املطرب العريب املقيم يف الواليات املتحدة، 

واسمه األصيل جامل الدين تفاحة؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ ما اسم الحصن الذي يُحَفظ فيه احتياطي الواليات 

املتحدة من الذهب؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما اســم االمارة العربية الخليجية التي مساحتها 

777 كم2؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ يف أيــة عاصمــة دولة أوروبيــة أقيمت األلعاب 

األوملبية الشتوية عام 1952؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ من هو املمثل واملغني األمرييك الراحل الذي إســمه 

األصيل دينو كروشيتي؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ يف أية سنة أضيفت عىل جوائز نوبل الخمس جائزة 

سادسة؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ يف أيــة عاصمــة أوروبية أقيمــت دورة األلعاب 

األوملبية عام 1936؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

9ـ ما إسم أكرب صالة للمقابالت يف العامل، ِعلام بأنه 

ليس فيها أعمدة، وتتسع لـِ 15 ألف شخص؟

1ـ إبن رسيج، كالمي
2ـ لورد بايرون، بّد

3ـ رقيع، ندّي، داري
4ـ دوما، أين، دّن

5ـ آٍت، آر، كأل
6ـ ضنا، أأ، مسالِك
7ـ املستعّد، نعيب
8ـ إسم، مل، رويب
9ـ لّبوا، متّيز، وبل

10ـ صوم، يد، يبوس
11ـ خال، حرب، سم، بّس

13ـ سالمة حجازي، ال
14ـ يحمل، بويس

15ـ بلح، كّت، آه
16ـ أأ، أيقنت

17ـ تيرب، يجهل
18ـ راغب عالمه

؟ من هو
من هي؟

الــِرزق، مطرب  1ـ ضــاَع 

مرصي.

2ـ رمز الحنان، االسم الثاين 

لرئيــس وزراء فرنيس راحل، 

سّنور.

3ـ مرفأ إيرلندي، مدينة يف 

جنوب السودان.

4ـ مدينة يف نيجرييا، مدينة 

مرصية، غري مطبوخ.

طعم  الســيارة،  مكابح  5ـ 

الحنظل، أبوه بتاح وأمه ايزيس.

6ـ يقفل، ممثل سوري راحل.

7ـ ضمــري منفصــل، ضد 

يقبضونها.

8ـ مادة ســامة، قرص يف 

روما كان مقاما للباباوات.

9ـ أحد الشهور، يرّقع الثوب.

10ـ شجر يُشّبه به، رجعوا.

11ـ صــار الوقــت، غزال، 

أذاعت الخرب.

12ـ عمــٌل إىل، تعــَب، من 

الحبوب، خاِفت وضعيف.

13ـ فيلسوف وحكيم هندي، 

زوجة زفس، نوتة موسيقية.

14ـ فيلــم من تأليف نجيب 

محفوظ.

15ـ يــأكل الطعام، شــجر 

باسق.

16ـ توبيخ، لإلستفهام.

17ـ أصّب، مدينة مرصية.

18ـ ممثلة مرصية صاحبة 

الصورة.

أحد  أمريكية،  ممثلة  1ـ 

أيام االسبوع.

يضجر،  مايئ،  طائر  2ـ 

تَعب.

راحل،  مرصي  ممثل  3ـ 

دولة  لرئيس  الثاين  االسم 

كربى.

االنبياء،  4ـ حلْم، أحــد 

نهر أورويب.

5ـ حــرف نصب، طرّي، 

منظمة إنسانية.
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تأثــريات إيجابيــة يف أعاملــك الطويلة 

األمــد. الوقت مالئم لتحقيق النجاح املطلوب. 

ستبدو أكرث مرونة من السابق وقد يكون هذا 

ملصلحتك.

ال بــد من اعادة النظــر يف وضعك املهني 

الحايل من أجل تحقيق تقّدم ملموس. ال تقس 

األمور من مقياس شخيص بل مقياس حيادي 

رصف.

الحظ ســيخدمك باخــالص واعرف كيف 
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عاطفيا، ال تفتش بعيدا عام هو يبدو بوضوح 

أمام عينيك الجميلتني. 

آن األوان ليك تفكر بعض اليشء بنفســك 

وشــؤونك الخاصة. كن مرنا يف عالقاتك مع 

األقرباء واألصدقاء لتوفري االنسجام التاّم يف 

محيطك. 

احرص اهتاممك الكامــل بالعمل وال ترتدد 

يف قبول مســؤوليات جديدة. إذا كانت لديك 

متاعب عاطفية فالفرصة ســانحة ملعالجتها 

مع الطرف اآلخر.

فرتة مثمرة ونابضة بالحيوية والنشاط. ال 

بأس اليوم مــن إخفاء بعض األمور الصغرية 

عــن الحبيب اللطيف التي من شــأنها اطالة 

الرومانسية بينكام. 

قد تظهر بعــض العوائق اليوم كنت تعتقد 

انها انتهت متاما. ال ترتدد يف رســم الخطوات 

املناسبة المتام مخططاتك، فأنت حاّد الذكاء.
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مام ســيخولك الحصول عــىل مكافأة مادية 

ومعنوية.

فــرتة ممتازة للبت يف قرارات مســتقبلية 

طويلــة األمد. وعد ايجايب قد ينقذك من حالة 

القلق التي تعيشــها حاليا. حــاول أن تظهر 

االبتسامة اللطيفة.

استخدم بكل براعة أفكارك الجديدة املمتازة 

. العالقات التــي تبنيها تتوقف عىل طريقتك 

يف الترصف. ال تهتم كثريا للمســائل الصغرية 

والبسيطة.

اعتمــد عىل حدســك الصائب يف مواجهة 

املواقف التي نصادفك. اســتقرار وسعادة يف 

الحيــاة العاطفية، لكن عليك ببعض التنازالت 

للحبيب العزيز. 

انطلــق خطــوة خطــوة وال تترسع يف 

أمورك. الظــروف املحيطة بك تكتنفها بعض 

الصعوبات، لكنــك يف موقع يتيح لك التغلب 

عليها مع بعض االرصار. 

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(

أستاذ
اصغاء

استامع
انصاف

اقالم
امتحان

تلميذ
تعليم
تحليل

تنشيط
ترشين
متوين 
جواب
جانب
جهود
جملة
جريان

جدار
حبيب

حنا
حريصا

حرصون
حيدر

حمص
دواال

ديجون
رامبو

روسيني
رودان

رابله
روسو
زامبيا

زمرد
زهر

زيتون
شمس
رشوق

شص
شمعة

شوبنهاور
لبنان

محربة

موريتانيا
ورديان

يافع
ينبوع.

الحل السابق

الحل السابق

  الكامريون

السبت 1 تشرين االول 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 أو. هرني. 

2ـ رشيد أيوب. 

3ـ يف األوروغواي. 

4ـ الشاعر طاغور. 

5ـ نجو 200 كلم. 

6ـ أمين بن خريم. 

7ـ دولة تشييل. 

8ـ مدينة جّدة. 

1ـ فرويد. 

2ـ ريايش. 

3ـ نرباس. 

4ـ ساسوا. 

5ـ الورّي.

1ـ فرنسا. 

2ـ ريبال. 

3ـ وارسو. 

4ـ يشاور. 

5ـ ديساي. 



التحـــــــــــدي املقبـــــــــــل النتخـــــــــــاب رئيـــــــــــس للجمهوريـــــــــــة : مـــــــــــن الفريـــــــــــق القـــــــــــادر علـــــــــــى تأميـــــــــــن النصـــــــــــاب؟
ـــــــــــي الشـــــــــــأن الرئاســـــــــــي   ـــــــــــة والســـــــــــعودية ف ـــــــــــار«: لعـــــــــــدم تدخـــــــــــل الســـــــــــفارتين االميركي ـــــــــــه لـ»الدي حـــــــــــزب الل
االدنـــــــــــى بالحـــــــــــد  الرئاســـــــــــي  االســـــــــــتحقاق  »لبننـــــــــــة«  ضـــــــــــرورة  االشـــــــــــتراكي: 

ــو« ــات ــن ــى »ال ــ ــع ال ــري ــس ــام ال ــضــم ــاالن ــب ب ــطــال ــا وزيــلــيــنــســكــي ي ــي ــروس ــيـــة ل ــرانـ ــاطــق أوكـ ــّم 4 مــن ــن يــعــلــن ضــ ــي ــوت  ب

ــات بــــعــــد تـــشـــيـــيـــع الــــطــــفــــل ريــــــان ــ ــ ــه ــ ــ ــواج ــ ــ عــــبــــد الــــلــــهــــيــــان يـــنـــتـــقـــد الــــــــــرد األمــــيــــركــــيم

12
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

السبت 1 ترشين االول 2022

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

املقاومة يف التوصل اىل انتقاء مرشــح وضامن فوزه قائلة: 
»نحن ال نعلن عن اسامء لنحرقها الحقا«.

{ التقدمي االشرتايك: لرضورة »لبننة« 
االستحقاق الرئايس بالحد االدىن{

مــن جهته، قال النائب بالل عبدالله املنتمي للحزب التقدمي 
االشرتايك ان جلسة انتخاب رئيس للجمهورية تصب يف خانة 
النظام الدميقراطي الربملاين مشريا يف الوقت ذاته ان الجلسة 
بينت انه يف جميع االحوال موازين القوى غري قادرة عىل حسم 
رئيس للجمهورية يف ظل االصطفافات الداخلية والخارجية. 
وشــدد عبدالله انه يجب عــىل الجميع ان يتعظ ويفعل حوارا 
لتوســيع املســاحات املشــرتكة والتوصل اىل انتخاب رئيس 
جمهوريــة انقاذي يحمل رؤية اقتصادية قادرة عىل معالجة 

االزمة.
واعرب النائب بالل عبدالله عن اســفه من مامرســة بعض 
الكتل النيابية الكيدية السياسية واملحاصصة وشهوة السلطة 
بدال من ان تنهي هذا الجدل التافه والذي يشري اىل عدم االكرتاث 
بهمــوم الناس وعوزها وفقرها. واضــاف: »يف ظل االنهيار 
الكامل ووســط معاناة الناس من االمــراض وفقدان االدوية 
والغالء الفاحــش والهجرة، هل ما زلنا منلك الحق يف املناورة 
؟طبعــا،  ال منلك هــذا التكتيك خاصة اليوم الن الحالة كارثية 
والوضع مأســاوي واملطلوب من الجميــع التكاتف النتخاب 
رئيــس. وتابع النائــب عبدالله انه منذ ان تكلمنا مع حزب الله 
بعد ست سنوات كارثية مرت، كنا رصيحني بأن لبنان ال ميكنه 
تحمل وزر كل التغيريات االقليمية، من هنا جاء مطلبنا برضورة 

»لبننة« االستحقاق الرئايس بالحد االدىن. 
بدوره، قــال امني الرس العام للحزب التقدمي االشــرتايك 
ظافر نارص للديار بأن النائب ميشــال معوض ال نراه مرشــح 
تحٍد للطرف االخر وقد صوتنا له امنا يف الوقت ذاته نشدد انه 
ال بــد من حصول تفاهم بني الكتل السياســية النتخاب رئيس 

للجمهورية.
واتعاظا من جلســة الخميس، اعترب نارص ان املشــهد يؤكد 
ان التفاهم هــو املعرب الوحيد اليصال رئيس للجمهورية ومن 
دونه فسيكون هناك استحالة النتخاب رئيس. وخري دليل عىل 
ذلك ان الجلســة االوىل النتخــاب رئيس جمهورية اظهرت ان 
كال الطرفني عاجزان عن ايصال مرشح لهم اىل سدة الرئاسة. 
ويف ظل وجود تناقض كبري بني االطراف السياسية عىل غرار 
حزب الله والقوات والكتائب والتيار الوطني الحر رأى نارص ان 
املتاريس يف املواقف لن تحل املشكلة ال بل ستطيل مرحلة الفراغ 
الرئايس ولذلك الحوار هو وسيلة لتقريب الهوة بني االضداد كام 
عــىل كل االطراف تقديم خطوات متبادلة مطلوبة للتوصل اىل 

مساحة مشرتكة تنتج رئيسا للجمهورية.

{ القوات اللبنانية: مستمرون برتشيح معوض 
ونعمل عىل توحيد صفوف املعارضة {

بالنســبة لحزب القوات اللبنانيــة، قالت مصادر القوات ان 
الجلسة االوىل النتخاب رئيس للجمهورية اظهرت ان املعارضة 
قادرة عىل ترشــيح شخصية لرئاسة الجمهورية يف حني ان 
الفريق االخر مل يتوصل اىل االجامع عىل مرشــح واحد ويريد 
الفــراغ الرئايس. وتابعت املصادر القواتيــة ان هذه الخطوة 

ستستكمل من اجل توحيد صفوف املعارضة.
خيار النائب املرشــح ميشال معوض ارتكز عىل انه سيادي 

ووالده الشــهيد رئيس الجمهوريــة رينيه معوض الذي اغتيل 
لالنقــالب عىل الطائف ووالدته نايلة معوض كانت عضوا يف 
لقاء قرنة شــهوان ومن ثم شــارك ميشال معوض يف حركة 

14 آذار.
ونظرا لتاريخه الســيادي، ميثــل معوض الحد االقىص من 
الســيادة واالســتقالل. ولفتت املصادر اىل انه بعد انتهاء اول 
جلســة النتخاب رئيس الجمهورية، بدأنا، كمعارضة مواصلة 
عملنا مع بعضنا البعض ليكون اتجاه املعارضة اتجاها واحدا.
وردا عىل االنتقــادات التي طالت القوات اللبنانية بوعودها 
بعــد حصول االنتخابــات النيابية حيث اشــارت ان االوضاع 
ستتحســن ومل يحصل ذلك، رأت املصــادر القواتية ان الربح 
االنتخايب النيايب يســتطرد ربحا ايضا يف السلطة التنفيذية 
لخفض الدوالر عرب سياســات مدروســة . من هنا نشدد عىل 
انتخاب رئيس للجمهورية يكون انقاذيا العادة انتاج الســلطة 
والولــوج مبارشة يف خطة تعاف لهذه االزمة. وجددت القوات 
اللبنانية وعدها للشعب اللبناين انها ال تزال قادرة عىل التغيري 
وســيكون ذلك من خالل املؤسســات ومن خالل الراي العام 
وسلطة تنفيذية تلتزم بالقرارات الدولية واالصالحات املالية.

{ هل حظوظ املرشح
 النائب ميشال معوض عالية؟ {

قالت اوساط سياســية للديار ان النائب ميشال معوض مل 
يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية وبالتايل ما حصل يف جلسة 
الخميس هــو مجرد مناورة من قبل بعض مكونات املعارضة. 
وتساءلت هذه االوســاط ان املرشحة تراييس شمعون والتي 
مل تحظ بأي صوت يف جلســة انتخاب رئيس للجمهورية، هل 

ستعيد النظر يف ترشحها وتدعم مرشحا من املعارضة؟

{ الوطني الحر يفرض رشوط جديدة

 يف مسار تاليف الحكومة {
وعىل الصعيد الحكومــي، الالفت بأن الجهود تحركت مجددا 
بتشــكيل الحكومة عرب زيارات واتصاالت يقوم بها املدير العام 
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم بني قرص بعبدا والرساي الحكومي 
كام تشمل اتصاالته عني التينة وحزب الله ورئيس التيار الوطني 
الحر جربان باســيل.ويرص حزب الله وفقا ملصادر مقربة من 8 
اذار عىل املشــاركة باالتصاالت من اجل تشكيل الحكومة لتدارك 
الفــراغ الرئايس الحتمي وتاليف حكومــة كاملة الصالحيات 
وعدم التشكيك بقرارات حكومة ترصيف االعامل. وباتت املسألة 
محصورة بأسامء محدودة ال تغري يف التوازنات فيام يشكك التيار 
الوطني الحر عرب فرض رشوط جديدة وطرح ستة وزراء سياسيني 

او استبدال وزراء التيار الحاليني بسياسيني وليس تقنيني.

{ لبنان انترص يف النهاية 

يف ترسيم الحدود البحرية {
ويف ملف ترســيم الحدود البحرية اللبنانية، تتوقع مصادر  
ديبلوماســية للديار بأنه اصبح يف جعبة الوســيط االمرييك 
اموس هوكشتاين العرض الخطي لرتسيم الحدود وفق رشوط 
لبنــان دون اي تنازل للعدو االرسائييل. واشــارت اىل ان ملف 
الرتســيم البحري انتهى لصالح لبنان نتيجة تهديد حزب الله 
لالحتالل بان ال احد سيستخرج الغاز والنفط اذا منع لبنان من 
حقوقه باالســتخراج قبيل سواحله فضال ان الحرب الروسية 
االوكرانية اعادت خلط االوراق دوليا واضحت عامل ضغط عىل 
اوروبا مــن ناحية الغاز وعليه تريد اوروبا الغاز بارسع وقت 

وبأي مثن لتواجه العام الجديد.

العســكرية يف أوكرانيا، وقال »ندعو نظام كييف إىل التوقف 
فــورا عن القتال، ووقف جميع األعامل العدائية.. والعودة إىل 

طاولة املفاوضات«.
وأضاف بوتني أن روســيا ســتقوم بــكل يشء للدفاع عن 
أراضيهــا، وعــىل نظام كييــف احرتام ما وصفــه باإلرادة 
الشــعبية، مشــددا عىل أن »القوة هي التي ستحدد املستقبل 

السيايس يف العامل«.
وأشــار يف هذا الســياق إىل أن الغرب يحاول تغيري أسس 
النمو يف العامل، ومينع املجتمعات من التطور بوسائلها ومن 

الدفاع عن سيادتها.
واعتــرب أن الغرب »تخىل عن قيم األرسة، واملجتمع الرويس 

لن يتقبل التوجهات الغربية واألمناط الســلوكية الشاذة«.

{ سلطة الدوالر {
واتهــم بوتني الواليات املتحدة بفرض ســلطة الدوالر عىل 
العــامل بعد الحــرب العاملية الثانية، واعتــرب أن »الغرب يريد 
تصنيفنا عدوا وأوروبا ال تريد حال عمليا ألزمة الطاقة، الغرب 
ال يرتاجــع عن نرش الدعاية الكاذبة ضدنا، لكن هذه األكاذيب 

لن تدفئ األوروبيني يف الشتاء«.
كام هاجم السياســات األوروبية قائــال إن أوروبا »تقبل 
بالخطط االســتعامرية األمريكية الجديدة، والغرب يستهدف 
رشكاءنــا والدول املجاورة لنا«، مضيفــا أن »القيام بعمليات 
تخريبيــة وتفجريات يف خطوط الغاز يف البلطيق هو ضمن 

وسائل مواجهة روسيا، والغرب هو املستفيد«.
واتهــم الرئيس الرويس الغرب بإنتاج أســلحة بيولوجية، 
واســتخدام البــرش يف أوكرانيا حقول تجــارب، كام أكد أن 
الواليات املتحــدة وبريطانيا حولتــا دوال ومدنا إىل أطالل، 

وواشنطن خلّفت وراءها جثثا يف بلدان عديدة.
وشــدد يف خطابه أيضا عىل أن روسيا بلد عظيم ولن يقبل 

أن يعيش عىل أســاس »قواعد دولية مزورة«، وأنه ليس لدى 
الغرب أي حق أخالقي يف إمالء إرادته يف حني يقســم العامل 

لدول متحرضة وأخرى متوحشة.

{ »خطوة حاسمة« {
يف غضون ذلك، أكّد الرئيس األوكراين فولودميري زيلينسيك 
أن بالده اتخذت ما وصفها بالخطوة الحاســمة، بالتوقيع عىل 

طلب االنضامم الرسيع إىل حلف شامل األطليس )ناتو(.
وأكد زيلينســيك أن أوكرانيا لن تتفاوض مع روسيا ما دام 

بوتني رئيسا، مضيفا يف فيديو بث عىل اإلنرتنت أن »أوكرانيا 
لن تتفاوض مع روسيا ما دام بوتني رئيسا لروسيا االتحادية.. 

سنتفاوض مع الرئيس الجديد«.
ويف وقت ســابق، أعلنت الرئاســة األوكرانية أن مجلس 
األمن القومي والدفاع بحث تدابري ضامن األمن الجامعي عىل 

املستويني األوكراين واألورويب.
كام أكدت أن االجتامع الذي تّم برئاســة زيلينســيك بحث 
التصــدي ملحاوالت روســيا ضــّم أراض أوكرانية، وذلك قبل 
اإلعالن رســميا عن ضمها بالفعــل من قبل الرئيس الرويس 

فالدميري بوتني.

{ ردود فعل دولية {
ويف أول ردود الفعل الدولية عىل خطاب بوتني وإعالنه ضم 
املناطق األوكرانية، قالــت وزارة الخارجية الصينية »موقفنا 
تجــاه أوكرانيا ثابــت ويتمثل باحرتام ســيادتها مع مراعاة 
الهواجس األمنية ألي دولة أخرى«، وأضافت »مستعدون للعمل 

مع املجتمع الدويل لخفض التصعيد يف أوكرانيا«.
من جهته، قال رئيس املجلس األورويب شــارل ميشــال إن 
»االتحــاد األورويب ومواطنيه يقفون مع ســيادة أوكرانيا 
وحقهــا يف الدفاع عن أراضيها حتــى تحريرها«، وأكد عىل 
أن »روســيا تضــع األمن العاملي يف خطــر عرب ضم مناطق 

أوكرانية، ولن نعرتف بهذه الخطوة«.
بدورهــا، قالت املفوضية األوروبية إن شــبه جزيرة القرم 
وخريسون وزاباروجيا ودونيتسك ولوغانسك أراض أوكرانية، 
ولن نعرتف أبدا بضمها إىل روســيا، مشــددة عىل أن وحدة 

أرايض أوكرانيا وسيادتها غري قابلة للتفاوض.
مــن جانبها، أكدت الخارجية الرومانية أنه يجب أن يرفض 
املجتمــع الــدويل الضم غري القانــوين ألراض أوكرانية من 
قبل روســيا، كام قالت الخارجية النمســاوية إن دونيتسك 
وخريسون ولوغانســك وزاباروجيا ستبقى مناطق أوكرانية 

متاما مثل القرم.
وأكدت الخارجية البولندية من جانبها أنه ال ميكن للمجتمع 
الدويل أن يبقى مكتوف األيدي يف مواجهة االنتهاك الرويس 
للنظام الدويل، كام قالت الرئاســة املولدوفية »ندين بشــدة 
خطوة روســيا ضم مناطق محتلة بشــكل غري قانوين بعد 

تصويت وهمي أجري بتهديد السالح«.
ويف واشنطن، قال رئيس لجنة العالقات الخارجية مبجلس 
الشــيوخ األمرييك إن بالده لن تعرتف أبدا بإعالن بوتني ضم 
أراض أوكرانيــة، مضيفا »لن نعطي أي أهمية ملحاوالت بوتني 

تغيري خريطة أوروبا«.

قــوات االحتالل بالحجارة. وتابعــت أن الدوريات اإلرسائيلية 
يف البلــدة مل تتوقف منذ الصباح، عىل الرغم من حالة الغضب 

والحزن التي تسود يف تقوع املطوقة باملستوطنات.
وأكدت عائلة الطفل ريان أنه بعد انتهاء الدوام املدريس دخل 
منزل العائلة خائفا من الجنود اإلرسائيليني وطلب من والدته أن 
تحميه. وعند اقتحام الجنود املدججني باألسلحة منزل العائلة، 
هرب من الباب الخلفي ليفاجأ بجندي يصوب الســالح نحوه 

فتوقف قلبه من الخوف.
ويف ردود الفعل عىل الحادثة، عرب ممثلو االتحاد األورويب 

يف فلسطني عن صدمتهم جراء وفاة ريان.
 وطالبوا إرسائيل بالتحقيق يف مالبســاتها وتقديم الجناة 

للعدالة.

وكان فيدانت باتيل، نائب املتحدث باسم الخارجية األمريكية، 
قال أمس إن بالده تشعر بحزن عميق، وتدعو إىل إجراء تحقيق 

»شامل وفوري« يف مقتل الطفل الفلسطيني.

{ اعتقاالت جديدة {
ويف تطورات أخرى، اعتقلــت قوات االحتالل فجر اليوم 9 
فلســطينيني من مناطق متفرقــة يف الضفة الغربية بذريعة 

أنهم من املطلوبني لديها بتهم مقاومة جنودها.
وأفاد بيان للجيش اإلرسائييل بأن قواته داهمت مناطق عدة 

يف الضفة، واعتقلت الفلسطينيني التسعة.
وقد تخلل عمليةَ االعتقاالت مواجهات مع شبان فلسطينيني 

ألقوا الحجارة باتجاه القوات اإلرسائيلية.
وكانت مدينة جنني شــهدت أمس األول إرضابا شــامال بعد 
استشهاد 4 فلسطينيني خالل عملية عسكرية لقوات االحتالل 

اإلرسائييل.

إلحيــاء االتفاق النووي لعــام 2015 فيه الكثري من الغموض، 
مشددا عىل أن الدبلوماسية هي الحل.

وكانت واشــنطن واالتحاد األورويب قاال يف وقت ســابق 
إن املفاوضــات الرامية إلحياء االتفــاق النووي بلغت طريقا 
مسدودا، لكنهام أوضحتا أن الباب مل يغلق أمام التوصل التفاق.

{ توتر عسكري {
عىل صعيد آخر، أكّد قائد هيئة األركان اإليرانية، اللواء محمد 
باقري، أمس الجمعة، أّن »ادعاء األمريكيني بشأن تدمري مسرية 
إيرانيــة يثبت تواطؤهم مع اإلرهابيــني واالنفصاليني، وأنّهم 

يتعاونون مع هذه الجامعات االنفصالية واإلرهابية«.
وأضاف باقري: »إذا تحرك األمريكيون ضد الطائرات اإليرانية 
املســرية، فإّن القوات املســلحة اإليرانية سرتد عىل هذا العمل 

العدايئ«.
وشــدد عىل أّن »إيران تحتفظ بحــق املواجهة واالنتقام«، 

مشرياً إىل أّن »القوات املسلحة اإليرانية متتلك معلومات كاملة 
ودقيقة عن قواعد حرير وأربيل ودهوك األمريكية يف العراق«.

وكان حرس الثورة اإليراين أعلن، األربعاء، أنّه »شّن هجوماً 
شمل قصفاً بالصواريخ واملسريات الحربية عىل مقاّر تنظيامت 
إرهابيــة ومعادية للحكومة والنظام يف كردســتان العراق«، 
مؤكداً »بدء مرحلة جديدة من العمليات العســكرية ضد مراكز 

التنظيامت اإلرهابية يف إقليم كردستان العراق«.
وأوضحــت القوات الربيــة يف حرس الثــورة اإليراين أّن 
»استهداف الجامعات االنفصالية اإلرهابية يف إقليم كردستان 
العراق جــاء بعد تدخــل هذه الجامعات يف أعامل الشــغب 
األخــرية يف إيران، ومع عدم التفات إقليم شــامل العراق إىل 
التحذيرات إلغالق مقراتهم«. ويف وقٍت الحق، أعلنت الواليات 
املتحدة، مقتل أحد األمريكيني بالقصف اإليراين الذي استهدف 

مجموعات مسلحة يف كردستان العراق.
وقال املتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية فيدانت باتيل: 
»ميكــن أن نؤكد أّن أمريكياً قتل نتيجــة هجوم بصاروخ يف 

كردستان العراق«، من دون تقديم أي تفاصيل إضافية.

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 سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

هاتف : 1-2- 05/923830 - 03/811785

فاكس : 05/923773
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