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هـــل تــتــوصــل واشــنــطــن الــــى تــســويــة مـــع حــــزب ال ــل ــه فـــي املـــوضـــوع الــرئــاســي؟
بــــاســــيــــل يـــــوجـــــه رســــــالــــــة لــــلــــمــــقــــاومــــة :ال يــــمــــكــــن ان ت ــت ــخ ــط ــون ــي
حقيقة الديار

مجلس طائفي ال ينتخب رئيسا

ً

الظالم الذي يعيشــه لبنان ليال عىل صعيد الكهرباء او نهارا عىل
صعيــد الوعي واملفاهيم الوطنية الغائبة ،اضافة اىل الهجرة الرابعة
من لبنان والتي ســلبته اهم االدمغة وقامت بتحويل لبنان اىل دولة
مفلســة من املال واالقتصاد وسقوط العملة الوطنية ،واالهم مرض
الطائفية واملذهبية فيه جعله بلدا تم تصنيفه يف دائرة الدول املتخلفة
وحــل يف املرتبــة الثالثة بعد دولتني متخلفتني ،بعدما كان لبنان يف
املرتبة  27من اصل كل دول العامل.
كيف ميكن انتخاب رئيس جمهورية ولبنان دستوره طائفي وقانون
االنتخابات فيه طائفي ،وتوزيع املناصب طائفي ونتيجة االنتخابات
تأيت مبجلس نواب طائفي من الطراز االول ،فكيف لهكذا مجلس نواب
ان ينتخب رئيسا للجمهورية يف ظل هذا الجو الطائفي البغيض ،ويف
ظل انعدام الرؤية ليال ونهارا ،ليال عىل مستوى الكهرباء ونهارا عىل
مستوى املفاهيم الوطنية واملبادئ القومية.
مع هكذا مجلس نواب طائفي وهكذا دستور مذهبي وهكذا عقلية
طائفية مذهبية ال يســتطيع مجلــس النواب اللبناين انتخاب رئيس
جمهوريــة ،الن العقليــة الوطنية مفقودة عىل مســتوى النقاش
والحوار يف املجلس النيايب الطائفي.
اما مصلحة لبنان الوطنية فغائبة ويحل محلها مصلحة كل مذهب
وكل طائفة من املذهب الشيعي اىل املذهب الدرزي اىل املذهب املاروين
اىل مذهب الروم االرثوذكس والكاثوليك اىل املذهب السني اىل املذهب
العلوي واىل كل بقية املذاهب التي مل نذكرها ،ونحن نســينا العقلية
االرمنية املعتدلة لكن ال يرتكون لها اي دور.
كيف ميكن ملجلس بهكذا تركيبة ان ينتخب رئيسا للجمهورية .ست
مرات حصل الفراغ الرئايس منذ االســتقالل وحتى يومنا هذا ،منها
اربعة حصل الفراغ فيها منذ 1988وحتى االن.
والفراغ الرئايس يعني الشــلل ،يعني غياب الرئيس الذي يقســم
الحفاظ عىل الدســتور ،يعني غياب الرئيس الذي يرأس الســلطات
دستوريا ويوجه الرسائل اىل املؤسسات ان هي خالفت الدستور.
الفراغ الرئايس يشل البلد ويجعل السلطة الترشيعية والتنفيذية
والقضائية واملؤسسات االمنية كل واحدة منها تغني عىل ليالها يف
ظل غياب رئيس للجمهورية يأيت عىل اساس شخصية قوية وقادرة
عىل ادارة شــؤون لبنان واالهتامم بالشعب اللبناين واالهتامم ببقية
االمور.
مع مجلس نواب من هذا النوع املذهبي والطائفي واضح ان املجلس
النيــايب عاجز عن انتخاب رئيس للجمهوريــة .ودولة الرئيس نبيه
بري رئيس مجلس النواب يؤجل االنتخابات الرئاسية من اسبوع اىل
اســبوع وهو يعلم ان االنتخاب لــن يحصل لرئيس جديد .بل الجميع
ينتظــرون كلمة الرس يك تأيت من امريكا وخاصة من فرنســا ومن
السعودية ومن ايران.
وهكذا رأينا ان املخابرات الروسية االمريكية التي اجتمعت يف تركيا
بحثــت ايضا وضع لبنان مــع ان االجتامع كله كان مخصصا لحرب
روسيا عىل اوكرانيا ،اال انه تم التداول بالشأن اللبناين بشكل خاطف
ورصحت الواليات املتحدة بعد الضوء االخرض الرويس بأن موســكو
ستساهم يف الحل اللبناين وبنقل وجهة النظر االمريكية اىل فرنسا،
وتداولت امريكا وفرنســا بشأن االنتخابات اللبنانية وتم ذكر اسامء
بني القيادة الفرنسية والقيادة السعودية ثم حصل االتصال الفرنيس
السعودي بني الرئيس الفرنيس ماكرون وويل عهد السعودية االمري
محمد بن ســلامن،وتم ايضا التداول بشــأن االنتخابات الرئاســية
اللبنانية وتم ذكر ثالثة اسامء للرئاسة.
كــا ان فرنســا كام يقولون اســتطلعت موقف حــزب الله من
االنتخابات الرئاســية وبالتايل املوقف االيراين بصورة غري مبارشة.
وابــدت ايران موقفهــا بعدم التدخل يف االنتخابــات اللبنانية وانه
صحيــح انها حليفة مــع حزب الله لكن حزب الله يقرر موقفه وفق
معرفته العميقة بالساحة اللبنانية.
بعد التداول بني هذه الدول يبدو ان االسامء اصبحت ثالثة ،اهمهم
الوزير ســليامن فرنجية والعامد جوزاف عون او شخصية قانونية
مســتقلة ليس لها عالقة بالفســاد بتاريخ لبنان وقادرة عىل ادارة
االمور يف البالد واعادة تحريك عمل املؤسسات من جديد .ولن ندخل
يف ذكر االســم الثالث االن لكن الحقا ســنذكره وهو شخصية غري
حزبية ومستقلة ومنفتح عىل الجميع رغم ان فئة سياسية ال ترغب
بوصوله.
نعود اىل ساحة النجمة اىل املجلس النيايب الذي تم ترميمه بشكل
رائع واصبح بكراسيه ومقاعده واجوائه متقدما جدا اكرث من عقلية
النــواب الذين تم انتخابهم يف الــدورة االخرية لالنتخابات النيابية،
وبناء املجلس النيايب يستحق نوابا افضل من بعض النواب الحاليني،
الن بعضهم عندما نســمع اراءهم نشعر بالعتب عىل الشعب اللبناين
الذي انتخبهم وهم ال يستحقون ان يتكلموا باسمه وباملبادئ الوطنية
اللبنانية العميقة واالساسية.
ال رئيس قبل شــهرين او ثالثة بأقل حد .اال اذا ظهرت كلمة الرس
الدولية وظهر االســم الذي تم التوافق عليــه وهو واحد من ثالثة،
ويجري التداول والتشــاور االن بني واشــنطن وباريس والسعودية
وبريوت بشأن االسم الذي سيتم اعتامده لرئاسة الجمهورية املقبلة.
وهو يف كل االحوال ســيكون شخصية ممتازة وقوية وجيدة ،ومع
ان هذا العمل يجب ان ينتج عن تصويت النواب اللبنانيني بشــكل حر
وســيادي لكن لالسف ال سيادة يف قرار انتخاب رئيس الجمهورية،
بل كلمة رس دولية تأيت اىل بريوت وتحمل االسم الذي سيكون رئيس
جمهورية لبنان املقبل.

شارل أيوب

نور نعمة
ليســت املرة االوىل التي يكون لبنان فيها دون
رئيــس للجمهوريــة ولكنها املــرة االوىل التي
تصــل الحالة االجتامعية اىل هــذا الدرك ويصل
املواطن اللبناين اىل القعر معيشــيا دون ان يكون
باســتطاعته ان يثــور عىل هــذا الوضع الظامل
والقاتم .ذلــك ان الناس التي بامكانها قيادة ثورة
سلمية هاجرت خاصة بعد ملسها انها مل تتمكن من
تغيري الواقع يف ظل ثورة  17ترشين كام ان عددا
كبريا من اللبنانيني قــرر ترك البالد بعد انفجار 4
آب .اما الناس التي بقيت فهي تكافح يوميا لتامني
لقمة العيش وابســط مقومات الحياة ولذلك هي
غري قادرة عىل التقاط انفاســها لشن هجوم عىل
السلطة الحالية التي مل تأخذ اي خطوة اصالحية
او انسانية بحق الشعب اللبناين للتخفيف من آالمه
ومآسيه.
ويف ظل الفراغ الرئايس ،يفشل اللبنانيون مرة
جديــدة يف اثبات انهم قــادرون عىل حكم ذاتهم
وعىل ادارة البالد بانفسهم امنا يظهر يوما بعد يوم
االنقسام والتخبط يف الوصول اىل انتخاب رئيس
للجمهورية ويف مقاربــة فعلية لوضع خارطة
طريق النتشال لبنان من هذا القعر.
وســط هذه الفوىض السياســية ميكن قراءة
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جمهوريّ ــــــــة الك ــــــــوت دازور

تسوية رئيس جمهوريّة مقابل
ُ
رئيس حكومة ال ترضي «القوات»:
إنقالب على نتائج االنتخابات

باس ــــــــيل  ...كش ــــــــف م ــــــــن
ال يريـــــــــــــــد ولكـــــــــــــــن
م ــــــــاذا ع ــــــــن م ــــــــن يري ــــــــد ؟

باسيل يُ ّ
صعد
ً
رئاسيا :ال لترويكا
جديدة...

ّ
ّ
السلوكية في
التعليمية
األنماط

ص2

ص2

اللواء ابراهيم :ال خالص إال من
ّ
خالل دولة حديثة تستمد قوتها من
شعبها وتستعيد دور لبنان الرسالة
ص2

ص2

ص3

دراسة مفصلة ...السبعلي :ثروة لبنان

ونفطه في طاقات وإبداعات أبنائه
ص6

فيديو جديد يوثق هجوم إســطــنــبــول ...تركيا :األوامـــر بالتنفيذ صــدرت مــن منبج
واشـــــنـــــطـــــن تــــــفــــــرض عـــــقـــــوبـــــات عـــــلـــــى شـــــــركـــــــات ايـــــــرانـــــــيـــــــة ...ص
12

طــــــهــــــران« :الـــــطـــــاقـــــة الـــــــذريـــــــة» عـ ــلـ ــى عـ ــلـ ــم ب ــأن ــش ــط ــت ــن ــا الـ ــنـ ــوويــــة
ُ
بــــريــــطــــانــــيــــا :مـــــســـــيـــــرة حــــــاصــــــرت ســـفـــيـــنـــة فــــــي خــــلــــيــــج عـــمـــان

ص
مـــــوســـــكـــــو تـــــتـــــهـــــم كـــــيـــــيـــــف بـــــــــإعـــــــــدام أســــــــــــــــــــرى ...الـــــســـــويـــــد8 :

آثــــــــــــار مـــــتـــــفـــــجـــــرات عـــــلـــــى خـــــطـــــي أنــــــابــــــيــــــب نــــــــــــورد سـ ــتـ ــريــــم
تجري بطولة كرة القدم عىل مســتوى دول العامل كله
هذه املرة يف دولة قطر واللبنانيون محرومون من متابعة
املباريات التي تحصل كل  4ســنوات ،وعشاق هذه اللعبة
كثريون ويشكلون  80باملئة من شعوب العامل.
لبنان دولة مفلســة ليس عندها قدرة عىل تأمني نقل
املباريات عرب التلفزيون ألن االموال غري موجودة.
وليس لدى وزارة الرياضة والشباب موازنة كافية لدفع
رسوم نقل املباريات من قطر عرب الشاشات اللبنانية،
وبالــكاد لدى وزارة الرياضة والشــباب موازنة ملباراة
واحدة تجري يف املدينة الرياضية يف بريوت.
كان باالمــكان ان تحصــل نخــوة شــعبية تديرها
التلفزيونــات اللبنانية للتربع من اجل نقل مباريات كأس
العــامل لكرة القدم ،وفتح االتصــاالت لالثرياء يف لبنان

عىل طريق الديار

والخارج واملتمولني ليقدمــوا تربعات لتأمني املبلغ لنقل
املباريات.
لــو حصلت هذه النخوة يف التلفزيونات وتم االفصاح
عن اســاء كل من يتصل ويتربع مببلغ 10ماليني دوالر
او  5ماليني دوالر او حتى من يتربع بـ  100دوالر ،فبهذه
الطريقة يســتطيعون تأمني املبلغ من اشخاص يعملون
يف لبنان ومن مؤسســات وهي تزيد عن  300مؤسسة
اضافة اىل الهيئــات االقتصادية واىل جمعية املصارف
اللبنانيــة اضافــة اىل مغرتبني لبنانيــن يف الخارج
متمولني ويحبون االفصاح عن اســمهم عىل شاشــات
التفلزيون انهم تربعــوا يك تتابع مباريات كأس العامل
لكرة القدم.
لكن مــن اين نأيت بالنخوة ولبنان شــهد رابع هجرة

اغرتابية منذ ســنتني وحتى االن ،حيــث خرس االدمغة
وكبار املهندســن واالطباء وكبار رجــال االعامل واهم
االختصاصــات ،ورشكات صناعية نقلت عملها اىل تركيا
وكان باالمكان مشــاركة رشكة طريان الرشق االوســط
وكازينــو لبنان والفنادق العاملة حيث نرى يف الليل االف
السيارات حول هذه املؤسسات التي ذكرناها.
لكن النخوة يف لبنان هجرت منه ،وبقي الشعب املسكني
اللبنــاين لوحده يتعذب ولديــه حكومة ترصيف اعامل
وفراغ رئايس.
لو تم سؤال دولة قطر عن املوضوع لكانت تربعت بنصف
املبلغ وحدها لنقل املباريات اىل لبنان .لكن النخوة واملبادرة
وغريهام غابتا عن لبنان ولالسف.
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نبيه الربجي

حــن قــال الشــاعر
الــريك ناظم حكمت «يا
الهي ...اىل أين مييض بنا
هذا الرشاع الــذي مبائة
ســارية»؟ .يف ضوء ما
حــدث ،وما يحدث ،مل يعد
أمامنا ســوى أن نســأل
اللــه «اىل أين متيض بنا
هــذه الجمهوريــة التي
مبائة رايــة ؟» .ال رشاع
هناك يقوده ذلك العدد من
الربابنة ،وال دولة هناك يقودها هذا العدد من الساسة...
ما دام االليزيه مالذنا األخري ،والوحيد ،نحاول الغوص
يف ما كتب ،يف فرنســا ،حول لبنان .هل ،حقاً ،أن جورج
كليمنصو ،وأثناء لقاءاتــه مع البطريرك الياس الحويك،
كان يشــكك يف واقعية قيام دولة مســيحية وسط ذلك
األوقيانوس االســامي ،بفوضويته االيديولوجية ،ألنها
لن تلبث أن تتحول اىل عالة عىل املســيحيني؟
هذه كانت ،أيضاً ،قناعة الجرنال غورو ،وان كانت «دولة
لبنان الكبري» قد ولدت عىل يديه يف مشــهد فولكلوري ال
ينىس عىل درج قرص الصنوبر.
واذا كان الســفري رينيــه آال قد افتــن بالديناميكية
اللبنانية (لبنان ينتج اللبنانيني) ،فان فرنسياً آخر هو اريك
رولو اســتغرب بقاء دولة تقوم عىل «فلسفة األزمات».
تحديداً ،استخدم مصطلح «ايديولوجيا األزمات»!
طوائف مبعرثة ،وترســبات بعضهــا قبيل ،وبعضها
تاريخي ،دون أن تحاول الطبقة السياســية بذل أي جهد
لبلورة شخصية سوسيولوجية للدولة .وكانت الرصاعات
املتالحقة ،وبكل الوسائل ،من أجل السلطة .ال قضية لتلك
الطرابيش سوى السلطة...
مقارنة بني الجمهورية الرابعة يف فرنسا والجمهورية
الثانية يف لبنان ،وقد بدأت بدســتور الطائف .لكن فرنسا
التي المســت الحــرب األهلية يف نهايــات الجمهورية
الرابعــة أنتجت شــارل ديغول الذي أطلــق الجمهورية
الخامســة ،مبفاهيم ،ورؤى ،وآليات ،تعيد لبالده ألقها،
ودورها .ماذا أنتج لبنان سوى ملوك الطوائف؟
هكذا تم االنتقال (الدســتوري) ،عقب الحرب األهلية،
مــن الخراب اىل الخــراب .وزيرة الخارجية الفرنســية
كاترين كولونا تخىش أن تكون بالدها تحاول انقاذ غريق
لفظ أنفاسه األخرية.
متاماً مثلام تحدث الوزير االنكليزي و .طومسون عام
 ،1860يف مؤلفــه «الكتاب واألرض» ،عن طوائف تتبادل
الكراهيات ،وال تســتطيع أن تحكم نفسها بنفسها .دامئاً
مرشعة عىل الرياح الخارجية.
اذاً ،ال ديناميات لدولة مستدامة ،أو خالية من التبعية.
مشــكلتها أنها ال تستطيع أن تكون موحدة ،وال تستطيع
أن تكــون مجزأة .التعقيدات االقليميــة تحيط بها .هنا
ســوريا وهناك ارسائيل .نصــف هنا ونصف هناك .دولة
بني مستحيلني كيف لها أن تقوم ،وأن تبقى؟ جورج نقاش
قال ان ســلبيتني ال تصنعان وطناً .اآلن ...مستحيالن!
بطبيعة الحال ،الفرنســيون قرؤوا بدقة ،بل ومبنتهى
الدقة ،املواصفات التي حددها الســيد حســن نرصالله
للرئيس العتيد .هم يدركون جيداً ما تعنيه تلك املواصفات.
ال يأبهون ال باألســاء التي تطرح ،وال باملرسحيات التي
تجري ،يف ساحة النجمة.
خائفون ما اذا كانت املراوحة الراهنة ،وحيث التدهور
أكــر فأكرث ،ســتجعل مــن الفراغ الدســتوري مدخالً
(مربمجــاً) للفوىض السياســية ،وللفــوىض األمنية.
بالكثري من الريبــة تلقفوا طرح احدى املرجعيات وضع
لبنان بادارة (أو بوصاية) لجنة دولية يشــكلها مجلس
األمــن ،ريثام يحصل التوافق بني القوى الدولية ،والقوى
االقليميــة ،حــول الصيغة البديلة ،ورمبا حول املســار
االسرتاتيجي.
يأس كامل من أن تتمكن املنظومة السياسية ،العاجزة
عــن القيام بأي خطــوة يف طريق االصالح االقتصادي،
واالصــاح املايل ،مــن التوصل ،منفــردة ،اىل أي حل.
واقــراح بطائف من نوع آخــر ،يف الكوت دازور ،بعيداً
عن شــبح فرســاي .هناك ميكن للمناخات السحرية أن
تأيت بالتسوية السحرية ،اذا ما أخفقت العصا السحرية
للرئيس نبيه بري يف قيادة األوركسرتا...
ولتكــن «جمهوريــة كــوت دازور» بــدل أن تكون
«جمــــهورية والــت ديــزين» أو «جــــهورية غوار
الطــويش» !
مــن أطرف ما نقــل الينا من باريس أن الفرنســيني
ســيقولون لســمري جعجع «عليك أن تختار بني جربان
باســيل وســليامن فرنجية؟» .ال بد أن يختار باســيل.
هاجسهم من يختار السيد حسن؟ هنا السؤال الصعب...

الراعي بحث مع محفوض معاناة التعليم
حجار :سوريا تستطيع استيعاب النازحين

استقبل البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل
ظهر امس ،يف الرصح البطريريك ببكريك ،وزير الشــؤون
اإلجتامعية يف حكومة ترصيف األعامل هكتور حجار الذي
قال بعد اللقاء« :لقد وضعت غبطته يف اجواء املشاريع التي
نتابعها وال ســيام يف ما يتعلق بأوضاع الناس.
وعرضت مللف النازحني السوريني الذي أتابعه شخصيا مع
اللجنــة الوزارية للنازحني ورشحت تفاصيل مغادرة الدفعة
األوىل من النازحني األرايض اللبنانية ،كذلك الدفعة الثانية،
واثر هذا املوضوع عىل لبنان ومســتقبله»>
واضاف «كام سلمت غبطته دراسة تظهر مدى تحمل لبنان
بالنســبة ملوضوع النازحني وكيف علينا كدولة وكمسؤولني
وككنيسة ،ان ندعم عودة النازحني اىل وطنهم ألن لبنان قدم
القســط الكبري عىل مدى  12عاما وسوريا باتت اوضاعها
اكرث امانا وهي تســتطيع استيعاب هذه األعداد».
وبعــد الظهر ،اســتقبل الراعي وزيــر العدل يف حكومة
ترصيف االعامل القايض هرني خوري الذي قال بعد اللقاء:
«وضعــت غبطته يف أجواء العدليــة والتطورات الحاصلة
لجهة اعتكاف القضاة والجهود املبذولة يف هذا الخصوص،
وأنا دامئاً أســعى لــكل ما يريض الجســم القضايئ ،ومن
الطبيعي يف ظل الظروف االقتصادية الصعبة أن ال يستطيع
القايض القيام بواجباته كام يجب.
وقــد وضعته يف مدى إمكان إعادة األمور اىل طبيعتها،
وأنا عىل اليقني أن الجســم القضايئ عىل قدر من املسؤولية
للقيــام بواجباتــه كام يجب ،وأمتنــى أن تعود األمور اىل
طبيعتها قريبا.
أما الشــق الثاين الذي أحب غبطته االستفسار عنه فهو
ملــف مرفأ بريوت ،وقد أعطيته مــا أملك من معلومات ألن
امللف ليس يف يدي ،وتناقشــنا يف أمور حياتية أخرى يعاين
منها اللبنانيون «.
ثم اســقبل نقيب املعلمني نعمة محفوض واعضاء مجلس
النقابة الذين أطلعوه عىل معاناة الجســم التعليمي.

ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة
بـــاســـيـــل  ...كـــشـــف مـــــن ال يــــريــــد ولــــكــــن مــــــــاذا عـــــن مـــــن يــــريــــد ؟
ميشال نرص
مــن العاصمة الفرنســية فجر «جــران» قنبلته ،لترتدد
موجاتهــا يف لبنان وخارجه ،خالطــة االوراق ،فاتحة الباب
عــى كل االحتامالت ،بعدما اصاب الجميع بنريان ،تاركا خلفه
حــرة ما بعدها حرية ،حول االســباب والدوافع ،ورس املكان
والزمان ،وسط تركيز االطراف السياسية عىل معرفة ارتباط ما
سمعه من املسؤولني الفرنسيني مبا اعلنه من مواقف ،وزحمة
اتصاالت بقرص الصنوبر الذي بقي غائبا عن السمع.
فرئيس التيار الوطني الحر الذي بق «نص البحصة» كاشفا
من ال يريد «عاملكشوف» ،مل يقل حتى الساعة من يريد ،او من
يتطابق اسمه والرشوط التي وضعها ،وان كان من جهة ثانية
قد اقر عن عزوفه عن الرتشــح ،ملقتضيات املصلحة الوطنية
التي هي اكرب من الجميع ،يف وقت مل تتوقف زيارات احد ابرز
املرشحني «الجديني» اىل «البياضة» ،دون ان يحصل عىل جواب
نهايئ حتى الساعة»،نظرا لرشبكة االمور والحاجة اىل حسم
الحارة ملوقفها ،وفقا ملصادر برتقالية.
وتشري املصادر اىل ان الترسيب الصويت ،ال يهدف باي شكل
من االشــكال اىل اضعاف محور «الثامن من آذار» ،بل هو شان
داخيل لوضع القواعد يف مســار القضايا وامللفات املطروحة،
كــا درجت العــادة يف التواصل داخل التيــار بني راس الهرم
والقاعدة ،خصوصا يف بــاد االغرتاب ،حيث الضخ االعالمي
والحرب النفسية التي متارس ضد املؤيدين ،نافية بشكل قاطع
ان يكون يف االمر مؤامرة ،مســتغربة اعتبار البعض توصيف
املرحلة املاضية ،التي تكفي مراجعة ادبياتها الكتشاف دقة ما
قاله جربان والذي ال ميــس بكرامات اي كان»،فالرتويكا التي

حكمت لســنوات مســؤولة «وهو ما ال يخفيــه التيار يف اي
من خطاباته العلنيــة وحتى عىل طاولة الحوار يوم انعقدت،
والتحذير الذي اطلق من الرتويكا الجديدة هدفه لفت النظر اىل
رضورة احداث تغيري يف الذهنية بعد ما وصلت اليه البالد ،وهو
ال يطال باي شكل من االشكال البعد الشخيص للرؤساء.
واذا كانــت نقطــة الرتويكا قد اثارت حفيظة اســتيذ عني
التينة ،ودفعته اىل الرد بلهجة عنيفة« ،طريت» مفاعيل اللقاء
الذي عقد برعاية «دبلوماســية فرح» ،فان نقاطا اخرى بارزة
استوقفت املتابعني ابرزها:
 اســقط النائب البرتوين الثنائية التــي طاملا حيك عنها،فرنجية-الحريــري لصالح فرنجية  -ميقــايت ،بعدما تاكدت
سلســلة من املعطيات ،منها اســتمرار فيتو الفريق السعودي
املعارض لعودة الشــيخ ســعد اىل الساحة السياسية ،وهو ما

ً

دفع باالخري وفقا لبعض املصادر اىل فتح خطوط تواصل مع
الدوحــة ،واالهم اعراب رئيــس حكومة ترصيف االعامل عن
متنيه بوصول بيك زغرتا اىل بعبدا.
 تحذير «الصهر» للمســيحيني بان عني التينة «ســتبقىحاكمتكــم» بعدمــا وفت بوعدها وافشــلت عهــد الرئيس
املسيحي القوي ،لذلك عليهم االنتباه اىل من سيختارون رئيسا
للجمهورية يف حال ارادوا الخروج من كوارث املايض ،امر ان
دل عىل شــيئ فعىل ان اللقاء الذي عقد عشــية زيارة باريس
مورست فيه «التقية السياسية» بني الطرفني اىل ابعد الحدود،
رغم محاولة اظهاره بانه كان ناجحا.
 تاكيده ان ال شــيئ يجمع مع النائب الســابق ســليامنفرنجية ،ال املرشوع وال االسرتاتيجية ،وال كيفية ادارة الدولة.
 اشــارته اىل انه من املمكن انتخاب ســليامن بيك رئيسارغــم معارضته يف حال تم تامني االكرثية العددية وامليثاقية
لذلك ،وبالتايل عندها ســيكون للتيار الرد املناســب يف الزمان
واملكان وفقــا ملصادر الربتقايل ،التي مل تنف امكانية االنتقال
اىل املعارضة بالكامل.
 لفت نظر الجميع اىل ان الســيد ال ميون يف هذه املســالةمتاما كام اعلن منذ ايام النائب طوين فرنجية نيابة عن والده.
فهــل يعني كل ذلك ان ال مجــال للرجعة؟ وهل يعني ذلك ان
نهاية مرشوع «فرنجية» قد كتبت وحلم بعبدا مستحيل؟ وماذا
عن موقف حزب الله يف ظل هذا الرشخ الكبري يف جبهته ،والذي
بلغ حدا تخطى باشــواط ما كان عليه الوضع عشــية انتخاب
الرئيــس عون؟ وهل صحيح ان الحزب مل يعد ميون وســيرتك
اللعبة تاخذ مجراها؟ وهل تســتطيع الحارة تحمل انتقال التيار
اىل املعارضة وجر الحزب معه؟

بـــــاســـــيـــــل يُ
ّ
ــــــصــــــعــــــد رئــــــاســــــيــــــا  :ال لـــــتـــــرويـــــكـــــا جــــــــديــــــــدة...

مريم نرس
ليــس جديداً ما قاله رئيس التيار الوطني الحر النائب
جربان باســيل يف باريس عن أســباب مامنعته وصول
رئيس تيار املردة ســليامن فرنجية لرئاسة الجمهورية
وتحديداً ســبب إعادته البلد إىل عام  90بحيث أننا ننتقل
من ترويكا «بري  -حريري  -الهراوي» إىل ترويكا جديدة
«بري  -ميقايت – فرنجية».
يرى باســيل ما قاله توصيفــاً دقيقاً للواقع ،رغم أنه
ال ينكر أنه يتفق مع فرنجية باملوقف االســراتيجي لكن
هام عىل خالف تام داخلياً إذ يعترب أن املردة مل يقف معه
قط بكل معاركه الداخلية حتى مبعركة الرتسيم بل كان
لدى فرنجية جرأة بإنكاره وجود نفط وغاز للبنان ،فمن
هذا املنطلق قال باســيل إنه يعارض وصول فرنجية اىل
الرئاســة ألنه ال يتفق معه يف الربنامج الســيايس اإلصالحي
لبناء الدولة.
يعترب التيار نفسه أنه خارج املنظومة رغم اكتساحه االنتخابات
عام  ٢٠٠٥ودخوله اىل السلطة التنفيذية عام  ٢٠٠٩فوجوده ال
يعني أنه أصبح داخلها إمنا رأى أنه لن يبقى متفرجاً عليها فاعترب
نفســه مضطراً للمشاركة يف الحكومة باعتبار أن اإلصالح من
الداخــل أفضل من الخــارج ،لكن بدخوله بثلثه املعطل يعترب أنه
استطاع أن يُعطل لكن مل يستطع أن يقوم مبشاريع ألن الكيدية
السياسة كان لها الدور األبرز طول فرتة حكمه وتحديداً يف فرتة
رئاســة العامد ميشــال عون ،لذلك يَظهر التيار أنه حاسم ألمره
بعدم انتخاب سليامن فرنجية رئيساً للجمهورية ،وهذا ما يعلمه

الجميع وتحديداً حزب الله حليفه األوحد الذي يتفهم موقفه عىل
عكس ما ُيشاع ،يؤكد التيار ،وأكرث من ذلك فإن نتائج اللقاء األخري
الذي جمع مسؤول وحدة االرتباط والتنسيق يف حزب الله وفيق
صفا والوزير جربان باسيل كانت ممتازة إصافة اىل أن التنسيق
بامللف الرئايس ما زال قامئاً.
يثّل ممر إلزامي للرئاســة وأنه
ومبن
يعلــم التيار أنه مبا
ُ
ال ميكن تجاوزه بهذا اإلســتحقاق وأنه لن تتم أي تســوية هُو
جم
خارجها وأن كل الكالم الذي ُيقال بهذا السياق ال ميكن أن ُيرت َ
عملياً ،فالواقع مختلف متاماً.
رغــم أن رئيس التيار الوطني الحر مل ُيعلِن ترشــيحه ،إال أن
املواصفات التي تحدّ ث عنها األمني العام لحزب الله السيد حسن
نرصالله يف يوم الشهيد َيعترب التيار أنها تنطبق عىل باسيل أكرث

ّ

اللـــــواء ابراهيـــــم  :ال خـــــاص إال مـــــن خـــــال دولـــــة حديثة
ّ
تســـــتمد قوتهـــــا مـــــن شـــــعبها وتســـــتعيد دور لبنان الرســـــالة

زار ديـــــــــــر مـــــــــــار يوحنـــــــــــا
الصابـــــــــــغ فـــــــــــي الخنشـــــــــــارة

لفــت املدير العام لألمن العام اللّواء عباس ابراهيم،
إىل أنّ «ما يحدو عىل األمل وال ّرجاء بقيامة الوطن ،هو
ومتسكه بأرضه،
إرصار هذا الشّ عب يف صربه وصموده
ّ
وعــى إميانه بأهم ّية ال ّتفاعــل الحضاري والثّقايف
والدّ ينــي ،امل ُفيض إىل متتني أوارص العيش املشــرك
الواحد ،أي العيش م ًعا ،فجعل من لبنان رسال ًة أكرث منه
وط ًنا ،وجعله ال ّنموذج الّذي أراده الله يف وجه أباليس».
كالم اللواء ابراهيم جاء خالل زيارته عىل رأس وفد
من املديرية دير مار يوحنا الصابغ يف الخنشارة ،مهد
الرهبانية الباسيلية الشــويرية .وكان يف استقباله
الرئيــس العام للرهبانية األرشــمندريت برنار توما،
رئيس اســاقفة حمص وحامه ويربود للروم امللكيني
الكاثوليك املطران عبدو عربش وجمهور الدير ورؤساء
بلديات الخنشارة والجوار.
خالل تبادل الدروع
وقــال اللواء ابراهيــم« :إنه ملــن دواعي رسوري
فجعله مدرســة يف االنفتاح والتالقــي ،يرفض الدخول يف
واعتــزازي أن اكون بينكــم ويف ضيافتكم ،يف هذه
الرهبانيــة الكاثوليكية التي متتد جذورها ونذورها املؤبدة اىل رشنقــة االنعزال او رشنقة االختناق .وها نحن ايها الســادة
القرن الســابع عرش ،والتي عرفت بإســم الرهبانية الحناوية الكرام عىل بعد مســافة قصرية من عيد االســتقالل التاسع
نسبة اىل دير مار يوحنا الصابغ االثري املوجود يف هذه البلدة والسبعني ،نتمنى ونعمل عىل ان متر املناسبة ولبنان قد اكتمل
املتنية بلدة الخنشــارة ،التي جعلــت كل وجودها «يف خدمة عقده املؤسسايت بوجود رئيس جديد يبلسم جراح هذا الوطن».
وأردف «القلق الذي ينتاب اللبنانيني يف خضم هذه العاصفة
الروح والفكر والكلمــة» .فإن كان لبنان هو بلد الحرف ،فمن
هنا انطلقت أول مطبعة عربية لتخليد الحرف ونقله كالجوهرة التــي ما زالت تســتوطن بالدنا واملنطقــة ،يفرض عىل كل
مــن جيل اىل جيل» ،مضيفا «يف هذا اللقاء املبارك بوجودكم ،املســؤولني العودة اىل التعايل عن كل الخالفات ،واعتامد لغة
ان اســتذكر ابن مدينة حلب السورية مطران فلسطني ،املطران الحــوار البناء ،والعمل من اجل اعادة بناء دولتنا ،والعيش فيها
الراحــل هيالريون كبوجي ،الذي امتلك كامل الشــجاعة يف بســام واستقرار ألنها الضامن الوحيد بعد الله ،وال خالص او
مســتقبل ألوالدنا يف لبنان او يف بالد االغرتاب ،إال من خالل
الدفاع عن قدس قضايانا وبالكلمة».
وتابع «ان العيش معا ،جعل من لبنان رسالة اكرث منه وطنا ،دولة حديثة ،تستمد قوتها من شعبها ،وتستعيد دورها الفريد
وجعلــه النموذج الذي اراده الله يف وجــه أباليس ،يروجون واملميز يف هذه املنطقة ويف العامل الذي ال ميكن ان يضطلع به
لنظريــة رصاع الحضارات واالديان كنهاية حتمية لهذا العامل .إال لبنان  -الرسالة ،لبنان التجربة االنسانية التي يجب املحافظة

اجتمـــــــــــاع بحـــــــــــث حمايـــــــــــة
األطف ــــــال املعرضي ــــــن للخط ــــــر

من فرنجية ألســباب عديدة منها :العقوبات األمريكية
التي فُرضت عليه بســبب موقفه ،حجمه التمثييل أكرب
بكثري باإلضافة اىل حضوره الداخيل والخارجي ،عدا أن
باملامرسة السياسية كان دامئاً اىل جانب املقاومة بينام
غريه وقف متفرجاً بكثري من اإلستحقاقات.
وجهــة نظر التيار بامللف الرئــايس يرى أنها تحتاج
لــرح داخلياً وخارجياً ومن هــذا املنطلق كانت زيارة
باســيل للدوحة وباريس نظراً لدورهام وتأثريهام بهذا
املوضوع.
أمــا وجهة النظر األخرى فرتى بزيارة باســيل أنها
تســويقية لنفســه فهو عملياً ُيعترب مرشــحاً و ُيرص
عىل هذا الرتشــيح ،فالهدف من الزيارة تحصينه بدعم
خارجي ل ُيقدّ م نفسه داخلياً تحت عنوان خلق منظومة
جديدة غري املوجودة حالياً ،فباريس لها دور أســايس
يف هذا املجال وقطر يبدو أنها ســ ُتكرر ســيناريو عام ٢٠٠٨
وتصبح دولة بديلة عن الســعودية العاجزة عن فعل أي يشء
عىل الساحة اللبنانية.
وبانتظار نتائج الزيارة وانعكاســها عىل املواقف الداخلية،
ليس رشطاً أن يكون التصعيد باملواقف ُينذر بتعقيد املشهد ،فهذا
التصلّب باملوقف الباســييل تجــاه فرنجية من املمكن أن تُل ّينه
اســتعادة ذاكرة انتخاب الرئيس عون وموقف فرنجية يف ذلك
الوقــت باإلضافة اىل حصــول تفاهم طيلة مدة الحكم واألهم
بحال تلقى باسيل وعوداً بتسلّمه سدة الرئاسة بعد  ٦سنوات...
احتامالت ثالثة ممكن أن يتضمنها أي سيناريو رئايس ُمقبل،
فقد اعتدنا يف لبنان أن نهاية كل تصعيد ،توافق ال بدّ أن َيحصل...

عليها لتبقى منوذجا لكل العامل ،ألنها إذا سقطت ساد
التوحش املادي وفقدت البرشية قيمة وجودها املنبعث
من إنسانية هي من صنع الله وإرادته».

} توما :تعمل بكل عزم من دون كلل }

وكان االرشــمندريت توما القى كلمــة قال فيها:
«لفرحة كبرية أن نســتقبلكم يا ســعادة املدير العام
أنتــم القائــد الذي عمل ويعمل عىل رأس مؤسســة
األمــن العــام بكل عزم وحزم وتفــان ،من دون كلل
وال ملل يف ســبيل خدمة وطننا لبنــان .إنك ،يا أيها
الـمرحب به ،لواحد من هؤالء الكبار ،الـمنعم عليهم،
والـمنعم علينا بهم ،وقد رأينا وملسنا فيك ،روح مقدام،
ومصداقية وانفتاحا عــى الجميع ،ثابت الخطوات،
مل تــرد لــك همة ومل يلن لك عــود ،جهدك موصول
وعطاؤك موفور ،فام اقرتب منك أحد ،إال وتحســس
فيك ،أخالق ســامية ،وهالة مــن الصالبة يف الحق
والكرامة والرشف .ومهابة مقرونة بتوقد الذكاء وسداد الرأي،
وغرية وتفانيا بال حدود عىل الوطن ،وحكمة األولياء ،وثقابة
نظر العقالء ،وتضحيات الشهداء».

} جولة يف الدير }

بعدما ،تبادل تومــا وابراهيم الدروع التذكارية كانت جولة
يف ارجــاء الدير ،حيث قدم الرئيس العام الســابق للرهبانية
األرشمندريت بولس نزها رشحا فصال عن املراحل التأسيسية
للرهبانيــة التي انطلقت عام  1696وآثار الدير التاريخية منها
كنيســة مار نقوال واملكتبة القدميــة واملطبعة وهي املطبعة
العربية االوىل يف لبنان التي انشأها الشامس عبد الله الزاخر
والتي ما تزال محفوظة بكاملها حتى اآلن.
واختتمــت الجولة مبأدبة غداء عــى رشف اللواء ابراهيم
والحضور.

مــــيــــقــــاتــــي عـــــــــرض مـــــــع قـــــــــرم وضـــــــــع االتـــــــصـــــــاالت
واألســـمـــر نــقــل ه ــواج ــس «االتــــحــــاد» م ــن تــعــرفــة الــكــهــربــاء

ترأس رئيس حكومة ترصيف االعامل نجيب ميقايت اجتامعا
يف الرساي الحكومية ،خصص للبحث يف كيفية حامية االطفال
شــارك فيه :املمثلة الخاصة لألمني العام لألمم املتحدة املعنية
يف موضوع العنف ضد األطفال نجاة معال مجيد ووزراء :العدل
هــري خوري ،الرتبية والتعليم العايل القايض عباس الحلبي،
الشــؤون االجتامعية هكتور حجار ،الداخلية والبلديات بسام
مولوي ،واالمني العام ملجلس الوزراء القايض محمود مكية.
ورصح خــوري بعد االجتامع« :عرضت كوزير عدل الشــق
القانــوين لجهة انخراط لبنــان وتوقيعه عىل اتفاقية حقوق
الطفل املنظمة من قبل األمم املتحدة ســنة  ،1990وتم عىل هذا
األســاس ترشيع القانــون  2002 /422والذي كان الهدف منه
حامية الطفل سواء املعرض للخطر أو املخالف للقانون .وركزنا
عىل رضورة انشــاء مراكز أو اصالحيات إلعادة تأهيل األطفال،
سواء املعرضني للخطر أو املخالفني للقانون .وبالتايل مل يصوت
بعد عىل هذه املشاريع ومل تقر وما ركزنا عليه هي االصالحيات

وإعادة التأهيل املطلوبة».
أما مولوي فقال« :نحن يف الوزارة وبالتعاون مع كل البلديات
والجهات املانحة نقوم ضمن اإلمكانات مبشاريع لحامية أطفال
الشوارع ،ونحاول معالجة مسألة املتسولني يف شوارع بريوت،
وســنبدأ مبرشوع يف بريوت من أجل ايجاد أماكن للتعامل مع
املرشديــن .وأننا نجهز منذ أكرث من ســنة مبنى مركز إلصالح
األحداث يف «الوروار».
بدوره ،قــال حجار« :اجتمعنا مع الوزراء املعنيني وممثلني
عن «اليونيســيف» للتباحث مبا يعيشــه لبنان يف موضوع
الحاميــة والربامج .لدينا بعض الحلول الصعبة يف ظل وجود
عدد كبري من النازحني ومن الالجئني وأوضاعهم ســيئة جدا
يف املخيــات واغلبهم خارج املــدارس .كام يعرض الطالب
اللبنانيــن املوجوديــن يف هذه املناطق اىل مشــاكل كثرية.
ونطلــب من املجتمع الدويل التنســيق مع الوزارات واملعنيني
إليجاد الحلول املناسبة ووضعها يف خطة اسرتاتيجية تسمى

«الخطة اإلسرتاتيجية للحامية االجتامعية «.
من جهتها ،قالت مجيد« :الهدف هو تفعيل عىل ارض الواقع
سلســلة خدمات ميكن الولوج اليها لكافة األطفال التي تعاين
أوضاعا صعبة .وهذا االلتزام يعترب دفاعا عن حقوق الطفل وهو
يتالئم مع القوانني الدولية .ونحن يف االمم املتحدة و»اليونسيف»
عىل اســتعداد تام لتقديم كل ما ميكن من دعم لتقوية وتعزيز
الخدمات للمنظامت املحلية من اجل تقوية قدرات الخدمات التي
تقدم لألطفال واالرس».
واجتمــع ميقايت مع وزير االتصاالت جوين قرم يف حكومة
ترصيف االعامل ،وتم البحث يف شؤون القطاع.
واستقبل رئيس االتحاد العاميل العام بشاره األسمر الذي قال
بعــد اللقاء« :زيارتنا لنقل اعرتاضات وهواجس اإلتحاد العاميل
العام بشأن التعرفة الكهربائية املقرتحة .لقد عربنا عن كل هذه
الهواجس وكان ميقايت متفهام ،وسيدعو اىل اجتامع األسبوع
املقبل».
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سياس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لبناني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ُ
ت ــس ــوي ــة رئـــيـــس ج ــم ــه ــوريّ ــة م ــق ــاب ــل رئـــيـــس ح ــك ــوم ــة ال تــــرضــــي «الـــــقـــــوات»:
إنــــــــــــــــقــــــــــــــــاب عـــــــــــلـــــــــــى نـــــــــــتـــــــــــائـــــــــــج االنـــــــــــتـــــــــــخـــــــــــابـــــــــــات
محمد علوش
من حيث املبدأ ،مل يفتح حتى اآلن باب البحث الجدي
بأي تســوية سياسية تقود إىل انتخاب رئيس جديد
للجمهورية ،حيث ال تزال املناقشات واملشاورات داخل
كل فريق ،يف إطار الســعي إىل تجميع أوراق القوى
قبل الوصول إىل اللحظة املناسبة ،لكن األساس هو
أن هناك من يطرح يف بعض األوســاط ،منذ ما قبل
نهاية والية الرئيس السابق ميشال عون ،أن املطلوب
أن يقود االســتحقاق الرئايس يف البالد إىل مرحلة
جديدة ،ال تعيد تكرار ما حصل يف العهد السابق.
إنطالقــاً من ذلك ،ترتفع أســهم معادلة االتفاق
عىل ســلة متكاملة ،تشمل رئاســتي الجمهورية
والحكومة وبرنامج عملها معاً ،أي تسوية تشبه إىل
حد ما اتفاق الدوحة يف العام  ،2008ال ســيام أنه
من املســتبعد أن يكون مفتاح الحل داخلياً ،وبالتايل
الطــرح الخارجي ليك يكتب له النجاح من املفرتض
أن يكون متكامالً.
يف هذا اإلطار ،تذكر مصادر متابعة بأن التسوية
التــي قادت إىل إنتخاب عون ،يف العام  ،2016كانت

عبارة عن سلة شبه متكاملة ،حيث كان اإلتفاق بني
«التيار الوطني الحر» وتيار «املستقبل» عىل أن يكون
رئيس الحكومة الســابق سعد الحريري يف الرساي
الحكومي طوال سنوات والية عون ،بينام اإلتفاق مع
حزب «القوات اللبنانية» كان يتضمن توزيع املناصب
واملراكز املسيحية بني الجانبني.
من وجهة نظر هذه املصادر ،الخطأ الذي حصل يف
ذلك الوقت يكمن بتجاهل أحد األطراف األساسية يف
املعادلة ،أي رئيس املجلس النيايب نبيه بري ،األمر الذي
دفع األخــر إىل التلويح بورقة املعارضة أو الجهاد
األكرب ،لكنها اليوم تعترب أن التســوية األساسية،
نتيجة التطورات التي حصلت يف السنوات املاضية،
من املفرتض أن تكون بني طرفني أساسيني ،ولو كان
ذلك بصورة غري مبارشة ،هام «حزب الله» واململكة
العربية الســعودية ،عىل أن يتوىل كل طرف منهام
إدخال حلفائه يف مضمونها.
وتشدد املصادر نفســها عىل أنه ال ميكن تصور
أي تسوية ال تشمل االتفاق ،بالحد األدىن ،عىل اسم
رئيــس الحكومة املقبلة ،ال ســيام أن الوصول إىل
إنتخاب رئيس ال يحظــى مبوافقة أي من الطرفني

األساسيني مستبعد إىل حد بعيد.
لذلك يشــاع أن اإلدارة الفرنســية تعمل لتسويق
تســوية تقوم عىل انتخاب رئيس قريب من فريق 8
آذار ،ال يشــكل استفزازاً للطرف اآلخر ،مقابل اختيار
رئيــس حكومة قريب من  14آذار وأيضاً ال يشــكل
اســتفزازاً ألي طرف ،فهل ميكن تســويق مثل هذا
الطرح يف املجلس النيايب الحايل الذي يشهد ضياعاً
يف موازين القوى؟
ال ترى القوات اللبنانية أن تسوية من هذا النوع قد
تنجــح ،إذ ترى مصادر قيادية فيها أن مجرد انتظار
التسويات الخارجية إلنتاج رئيس للجمهورية يعني
انتهاء الدولة اللبنانية ،مشــرة عرب «الديار» اىل ان
ما يُحىك اليوم عن تســوية تسوق لها فرنسا تقوم
عــى اختيــار رئيس للجمهورية مــن فريق حزب
الله وحلفائه ،ومقابــل رئيس حكومة من الفريق
املعارض ،ال تُلبــي طموحات القوات اللبنانية وهي
تسوية ساقطة ،ألن وصول أي رئيس من قوى  8آذار
يعنــي االنقالب عىل الواقع الذي أفرزته االنتخابات
النيابية األخرية ،وبالتايل لن ترىض القوات السري به
ألنه يعارض كل ما تعمل من أجله.

ً
ً
خل ــــــــط أوراق رئاس ــــــــيا ...وجنب ــــــــاط يراق ــــــــب داخلي ــــــــا وخارجي ــــــــا

فادي عيد

ال زال موقــف «اللقــاء
الدميقراطــي» والحــزب
التقدمــي اإلشــرايك من
اإلســتحقاق الرئــايس هو
عينــه ،أي اســتمرار دعم
ترشــيح النائــب ميشــال
مع ّوض ،واألمر عينه لحزب
«القوات اللبنانية» والكتائب
وآخرين ،أي استمرارهم يف
دعم ترشيح النائب مع ّوض.
ولكــن ،كام الخالفات داخل
كتلة «التغيري» ،والتي باتت
منقسمة بشكل واضح ،فإن
األمور بدأت ت ّتجه إىل وضع
مشــابه عىل خط الكتائب و»القــوات اللبنانية»،
بحيث تتحدث أوساط سياسية مطلعة عن تباينات
تطل برأســها بني معراب والصيفي،
واضحة بدأت ّ
رغــم أن الحوار بقي مفتوحــاً وكذلك تصويتهام
ملعــ ّوض ،وإمنا التباين يتمحــور حول اإلختالف
عــى النظــرة إىل واقع املجلس النيــايب لناحية
الترشيع واجتامع اللجان النيابية املشرتكة ،وهذا
ما ترفضه الكتائب وتقبل به «القوات» ألنه املدخل
لتســيري أمور البلد والنــاس ،فيام الخالف األبرز،
يتمثّل باللقاء األخري لقوى املعارضة ،والذي تب ّنته
الكتائــب ،ومل تهضمه «القــوات» ،وكذلك الحزب
اإلشــرايك ،ما يعني أن األمــور قد تذهب إىل ما
هــو أبعد من ذلك ،يف ظــل معلومات ومعطيات
مفادهــا أن األســابيع القليلة املقبلة ســتخلط
األوراق عىل صعيد املواقف واإلصطفافات رئاسياً،
ويتبي بامللموس أن اإلشــرايك ،وإن كان ،وعىل
ّ
لسان نوابه وقادته ورئيسه تحديداً ،يؤكدون عىل
اإلستمرار يف دعم ترشيح النائب مع ّوض ،إال أنهم

مل يقفلوا الباب عىل أي خيار آخر.
وهنا ،تقول األوســاط ،إنــه ،ويف حال مىش
«اللقــاء الدميقراطي» مع خيــار فرنجية ربطاً
بالعالقة التي تربط جنبالط برئيس املجلس النيايب
نبيــه بري ،وما يجمعهــا من تالزم وتحالف يف
كل املســارات واإلستحقاقات السياسية الداهمة،
عندها ،وإذا وصل خيار مع ّوض إىل طريق مسدود،
ومل يتم اإلتفاق عىل أي مرشح إجامع ،سيذهب كل
يف طريقه ،وليس مستغرباً ساعتئ ٍذ إذا كان رئيس
الحزب التقدمي مــع ما يرتأيه الرئيس بري ،علامً
أنه من الطبيعي ،ســيأيت ذلك يف سياق تسوية أو
غطاء دويل ملرشــح اإلجامع الذي سينتخب رئيساً
للجمهورية.
من هذا املنطلق ،وإزاء هذه املؤرشات ،فإن ســيد
املختارة يــدرس خطواته ،ويتابع األجواء الدولية
واملقاربات والتوازنات والتسويات ليبني عىل اليشء
مقتضاه ،ولكــن حتى اآلن ،مل يحن وقت الخروج
من دعم النائب مع ّوض ،كام تكشف األوساط ،إىل
حني الوصــول إىل النقاش الجدي ،والتوافق عىل

ً

من يحظى بإجــاع كافة
القوى السياسية والحزبية
والكتــل النيابية ،وبالتايل،
أن املعلومات تشــر إىل أن
رئيس اإلشــرايك يتواصل
مــع أصدقاء له ،من املعنيني
بامللــف اللبناين يف الخارج،
من أجــل دراســة وتقييم
املواقف واتخــاذ الخطوات
الالزمــة ،إذ ،وهذا ال يخفى
عىل أحــد ،فإنــه يريد من
أي رئيــس جديــد أن يتلقى
ضامنات عــى خلفية أنه
ميثل امليثاقية الدرزية نيابياً،
وال يريــد تكرار تجربة عهد
الرئيس السابق ميشال عون،
الذي تخطى هذه امليثاقية يف أكرث من اســتحقاق.
وأخرياً ،فــإن األيام املقبلــة ،كفيلة بتوضيح
صورة اإلســتحقاق الرئايس بعــد اللقاءات التي
عقــدت يف الخارج وتناولت امللف اللبناين ،وربطاً
بالرصاع الســيايس واملســاجالت التي حصلت،
وتحديــداً بني «التيار الوطني الحر» والرئيس بري،
إىل أمور كثرية يبنى عليها رئاســياً ،وكذلك ،عىل
صعيــد التحالفات واإلصطفافات ،إثر خروج عون
من رئاســة الجمهورية ،وهــذا ما ظهر يف أكرث
من محطة سياســية ،مبعنى أن األمور التي كانت
ســائدة خالل العهد الســابق ،ستنقلب رأساً عىل
عقــب يف املرحلة القادمة ،وعىل كافة األصعدة،
ويف طليعتها اإلســتحقاق الرئايس ،حيث يحاول
رئيــس «التيار الربتقايل» النائب جربان باســيل،
فــرض رشوطه من خــال الحركــة التي يقوم
بهــا يف الخــارج واملواقف التــي أطلقها ،والتي
ووفــق املتابعني ،لن تقــدم أو تؤخر عىل خط هذا
اإلستحقاق.

وزيـــــر الــــدفــــاع :امل ــؤس ــس ــة الــعــســكــريّــة ال تـــدخـــل بــالــعــمــلـ ّـيــة الــســيــاسـ ّـيــة
ّ
والــجــيــش يــتــخــذ خـــطـــوات اســتــبــاقـ ّـيــة لــكــشــف مــكــامــن الــخــايــا اإلره ــاب ـ ّـي ــة
أشار وزير الدفاع يف حكومة ترصيف األعامل
موريس ســليم ،إىل أنّ «الوضع األمني يف لبنان
يشهد استقرارا طبيعيا ،وذلك بفضل الجهود التي
يبذلهــا الجيش اللبناين الــذي ينترش عىل كامل
أرايض الوطن ،وباقــي القوى األمنية التي تقوم
كل وفق اختصاصه ومسؤولياته ،لكن هذا
بدورها ٌّ
ال يعني أنه ال تحصل بعض الحوادث أو التجاوزات
األمنية بني الحني واآلخر كام يحصل يف أي مكان
يف العــامل ،بيد أن العمليــات األمنية والعمليات
االستباقية التي يقوم بها الجيش والقوى األمنية
تؤدي إىل السيطرة عىل الوضع وتوقيف املطلوبني
وسوقهم إىل العدالة».
ولفت ،يف حديث مع وكالة «سبوتنيك» الروسية،
إىل أنّ «الجيــش يقوم بعمليات أمنية يومية حيث
يُداهم معاقل تجــار املخدرات وعصابات الرسقة
واملجرمني يف أوكارهم ،ويوقف من يلقي القبض
عليهم ويدمر قواعدهم اللوجســتية من مصانع
مخدرات أو مخابئ ســيارات مرسوقة أو ممرات
غري رشعية لتهريب البضائع أو األشــخاص عرب
الحدود».

وأوضح ســليم ،بشــأن خاليا تنظيم «داعش»
اإلرهــايب يف لبنان ،أنّ «الجيــش يقوم بطبيعة
الحال برصد أي نشاط لخاليا إرهابية عىل األرايض
اللبنانية ،وقد قام مؤخرا بكشف خلية إرهابية يف
منطقة طرابلس ونفذ عملية نوعية أســفرت عن
توقيــف عدد من الرؤوس فيها؛ وقد تبني أنه كان
من ضمن أهداف هذه الخلية تجنيد أشــخاص يف
لبنان وتنفيذ رضبــات أمنية يف الداخل اللبناين
تطــال تجمعات برشية إليقــاع أكرب عدد ممكن
مــن الضحايا عرب عمليــات انتحارية أحادية أو
مزدوجة» ،مشــددا عــى أن «ما يقوم به الجيش
يف هذا اإلطار هو رصد مستمر لهذه الخاليا حيث
يقــوم بتنفيذ العمليات النوعيــة املطلوبة وفق
مقتضيــات كل حالة .ويتخذ خطوات اســتباقية
لكشف مكامنهم».
ولفــت إىل أنّ «الحدود اللبنانية كافة يســود
فيهــا حالة من االســتقرار يعززهــا الدور الذي
تقوم بــه وحدات الجيش لحفــظ حدود الوطن
عىل امتــداد هذه الحدود برا وبحرا ،ففي الجنوب
ينتــر الجيش وقوات األمــم املتحدة املؤقتة يف

جنوب لبنان ويسود التعاون امليداين ويوفر األمن
واالســتقرار لكل أبناء املنطقة الحدودية» ،مؤكدا
أنّ «الجيش يقوم مبكافحة عمليات التهريب عرب
الحدود ويحقق نتائجا ملموســة يف هذا املجال».
وشــدد ســليم ،ردًا عىل ســؤال بشأن حدوث
انفالت أمني واقتتال داخيل قد يحدث بني الفرقاء
السياسيني يف ظل التناحر السيايس ،عىل أنّه «ال
خــوف إطالقا من احتامل حصول ذلك ،ألن الدور
األمني الــذي يقوم به الجيــش والقوى األمنية
يضمن الســيطرة عىل أي خلل أمني قد يحصل يف
أي منطقــة من بلدنــا ،كام أنه ليس يف لبنان أي
رصاع سيايس يقود إىل صدام أمني».
وذكر ســليم أنّ «بطبيعة النظام الســيايس
اللبناين وما درجت عليه املؤسســة العسكرية
يف لبنان من عقيدة ومامرســة ،فهي ال تتدخل
يف العمليــة السياســية بل تقــوم ،إىل جانب
دورها الدفاعي ،بحفظ األمن واالســتقرار يف
الداخــل وتــرك العملية السياســية ألصحاب
الشأن وهمها ســامة املجتمع واملحافظة عىل
االنتظام العام».

الـــــحـــــلـــــبـــــي :الــــتــــعــــلــــيــــم الـــــرســـــمـــــي فـــــــي خــــطــــر!
ونـــعـــمـــل عـــلـــى تـــطـــويـــر املـــنـــاهـــج وطـــــرائـــــق الــتــعــلــيــم
كشــف وزير الرتبية والتعليــم العايل يف حكومة ترصيف
االعامل عباس الحلبي ،عن أن «التعليم الرسمي يبقى يف دائرة
الخطر بسبب السياسات الرتبوية املتعاقبة وما تراكم من اهامل
وقلة رعاية يف حقبات ســابقة ،وكذلك التعليم الخاص يعاين
من أزمات حرصنا عىل معالجتها وتأمني مقومات استمراره مع
تشديدنا عىل أن تبقى األقساط املدرسية باللرية اللبنانية وفق
ما ينص عليه القانون  ،»515مشددا عىل «أن الهدف الرئييس
يف هذه املرحلة الصعبة هو استمرارية التعليم».
كالم الحلبــي جاء خالل زيارته لجمعية متخرجي املقاصد
اإلســامية يف بريوت مبقرها يف الصنائع ،حيث تحدث عن
القطاع الرتبوي يف ظل التحديات التي تعصف بالبالد ،وأشــار
اىل أن «بناء النظام الرتبوي الجديد وتأمني اســتقراره يتطلب
إعادة تقويــم ووضع معايري تعزز الرتبية عىل الدميقراطية،
واالســتفادة من تجارب اآلخرين لتحديد املشكالت ومواجهة
التحديــات عرب خطط عمل تتضمن آليات وحلول يف التصدي
لألزمات» ،معتربا أن «ما نشــهده اليوم يعرب عن عمق األزمة
التي طالت الجميع .فأنا عىل قناعة أن الرتبية هي عمل جامعي
وجهد مشــرك بــن مكوناتها كلها ،وبني األســتاذ واإلداري
واملوظــف .التعاون هو األســاس لعبور املرحلة الصعبة .وقد

رأيــت أن من مصلحة الرتبية أن نبعد عنها التأثري الســيايس
كيال يبقى يشكل حجر عرثة يف تطوير القطاع وحل مشاكله.
وبينام نظرت إىل املشكالت بروح إيجابية إال أين اكتشفت انها
أكرب بكثري يف بلد يشــهد هجرة لنخبه ،من اســاتذة كفوئني
وطالب وشباب ،وهو ما يفرغ قطاع التعليم الجامعي وما قبل
الجامعي من كفاءاته ويؤدي إىل نزيف يف العنرص الشــبايب
الذي يحتاج اليه لبنان».
وأكد أن «املدرسة الخاصة ركن أسايس يف التعليم ،ويهمنا
التأكيــد عــى حاميتها أيضــا إىل جانب التعليم الرســمي،
فالقطاعان العام والخاص يف الرتبية يكمالن بعضهام بعضا،
وأي خلل يف قطاع ســينعكس حكام عىل الثاين ويتسبب يف
مشــكالت نحن يف غنى عنها» ،مشددا عىل أن «الرتبية تبقى
دامئا أمام تحدي االســتمرار .النوعية تقوم عىل قاعدة البحث
العلمــي من جهة وعىل املعارف الجديدة من جهة ثانية وأيضا
عىل ضــان الجودة .إن رؤيتنا للرتبية تســتهدف النهوض
بالقطــاع عىل قاعدة واضحة وعىل رســم مســتقبل لبنان
الرتبــوي .فعىل الرغم من كل االزمات وما يحيط بنا ،حافظنا
عىل السنة الدراسية ،وتعاونا مع الجهات املانحة التي ساهمت
يف دعمنا وتوفري ما أمكن من مساعدات لنا».

عطلة الصحافة
يف ذكرى
االستقالل

أعلنــت نقابــة
الصحافــة يف بيان،
انــه «يصــادف يوم
الثالثاء املقبل الواقع
فيــه  22ترشيــن
الثــاين  2022ذكرى
االســتقالل ،تتوقف
الصحف عن العمل يف
هذا اليوم وذلك عمال
بقرار مجليس نقابة
الصحافــة ونقابة
املحرريــن واتحادات
نقابات عامل الطباعة
ورشكات توزيــع
املطبوعــات ونقابة
مخرجــي الصحافة
ومصممي الغرافيك».

بــــري اســتــقــبــل فــرونــتــســكــا وســفــيــر بــريــطــانــيــا
اســتقبل رئيس مجلس النواب
نبيه بري يف مقر الرئاسة الثانية
يف عني التينة ،املنســقة الخاصة
لالمــم املتحــدة يف لبنــان يوانا
فرونتسكا .
واســتقبل بري سفري بريطانيا
يف لبنــان هاميش كاول ،حيث تم
عرض لالوضاع العامة والعالقات
الثنائية بني لبنان واململكة املتحدة .
ومن زوار بــري :وفد من نقباء
املحامني السابقني ضم :أمل حداد،
بطرس ضومط ،اندره الشــدياق
بري مستقبالً فرونتسكا
ونهاد جرب.

(حسن ابراهيم)

ب ــوح ــب ــي ــب عـــــرض األوضـــــــــاع مــــع الــــراعــــي
وبــحــث م ــع نــائــب أمل ــان ــي الــعــاقــات الــثــنــائـ ّـيــة
زار وزيــر الخارجيــة
واملغرتبــن يف حكومــة
ترصيــف االعــال عبدالله
بوحبيــب البطريرك املاروين
الكاردينال مار بشاره بطرس
الراعي يف بكريك ،وتم خالل
اللقاء عرض لالوضاع العامة .
من جهة ثانية ،اســتقبل
الوزير بو حبيب النائب االملاين
الكسندر غراف المبسدورف،
وتــم البحــث يف العالقات
الثنائيــة والتحديــات التي
يواجهها لبنان ،وبخاصة ملف
بو حبيب مستقبالً المبسدورف
النزوح السوري.

ّ
ّ
«أتفهم مخاوف حزب الله ...وهمنا هو بناء الدولة»

باسيل  :لــن أقــبــل أن يــكــون لدينا رئــيــس سيئ
ّ
وبــهــذه الــحــالــة ســأتــرشــح للرئاسة وه ــذا حقي
أعلن رئيس «التيــار الوطني الحر» ال ّنائب
جربان باســيل« ،أنّه يعمل عىل إيجاد مرشّ ح
توافقي لرئاسة الجمهورية ،يكون قاد ًرا عىل
املــي قُد ًما يف إصالحات حاســمة ،لك ّنه
سريشّ ح نفســه للمنصب إذا رأى أنّ املرشّ ح
الّذي وقع عليه االختيار ليس بالخيار الج ّيد».
وشدّ د يف حديث مع وكالة «رويرتز» ،عىل
«أنّني زعيم أكرب كتلة نياب ّية ،ومن حقّي متا ًما
حا وأن أر ّوج اسمي ،لك ّني أرى أنّ
أن أكون مرشّ ً
أهم بكثري من هذا ،ووجود لبنان
وجود لبنان ّ
اآلن عىل املحك» ،مشــرًا إىل «أنّني قد اتّخذت
قرا ًرا بعدم تقديم نفيس من أجل تج ّنب شغور
الوظيفة ،وتســهيل عمل ّية ضــان اختيار
مرشّ ح ج ّيد ميلك حظوظاً عالية لل ّنجاح».
وأوضح باســيل «أنّني مل أفعل ذلك من أجل
إطالة أمد الفراغ واختيار مرشّ ح س ّيئ لشغل
املنصب .لن أقبل أن يكون لدي رئيس ســ ّيئ،
ويف هذه الحالة بالطّبع سأترشّ ــح» ،معربًا
عن أمله أن «تتحقّق انفراجة يف ملف ال ّرئاسة
يظل خطريًا».
بحلول نهاية العام ،لك ّن ال ّتأخري ّ
وركّــز عىل أنّ «برصاحــة ،إذا مل ينجح ما
نحــاول القيــام به ،فأنــا ال أرى فرص ًة مللء
الشّ ــغور يف املســتقبل القريب ،وقد يستم ّر
الســبب ،ال
الفراغ ال ّرئايس لفرتة طويلة .لهذا ّ
يستطيع البلد البقاء يف هذا الوضع وال ّتعايش
معــه .ولذا نحن بحاجة إىل ال ّنجاح يف إيجاد
حل».
ويف حديث مع «مونت كارلو» ،أعلن باسيل
أنه يطمح إىل حــل أزمات لبنان وأن املنصب

أو املوقع هو مجــرد تفصيل وليس الغاية»،
الفتا «إىل أنّ االنهيار الحاصل يف لبنان يؤدي
إىل افــراغ البلــد من شــعبه وخصوصا من
الشــباب ،وإذا مل تتم معالجة املشاكل ووضع
خطة انقاذ عاجلة قابلة للتطبيق فإن الكيان
الوطني ســيصبح يف خطر وسيهاجر أبناء
البلد لتحل محلهم مجموعات أخرى خصوصا
ان لبنان يعاين من اللجوء الفلســطيني ومن
النزوح السوري».
وعام اذا كان رئيس تيار «املردة» ســليامن
فرنجية له حظوظ بالوصول اىل الرئاســة،
شدد باســيل «عىل أن فرنجية ليس مرشحا
توافقيــا وال يحظى بتمثيل وازن يف املجلس
حا «أنه ال يطرح نفســه وكل
النيايب» ،موض ً
مــا يطمح إليه هو حل أزمات البلد وان املوقع
الرسمي هو مجرد تفصيل وليس هو الضامنة
للنجاح».
وعام اذا كان يوافق حزب الله عىل رضورة
أن يكــون الرئيس املقبل للبالد وفيا للمقاومة
وال يطعنها يف الظهر ،أشار إىل «أنني ال اتفق
مع الحزب بأن حامية املقاومة وسالحها هو
ال ّهم الوحيد اآلن ولكنني اتفهم مخاوف الحزب
ويوجد جانــب آخر ونحن بني الرأيني ،وهناك
هم آخر هو هم بنــاء الدولة والربنامج الذي
ينهــض بالدولة» ،الفتا إىل أنّ «حني أتكلم عن
املقاومة فأنا اتكلم عن جزء من اللبنانيني هم
عنرص قوة من لبنان وقمنا باتفاق حدود ألن
كان لهــم دور بذلك ،حررنا أرضنا ألن كان لهم
دور يف تحريرها».

ً
 34قاضيــــــاً ّ
ّ
القانونية
متدرجــــــا أقســــــموا اليميــــــن
عبود  :ال قيامة للبنان من دون قضاء جديد ومســــــتقل

القضاة يف صورة تذكارية
أقســم أربعة وثالثون قاضيا أنهوا تدرجهم
يف معهد الدروس القضائية ،قبل ظهر امس،
اليمــن القانونية يف القاعة الكربى ملحكمة
التمييز ،وذلك أمام هيئة خاصة ملحكمة التمييز
برئاســة الرئيس األول ملحكمة التمييز رئيس
مجلس القضاء األعىل القايض ســهيل عبود،
وعضوية القاضيني ســهري الحركة وعفيف
الحكيــم ،يف حضور رئيســة معهد الدروس
القضائيــة القاضيــة ندى دكــروب وأهايل
القضاة.
وركــز القايض عبــود ،يف كلمته عىل أنّ
«لبنانَنا الجديد ،لبنان دولة القانون الّذي نسعى
إليه جمي ًعا ،ال ميكن أن يتحقّق من دون قضاء
ًّ
مســتقل من دون إقرار
مســتقل ،وال قضاء
قانون جديد يضمن اســتقالل ّية القضاء ،وقد
أثبتــت ال ّتجربة أنّ إرادة ال ّتغيري وح ّريّة القرار
غري املسندتَني إىل قانون يكّرس االستقالل ّية،
بقيتا عاجزتني عن إحداث الخرق املطلوب».
وشــدّ د عــى أنّ «ال قضاء مســتقلًّ من
دون تشــكيالت قضائ ّية شــاملة ،وضعها
ويضعها مجلس القضاء األعىل دون ســواه،

الّذي من املفرتض أن يكتمل تشــكيله ويف ّعل
كل هذه
بأداء منســجم ،مع اإلشــارة إىل أنّ ّ
ال ّتشــكيالت ترتكز عىل معايري موضوع ّية
واضحة ،وتستند إىل تقييم حقيقي وصحيح
لعمل ّ
كل قــاض وأدائه .وذكر أنّ ال ّتجربة قد
السياس ّية مبختلف
أثبتت أيضً ا ،أنّ ّ
الســلطة ّ
كل هذه
مك ّوناتها ،وقفت ســدًّ ا مني ًعــا أمام ّ
ال ّتشيكالت الكاملة والجزئ ّية ،مجهض ًة إيّاها
بذرائع عديدة ،ليس من بينها تأمني حسن سري
الخاصة
املرفق القضايئ ،إنّ ا تأمني مصالحها
ّ
ومصالحها فقط».
ودعا إىل أن «نســعى م ًعا ولنتح ّمل ال ّنتائج
أيًّــا كانت ،فلم يعد من مجالٍ ألنصاف الحلول،
ولنتشارك جمي ًعا يف مرشوع إنهاض القضاء
للوصول به إىل ما نسمو به ومعه ،ولننتقل من
تشاؤم العقل وتشاؤم اإلرادة ،إىل إراد ِة ال ّتفاؤل
ً
قائل« :ال
جدد،
جه إىل القضاء ال ُ
والفعل» .وتو ّ
تيأسوا ،ال تَق َنطوا ،وال تستسلموا ،بل اصمدوا
وجابهوا ومت ّيزوا ،ألنّ القضاء ولبنان بحاجة
إليكم ،وألنّ ال قيامة للبنان من دون قضاء جديد
ومستقل».
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ّ
فرنجيــة تقلــق باســيل فهــل ّ
تقربــه مــن جعجــع ّ
ألن املصيبــة تجمعهمــا؟
معادلــة بــري ــــ ميقاتــي ــــ
ّ
ّ
رئي ـــس «التي ـــار» املتعث ـــر ف ـــي الداخ ـــل ...ج ـــس نب ـــض القطريي ـــن والفرنس ـــيين عل ـــى الطري ـــق
صونيا رزق
مــا زالت معادلة بري -ميقايت – فرنجية صامدة ،من حيث
العالقــة الثالثية الجامعة التي تقلــق رئيس «التيار الوطني
الحر» جربان باســيل ،خصوصــاً اذا حاول الثاليث ضم رئيس
الحزب «التقدمي االشرتايك» اىل فريقه ،وهذا ليس مبستبعد
للتغيات ،وهذا مــا يخيف رئيس «التيار»
النّ جنبــاط قابل
ّ
ورئيس حزب «القوات اللبنانية» ســمري جعجع ،الذي تجمعه
هذه املصيبة مع باسيل ،خصوصاً بعد الغزل الذي وجهه رئيس
عب
حكومة ترصيف االعامل نجيب ميقايت اىل فرنجية ،حني ّ
يف حديث متلفز قبل ايام عن امنيته بوصول رئيس تيار «املردة»
اىل رئاسة الجمهورية ،والتي وصفها نائب يف «الوطني الحر»
بـ «الزكزكة « السياســية لباسيل ،لكنها لن تقدّ م ولن تؤخر،
وبالتايل لن تؤثر فيه النّ هدفها معروف.
يف الســياق ولدى سؤال اوســاط «التيار» و»القوات» عن
إمكان تالقي جعجع -باســيل لبحث تداعيات هذه « املصيبة»،
فضّ لت اوســاط الطرفني عدم الغوص يف املوضوع النه صعب
التحقيق.
اىل ذلك ،تســتمر املناكفات الرئاسية ولو من بعيد بني رئيس
«املــردة» ورئيس «التيار» ،فــاألول متفائل النّ فريق املامنعة
اوصــل له الرســالة التي ينتظرها منذ زمن ،وهو ترشــيحه
ودعمه لكن بالخفاء يف انتظار الوقت املناســب لكنه قالها له
 ،وهذا يعني انّ الطأمنينة طرقت باب فرنجية ومل يعد متوتراً،
خصوصاً انه سبق ان قام بجولة عربية وغربية بعيدة نوعاً ما
عن االضواء ،وتلقى رسائل من بعض السفراء بأنه غري مرفوض
حتى الســاعة لدى عواصم القرار ،إضافة اىل انفتاح فرنيس
عىل ترشــيحه  ،بحيث بــدأت باريس وفق مصدر ديبلومايس
بتسويق هذا الرتشــيح لدى الرياض ،تحت عنوان «السيايس
املقبول والقادر عىل االتجاه نحو الوسطية» ،وافيد بأنّ اململكة
العربية الســعودية مل ترفضه ،والدليــل تلقيه دعوة لحضور
منتدى الطائف الذي اقامه الســفري الســعودي يف لبنان وليد
البخاري منذ فرتة وجيزة  ،فكان الوحيد من فريق املامنعة الذي
حرض املنتدى املذكور ،االمر الذي استشــعر خالله رئيس»املردة
« بــأنّ اململكة راضية عنــه يف انتظار موافقتها عىل وصوله

اىل الرئاســة ،النها محتاجة بعد اىل تطمينات اكرث يف بعض
القضايا املصريية.
وعىل خط رئيس «التيار» الذي «يلعبها صح» دامئاً ،يســتمر
بجولته الرئاسية عىل العواصم الهامة والقادرة عىل مساعدته
برفــع العقوبات عنه ،ومنها الدوحة التي زارها قبل ايام قليلة
ووعدته بإجراء اتصاالت مع االدارة االمريكية ومبكتب محاماة
متخصص يف واشنطن ،مع اإلشارة اىل انّ الدوحة لديها قنوات
ّ
تواصل مع حزب الله ،وتنسيق دائم مع باريس.
ويف هذا االطار ما زال نواب «الوطني الحر» يلتزمون الصمت
حــول الزيارة القطرية ،لكن احدهــم اكتفى بعبارة« :االجواء
ايجابيــة» خالل اتصال «الديار» بعدد منهم ،بعد معلومات أنّ
باسيل طلب من نواب ومسؤويل «التيار» عدم التحدث عن هذه
الزيارة ال من قريب وال من بعيد.
وبعد قطر بدأ باســيل زيارته الفرنسية للغاية عينها ،ويف
االمــس التقى بعض محازيب ومنارصي «التيار» يف العاصمة
الفرنســية ،فانترش عىل الفور تســجيل صــويت عرب مواقع
رسب لباسيل يهاجم فيه فرنجية ،اذ عترب
التواصل االجتامعي م ّ
أنّ الحجم السيايس لرئيس تيار «املردة» يرتاجع يف زغرتا ،فيام

ّ
ّ
وطني ــة حله ــا بتوطي ــن الحل ــول ال بتدويله ــا
كارث ــة
وشــدد قبالن ،عىل أنه «مهام أصابنا من
كوارث يف هذا البلد ،لن نقبل أي انتداب أممي
أو أمــريك ،أو خليط من هــذا وذاك ،ألنها
ســواتر ملونة ،تأخذنــا إىل الجرف ،والحل
باإلنقــاذ الداخيل ،وممــر اإلنقاذ الداخيل
سيايس ،وصندوق انتخاب رئيس جمهورية
موجــود يف مجلس النواب ،ويجب أن يبقى
املفتــاح الرئايس يف مجلس النواب ،ورئيس
مجلس النواب نبيه بري ضامنة وطنية ألي
تســوية وطنية ،واالنسداد السيايس ممره
الحــوار الداخيل ،أما التدويــل فهو تجذير
للكوارث التي ترضب لبنان».
وذكر« ،اننا نحن أمام كارثة وطنية حلها
بتوطــن الحلــول ال بتدويلهــا ،خاصة أن
الســكاكني اإلقليمية الدولية تنتظرنا وراء
الســواتر» ،وأشــار إىل أن «مطبعة اللرية
املتفلتة أمر خطر ،والسياسة النقدية تحتاج
إىل تغيــر ،والتضخــم والبطالة رسطان،
والوضع املعييش مفجع ،والرفع الهستريي
ألســعار الخدمات والســلع ينذر بانفجار
كاريث ،والدولــة لألســف غــر موجودة
متاما».

املــــــرتــــــضــــــى عــــــــــرض تــــفــــعــــيــــل الـــــتـــــعـــــاون
مـــــــع املـــــســـــتـــــشـــــار الـــــثـــــقـــــافـــــي اإليـــــــرانـــــــي
إستقبل وزير الثقافة يف
حكومة ترصيــف االعامل
القايض محمد وسام املرتىض
يف مكتبه يف قرص الصنائع،
املستشارالثقايفللجمهورية
اإلســامية االيرانيــة يف
لبنــان كميــل زادة ،يرافقه
مدير العالقــات العامة يف
املستشــارية االيرانية عيل
قصري ،حيث جرى البحث يف
شؤون ثقافية عامة وتفعيل
التعــاون بــن البلدين ،يف
مختلف القطاعات وتحديدا ما
يتعلق بالسينام واملوسيقى.

يتوســع اكرث فأكرث  ،وقوله:
حجم «التيار» عىل العكس النه
ّ
«فرنجية ال يشــكل خطراً علينــا وقد وصلتنا ضامنات كثرية
النتخابه ،لكن ماذا ســأقول لكم إن انتخبت سليامن فرنجية؟
فاملركز يحتاج اىل هيبة وهل بإمكاين أن أعدكم بأنه سيحارب
كل هذا الضغط حتى تأيت
الفســاد؟ ستقولون يل ،لقد تحملنا ّ
بفرنجية رئيساً؟».
وأردف باسيل« :بالنا ما فيهم يجيبوا رئيس للجمهورية ،وما
جل ع حالنا إنه انتخبنا حــدا متل فرنجية وهيك منكون
منســ ّ
رجعنــا ملعادلة الـ  1990أي الحريري  -بري  -الهراوي واليوم
بتصري املعادلة بري -ميقايت -فرنجية».
يف غضون ذلك  ،مثة مراقبون سياســيون يرون يف جولة
باســيل بداية مالمح انفراج يف ما يخص طموحه الرئايس،
لكن هنالك صعوبة يف قبوله داخلياً النّ خصومه كرث ،وحليفه
واحد فقط اي حزب الله ،لذا يحتاج اىل الكثري من الديبلوماسية
ونسيان ماضيه االليم الحافل بالتشنجات والخالفات والنكايات
التــي زرعها عىل جميع املحاور السياســية ،وهو ليس رجل
املرحلة بل بعيد جداً عنها ،لرمبا يقرتب منها بعد ســت سنوات
او اكرث.

املرتىض مستقبال زادة

نصاب الثلثين في الدورة الثانية ورقة بيد حزب الله
ّ
الـــجـــمـــيـــل :ن ــح ــن ومـــيـــشـــال «مـــــش قــاســمــيــن»
ّ
السياسية
املهم اإلنــقــاذ ...ولــن نأبه للمهاترات

بعــض الدول عىل تفجــر الوضع من أجل
بعــض الحســابات ،ولكننا قــادرون عىل
تجاوزه كنــواب إذا حكّمنا الضمري الوطني
الــذي علينا ان نغلّبــه ويبدأ بانتخاب رئيس
للجمهورية .وهنــاك مقاربة تقول بوجود
ُص وغري
قناعــة لــدى اللبنانيني بأنهــم ق ّ
قادرين وهــذا ما يجب رفضه والواقع الذي
علينا تغيريه».
ورأى أن «هناك نوابًا ينتظرون التسوية»،
داع ًيــا الرأي العــام إىل «الضغــط عليهم
رصفوا بطريقة صحيحة ،وإال فلن نتمكن
ليت ّ
من تغيري الوضع القائم».
ووصف الجميل العالقة مع النائب ميشال
معوض باالســراتيجية ،مجددًا تأكيده أن
«موضوع األشــخاص غري مهــم» ،وقال:
«قلــت إن ما يجمعنا هــو الثوابت من بينها
السيادة واإلصالحات رغم اختالفنا يف %10
حول املواضيع االقتصادية ومن الطبيعي أن
ندعم معوض يف االستحقاق الرئايس .نحن
وميشــال «مش قاسمني» واملهم إنقاذ لبنان
ولن نأبه للمهاترات السياسية».

خالل اللقاء

اســتقبل قائد الجيش العامد جــوزاف عون يف مكتبه يف
الريزة ،وفداً من نقابة مصانع األدوية يف لبنان.
وقــدم الوفد خالل اللقاء ،كمية مــن األدوية هبة للطبابة
العسكرية.

«مـــشـــروع وطـــن االنـــســـان» هنأ
نسيب زيــادة لفوزه بمنصب
قاض
ٍ

هنأ «مرشوع وطن االنســان» يف تغريدة عرب حسابه عىل
«تويرت» ،الربوفســور نسيب زيادة لفوزه مبنصب قاض لدى
محكمة اســتئناف االمم املتحــدة ب 108اصوات ،وهي أعىل
نسبة تصويت يف الجمعية العامة لالمم املتحدة يف نيويورك.
هم اللبنانيون الذين يحافظون عىل فسحة الضوء واالمل وسط
ظلمة ستنتهي بفضل االنسان اللبناين».

ّ
يضـــــــر بســـــــيادة لبنـــــــان خدمـــــــة
حـــــــزب اللـــــــه :ال نوافـــــــق علـــــــى رئيـــــــس
ّ
ألميـــــــركا...
واملمـــــــر اإللزامـــــــي إلنجـــــــاز االســـــــتحقاق هـــــــو التفاهـــــــم

} أكد نائب األمني العام لحزب الله الشــيخ
نعيم قاســم «أن املشــكلة املركزية يف لبنان
اقتصاديــة ،وهذا هو
الهــم املركزي لرئيس
ُّ
الجمهورية ،مشــددًا عــى أننا ال نوافق عىل
رئيــس يح ِّول األنظار إىل مشــكلة مفتعلة
ترض بسيادة لبنان واستقالله وتحرير أرضه
وحاميتها خدم ًة ألمريكا و»إرسائيل».
ويف تغريدة عرب حسابه عىل «تويرت» ،اعترب
قاســم أن اهتامم الرئيس يجب أن يكون إنقاذ
لبنان مال ًيــا واقتصاديًا واجتامع ًيا ومحاربة
الفساد ،ثم العمل عىل معالجة نقاط االختالف
بني املكونات اللبنانية بالحوار والتفاهم».
} اعترب الوكيل الرشعي العام للســيد عيل دعموش يلقي كلمته
الوطنية والقدرة عىل االنقاذ والحفاظ عىل السيادة
الخامنئــي يف لبنان الشــيخ محمد يزبك ،أن
الجلســة السادســة النتخاب رئيس للجمهورية ،الوطنية ،ومهمته تشــكيل حكومة فاعلة وقادرة،
تؤكد «رضورة التفاهم والتوافق للخروج من دوامة ليواكبا معا الخطــط اإلصالحية ورسعة التنفيذ،
الفــراغ وال ســبيل بغري ذلك ،يجــب أن تحل العقد والهــم األول واألخرب ،بناء دولــة املواطنة ويكون
وأوهام اإلعتذار بأننا تغيرييون نرفض التفاهم من املواطن يف سلم األوليات».
وختم يزبــك« :إن مصائبنــا ومصائب املنطقة
منطلق أن غرينا يقبل بالتسويات ،فإذا كان ال بد من
التســوية والتفاهم ومن دون مزايدات فهو املحتم ويف املقدمة ما يجري يف فلســطني ،من الطاغوت
األمرييك من حصار ودعــم للعدو اإلرسائييل بكل
أمام مستلزمات الفراغ وشل املؤسسات».
ورأى خالل خطبة ألقاها يف مقام السيدة خولة اإلمكانــات ،التي تزيد من توحشــه يف مواجهة
يف بعلبــك ان «حكومة ترصيف األعامل ال تقدر ،بل الشــعب الفلســطيني ،ولكن مقاومة الشــعب
هي مشــلولة بشهادة الواقع املأسوي الذي يعيشه الفلســطيني ســتقتلع أنياب الوحش الصهيوين،
النــاس ،فبدالً مــن معالجة امللفــات االجتامعية وترمــي به إىل مزابل التاريخ ،واللعب بالنار والفنت
والصحية والعتمة واملازوت والربد ،يعمل عىل فرض والتخريب والوحشــية يف إيران ،ســرتد ذلك عىل
رضائــب ،فهل يتحمل املواطن الــذي أعياه الفقر» ،كل القوى املقامرة واملخططة ،وســينترص الشعب
مضيفا «نريد انتخاب رئيس تكون لديه املواصفات اإليــراين الداعــم لنظام الجمهورية اإلســامية

الــخــازن الــتــقــى مــســؤولــيــن فــي الفاتيكان
وبــحــث مــعــهــم ف ــي األوضــــــاع الــلــبــنــانـ ّـيــة

أكد رئيس حــزب الكتائب اللبنانية النائب
ســامي الجم ّيــل رفضه «وصــول رئيس
للجمهوريــة يــد ّور الزوايا وغــر ملتزم
بالدســتور وبال لون ورائحة وطعم» .وقال:
«لــن أص ّوت لرئيس جمهورية «جايي يرقّع»
ومقاربة رئيس جمهورية من  8آذار ورئيس
حكومة مــن  14آذار هي «آخر الدين» ألنّنا
بذلــك نك ّرس رئاســة الجمهورية لـ «حزب
الله».
وشــدد الجم ّيــل عىل ان «املــادة  49من
الدســتور ال تتحــدث عن النصــاب بل عن
األكرثيــة ،ويف الــدورة االوىل تحتاج اىل
ثلثني ويف الثانية  65نائ ًبا أما رئيس مجلس
النواب نبيه بري فيعتمد اجتهادا دســتوريا
غري مســتند اىل أي بند دستوري ،الف ًتا اىل
ان فــرض الثلثني يف الدورة الثانية ملصلحة
حــزب الله فهو يريد اإلمســاك بهذه الورقة
للوصول اىل تسوية يريدها».
كالم الجم ّيل جــاء يف حديث تلفزيوين،
وقــال« :بتنــا رهينة للخارج وبــات لبنان
يُســتخدم كورقة إقليميــة .هناك قدرة لدى

تلقى رئيس الحزب التقدمي االشرتايك وليد جنبالط ،اتصاالً
هاتفياً من رئيــس املجلس النيايب نبيه بري قدّ م فيه التعازي
بوفاة قائد جيش التحرير الشعبي سابقاً العميد رجا حرب.
وكان تأكيــدٌ أن «امل ُصاب واحدٌ بوفاة العميد حرب الذي كان
أحــد كبار قادة النضال املشــرك والطويل لتحرير الوطن من
االحتالل اإلرسائييل ويف مواجهة مرشوعه يف لبنان».

ّ
تسلم ّ
كمية من األدوية
قائد الجيش
ّ
هـــبـــة ل ــل ــط ــب ــاب ــة ال ــع ــس ــك ــري ــة

قبـــــان للسياســـــيين والحكومـــــة :نحـــــن أمـــــام
تســاءل املفتي الجعفري الشــيخ أحمد
قبالن« :هل مــن اإلنصاف ترك الناس بهذه
الطريقة من اإلبادة املعيشــية والحياتية؟
يف ظل بلد محارص ،ومؤسســات منهوبة،
ومرافــق عامــة تعيش االبتزاز والرشــوة
والخــوة ،وأصبحت مغــارة عيل بابا ،أو هل
املطلوب أن نســكت؟ أم املطلوب تطيري البلد
وســط هجمة دولية إقليمية تريد تحويله
إىل ملحق صهيوين؟».
وتوجــه خالل القائه خطبــة الجمعة يف
مسجد اإلمام الحسني يف برج الرباجنة ،للقوى
السياســية وللحكومة ضمنها ،وقال« :الناس
يف أسوأ حاالتها ،وال ميكنها أن تتحمل أكرث من
ذلك ،ألن الصرب والتضحية لحامية الناس والبلد،
وليس لتنفيع حيتان الفساد ،وما يصيب الناس
أكرث من فاجعة ،خاصة أن طاحونة الرســوم
والرضائب الجديدة ألهبت األســواق واألسعار،
وشــكلت موجات تضخمية هائلة ،وسط بلد
مبلوع من مافيا املال وجامعة املصارف وحيتان
األســواق» ،وأكد أن «الحــل بانتفاضة نيابية
سياسية ،ألن إدارة ملفات الناس بهذه الطريقة
أسوأ كارثة وطنية».

ّ
جنبـــــاط تلقـــــى اتصـــــال تعزيـــــة
م ــــــن ب ــــــري بوف ــــــاة رج ــــــا ح ــــــرب

إستقبلأمنيرسالدولةللشؤون
الخارجية يف حارضة الفاتيكان
املونسنيور بول ريتشارد غالغري
عميداملجلسالعاماملاروينالوزير
الســابق وديع الخازن ،الذي نقل
إليه مشاعر التقدير العميق للحرب
األعظم البابا فرنسيس «ملواقفه
الصلبــة والب ّناءة التي تصب يف
خانة العيش املشــرك والحفاظ
عليه يف لبنان واملنطقة ،كقدوة
مضيئة يف الرشق» .وكان تركيز
عىل الواقع املســيحي يف لبنان
«باعتباره إرثًــا ضام ًنا للعالقة الخازن وغالغري
العيشاملشرتكمثاالًومشعالًمنخالل
التاريخيــة التــي تُج ِمع عليها
متســكه بانتخاب الرئيس املسيحي
ّ
األديــان انطالقًا مــن القيم واملبادئ
الســاوية» .ووفق بيان عن مكتب األوحــد يف هــذا الــرق» .وإلتقى
الخازن ،أثنى املونسنيور غاالغري عىل الخازن رئيس مجمع الكنائس الرشقية
«الجهــود الج ّبارة التي ما إنفكّ يبذلها الكاردينالليوناردوساندري،ومحافظ
البطريرك الكاردينــال الراعي ،لتأكيد املحكمة العليا للتوقيع الرســويل يف
املعنــى العميق لدور املســيحيني يف حارضة الفاتيكان الكاردينال دومينيك
لبنان وســائر املرشق ،وإلبقاء جذوة مامرييت.

الــبــعــريــنــي :ال فــيــتــو عــلــى مــيــشــال معوض

انتقــد النائب وليــد البعريني يف
حديــث اذاعــي« ،األســلوب الذي
يعتمده مجلس النــواب يف انتخاب
رئيس للجمهورية» ،مشــرا اىل أن»
االستمرار يف هذا النهج لن يؤدي اىل
النتيجة املرجوة ،وهي انتخاب رئيس
يحايك تطلعات املواطنني».
وأســف «لعدم توصل االتصاالت
واملشــاورات القامئــة عــى خط
االستحقاق الرئايس اىل حل» ،مضيفا
«االتصاالت كدق املي مي».
وردا عىل كالم رئيس «التيار الوطني

الحر» األخري حول عدم إمكان انتخاب
رئيس مــن دون موافقة تكتل «لبنان
القــوي» ،دعا البعريني حزب «القوات
اللبنانية» اىل «القيــام بدوره كأكرب
قوة مســيحية يف فتــح باب الحوار
مع أصحاب القــرار من أجل التوصل
اىل توافق حول هوية الرئيس العتيد،
ونحن ككتلة اعتدال لسنا بعيدين عن
«القوات» وكذلك «اللقاء الدميوقراطي»
وكتلة«التجدد».وأوضحالبعريني«أنال
فيتو عىل أحد مبن فيهم النائب ميشال
معوض الذي له مكانته السياسية».

وللقائد املفدى ولــكل القيادات حريص عىل
مؤسســاته والدفاع عن نظامه اإلســامي
املحمدي األصيل ،رغم أنف الشــيطان األكرب
وأذنابــه ،وإرسائيل غــدة رسطانية ال بد من
اقتالعها واقرتب يوم الحق».
}لفت نائب رئيــس املجلس التنفيذي يف
حزب الله الشــيخ عــي دعموش يف خطبة
الجمعــة ،إىل أن «كل املحــاوالت األمريكية
حتى اآلن الستهداف املقاومة والقضاء عليها
وإبعاد جيل الشــباب عــن ثقافتها وخيارها
خابت وتالشــت ومل تحقق أهدافها» ،معتربا
أن «سياســة الضغوط القصــوى والحصار
والعقوبــات والتجويــع ورضب األوضــاع
املعيشــية واملالية للناس التي افرتضوا أنّها
قــد تؤدي اىل إنهاء املقاومة وإبعاد اللبنانيني عنها
فشلت ومل تؤ ِد إىل النتيجة التي يريدونها».
وشــدد عىل أن «أحد عنارص إفشــال املرشوع
األمــريك لرضب االســتقرار يف البلد هو اختيار
رئيــس للجمهوريــة أولويته توحيــد اللبنانيني
والحفاظ عىل الســلم األهيل والتمســك بعنارص
القــوة التي ميلكها وتقديم املصلحة الوطنية عىل
املصالح األخرى .ورأى أن املمر اإللزامي إلنجاز هذا
االســتحقاق هو التوافق والتفاهم ،وإال ســنبقى
ندور يف الحلقة املفرغة نفسها ،ألنه لن يستطيع
أحــد مع عدم وجــود غالبية نيابيــة أن يفرض
إرادتــه عىل اآلخرين أو أن ينجح يف إيصال رئيس
للجمهورية يتحدى جزءا كبريا من اللبنانيني ويرفع
شعار املواجهة».

ميناسيان  :نأسف للفراغ الكبير ...ولبنان سيصمد
أســف كاثوليكوس بيــت كيليكيا
لألرمــن الكاثوليك البطريرك روفائيل
بدروس الحادي والعرشين ميناسيان،
يف حديــث لـ «تييل لوميار «« ،للفراغ
الكبري الذي يعيشه لبنان اليوم» ،وقال:
«إن الكنيســة هي مرجع املسيحيني
يف لبنــان وبالرغم مــن عدم تدخلها
بالسياســة اال انها ترفع الصوت لتبث
التوعيــة يف نفوس من هم يف موقع
القرار ليعودوا إىل ضامئرهم ويفكروا
مبصلحــة الوطن وشــعبه بعيدا عن
االصطفافات السياسية واالنقسامات
وأن يعملوا عىل تكريس املواطنة وزرع
محبة الوطن» ،متمنيا «ان ينعم لبنان
باالســتقالل الحقيقي والناجز الذي
يوازي طموحات الشعب وكرامته».
ورأى «إيجابية كبرية يف املؤمترات
واللقاءات التــي تنعقد يف العديد من

الدول العربية تحــت عناوين وثيقة
األخــوة اإلنســانية ومفاعيلها األمر
الذي ينعكس ايجابا عىل توطيد وتعزيز
العالقات اإلســامية اإلســامية
واإلسالمية املســيحية ،ألن االوطان
والشعوب ال تســتقيم بجناح واحد»،
ونــوه «مبا يجري مــن لقاءات تعمل
عىل تعزيز مفهوم التسامح والتالقي
والوئام بني الديانات».
وعــى عتبــة زمن امليــاد ،متنى
روفائيــل «ان نعيش امليالد من خالل
املحبــة والتضامن وعمل الرحمة وأن
نالمس وجع الناس وهموم املحتاجني
واملعوزيــن ألنهم أصحــاب العيد»،
مضيفــا «ال تخافوا ،لبنان ســيصمد
بفضل إميان شعبه وقديسيه وسيبقى
بلد الحضــارة والقداســة والثقافة
واالبداع».

الــــــجــــــيــــــش نــــــعــــــى الــــعــــمــــيــــد
الـــــركـــــن املـ ــتـ ــقـ ــاعـ ــد رجـــــــا حـ ــرب
نعت قيــادة الجيش ــــ مديرية
التوجيه ،العميــد الركن املتقاعد رجا
حــرب ،الذي تــويف بتاريخ 11/ 17
 ،2022/ويف ما ييل نبذة عن حياته:
 مــن مواليــد-1945/ 10/ 12 :غريفة  -الشوف.
 تط ّوع يف الجيش بتاريخ 10/ 1 ،1966/ورقّي إىل رتبة مالزم بتاريخ
 ،1969/ 8/ 1ثم تد ّرج يف الرتقية حتى
رتبة عميد اعتباراً من .1997/ 1/ 1
ـ حائز عدة أوســمة وتنويه العامد
قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
ـ تابــع عدة دورات دراســية يف
الداخل والخارج.

ـ متأهل وله  /5/أوالد.
يُنقل الجثامن اليوم الســاعة 8.00
مــن مركز بعقلني الطبــي إىل بلدته
غريفة-الشــوف حيث يقــام املأتم
الساعة  13.00يف دار البلدة املذكورة.
تقبــل التعازي بعد الدفن وبتواريخ
 2022/ 11/ 21 ، 20 ،19إبتــدا ًء من
الساعة  16.00ولغاية الساعة 19.00
يف دار البلــدة املذكورة أعاله وبتاريخ
 2022/ 11/ 23إبتدا ًء من الســاعة
 11.00ولغايــة الســاعة  17.00يف
دار الطائفــة الدرزية – بريوت أو عرب
االتصال بإبنه حسام عىل رقم الهاتف
.03 /358877
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سياس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لبناني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ه ــــــــل س ــــــــتنهض التعرف ــــــــة الجدي ــــــــدة بمؤسس ــــــــة «كهرب ــــــــاء لبن ــــــــان»؟
ّ
عم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد عك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوش لـ«الدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار» :االس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمرار باملؤسس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتحيل

مينى املقداد

ضج الحديث مؤخرا بعودة كهرباء الدولة إىل تغذية طويلة
ّ
نسبيا مقارنة بسنوات ثالث عجاف من االنقطاع ،لك ّنها عودة
محفوفة باملخاطر املالية واحتامل االستمرارية عىل السواء،
يف ّ
ظل تعرفة جديدة غري ثابتة ت ّتبع أسعار دوالر «صريفة»
محليا وأسعار املحروقات عامليا.
مل تصبح التعرفة الجديدة للكهرباء نافذة حتى بداية شــهر
كانــون االول ،وفق ما أعلن وزيــر الطاقة واملياه وليد فياض
مؤخرا ،لكن ما أصبح نافذا بذهن املواطن هو القلق من فاتورة
ضخمة تنتظره من مؤسسة كهرباء لبنان ،فبعد أن كان سعر
الكيلــواط  135لرية ،أصبح  10ســنتات أل ّول  100كيلواط/
ســاعة 27،ســنتاً
وربا  37سنتا ملا يزيد عىل  100كيلواط/
ّ
لكل أمبري تعرفة شهرية ثابتة ،و 4.3
ساعة ،وهناك  21سنتاً ّ
دوالر بدل تأهيل.
عم ميكن أن تصبح عليه فاتورة املواطن بعد دخول
وبعيــدا ّ
التعرفــة الجديدة حيز التنفيذ والتــي ميكن أن تقارب اربعة
ماليني بحسب حجم االستهالك ومبعدّ ل وسطي قابل للزيادة
املطّردة ،أسئلة تطرح اليوم :هل تضمن زيادة التعرفة النهوض
ولو جزئيا مبؤسسة كهرباء لبنان وضامن استمرارية التغذية
الكهربائ ّية؟

} عكوش :كهرباء لبنان كلّفت
الدولة حواىل  40مليار دوالر}

حول إمكاين النهوض مجدّ دا مبؤسسة كهرباء لبنان ،ومدى
فعالية اإلجراءات الجديدة للوزارة ،أشــار الخبري االقتصادي
عامد عكّوش لـ «الديار» إىل أنّ هناك مشكلة تتعلّق باستمرارية
وعمل املؤسســة ،ألسباب عديدة منها أنّ ذلك يتطلب منها أن
تحقّــق التوازن بني إيرادتهــا ونفقاتها ،فيام هي واقعا تقبع
بحالة عجز دائم منذ أكرث من  20ســنة ،فقد أخذت ســلفا من
الخزينة مبا يعادل  20مليار دوالر وفوائد بالقيمة نفســها،
وكلّفت الدولة حواىل  40مليار دوالر ،وشدّ د عىل أنّه ال بدّ من
القضاء عىل هذا العجز يك تستمر ،لك ّننا غري قادرين عىل ذلك
حاليا ،نتيجة الهدر الفني والتقني الذي يتجاوز  ،%40والذي ال

ميكن تخطّيه لقدم املصانع وشبكات التوزيع وعدم توصيلها
ببعضها ،وكذلك لعدم القدرة عىل تحصيل جباية  %100ألسباب
سياسية وطائفية ،إن كان من املج ّمعات واملخ ّيامت ،واملصانع
واملنتجعات الســياحية املغطاة من قبل سياســيني ،ومثلها
إدارات الدولة ،ما يعني اســتمرار العجز لفرتة طويلة ،موضحا
كذلك أنّ االســتمرار باملؤسسة يعني االستمرار بالعجز ،ودفع
كلف إضافية ،وبالتايل فإنّ االســتمرار بهذه املؤسسة يعترب
مستحيال.

} ما جدوى ومصري الهبات؟ }

حصل لبنان عــى هبات عديدة منها الهبة العراقية املقدّ رة
بحــوايل  500ألف طن من الفيــول ،ومنها املنتظر كاإليرانية:
 600ألف طن ،والروســ ّية 10 :آالف طن ،لكن وفق عكّوش مل
تســتعمل بعض هذه الهبات ســابقا بالشكل الصحيح  -مثل
الهبة العراقية -إلعادة هيكلة املؤسسة يك تعود للعمل بشكل
تم توزيع اإلنتاج بشكل
صحيح ومت ّول نفســها بنفســها ،بل ّ
مبــا
شــبه مجاين ،وهذا مطروح اليوم
خص الهبة اإليرانية
ّ
والروســية ،والتي ميكن أن توزّع بنسبة تزيد عن  %60بشكل
مجاين ،الفتا يف املقابل إىل أنّ هناك موانع سياسية بالنسبة
لهذه الهبات لغاية اليوم ،بحيث مل ي ّتخذ رئيس الحكومة القرار
بقبولهــا ،ويحتمل أن ال ي ّتم ذلك ،وهــذا ما ّ
تدل عليه مرافقة
رئيس الحكومة لوزير الطاقة إىل الجزائر ،للتفاوض مع رشكة
«ســوناطراك» ،حول زيادة واردات الغاز ،والدخول مبناقصة
لرشاء الفيول الخاص مبؤسسة كهرباء سواء عرب هذه الرشكة
أو من خالل مناقصة عاملية.

} ماذا لو حصلنا عىل هذه الهبات؟ }

رشح عكّــوش أنّه يف حال حــدوث ذلك ،قد تكفينا الهبات
ســنة بطريقة اإلنتاج والتوزيع الحايل ،ألنّنا ال ننتج أكرث من
 400ميغاواط حراري ،ولدينا أكرث من  400ميغاواط كهرمايئ،
وكان من املمكن أن يوزّع هذان اإلنتاجان بشكل عادل ويؤمنان
بحــدود  7ســاعات تغذية من الكهرباء يوميــا ،لكن اإلنتاج
الكهرمايئ يوزع بشكل غري عادل ،فهناك قرى تحصل عىل 22
ساعة تغذية ،وأخرى عىل  24ساعة وغريها عىل  12ساعة،
فيــا يغ ّذي اإلنتاج الحراري بعض اإلدارات واملرافق العامة ،ما

يبقي للمواطن نحو ساعتي
تغذية يوميا فقط ،وتساءل
عن مدى االستفادة من هذه
الهبات اذا مل ي ّتم استخدامها
بالشــكل الصحيــح يف
إطار إعــادة هيكلة وتفعيل
مؤسســة كهربــاء لبنان،
مؤكــدا أنّ هذا األمر شــبه
مستحيل باملعطيات الحالية.

} هل املشكلة
بالتعرفة الجديدة؟}

تســاوي التعرفة الجديدة
ما بني  10ســنت ألول  100كيلواط ،و  27ســنتا ملا يزيد عىل
ذلك ،وباحتساب الكلفة الواقعة عىل املواطن لفت عكّوش إىل
أنّــه إذا اعتربنا اليــوم أنّ معدّ ل مرصوفه بحدود  300كيلواط
ظل  10ســاعات تغذية يوميا ،فهذا يعني  70دوالرا تقريبا
يف ّ
شــهريا ،عىل سعر صريفة ( 30ألف) ،أي نحو مليونني و100
الف لرية شــهريا ،معتربا أنّ املشكلة ليست بالتعرفة الجديدة
بقــدر ما تتعلّق بالزيادة الكبرية التي فرضتها املؤسســة عىل
الرســم الشهري الذي يتجاوز  200ألف لرية شهريا حتى لو مل
يســتهلك املواطن الكهرباء ،ما سيتسبب مبشكلة مع كثري من
ظل
املواطنني وسيعتربونها «خ ّوة» تفرضها الدولة عليهم يف ّ
عدم وجود الكهرباء دوما.
كــا عرض عكّوش ملشــكلة أخرى وهي عــدم الفصل ما
بني اإلســتهالك املرتاكم الســابق يف بعض املناطق وما بني
االستهالك الجديد ،فهناك فواتري قدمية عمرها بحدود السنتني،
ومل يتم الكشــف عىل العدّ اد وتسعريها وفق التعرفة القدمية،
ما سيتســبب مبشكلة وهي :كيف سيتم تحديد قيمة الفواتري
وعىل أي أســاس إذا مل يتم احتســاب العدّ اد ،خاصة أنّ هناك
فواتري مل تدفع لغاية اليوم؟

} الحلول سهلة ...لكن! }

الحلول سهلة وليســت مستحيلة وفق ما يصف عكّوش،
لك ّنها تحتــاج إىل قرارات جريئة من الســلطات اللبنانية،

ً

انتخابـــــــــــــــات إفتـــــــــــــــاء عـــــــــــــــكار املنتظـــــــــــــــرة منـــــــــــــــذ  ٤٧عامـــــــــــــــا :
مرشـــــــــــــــحون علـــــــــــــــى خـــــــــــــــط التوافـــــــــــــــق السياســـــــــــــــي...
جهاد نافع
تنتهي اليوم الســبت مهلة
الرتشــيح ملنصب االفتاء يف
محافظة عــكار ،والعكاريون
ينظــرون اىل االســتحقاق
االنتخايب املقرر يف  ١٨كانون
االول الختيار مفت باالنتخاب
الول مرة منــذ  ٤٧عاما ،ذلك
ان املنصب شــغر العام ١٩٧٥
بوفــاة الشــيخ بهــاء الدين
الكيالين ،املفتــي الثامن من
العائلة الكيالنية التي تعاقبت
عىل املنصب منذ انشاء املنصب
العــام  ١٨٥٦زمن الســلطنة
العثامنية.
بقــي منصب افتــاء عكار
شــاغرا ،اىل حني قيام مفتي
طرابلس الراحل الشــيخ طــه الصابونجي بتويل
املنصــب تكليفــا ،تحت عنــوان ( مفتي طرابلس
والشامل) اىل حني وفاته ،وجرى التداول اكرث من
مرة بالغاء املنصب يف عكار...
قيادات عكار الســنية رفضت الغــاء املنصب،
فجرى تكليف الشــيخ القايض الدكتور اســامة
الرفاعــي مبنصب االفتاء ،وتاله الشــيخ زيد بكار
زكريا مكلفاء اىل اليوم.
يف  ١٨كانون االول تلتئم الهيئة الناخبة املؤلفة
من  ١٧٤ناخبا هم املشــايخ ،والنــواب والقضاة
ورؤوساء البلديات السنة.
املرشحون للمنصب هم :الشيخ القايض اسامة

الرفاعي ،الشــيخ زيــد بكار زكريا ،الشــيخ زيد
الكيالين ،الشــيخ ناجي علوش ،الشيخ محمد عبد
القادر.
اجــواء االنتخابــات ال تــزال بــاردة ،وتجري
اتصاالت عىل مســتوى التيارات السياسية املهتمة
باالســتحقاق وابرزها تيار املســتقبل ،حيث يأيت
االســتحقاق يف مرحلة انكفاء رئيس التيار سعد
الحريــري الذي كان يشــكل الالعب الرئييس يف
اختيار املفتي لتأثريه املبارش يف اوساط النواب كام
يف اوســاط املشايخ والقضاة ورؤوساء البلديات،
غــر ان انكفاء الحريري خلط االوراق ،وباتت لكل
من اعضــاء الهيئة الناخبة حســاباته الخاصة،
ســواء عىل مســتوى حجم تأثري تيار املســتقبل

بحث مع البستاني أعمال البناء في مستشفى دير القمر

األبـــيـــض عــــرض نــتــائــج حــمــلــة ل ــق ــاح الــكــولــيــرا:
مــســتــمـ ّـرون لــحــمــايــة املــجــتــمــع ومــوســم أعــيــاد آمــن
عرض وزير الصحة العامة يف حكومة
ترصيف االعامل فــراس األبيض نتائج
حملة التلقيح ضد الكولريا بعد أســبوع
عىل إطالقها ،خــال مؤمتر صحايف
عقده يف الوزارة.
اســتهل االبيض املؤمتر باإلشارة إىل
«اســتمرار انتشار الكولريا يف لبنان إمنا
الحاالت املوجودة يف املستشفيات تحت
الســيطرة حيث يتم تأمني العالج الالزم
لهــا ،إىل جانب تقلص عدد الحاالت التي
تحتاج إىل اإلستشفاء كام يظهر التقرير
اليومي الصادر عن وزارة الصحة ،إذ بلغ
عددها حواىل  55حالة من بينها حاالت
االبيض والبستاين
قليلة تستدعي العناية الفائقة».
أعياد آمن» ،مؤكدا أن «الوباء وإن كان تحت السيطرة،
وبالنســبة إىل حملــة التلقيح ،ذكر
االبيض بأنها «تتم بالتنســيق مع الرشكاء الدوليني فهو رسيع اإلنتشــار وشــديد العدوى ،وقد يتكرر
من منظمة الصحة العاملية واليونيسف واملفوضية الواقع الوبايئ الذي شهدته عكار مع تسجيل أعداد
الســامية لشــؤون الالجئني ومنظــات أخرى كبرية من الحاالت املصابة .لذا من املهم جدا الحصول
تابعة لألمم املتحــدة ،إضافة إىل الرشكاء املحليني عىل اللقاح حتى يف املناطق التي تعترب آمنة».
مــن جهة ثانيــة ،إلتقى االبيــض النائب فريد
ومؤسســات دولية ينرشون فرقهم امليدانية عىل
األرض من الصليب األحمر اللبناين ومؤسسة عامل البســتاين مع رئيس لجنة مستشــفى دير القمر
وميديــر  MEDAIRوأطباء بــا حدود ،فضال عن الحكومــي أنطوان لطفالله البســتاين ،يف مبنى
الــوزارة ،وذلك لوضعــه يف الصورة الحالية يف ما
اللجنة الدولية للصليب األحمر».
ووصف العمل الذي يتم تنفيذه بأنه «جبار ،حيث يخصاستكاملأعاملالبناءيفاملستشفىبالتعاون
تنتــر الفرق امليدانية يف الوقت نفســه يف أربع معمجلساإلمناءواإلعامر،ومعالحصولعىلالهبة
محافظات يف أكرث من ســتة أقضية لتغطية أكرث من الصندوق الكويتي للتنمية .وتوافق املجتمعون
من  53بلدة مبا يتجاوز ( 45000خمســة وأربعني عىل «رضورة الرتكيز عىل أعامل البناء يف الطابقني
ألف) منزل .تقدمت وزارة الصحة يف بداية األسبوع السفيلواألريضيكيكوناجاهزينللعملواستقبال
وبالتنسيق مع منظمة الصحة العاملية بطلب لتسلم الحاالت الطارئة ،كذلك قســم العيادات الخارجية
جزء ثان من الجرعات وعددها حواىل مليون ونصف واملخترب الذى هو رضورة لتســهيل حياة املواطنني
مليون جرعة ،لبدء املرحلة الثانية من حملة اللقاح يف الشوف ،اىل حني استكامل األعامل يف الطوابق
بهدف زيادة الحامية يف املجتمع والتحضري ملوسم العلوية األخرى حني تتوافر اإلمكانات املادية».

واحتامل تدخلــه يف العملية
االنتخابية ،او عىل مســتوى
مفتــي الجمهورية الشــيخ
عبد اللطيف دريان ودوره يف
االســتحقاق ،اضافة اىل دور
محتمل للســفارة السعودية
يف مجريــات االســتحقاق
االنتخايب عموما من عكار اىل
طرابلس والبقاعني والجنوب.
ويف عكار قد تكون السفارة
الســعودية ،وحتــى تيــار
املســتقبل يف موقع االحراج،
كون املرشــحني عىل عالقة
مميزة مع تيار املستقبل ومع
الســفارة السفارة السعودية،
وإن كانــت مســتويات هذه
العالقة متفاوتة بني مرشــح
وآخر...
مع االشارة اىل انه للمرة االوىل ،تشهد محافظة
عكار مرشــحني من خــارج العائلة الكيالنية التي
توارثــت منصب االفتاء منــذ العام  ١٨٥٦اىل العام
 ،١٩٧٥وبات املنصب عرفا لهذه العائلة ،اىل درجة ان
مفتي طرابلس الشيخ الراحل طه الصابونجي عمد
اثناء تشييع املفتي بهاء الكيالين ،اىل انتزاع عاممة
الراحل الكيالين من النعش والباســها لشــقيقه،
الشــيخ ( الراحل) عمر الكيــاين باعتباره الوارث
الرشعي حسب العرف املتبع منذ تأسيس املنصب.
والحقــا مل يعرتف مفتــي الجمهورية حينذاك
الشــيخ الراحل حسن خالد بهذا االجراء الذي اقدم
عليه الشيخ الصابونجي وبقي املنصب شاغرا...

ّ
ّ
واألحقية
األقدمية
أرسالن :احترموا
ً
وكــــفــــى ضـــــربـــــا لــلــمــؤســســات
وكــــــــــفــــــــــى مـــــحـــــاصـــــصـــــة
غ ّرد رئيــس الحزب «الدميوقراطــي اللبناين»
طالل أرســان عرب حسابه عىل «تويرت» « :اليوم
يُحــال قائد وحدة الرشطة القضائية العميد ماهر
الحلبي عىل التقاعد هذا العميد املقدام والشــجاع
والوطنــي صاحب املناقبية العالية
والحس املهني
ّ
بعيداً عن السياسات الضّ يقة» ،مضيفا «آليت عىل
نفــي عدم الدخول يف رصاع وجدال ال يقدّ م وال
يؤخّــر يف هذا امللف والنهــج املعتمد فيه ،لكن ال
بــد من التذكري أنّه حــن طالبنا باحرتام األقدمية
متســكنا بالعميد الحلبي
واألحقيــة يف التعيني
ّ
وأرصرنــا عىل تعيينه ،وبعد  ٣أشــهر من التأخري
تم ذلك».
واملامطلة ّ
ٍ
وختــم بالقول« :جوبهنا بحمل ٍة
ورفض كبريين
ألســباب وحجج واهية وطالبــوا حينذاك بكرس
األقدميــة لتعيني ضابــط آخر ،واليــوم يريدون
اإلطاحــة بكل املعايري أيضــاً ونحن نقول من باب
النصيحة ،احرتموا األقدمية واألحقية وكفى رضباً
للمؤسسات واملراكز وكفى محاصصة».

توقيف  9مطلوبين خالل مداهمة
في قب الياس وضبط كمية من الذخائر
أعلنــت قيــادة الجيش – مديريــة التوجيه يف
بيــان لهــا انه« :دهمــت أمس قوة مــن الجيش
منازل مطلوبني يف بلــدة قب الياس حيث أوقفت
 9مواطنني لوجود مذكــرات توقيف ضدهم بجرم
إطالق النار يف تواريخ سابقة ،كام ضبطت كمية
من الذخائر الحربية.
سلمت املضبوطات وبورش التحقيق مع املوقوفني
ُ
بإرشاف القضاء املختص».

والحل الوحيد ملشــكلة العجز يف مؤسسة كهرباء لبنان هو
أن نقوم بعملية تلزيم اإلنتاج والتوزيع والجباية إىل القطاع
الخاص ،مع إبقاء الرقابة عىل املؤسســة من قبل الحكومة
ووزارة الطاقــة ،متامــا كالرقابة عىل أســعار املحروقات
واألدوية ،فاليوم وحده القطاع الخاص يســتطيع أن يحقّق
أقل نســبة من الهدر الفني والتقني ،وجباية  %100لفواتري
الكهربــاء كتجربة كهرباء زحلــة ،حتى يف املجمعات غري
الرشعية ،ما ميكن أن ينشل املؤسسة من هذا العجز ،إضافة
إىل تحقيق أربــاح للدولة حواىل  250مليون دوالر رضائب
( )TVAعــى مؤسســة كهرباء لبنان ملصلحــة الخزينة،
وحــواىل  50مليون دوالر رضيبة دخل ورواتب وأجور يعني
حواىل  300مليون دوالر ســنويا ،وهذا ســيكون ملصلحة
املواطن أيضً ا الذي سيشــعر بالفرق حــن توجد الكهرباء
ّ
التخل عن املولّدات
ألكرث من  20ســاعة ،ما ســيمكّنه من
الخاصة بكلفتها املرتفعة.
خالصة القــول ...بدّ دت اإلجراءات الجديدة املتعلّقة بزيادة
التعرفة والرسوم عىل الكهرباء الرسم ّية املنتظرة ،حلم املواطن
بالتخلّــص من كابوس املولّدات الخاصة ،لتضيف إىل يومياته
ظل انعدام الضامنات
عبئا جديدا وتكلفة مرتفعة ومتقلّبة ،يف ّ
بنجاح هذه الخطة لناحية التغذية الطويلة واملستدامة ،تحديدا
كل هذه العملية بســعر رصف الدوالر ،و»صريفة»
الرتبــاط ّ
ومحروقات العامل املشتعل.

ً
ّ
وطنيــــــة
مولــــــوي بحــــــث مــــــع عــــــوده شــــــؤونا
زار وزير الداخلية والبلديات
يف حكومة ترصيف االعامل
القــايض بســام مولــوي
مرتوبوليت بريوت وتوابعها
املطــران الياس عــوده قبل
ظهرامس .وبعد الزيارة ،قال
مولوي« :قمت بزيارة املطران
عوده وكان لقــاء الوطنية،
لقاء اإلميان ،لقاء الروحانية
واملحبة ،لقاء تناولنا فيه كل
الشؤون الوطنية الكبرية التي
وتهم الوطن مولوي يزور عوده
تهم شعبنا كله،
ّ
ّ
اللبنانية.
والعائلة
اللبنــاين
لحامية العائلة واملجتمع .ونحن نعمل معا منذ
وأكّدت أهمية التزام قواعد العائلة اللبنانية التي زمن عىل تحصني العائلة وحاميتها من كل ما
هي رأســال لبنان وبركته .إذا التزمنا العائلة يشوه صورتها».
وشــؤونها نستجلب رىض الله ال غضبه .عىل
ثم التقى مولوي النائبة نجاة عون صليبا مع
الناس أن يبتعدوا عن كل املامرسات واالدعاءات وفد مــن منطقة مريوبا ،واطلع الوفد الوزير
وعن كل تذ ّرع بحريّ ٍة ما هي ســوى تعدٍّ عىل عىل موضوع التلوث البيئي بسبب الكسارات.
النظام وعىل أمن الوطن وســامته ،كام عىل
وعرض لالوضاع عىل الساحة الداخلية مع
العائلة اللبنانية التي عىل الجميع
ّ
التمسك بها النائب هاغوب ترزيان .واســتقبل املدير العام
ألنها سمتهم األساسية».
للدفاع املــدين العميد رميون خطار عىل رأس
وكان مولوي اســتقبل ،وفــدا من الهيئة وفد من العنارص واملتطوعني يف الدفاع املدين
التأسيسية لتحديات االرسة يف لبنان ،وتحدث ملتابعة شؤونهم وأوضاعهم.
رئيس املركز الكاثوليــي لإلعالم األب عبدو
كذلك التقــى املدير العام لهيئة «اوجريو»
أبو كســم ،بإســم الوفد فقال« :ترشفنا اليوم عــاد كريديــة ،ثم قائد جهــاز أمن املطار
مع اصحاب الفضيلة والســاحة واصدقاء العميــد نبيــل عبدالله .وبحــث مع رئيس
مبقابلة معــايل وزير الداخلية لنتباحث معه حــزب الرامغفار جو كااليجيان يف االوضاع
يف موضوع التحديات التي تواجه العائلة يف العامة .واســتقبل ايضا رئيس اتحاد بلديات
لبنان ،ولنشد عىل يده يف القرارات التي يتخذها برشي اييل مخلوف.

كــســبــار :مــن يــحــاول أن يــفـ ّـر ق بــيــن املحامين
مصيره الفشل ...واأليــام املقبلة سوف تثبت ذلك

عقد مجلس نقابة املحامني
يف بريوت جلسته األسبوعية
واألخرية قبل اإلنتخابات املق ّررة
يوم األحد املقبل النتخاب أربعة
أعضاء يف مجلس النقابة.
وبعد إنجــاز جدول األعامل
املق ّرر ،شــكر كسبار األعضاء
الذيــن انتهــت واليتهم وهم
النقيب السابق ملحم خلف وبيار
حنا ،وسعد الدين الخطيب ومايا
زغريني .كام شــكر خلف عىل
حســن تلبية متثيل النقابة يف
فرنسا .وأثنى ايضا عىل مواقف خالل الجلسة األسبوعية
أعضاء املجلس املنتهية واليتهم
وتوجــه إىل كل واحد منهم معــدّداً خصاله املركــز الصحي كامً ونوعاً ،افتتحنا عيادة طب
ّ
اإلسنان ،افتتحنا مركز الطب الفيزيايئ ،أوقفنا
ومساهامته يف املجلس.
وكان كسبار قد لبى دعوة محامي حركة أمل دفع تكاليف الســفر عىل حساب النقابة .مل
إىل ترويقــة ،يف حضور عدد كبري من أعضاء ندفع خالل هذه الســنة قرشاً واحداً .مل نغب
مجلس النقابة وخمسامئة محام ،ومحامية .يوماً عن النقابة وتابعنا جميع شؤونها اإلدارية
وأعلن املحامي مصطفى قبالن تأييد محامي بشكل يومي وف ّعال .ومل نؤخر البت يف أي طلب
الحركة لرتشّ ح املحاميني سعد الدين الخطيب أو معاملة .ج ّهزنا املحاكم ودور النقابة .تابعنا
وسامر بعلبيك ،عىل أن يتم التشاور مع كسبار موضــوع اعتكاف القضاة لنصل إىل الخامتة
بعــد عدة أيام .لكن كونوا واثقني أننا نعمل ليل
بخصوص اإلسمني الباقيني.
وألقى كســبار كلمة تدل عىل مدى متسكه نهار مبحبة وبشــفافية .فــا تأخذوا بكالم
ّ
الحســاد وكثريي الكالم الذين ال هم لديهم إال
ّ
باملناقبيــة والشــفافية ،وقــال« :إن نقابة
املحامني ،هــي التي تجمعنــا .وبالتايل من هدم البنيان .فلن نسمح لهم ألنهم هم العابرون
يحاول أن يفرق بني املحامني مصريه الفشــل الذينجاؤوابالصدفةونحنالباقوناملتمسكون
ّ
واأليام املقبلة سوف تثبت ذلك .يطلبون الحياد مببادئ نظافة الكف واالستقامة والشفافية.
ويطلبون يف الوقت عينه التأييد .يطلبون من وأدعوكم إىل عدم األخذ بأي شائعات مغرضة
النقيب العامل الحياد ويدورون صعوداً ونزوالً ،بحق أي مرشــح .ونحن ،وإن كان لنا رأي يف
رشقاً وغربــاً دون نتيجة .ومرتا مرتا تهتمني مسرية املرشحني ومدى إمكانية عطائهم ،إال
بأمور كثرية واملطلوب واحد .كانوا فاشــلني أننا نقف عىل مســافة واحدة من الجميع .وأنا
واليوم يكرسون فشلهم .نحن من نعمل بصدق شــخصياً ألبي أي دعوة تصلني من أي مرشح.
فأنا نقيــب كل املحامني وألبي دعوات زماليئ
وشفافية وحكمة وشجاعة».
وعدد كســبار االنجازات ،قائــا« :أعفينا إىل أي لقاء .فإذا كان هناك من ال يدعو النقيب،
املتدرجني من الرسم ،عدّلنا نظام األتعاب ،زرنا فليس لــه الحق يف الكالم حول تلبية النقيب
جميع دور النقابة يف املناطق ،وسعنا تقدميات الدعــوات .فاألب يلبي دعوات أبنائه .وإذا كان
ّ
هناك إبن ال يود دعوة والده فالحق عليه».
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مـــــــــــحـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــات

ّ
ّ
الســــــلوكية في دراســــــة مفصلة ..الســــــبعلي  :ثروة لبنان ونفطه في طاقــــــات وإبداعات أبنائه
التعليمية
األنماط
يف لقــاء لصحيفة الديار ،مع الباحث الرتبوي الدكتور ميالد
السبعيل ،حول املناهج الرتبوية يف لبنان ،سبل تطويرها ،ودور
التكنولوجيا والدراســات الحديثة يف بنــاء جيل جديد يتميز
بقــدرات عالية للتعامل مع الظروف والتحديات واملســتجدات
الحياتية واملهنية ،كان الحديث التايل.
اســتهل الســبعيل اللقاء باإلضاءة عىل الوضع املرتدي يف
لبنان عىل كافة الصعد ،مؤكدا انّ ثروة لبنان ونفطه يف طاقات
وإبداعات أبنائــه ،ويف األدمغة والطاقات التي متعن الظروف
كافة يف تهجريها .ويشــر إىل أن عدد املتخرجني السنوي يف
لبنان يفوق خمســة وثالثني الف متخرج جامعي ،ال يستطيع
ســوق العمل اللبناين إال احتواء أربعة أو خمسة آالف منهم ،ما
يبقــي ثالثني ألف متخرج ســنويا يف مهب البطالة أو الهجرة.
ويعيد السبعيل األســباب إىل سوء التخطيط ،وانعدام التدريب
والتثقيــف املمنهج الذي يعمل عىل متكــن االجيال املتعاقبة
باملهــارات واملكتســبات الرضورية ،ملجــاراة التطور ،وابتكار
الصناعــات التكنولوجية وغري التكنولوجية ،عن طريق الخلق
واالبتكار ،فنصدّ ر عندها إنتاجنا ،بدل تصدير شــبابنا وطاقات
شعبنا.
وعن ســؤاله حول أهمية التكنولوجيا ،كونها عنرصاً اساسياً
من عنارص الحياة الحالية يف كل جوانبها يجيب الســبعيل :مل
يبق جانباً من جوانب الحياة املعارصة إال واخرتقته التكنولوجيا،
َ
وهــي يف تطور مطرد ورسيع ،وهــذا ما يوجب تصالح الناس
يف مجتمعنا مع فكرة التكنولوجيا ،واإلقبال عىل اســتخدامها،
ومالحقــة تطورها ،بحيث يكون الفــرد يف عملية تعلم دائم
تبقيــه عىل متاس مبارش مع التطور الحاصل .ال بد من توطني
التكنولوجيــا من خالل إدخالها يف مناهج املدارس والجامعات
وتقديم تدريب متقدم وحديث للعاملني ،بهدف استخدامها إلنتاج
املعرفة وليس فقط الستهالكها.
ويضيف ،لقد دخلت التكنولوجيا اىل املجال الرتبوي قبل جائحة
كورونــا ،ولكن وجود الجائحــة جعل موضوع التعليم الرقمي
حاجة ،وطبق بالفعل ،رغم اختالف تطبيقه بني مدرسة واخرى
عىل الصعيد املحيل ،وذلك لغيــاب اإلمكانات املادية والرتبوية
التحضريية يف كثري من املدارس .فهذا التعليم بحاجة إىل أجهزة
متوفرة لدى الطالب وتوفر خدمة اإلنرتنت ،وبحاجة إىل منصات
تستخدمها املؤسسات الرتبوية ،ومناهج معدة بطريقة رقمية
تفاعلية تتالءم معه .وقد أكّد عىل اهمية تدريب الكادر التعليمي
وتأهيله ،ومن خالله متكني الطالب من اســتخدام التكنولوحيا
لالستفادة منها ومن املناهج ،ومن اكتساب الكفايات واملهارات.
ولدى ســؤاله عن املقاربات التي يجب اعتامدها يف التعليم
والرتبية ،تطرق الدكتور ميالد السبعيل إىل دراسة أجراها ،تتناول
األمناط الســلوكية والتعليمية ،نشاتها ،سلبياتها وإيجابياتها.
ويخلــص إىل أن الهدف من ورائهــا ،هو كيفية بناء جيل جديد
مبهــارات وقدرات وكفايات متكنه من خالل التعلم والتجربة،
التمكّن من إيجابيات االمناط املتعددة ،مام يخلق شخصية غنية
ومتكاملة ،ذات قــدرات عالية للتعامل مع التحديات والظروف
واملشكالت الحياتية واملهنية ،وقدرة عىل التطور يف عرص يتسم

السبعيل متحدثاً يف احدى املؤمترات
بالرسعة عىل كل األصعدة.
يشري السبعيل يف دراسته إىل التايل:
«كثرياً ما نلتقي يف حياتنا العملية واالجتامعية بأشــخاص
متنوعي الســلوكيات وطرق التفكري واملقاربات يف التعامل مع
الشؤون العملية أو الحياتية أو طرق اتخاذ القرار .فنجد منهم من
يسارع اىل التجربة ،أو يغوص يف التخ ّيل ،أو يتوسع يف البحث،
أو يســتمتع يف التحليل ،أو يستغرق يف التفكري ،أو يحسم يف
اتخاذ القــرار ،أو يكون مأخوذاً بالطرق التطبيقية ،أو يكرث من
طرح املبادرات الجديدة».
ويضيــف بأن «كل من هذه الســلوكيات واملقاربات ،مرتبط
بأمناط التعلّم التي يفضلها الفرد ،أو التي ينشأ عليها .وعادة ما
تؤدي أمناط التعلّم اىل تشكيل منطقة مريحة ()Comfort Zone
لــكل فرد ،يفضّ ل البقاء ضمنها ،ويخاف أو ينزعج من مغادرتها
اىل أمناط أخرى.
ومع العمر والخربة والتجربة ،ميكن أن يكتسب الفرد أكرث من
واحدة من هذه السلوكيات واألمناط ،وتتوسع منطقته املريحة.
وهــذا ما يجعل منه مخرضماً ومتنوع القدرات عىل التعامل مع
طيف واســع من التحديات والظروف واملشــكالت الحياتية أو
املهنية».
وتتضمن الدراســة تسعة امناط تعلمية سلوكية ،وهي كام
وبي خصائصها عىل الشكل التايل:
رشحها الدكتور السبعيل ّ
 -1منط التجريب :شخص يستطيع بناء عالقات مع اآلخرين
وحل املشكالت ،والتواصل
قامئة عىل الثقة ،والتعلّم باســتمرار ّ
والتعبري عن الرأي واملشــاعر .ال يهاب الفعل والعمل ،ويستطيع
املوازنة بني الفعل والتفكري العميل .يركز عىل الحارض ،ويستخدم
حل املشكالت ،وهو قائد ج ّيد ومتعاون.
الحدس أحياناً كثرية يف ّ
 -2منط التخ ّيل :شــخص يفضّ ــل مراقبة الظروف مل ّياً ،بدالً
من الترصف واملبادرة .ويفضل أن يســتعرض مجموعة متنوعة
مــن األفكار والخيارات والحلــول ،مع اهتامم أقل التخاذ القرار
رسع .يقدّ ر الحداثة والتنوع
بشــكل عام ،ويخاف خاصة من الت ّ
ويتعامــل مع الفرص الجديدة بشــغف ،ويســتهويه العصف
الذهني مع اآلخرين ملعالجة أي موضوع ،وال يحب املسارعة اىل

«أثـــــــــــــــــر مـــــــقـــــــلـــــــق» ألكـــــــــثـــــــــر أدويـــــــــــــة
ً
ت ــس ــك ــي ــن اآلالم شــــيــــوعــــا فـــــي الــــعــــالــــم !

ميكن ألحــد أكرث األدوية اســتهالكا يف
الواليات املتحدة  -واملسكّن األكرث شيوعا يف
جميــع أنحاء العامل  -أن يفعل أكرث بكثري من
مجرد التخلص من الصداع.
ويزيد أسيتامينوفني ،املعروف أيضا باسم
الباراسيتامول ويباع عىل نطاق واسع تحت
االسمني التجاريني تايلينول وبانادول ،أيضا
من املخاطرة ،وفقا لدراسة قاست التغريات
يف ســلوك الناس عندما يكونون تحت تأثري
األدوية الشــائعة التي ال تســتلزم وصفة
طبية.
وأوضح عامل األعصــاب بالدوين واي ،من
جامعة والية أوهايــو عندما نرشت النتائج:
«يبدو أن األسيتامينوفني يجعل الناس يشعرون
مبشاعر أقل سلبية عندما يفكرون يف أنشطة
محفوفة باملخاطر  -فهم ال يشعرون بالخوف.
ومع ما يقرب من  %25من السكان يف الواليات
املتحدة يتناولون عقار االســيتامينوفني كل
أسبوع ،فإن التقليل من إدراك املخاطر وزيادة
املخاطرة ميكن أن يكون لهام آثار مهمة عىل
املجتمع».
وتضيــف النتائج إىل مجموعــة متزايدة
مــن األبحاث تشــر إىل أن تأثــرات عقار
األسيتامينوفني يف تقليل األمل متتد أيضا إىل
العمليات النفســية املختلفة ،ما يضعف تقبل
الناس إليذاء املشــاعر ،ويجعلهم يعانون من
انخفاض التعاطف ،وحتى من ضعف الوظائف
املعرفية.
وبطريقــة مامثلة ،يشــر البحث إىل أن
القدرة العاطفية لألشخاص عىل إدراك وتقييم
املخاطر ميكــن أن تتأثر عندما يأخذون عقار
األسيتامينوفني .وعىل الرغم من أن التأثريات
قــد تكون طفيفــة ،إال أنها تســتحق الذكر
بالتأكيد ،نظرا ألن عقار األســيتامينوفني هو

أكــر مكونات العقاقري شــيوعا يف أمريكا،
وموجود يف أكــر من  600نوع مختلف من
األدوية التي ال تستلزم وصفة طبية.
ويف سلسلة من التجارب التي تضمنت أكرث
من  500طالب جامعي كمشــاركني ،قام واي
وفريقه بقياس كيفية تأثري جرعة واحدة من
األسيتامينوفني (الجرعة القصوى املوىص بها
للبالغني) عىل سلوكهم يف لحظات املخاطرة،
مقارنة باألدويــة الوهمية التي تم إعطاؤها
عشوائيا ملجموعة التحكم.
وأظهرت النتائــج أن الطالب الذين تناولوا
عقار األسيتامينوفني انخرطوا بشكل ملحوظ
يف خــوض مخاطر أكــر يف أثناء التمرين،
مقارنــة مبجموعة الدواء الوهمي التي كانت
أكرث حذرا وتحفظا.
وبشكل عام ،واستنادا إىل متوسط النتائج
عــر االختبــارات املختلفة ،خلــص الفريق
إىل أن هنــاك عالقة كبرية بــن تناول عقار
األســيتامينوفني واختيار املزيد من املخاطر،
حتى لو كان التأثري امللحوظ طفيفا.
ومــع ذلك ،فإنهم يعرتفــون بأن التأثريات
الواضحة للعقار يف ســلوك املخاطرة ميكن
أيضا تفســرها من خالل أنــواع أخرى من
العمليات النفسية ،مثل إضعاف القلق.
وعــى الرغم من خطــورة النتائج ،ال يزال
عقــار األســيتامينوفني أحد أكــر األدوية
اســتخداما يف العامل ،ويعترب دواء أساســيا
مــن قبل منظمة الصحة العاملية ،ويويص به
مركز الســيطرة عىل األمراض باعتباره الدواء
األســايس الذي يجب أن تتناوله عىل األرجح
لتخفيف األعراض إذا كنت تعتقد أنك قد تكون
مصابا بـ «كوفيد».
وقد أبلغ علم األعصاب االجتامعي املعريف
والوجداين هذه النتائج.

االســتنتاجات .معظم أعامله تبقى غري منتهية ،بســبب بحثه
الدائــم عن حلول أفضل .وغالباً مــا يتعامل مع زمالئه برعاية
وتعاطف ،ويطلب رأيهم بشكل دائم.
 -3منط التع ّمق يف البحث :شــخص يفضل البحث والتفكري
واالستامع بعقل منفتح ،بينام هو مرتدد يف التطبيق .يستطيع
جمع املعلومات مــن مصادر متنوعة وربطها ببعضها ،ويقدّ ر
وجهات النظر املختلفة .ميكنه تحديد املشــكالت األساســية
ومســبباتها وظروفها ،وينظر اليهــا من زوايا متعددة .يحرتم
املشاعر واملفاهيم ،ويسمح لآلخرين بأن يكونوا العبني رئيسيني.
ال ميكنه العمل تحت الضغط والوقت القصري .وينشد الكامل يف
كل ما يقوم به .وغالباً أنه ال يســتطيع أن يرتجم أفكاره بشكل
واضح ومبسط.
 -4منط التحليل :شخص يدقق يف التفاصيل ،ويحلل كل يشء
بشــكل منهجي ودقيق ،ويتدخل يف تفاصيل اإلدارة .تستهويه
صياغة النظريات لتفســر ما يحصل ،ومحاولة رؤية الصورة
الكاملة للمســائل ،والتخطيط املسبق لتفادي األخطاء .ويفضّ ل
العمل مبفرده ،وال يهتم مبشاعر اآلخرين وانفعاالتهم وأعاملهم،
ويجد صعوبة يف بناء الثقة بهم.
 -5منط التفكري :شخص يقدّ ر املنطق والتفكري املجرد ،ويجيد
النقاش مبنطق متامســك ،ويدرس فائدة وكلفة كل ّ
حل ،ويحدّ د
نقاط الضعف ومكامن عدم الوضوح فيه .ويســتطيع أن يعمل
بشكل مستقل دون أية مســاعدة .تستهويه األرقام والبيانات
الكمية ،ويفضّ ل تقييم األفكار من زوايا مختلفة ،ويُتقن التفكري
النقدي واألحكام املستقلّة وصياغة االستنتاجات.
 -6منط اتخاذ القرار :شــخص يستخدم منطقه إليجاد حلول
عملية رئيســية حاســمة ،واتخاذ القرارات وتخطي العقبات.
يحــدد أهدافه بدقــة ،وبعمل لها .ويركز عــى تحديد وتوزيع
املهام .وهو شــخص ف ّعال ،وواقعي ،ومسؤول ،ومنفتح .يعمل
عــى تطوير الذات ،ويكره العصف الذهني وعدم اليقني والرتدّد،
وإضاعــة الوقت باملثاليات .ويتقن االنتقال برسعة من التفكري
إىل التطبيق ،والتعبري الواضح والقوي عن وجهة نظره حتى يف
األمور املثرية للجدل.
 -7منط التطبيق :شــخص يتقن تحديــد املهام واألولويات،
ويعمل برسعة ومنهجية يف املجاالت التقنية ،بحيث يستطيع أن
يستعرض أي موضوع ،ويحدد األهداف وينفّذ ويحققها،
وينسق
ّ
مع اآلخرين برتكيز وتصميم عايل .يضع الخطط وقوائم توزيع
املهام وتحديد املواعيد النهائية للتنفيذ ،ويســتطيع التعامل مع
ندرة املوارد .يتقبل عواقب أعامله ،ويتواصل مع الناس من حوله،
ويلهمهم ويطلب منهم تنفيذ مهام محددة.
 -8منط املبادرة :شــخص يتقــن البحث عن فرص ومبادرات
جديــدة ومثرية ،بأرسع وقت ممكن .قليــل االهتامم بالتحليل
ويعمل عىل تحقيق األهــداف .رسيع يف اتخاذ القرار ،ويتأقلم
مبرونــة مع التغيري .ميتلك عقلية منفتحة وقدرة عالية للتأثري
عىل اآلخرين وتحفيزهم .يتعامل مع الفشــل بسهولة ،ويحوله
اىل فرصــة للتعلّم وال ّنهوض واملحاولة مجــدداً .إيجايب دامئاً
ويسعى اىل التقدم املتواصل.

 -9النمــط املتوازن :ينتج أشــخاصاً غري متطرفني يف واحد
أو أكرث من األمناط املشــار اليها أعاله ،وال يخافون الخروج من
منطقــة الراحة الخاصة بهم ،وفهم واختبار أمناط أخرى تعزز
نقاط ضعفهم وتســهم يف املزيد من إغناء شخصيتهم .بحيث
ملمً بخصائص األمناط
يكون الشــخص ذات النمط املتــوازنّ ،
املتعددةّ ،
خلقاً ومبتكراً .يدرك اإليجابيات والسلبيات ،ويستطيع
املوازنة بني عمق دراسة الحالة ورسعة اتخاذ القرار .ال يف ّوت أي
يشء ويشارك يف كل يشء .يعمل بشكل جامعي لحل املشاكل،
يأخذ يف االعتبار وجهــات النظر املتعددة ،ويلهم املحيطني به.
يســتطيع التأقلم بشكل رسيع مع املتغريات وتبديل األولويات.
يستطيع التعامل مع الحاالت املبهمة التي تفتقر للبيانات الكاملة
بشكل ابداعي ومبتكر .يستطيع تج ّنب تضييع الوقت والجهد يف
مسائل ليست مهمة.
بعد اســتعراض هــذه األمناط من التعلّم نحو الســلوكيات،
واإليجابيات والســلبيات لكل منها ،يبقى السؤال هو :كيف نبني
جيالً جديداً بشــخصية غنية متوازنة ،تكتسب اإليجابيات من
أكــر من منط؟ حتى ال ننتج منظريــن عاجزين عن الفعل ،أو
مبادرين بشكل اعتباطي دون تفكري وتحليل ٍ
كاف ،أو خرباء يف
التطبيق أو التجريب أو القرار الرسيع ،دون املهارات الكافية من
البحث والتخ ّيل وسعة االطالع والتحليل والتفكري.
ويخلص الســبعيل إىل اإلســتنتاج بأنه بناء عىل ما تقدم،
بإمكان» أي شخص ،من أية فئة عمرية ،أن يحدد النمط األقرب
له ومنطقة الراحــة الخاصة به ،ويفهم نقاط القوة والضعف
فيــه ،ويعمل عىل التخلص تدريجياً من نقاط الضعف من خالل
الفهــم والتم ّرس بالخصائص واملهــارات التي تقدمها األمناط
األخرى» .ويضيف« ،ميكن تصميــم منظوماتنا الرتبوية عىل
أســاس وعي هذه األمناط وخصائصها ومهاراتها والسلوكيات
التي تنتجها ،ليك نخطط ألي جيل جديد نريد .وال بد من تحليل
الواقع الحايل للمؤسســات واملنظومات الرتبوية ،ســواء عىل
مســتوى ثقافة وأسلوب كل مؤسسة ،أو عىل مستوى وطني،
وعىل مســتوى أساليب الرتبية غري النظامية ،التي نوفرها يف
البيت واملؤسسات االجتامعية ،بكل ما تحمله من موروثات من
العصور السابقة ،من أجل تحديد نقاط القوة والضعف ،وترميم
العيوب والثغــرات يف ثقافتنا الرتبوية ،التي تظهر يف اجيالنا
الجديدة ،مــن أجل تهيئة جيل جديد ،ميتلك الكفايات واملهارات
املهنية والتخصصية واألساســية والحياتية املطلوبة يف هذا
العرص ،يك يســتطيع التم ّيز يف مجال تخصصه ،واملشــاركة
بتطوير العلوم والتطبيقات ،واملساهمة يف النهوض مبجتمعه
وبالده لدخول عرص املعرفة ،مبا يتطلبه من ابداع وابتكار وعلم
وإنتاج معريف جديد وأصيل».
الجديــر بالذكر ،ان الســبعيل رئيس مجلــس إدارة «غلوبال
إيديوكايشن» وهي رشكة متخصصة يف إدارة وتطوير اإلبتكار
الرتبوي ،بحيث تتوىل إدارة املدارس واملؤسسات الرتبوية ،وتقدم
التدريب والتطوير والخربات والســبل لتمكــن الكادر اإلداري
والتعليمي والطالبي وتجهيز الطالب لتحمل مسؤوليات منوهم
األكادميي واألخالقي والعاطفي واالجتامعي.

«فـــيـــروس ال ــش ــت ــاء» خــطــر عــلــى األطـــفـــال وك ــب ــار الـ ّـســن
حذر خــراء يف الصحة من فــروس خطر قد
يتسبب بإصابات كثرية هذا الشتاء حول العامل يعرف
باسم «الفريوس التنفيس املخلوي».
وتشــر األرقام الصادرة عن وكالة األمن الصحي
يف اململكة املتحدة أن «الفريوس التنفيس املخلوي»
بات السبب الرئييس لدخول األطفال إىل املستشفيات
مؤخرا.
وأضافت الوكالة أن قرابة ثلث األطفال يف اململكة
املتحدة يعانون من الفريوس الذي يتسبب بالتهاب
رئوي ،وتــورم القصبات الهوائية ،وباملحصلة فإن
 7.4باملئة من السكان مصابون به.
وال يبدو الوضع يف أســراليا أفضل بكثري ،حيث
شهدت البالد أيضا زيادة مفاجئة يف اإلصابات بهذا
الفريوس ،وكذلك األمر بالنســبة للواليات املتحدة،
حسبام ذكرت صحيفة «دييل ميل» الربيطانية.
ما هو الفريوس التنفيس املخلوي؟
هو فريوس واســع االنتشــار ويصيب األطفال
بشكل كبري .من بني أعراضه ،ارتفاع درجات الحرارة
والسعال والبلغم وفقدان الشهية.
الفريوس الغدي أو املخلــوي مثل اإلنفلونزا ،قد
يكــون أصله حيواين أو تح ّور من شــخص آلخر،
وتكون أعراضه أعراض اإلنفلونزا نفسها.
ويشــار إىل أن  98باملئة من املصابني بالفريوس،
يعانون من سيالن يف األنف.
1أمــا باملئة مــن األطفال املبترسيــن «الوالدة

املبكــرة» فلديهــم عوامــل
خطورة ،وقد يصابون بأزمات
رئويــة ،ويحتاجون الدخول
للمستشفى.
وأغلب اإلصابات تكون بني
األطفال الذين ســنهم عامني،
ويف حالة صعوبة التنفس أو
حدوث زرقان يف الجلد يجب
التوجه إىل املستشفى.
تابعت دراســة نرشت يف
مجلة «النسيت» الطبية حالة
 7آالف مصــاب بكوفيد19-
يخضعــون للعــاج يف
املستشفيات ،كان منهم 583
مصابا باإلنفلونزا أو الفريوس التنفيس املخلوي أو
الفريوسات الغدية (تسبب عادة نزالت الربد والتهاب
الحلق).
وجد الباحثون يف يف جامعة «إدنربة» أن املصابني
بكوفيــد واإلنفلونزا كانوا أكرث عرضة للوفاة بأكرث
من الضعف ،عىل الرغم من عدم وجود زيادة كبرية
يف معدالت الوفيات عندما يكون شخص ما مصابا
بفريوس كورونا والفريوس التنفيس املخلوي.
رغم ذلك ،يعتقد العلامء أن التأثري األكرث احتاملية
للفريوس التنفيس املخلــوي ،هو أن بعض الناس
ســيمرضون بأنــواع العدوى الثالثــة ،واحدة تلو

األخرى ،األمر الذي سيكون منهكا وخطرا بالنسبة
لفئات عمرية معينة أو من يعاين من أمراض أخرى.
وأكد العلامء أنــه يصعب التنبؤ بالتأثري الذي قد
يكون للفريوس التنفيس املخلوي ،نظرا لوجود عدد
قليل جدا من حاالت اإلصابة به يف العامني املاضيني،
بسبب عمليات اإلغالق وإجراءات التباعد االجتامعي
التي رافقت تفيش كوفيد.19-
هــذا ومل يقلــل العلامء من خطــورة الفريوس
التنفيس املخلوي وخصوصا بالنســبة لألطفال أو
كبار الســن الذين يعانون مــن ضعف املناعة ،ألنه
ميكــن أن يــؤدي إىل التهاب القصبات والشــعب
الهوائية.

األطــــفــــال» أمــــر طــبــيــعــي...
«مــغــص
ّ
لــكــن مــتــى يــصــبــح تــدخــل الــطــبــيــب ضــــرورة ؟
يعترب األطفال أكــر عرضة لإلصابة باألمراض
بســبب عدم اكتامل منو جهاز املناعة لديهم ،حيث
ال تجد الفريوسات والبكترييا صعوبة يف مهاجمة
أجســامهم الصغرية .أما املغص فهو واحد من أكرث
مشــكالت الرضّ ع املؤملة ،والذي يــؤدي إىل بكاء
الرضيع بشدة ألكرث من ثالث ساعات يف اليوم ألكرث
من ثالثة أيام أســبوع ًيا وسببه غري معروف ولكنه
يختفي بعد عمر الـ  3أو  4أشهر.

} أعراض املغص }

من املعروف أن األطفال ال ُّرضَّ ع يبكون ويرصخون،
خاص ًة خالل األشــهر الثالثة األوىل من حياتهم،
كام أنه من الصعــب تحديد معدل البكاء الطبيعي.
واملغص عمو ًما هو أن يستمر الرضيع يف البكاء ملدة
ثالث ســاعات أو أكرث يوم ًيا ،يف ثالثة أيام أو أكرث
أسبوع ًيا ،ملدة ثالثة أسابيع أو أكرث.
وقد تشمل خصائص املغص ما يأيت:
 بكاء شــديد قد يبدو أشــبه بالرصاخ أو التعبريعن األمل.
 البــكاء بدون ســبب واضح ،عىل عكس البكاءللتعبري عن الجوع أو الحاجة إىل تغيري الحفاضات.
 -ضجة شديدة حتى بعد أن قل البكاء.

} متى يجب رؤية الطبيب؟ }

يف هذا السياق ،لفت األخصايئ يف طب األطفال
د« .نيكــوال عطية « إىل أن هناك حاالت يتح ّتم فيها

عىل األهل اللجــوء إىل الطبيب
فوراً وهــي :أوالً ،بكاء الرضيع
باســتمرار ألكرث من ساعتني.
ثانيــاً ،يف حال نتــج البكاء عن
إصابة أو ســقوط .ثالثاُ ،رفض
الرضيع تناول أو رشب أي يشء
ألكرث من بضع ساعات ،أو يتقيأ
بشكل مفرط .رابعاً ،عدم التب ّول
جيــدً ا ،أو وجــود دم يف بــراز
الرضيع .خامساً ،حدوث تغري يف
سلوك الرضيع مثل :الخمول أو انخفاض االستجابة.
سادساً ،ويف حال اســتمر البكاء املفرط بعد أن
يزيد عمر الرضيع عىل أربعة أشهر.
ســابعاً ،حدوث النوبات يف توقيت متوقع غال ًبا
ما يكون يف املساء.
تغي لون الوجه ،مثــل احمرار الجلد أو
ثامنــاًُّ ،
تو ُّرده.
وأخرياً ،التوتر الجســدي ،مثل شــدّ الساقني أو
تصلُّبهام ،أو تش ُّنج الذراعني ،أو شدّ قبض َت ّي اليدين،
أو تق ُّوس الظهر ،أو توتر البطن.

} أسباب املغص }

ســبب أسايس
أوضح طبيب األطفال أنه ما من
ٍ
ينتــج عنه املغص لدى األطفال الرضّ ع ،لكن عوامل
عدّ ة ممكن أن تســ ّبب بحدوثــه أبرزها :عدم منو
الجهــاز الهضمي بالكامل ،عدم تــوازن البكترييا

الصحيــة يف القناة الهضمية ،فرط التغذية أو قلة
رسب الهواء إىل زجاجة
التغذية أو ندرة التجشــؤ ،ت ّ
الحليب ،أو تناول حليب بودرة ال يناسب ،فعندئذ يلجأ
الحليب إىل تغيري نوعه.

} الفرق بني البكاء الطبيعي
والبكاء الشديد للمغص }

هذا وشــدد «عطية» عــى رضورة التفريق بني
البــكاء الطبيعي والبكاء الشــديد ج ّراء املغص.
فالبــكاء الطبيعي للطفل يرتاوح بني ســاعة إىل
ساعتني يف اليوم ،أما البكاء بسبب املغص فيدوم
ألكــر من ثالث ســاعات يف اليوم وتحدث نوبة
البكاء فجأة وغال ًبا يف ســاعات املســاء ،كام أن
البكاء بسبب املغص أكرث حدة من البكاء الطبيعي
فقد يبدو الرضع املصابون باملغص وكأنهم يتأملون
أو يرصخون.
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ا قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا د

ما ســــــر الزيارات املتكررة لرئيس الهيئات االقتصادية ملقــــــر «االتحاد العمالي» ؟
لجنة املؤشــــــر تؤجل اجتماعها الى الخميس املقبل لالتفاق على صيغة مقبولة
اســــــتمرار الخالف على معالجة االمور املعيشــــــية والبحث عــــــن دور للدولة
جوزف فرح
ما رس الزيــارات املتكــررة لرئيس الهيئات
االقتصادية الوزير الســابق محمد شقري ملقر
االتحاد العاميل العام يف منطقة النهر ؟
وملاذا يؤجل وزير العمل يف حكومة ترصيف
االعامل مصطفى بــرم اجتامع لجنة املؤرش
للمــرة الثانية وهو االجتامع الرضوري ملتابعة
البحث يف التطورات املرتبطة بالوضع املعييش
،االول يف  ١٠ترشيــن الثــاين املايض والثاين
يوم الثلثاء املايض الذي تم تأجيله اىل الخميس
املقبل ؟
قد تكون الزيارات املتكررة لشقري ملقر االتحاد
العــايل االتفاق مع اركانه عــى صيغة مقبولة
ملوضوع الحد االدىن للرواتــب واالجور الذي يريده
رئيس االتحاد العاميل بشارة االسمر  20مليون لرية
بينام شقري واركان الهيئات يرقضون هذا املبلغ وان
كانوا يوافقون عىل مبداء الزيادة عىل بقية االشياء
مثل تعويض النقل واملنح املدرسية وغريها خصوصا
بعد ان وصل سعر صفيحة البنزين اىل  800الف لرية .
وقد يكون الســبب يعود اىل غياب ممثيل الهيئات
االقتصادية امني عــام الهيئات رئيس جمعية تجار
بريوت نقوال شامس ونائب رئيس جمعية الصناعيني
زياد بكداش بســبب الســفر لكن مصادر متابعة
تقول ان الســبب يعود اىل ان االتفاق حول موضوع
املساعدة االجتامعية وتحديد الحد االدىن لالجور مل
يتــم بعد رغم الزيارتني التي قام بهام رئيس الهيئات
االقتصادية الوزير الســابق محمد شــقري اىل مقر
االتحــاد العاميل العام واجتامعــه برئيس االتحاد
بشارة االســمر حيث خرجا معا ليؤكدا ان االجتامع
كان ايجابيا وبالتــايل من املفروض ان ترتجم هذه
االيجابيــة يف اجتامع لجنة املــؤرش املرتقب يوم
الخميس املقبل ،لكن معاودة شــقري لالجتامع مع
االســمر امس االول ينبىء ان التسوية مل تستو بعد

كام ان مصادر اخرى عزت السبب اىل تأجيل الوزير
بــرم االجتامع هو انه مل يبلور بعد الصيغة املمكن
ان تنــال موافقة جميع االطراف خصوصا ان رئيس
االتحاد العاميل يطالب ان يكون الحد االدىن املقبول
لديه هو 20مليون لرية لبنانية الذي ترفضه الهيئات
وال تقبــل بــه حيث ترص عىل زيــادة عىل مالحق
االجر كتعويض النقل واملنح املدرسية والتعويضات
العائليــة اضافة اىل موافقتها عىل قانون الحامية
االجتامعية ونظام التقاعد .
وقد رفض االســمر االتهامات التــي وجهها له
شامس من انه يطلع اىل اعىل الشجرة كل مرة بينام
نصــف االجتامعات التــي نعقدها يف لجنة املؤرش
نحــاول انزاله منها الننا ال نريــده ان يقع ويوقعنا
معه واكد االسمر ان لجنة املؤرش ستكون الرد عليه.
اال ان مصــادر اقتصاديــة تعرتف ان اســتمرار
املطالبــة بتصحيح االجور والنقل وغريهام يعودان
اىل تقاعس املسؤولني عن القيام بواجباتهم تجاه ما
يجري من تأزم اقتصادي وتقلب حاد يف سعر الرصف
واالسعار العشــوائية للمواد والسلع االستهالكية
واســتمرار تحكم اصحاب املولدات بالتسعرية التي
تناســبهم دون ان يجروا اي حساب ملصلحة حامية
املستهلك الغائبة كليا عن ضبط االسواق ومكافحة

االحتــكار والغالء الذي مل يعد يتحمله املواطن
العادي وعدم محاسبة التجار الذين سارعوا اىل
تطبيق الدوالر الجمريك عىل سعر ١٥الف لرية
دون ان تبــدأ الحكومة بتنفيذه فكيف الحال اذا
رفعت ســعر رصف الدوالر اىل ١٥الف لرية وما
مصري هذا املواطن يف هذه االرتفاعات الجنونية
،اضافة اىل عدم اتخاذها القرار املناسب بشأن
اعــادة االموال للمودعني بــل تعمد بني الحني
واالخر اىل اطالق ترصيحــات تؤكد فيها انها
عازمة عىل شطب الديون.
وتضيــف هذه املصادر االقتصادية تجاه هذا
االهامل الرسمي ماذا يفعل بشارة االسمر ؟هل
يبقى ســاكتا ؟هل يدير االذن الطرشــاء لكل
املطالب التي ترفعها الهيئات النقابية والعاملية ؟هل
يسكت امام االرتفاع الجنوين لسعر الرصف وما يتبع
ذلك من ارتفاع يف اسعار املحروقات والنقل والسلع
وكل ىشء .اكيــد لن يســكت بدليل ان املســاعدات
االجتامعيــة اتت بعد املطالبــة املتكررة من االتحاد
العاميل العام وبعد االجتامعات املتواصلة مع رئيس
حكومــة ترصيف االعامل نجيــب ميقايت او وزير
العمل او االجتامعات يف لجنة املؤرش التي يرأســها
وزير قريب من الطبقة العاملية واملواطن املسكني .
وطالبــت هــذه املصــادر االقتصاديــة الدولة
وخصوصا حكومة ترصيف االعامل العمل اقتصاديا
حل املشــاكل االقتصادية العالقة وان ال تقف موقف
املتفــرج حتى ولو كانت حكومــة ترصيف اعامل
والعمل عىل معالجة اســتمرار ارتفاع الدوالر الذي
يعترب املحرك االســايس الي تغيــر يف بقية املواد
والسلع والخدمات .
عىل اية حال لجنة املؤرش ستجتمع يوم الخميس
املقبل وعــى جدول اعاملها البحــث يف االوضاع
املعيشية ودرس مرشوع الحامية االجتامعية ونظام
التقاعد اال اذا اضطر الوزير بريم اىل تأجيل االجتامع
اىل موعد اخر .

اللبنانيون يتجهون الى املطاعم ملشــــــاهدة املونديال بعد فشــــــل النقل املجاني
الرامــــــي  :تكلفة النقل بين  3آالف و 15ألف دوالر حســــــب مســــــاحة كل مطعم
والفاتــــــورة للــــــرواد ســــــتكون بيــــــن  200و 400ألف ليــــــرة للشــــــخص الواحد
اميمة شمس الدين

يف الســياق يع ّول اصحاب املطاعــم واملقاهي
والفنــادق عىل هذا الحدث الريــايض النعاش هذا
القطاع من جديد باعتبار أن الشباب اللبناين ال ميكن
أن يف ّوت عىل نفسه فرصة حضور منافسات كأس
العــامل عىل الرغم من االوضاع االقتصادية الصعبة
فيام التحضريات باتت شــبه جاهزة وسترتافق مع
برامج ترفيهية مميزة.
بش رئيس نقابة أصحاب املطاعم
يف هذا االطار ّ
واملقاهــي واملالهي والباتيــري يف لبنان طوين
الرامي يف حديث للديار بأن أجواء املونديال ستكون
ممتازة ومميزة جداً يف لبنان وقال بالنســبة لنا هذا
مونديــال العرب وهذه فرحة نريــد ان نزرعها يف
قلوب اللبنانيني مؤكداً ان املطاعم واملقاهي والحانات
كلها جاهزة بحلة تشــبه املونديال مع اعالم جميلة

وديكورات خاصة باملونديال.
وكشــف الرامي انه سيكون هناك شاشات
عمالقة وجو حاميس مع تشــجيع لكل الفرق
من املوظفني والرواد وســيكون هناك قامئة
طعام خاصة باملونديال مشــدداً عىل ان هدف
اصحاب املؤسسات الســياحية هو ان يزرعوا
الفرحة وليس زيادة الفاتورة عىل الزبائن.
واذ لفت اىل ان تكلفة االشــراك باملونديال
عىل املطاعم مرتفعة جداً بارقام خيالية ترتاوح
بني  ٣٠٠٠دوالر و  ١٥٠٠٠دوالر عىل كل مطعم
او مقهى او حانة حســب عدد الكرايس اكد ان
ليــس هناك غاية للربح خالل هذا الشــهر ألن
االعباء ستكون كبرية عىل اصحاب املؤسسات
وعىل الرواد مؤكداً ان االسعار ستكون مدروسة
بشكل كبري جداً حتى نستقطب اكرب عدد من الرواد
ونتيح لهم فرصة مشاهدة املونديال.
وكشــف الرامي بان الفاتورة سترتاوح بني ٢٠٠
الف لرية و  ٤٠٠الف لرية للشخص الواحد وهذا سعر
متواضع جداً وايضاً ســيكون هناك مطاعم ومقاه
حســب الطلب() à la carteاي كااليام العادية وقال
نحن مدركــون جداً ان االوضاع االجتامعية واملالية
واالقتصادية ال تســمح بغالء االســعار وهدفنا ان
نستقطب اكرب عدد من الرواد وليس جني االرباح.
وكشــف الرامي عن اجتامعات متواصلة عقدتها
نقابة املطاعم مع وزيري السياحة واالعالم من اجل
تخفيض املبلغ الذي فرضته رشكة سام عىل املطاعم
لكن الوكالء ارصوا عىل االسعار املرتفعة جداً.

أطلق وزير الســياحة يف حكومة
ترصيــف األعامل وليد نصار من مركز
التدريب واملؤمترات « -امليدل ايســت»
يف مطار رفيــق الحريري الدويل يف
بريوت ،الحملة الســياحية الشتوية
«عيــدا عالشــتوية» .ورعــى إطالق
جمعية «%100لبناين» ســياحة النبيذ
يف لبنان ،بحضور ســفراء :تركيا عيل
باريش اولســوي ،ايطاليــا نيكوليتا
بومبارديريي والربازيل جورج جريالدو
قادري ،واعضاء من املجلس األورويب
للمســارات الثقافية ،وشــخصيات
ديبلوماسية وأصحاب وكاالت واتحاد خالل اطالق الحملة
النبيذ يف لبنان.بعد النشــيد الوطني،
هذه االسرتاتيجية ويكملوا العمل .نحن بالرشاكة مع
عرض تقريــر مصور عن اهمية النبيذ
يف لبنان للمخــرج روجيه مكرزل ،ثم تحدث رئيس القطاع الخاص اي مع املنتجني واملوردين الذين تجاوز
«%100لبناين» ســليامن معراوي عن اهمية النبيذ عددهم الســتني يف لبنان وبالرشاكة مع دول الجوار
اللبناين وجودته ،مشــرا إىل ان «النبيذ ليس منتجا وبشــكل خاص مع دول البحر االبيض املتوسط ،يف
فحســب بل هو صناعة تتعلق بالتاريخ والحضارات صــدد تحضري حدث مهم خالل الربيع املقبل ،يقيض
بإقامــة أطول طاولة لتذوق النبيذ يف العامل» ،وقال:
التي مرت عىل لبنان».
من جهتها ،أثنت رئيسة إتحاد لبنان للنبيذ ميشلني «تــم إنجاز التصميم ،بالتعــاون مع جمعية «%100
توما عىل «انضامم لبنان إىل املنظمة العاملية للنبيذ» ،لبناين» ،وســيكون طول الطاولة  1200مرت يجتمع
الفتــة إىل ان «لبنــان ينتج عرشة ماليني قنينة نبيذ عليها ستون موردا محليا ،إضافة إىل البلدان املجاورة
خمســون باملئة منها يف لبنان وخمســون باملئة للبحر األبيض املتوسط».
وأعلن «إنشاء نقابة أصحاب بيوت الضيافة ،التي
للخارج».
وأوضحت ممثلة املدير العام لوزارة الزراعة لويس تجــاوز عددها الـ  50بيتا .ومن خاللها ،سيشــكل
لحود واملعهد الوطني للكرمة والنبيذ املهندسة مرييام مجلس للنقابة وسينتسب إليها كل األعضاء».
أضاف« :إن الالمركزية اإلدارية الســياحية كانت
عيد أن «املعهد يشكل مثرة منوذج ناجح من الرشاكة
بني القطاعني العام والخاص حيث يتمثل يف مجلس هدفا لنا ،فحتــى اليوم افتتحنا ثالثني مكتبا يف كل
اإلدارة خمسة ممثلني عن منتجي النبيذ ،وممثل واحد األرايض اللبنانية .وســاعد السفري الرتيك يف هذا
عن منتجي الكرمة املعدة النتاج النبيذ ،وثالثة ممثلني املوضوع ودعمنا يف إنجاز هذا الشــباك املوحد ،الذي
عن وزارات الزراعة والصناعة واالقتصاد والتجارة» .ســيجمع كل مكاتب وزارة السياحة يف كل املناطق
أما وزير الســياحة فقال« :نحن يف الوزارة نؤمن اللبنانية».
وذكر بـ»حملة أهال بها الطلة ،التي أطلقتها وزارة
باالستمرارية بالحكم وباملسؤولية ونضع مشاريع
للمستقبل ،ونطلب من الوزراء املقبلني بعدنا ان يلتزموا السياحة خالل الصيف املايض وأصبحت معروفة لدى

الجميــع وكانت لها جدوى اقتصادية،
واســتقطب لبنان مليون وســبعمئة
وعرشين ألف وافد خالل ثالثة أشهر»،
وقال« :إن نسبة إشغال الفنادق وبيوت
الضيافة واملنتجعات الســياحية كانت
ممتازة نســبة إىل الوضع االقتصادي
الذي نعيشــه ،فدخل لبنان مبلغ وقدره
 6.4مليــار دوالر ،وهذا رقم تم التدقيق
فيه ،وسأنرش تفاصيل ذلك قريبا».
أضاف« :إن املبلغ الصايف الذي بقي
يف لبنان هو 4.5مليار دوالر تنتقل بني
الناس وأصحاب املؤسســات والقطاع
الخاص  ،فنحن نعيش يف اقتصاد نقدي
ألن القطاع املرصيف معطل يف لبنان».
وقال :خــال الشــهرين املقبلني،
ننتظر عددا كبريا من السياح ،فرشكات الطريان بلغت
حجوزاتها حدها األقــى ،ونطلب منها زيادة عدد
الرحالت.
وبالنسبة إىل الفنادق وبيوت الضيافة ،فمنذ اآلن
وحتى  5كانون الثاين ،ال غرف شــاغرة ،وهذا يؤرش
إىل أن الوافديــن الذين ســيصلون إىل لبنان عددهم
ال يســتهان بــه ،مقارنة بالوضع» .وأشــار إىل أن
«وزارة الســياحة ستنادي كل لبناين للعودة إىل بلده
لقضاء عطلتي األعياد والشتاء بهدف تنشيط املوسم
الشــتوي» ،وقال« :إن شعار حملتنا يف هذا الشتاء:
«عيدا عالشــتوية»« ،عيد هالطلة هالشتوية»« ،عيد
املفاجأة هالشتوية»« ،عيد السهر هالشتوية»« ،عيد
الســفرة هالشتوية» «عيد األعياد هالشتوية»« ،عيد
الضحكة والزيارة والفرحة والجمعة هالشتوية».
وقال« :إن حجــة أن ال موازنة لهذه الوزارة أو تلك
بدعة ،فهي حجة ألشخاص ال يعرفون كيف ينتجون،
وهذا أمر ينعكس عىل محاصصات سياســية كانت
تحدث ســابقا يف كل الحكومات الســابقة ،إذ يأيت
أشخاص إىل مواقع ليســت لهم ويرصفون األموال
العامة فيحدث هدرا من دون أي إنتاج».

ينتظر لبنان كام العامل كله املونديال بشــوق
ولهفة ويتوق اللبنانيون ملشاهدة هذه املباريات
العامليــة لكن لبنان دامئاً تعرتضه املعوقات يف
كل االمــور التــي ال تعد وال تحىص سياســياً
واقتصادياً و حياتياً و االن رياضياً.
وفيام مل يتبق اال يومني ملوعد املونديال الذي
يجري يف دولة قطر مل تســفر املفاوضات التي
يجريهــا وزير االعــام يف حكومة ترصيف
االعــال زياد املكاري لتأمني بث مباريات كأس
العامل عرب تلفزيون لبنان مجاناً.
وقــد أصدر املكتب اإلعالمي للوزير املكاري،
بيانــا أوضح فيــه «أن املفاوضات مع الجانب
القطري لتأمني بث مباريات كأس العامل للعام 2022
عــر تلفزيون لبنان ال تزال قامئة ،ومل يتم حســم
املوضوع إىل حينه».
وأوضــح البيان «أن تعقيــدات وصعوبات كثرية
تعرتي املفاوضات ،والوقت الضيق عامل غري مساعد،
علــا أن الوزير املكاري مل يوفر ولن يوفر جهدا يف
هذا اإلطار» .فكيــف مبكن للبنانيني ان يتابعوا هذا
الحــدث الريايض العاملي يف ظل األزمة االقتصادية
التي يعيشــها لبنان ،خصوصا بعد االرتفاع الكبري
يف تكلفة االشــراك الشهري لباقات رشكات النقل
املبارش للمباريات يف ظــل تراجع القدرة الرشائية
للمواطنني مع انهيار العملة الوطنية وانعدام قيمة
الرواتب واالجور.

ّ
نـــــــــصـــــــــار أطــــــــلــــــــق الــــــحــــــمــــــلــــــة الــــــســــــيــــــاحــــــيــــــة الــــــشــــــتــــــويــــــة :
حـــــــــجـــــــــوزات شــــــــركــــــــات الـــــــطـــــــيـــــــران بـــــلـــــغـــــت حـــــــدهـــــــا األقـــــصـــــى
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«جــمــعــيــة الــصــنــاعــيــيــن» اعــلــنــت رفــضــهــا املــطــلــق
الســــــتيفاء  %3على كافــــــة املواد االوليــــــة الصناعية

املجلس الجديد لجمعية الصناعيني

اعلنت جمعية الصناعيني اللبنانيني يف بيان
بعد إجتامع إستثنايئ ملجلس إدارتها برئاسة
رئيس الجمعية سليم الزعني« ،رفضها املطلق
ملبارشة «الجامرك» بإستيفاء رسم مقطوع
وقــدره  %3عىل كافة املعدات واملواد األولية
الصناعيــة ،معتربة ان ذلك يشــكل مخالفة
املــادة  71من قانون املوازنــة العامة للعام
 2022والقــايض بتحديد الســلع واملعدات
الصناعيــة املعفــاة من الرســم املقطوع،
مبرســوم يتخذ يف مجلس الوزراء بناء عىل
إقــراح وزراء املالية والصناعــة والزراعة
واإلقتصاد والتجارة».
وإستهجنت «قيام الجامرك باستيفاء رسم
الـ  %3عىل هذه السلع الصناعية» ،معتربة ان
«ذلك يشكل إلتفافاً واضحاً ورصيحاً عىل املادة

 59من قانون املوازنة العامة لعام  2019التي
طبقت فوراً ،وتم مبوجبها إعفاء هذه الســلع
واملواد من الرســم املقطــوع  ،%3وكذلك عىل
املادة  71من قانون موازنة العام .»2022
وطالبــت بـ «اســتمرار تطبيق مندرجات
املادة  59من قانــون موازنة العام  2019اىل
حني إصدار الالئحة املعفاة من هذه الرســم
من قبل اللجنة التي تم تكليفها لهذه الغاية»،
مؤكدة أنها «لن تســكت عن هذا الغنب الالحق
بالصناعــة الوطنية وبالصناعيني اللبنانيني،
كام طالبت جميع املسؤولني املعنيني بالتدخل
رسيعا لوقف هذا اإلجراء التعسفي».
وأملــت أن «يكون هــذا اإلجراء خطأ غري
مقصود ،متمنية عــى املعنيني يف الجامرك
بالعودة عنه ألن الرتاجع عن الخطأ فضيلة».

عقد مجلــس ادارة الضامن
جلســة لــه يف مق ّر املجلس
يف املركــز الرئييس للصندوق
الوطنــي للضامن اإلجتامعي
برئاســة رئيس مجلس اإلدارة
باإلنابة غازي يحيى وحضور
مديــر عام الصنــدوق محمد
كــريك ومفــوض الحكومة
باإلنابــة مارلــن عطاللــه
وأعضاء مجلس اإلدارة .
وإتخذ مجلس اإلدارة بإجامع
الحارضين واملشــاركني مــروع القرا َرين
املتعلقَــن باإلنهــاء مبرشوع مرســو َمني:
يقيض مرشوع املرســوم األول بتعديل الحد
األقىص للكسب الخاضع للحسومات يف فرع
التعويضات العائلية املنصوص عليه يف املادة
( 68الفقرة  )2من قانون الضامن اإلجتامعي
ليصبــح  /3,425,000/ل.ل .ثالثــة ماليني
وأربعامية وخمسة وعرشون ألف لرية لبنانية
فقط ال غري ويعمل بهذا املرســوم إعتباراً من
.2023/1/2
ويقيض مرشوع املرســوم الثاين بتحديد
القيمة الشهرية للتقدميات العائلية وطريقة
توزيعهــا بني الزوجة واألوالد عىل الشــكل
التايل نصه:
املــادة األوىل :تحــدّ د القيمة الشــهرية
للتقدميات العائلية املنصوص عليها يف املواد
 46إىل  48مــن قانون الضــان اإلجتامعي
مببلغ حدّ ه األقــى /675,000/ل.ل .فقط
ستامية وخمســة وسبعون ألف لرية لبنانية
ال غري يوزع كام ييل:
/180,000/ل.ل .مايــة ومثانون ألف لرية
لبنانية عن الزوجة.
/99,000/ل.ل .تســعة وتسعون ألف لرية
لبنانية عن كل ولد (لغاية خمسة أوالد فقط).
املــادة الثانيــة :تحدّ د القيمة الشــهرية

للتقدميات العائلية املنصوص عليها يف املواد
 46إىل  48مــن قانون الضــان اإلجتامعي
للسائقني العموميني الذين يقودون سياراتهم
بأنفسهم مببلغ حدّ ه األقىص /390,000/ل.ل.
ثالمثاية وتسعون ألف لرية لبنانية فقط ال غري
يوزع كام ييل:
/150.000/ل.ل .مائة وخمسون ألف لرية
لبنانية عن الزوجة.
/48,000/ل.ل .مثانيــة وأربعون ألف لرية
لبنانية عن كل ولد (لغاية خمسة أوالد فقط)
املــادة الثالثة :تُلغــى كافة النصوص التي
تتعارض مع أحكام هذا املرسوم.
املــادة الرابعة :ينرش هذا املرســوم ويبلغ
حيث تدعو الحاجة ويعمل به إعتباراً من بداية
الفصل الذي ييل صدور مرســوم زيادة الحد
األقىص يف فرع التعويضات العائلية ونرشه
يف الجريدة الرسمية.
ون ّوه مجلــس اإلدارة بجهود معايل وزير
العمل الســيد مصطفى بــرم ومت ّنى عليه
املزيد من الســعي ملؤازرة الصندوق ورضورة
مراســلة الجهات الرســمية املعنية لتأمني
التمويل الالزم إلستمرار الصندوق يف تأدية
دوره الريادي لتأمني األمن اإلجتامعي وإلتزام
الدولة اللبنانية بتســديد جميع املستحقات
التــي بذمتها لصالــح الصنــدوق الوطني
للضامن اإلجتامعي.

أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضامن
االجتامعــي الدكتور محمد كريك قراراً حمل
الرقــم  1319بتاريــخ  18/11/2022قىض
مبوجبــه إعطاء املستشــفيات املتعاقدة مع
الصندوق ســلفات مالية عن شــهر ترشين
الثاين  2022بلغــت قيمتها حوايل  37مليار
ل.ل .توزّعت بني املستشفيات واألطباء وسوف
تح ّول هذه املبالغ اىل حســابات املستشفيات
واللجــان الطب ّية فيها خــال األ ّيام القليلة
املقبلة.
ويف سياق متصل ،جدّ د مدير عام الصندوق
دعوته اىل «املستشفيات يك تلتزم بالتعرفات
الطب ّية واالستشــفائ ّية الجديدة التي صدرت

عن إدارة الصندوق وعدم تقايض أ ّية فروقات
مالية تحت طائلة وقف السلفات املالية وفسخ
العقود املربمة معها عند االقتضاء».
كام طالــب «الدولة اللبنانية بدفع الديون
جبــة عليها للصندوق واألموال املرصودة
املتو ّ
له يف املوازنات العا ّمة والس ّيام موازنة العام
تم نرشها يف الجريدة الرســمية
 2022بعدما ّ
هذا األســبوع وأصبحت نافذة ،من أجل تأمني
التمويــل الالزم لزيــادة التعرفــات الطبية
تم باألمس
واالستشــفائية والدوائية بعدما ّ
اإلنهاء يف مجلس اإلدارة مبرشوع مرســوم
لزيادة التعويضات العائلية  3أضعاف املعمول
به حالياً كام سبق واقرتحه املدير العام».

حذر رئيس نقابة مستوردي السلع الغذائية
هــاين بحصيل من مغبة اهتزاز األمن الغذايئ
للمواطنــن جراء تقاعــس الدولة يف اصدار
لوائح السلع املعفاة من الرسوم الجمركية.
ورشح يف حديث اذاعي بيان النقابة األخري،
الف ًتا اىل رضورة االســتعجال يف نرش جداول
أســعار واضحة منعاً من الوقوع يف فوىض
التسعري والتفلت.
ورأى بحصيل أنّ الدولة تســتعجل بفرض
الرســوم الجديدة عىل األصناف فيام تسعى
النقابة اىل الحفاظ عىل أســعار السلع التي ال

تخضع للدوالر الجمريك وعدم رفعها.
وطأمن اىل أنّ السلع التي ال تلحقها رضيبة
الجمرك يجب أال يرتفع ســعرها فيام األصناف
التي تدفع اىل حد  10يف املئة سيلحقها زيادة
نسبتها  4يف املئة .أما األصناف التي تدفع 35
يف املئة كالخرض املعلّبة فســيلحقها ارتفا ٌع
نسبته  12يف املئة عىل األقل.
هــذا ودعا بحصيل اىل تشــكيل لجنة من
القطاعني العام والخاص من اجل تحديد أنواع
الســلع املصنعة محليا والتي تكفي الســوق
املحلية.

ّ
تـــقـــر ب ــاإلج ــم ــاع
ادارة «الـــضـــمـــان اإلجـــتـــمـــاعـــي»
زيــــــــادة الـــتـــعـــويـــضـــات ال ــع ــائ ــل ــي ــة لــلــمــضــمــونــيــن

ّ
واألطباء
كركي  37 :مليار ليرة ســــــلفات للمستشفيات

ّ
ّ
غذائية ؟
هــــــل يُدخلنا تقاعــــــس الدولــــــة في أزمــــــة

السبت  19ترشين الثاين 2022

8

عربيات  -دولـــيـــــــات

ُ
بريطاني ـ ــا :مس ـ ــيرة حاص ـ ــرت س ـ ــفينة ف ـ ــي خلي ـ ــج عم ـ ــان
نقلت معلومات صحافية عن هيئة عمليات التجارة البحرية
الربيطانية أن طائرة مسرية حارصت سفينة يف خليج عامن.
وذكرت الهيئة أن الســفينة املحــارصة وجميع أفراد طاقمها
بأمان ،وجاء الحادث بعد يومني من اســتهداف ُمسرية لناقلة
نفط مملوكة جزئيا لرجل أعامل إرسائييل.
وقالــت هيئة عمليات التجارة البحرية ،وهي تابعة للبحرية
الربيطانية ،إن الحادث وقع عىل مســافة  50ميال ( 92كلم)
جنوب غرب العاصمة العامنية مســقط ،ومل تحدد الهيئة نوع
السفينة .ويأيت هذا الحادث بعد يومني من تعرض ناقلة نفط
لهجوم قبالة ســواحل عامن ،وقالت القيادة الوسطى للجيش
األمرييك حينها إن الهجوم نفذته مسرية إيرانية مفخخة ،يف
حني قالت «بلومبريغ» ( )Bloombergإن الناقلة مملوكة جزئيا
لرجل أعامل إرسائييل.
واتهم مســؤول إرسائييل إيــران بالوقوف وراء هجوم أول
األربعــاء ،يف حني ألقى موقع «نور نيــوز» -التابع للمجلس
األعــى لألمن القومي اإليراين -باللوم عىل إرسائيل ،وقال إن
«املحور العربي العريب» يهدف إىل «شــحن األجواء» ضد إيران

قبل انطالق كأس العامل لكرة القدم يف قطر األحد املقبل.
الرشكة املشغلة
وقالت رشكة «إســرن باسيفك شيبنغ» (Eastern Pacific
 )Shippingاملشغلة للناقلة «باسيفك زركون» ()Pacific Zircon
إن الناقلــة تعرضت ألرضار طفيفة من دون وقوع إصابات ،أو
ترسيب لشحنة السوالر.
وكانت الرشكة قالت إن الناقلة أصيبت بقذيفة عىل بعد 150
ميال ( 277كلم) تقريبا من سواحل عامن.
وتجدر اإلشارة إىل أن عددا من الهجامت عىل ناقالت النفط
سجل السنوات األخرية يف أوقات
وســفن تجارية يف الخليج ُ
تتصاعد فيها التوترات اإلقليمية ،ال ســيام بني الدول الغربية
وإيران ،وتل أبيب وطهران.
وســبق أن ألقت إرسائيل باللــوم عىل إيران يف هجوم عىل
ناقلــة نفط مرتبطة بإرسائيل بطائرة مســرة يوم  29متوز
 2021يف أثناء إبحارها قبالة ساحل عامن ،مام أسفر عن مقتل
جندي بريطاين سابق ومواطن روماين ونفت طهران حينذاك
مسؤوليتها عن تلك الرضبة.

أعلن املدعي العام السويدي ماتس ليونجكفيست العثور عىل
آثــار مواد متفجرة بالقرب من خطي نورد ســريم  1و ،2مام
يؤكد تعرضهام لعمل تخريبي.
وقال املدعي العام السويدي إنه خالل التحقيقات يف مرسح
الجرمية يف بحــر البلطيق ،ظهرت آثار متفجرات عىل العديد
من األجسام الغريبة التي تم العثور عليها.ووصف املدّ عي العام
السويدي التحقيق بأنه معقد للغاية وشامل ،الفتا إىل أن نتائج
التحقيقات املستمرة ستؤكد إمكانية االشتباه بأي شخص يف
ارتكاب جرمية.
وتحقق الســلطات السويدية والدامناركية يف سبب ظهور
 4فجوات يف خطي أنابيب نورد ســريم  1و 2اللذين يربطان
بني روســيا وأملانيا عرب بحــر البلطيق وأصبحا مركز توتر يف
أزمة أوكرانيا.
وقالت الدامنارك إن تحقيقا أوليا أظهر أن ســبب الترسيبات
يف الخطني هو انفجارات قوية.وقال علامء زالزل يف الدامنارك
والسويد من قبل إنهم سجلوا هزات يف املنطقة املجاورة مبارشة
للترسيبات ،وإن اإلشارات ال تشبه إشارات الزالزل.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إنّ أفرادا من البحرية الربيطانية
جروا خطي األنابيب ،وهو اتهام قالت لندن إنه زائف ويهدف
ف ّ
لرصف االنتباه عن اإلخفاقات العسكرية الروسية يف أوكرانيا.
عىل صعيد آخر اتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا بإعدام
أكرث من عرشة أرسى حرب روس يف مقاطعة لوغانسك رشقي
البالد ،فيام قالت الســلطات األوكرانيــة إنها أعادت رحالت
القطار بني كييف وخريســون عقب انسحاب القوات الروسية
من األخرية.
وقالت وزارة الدفاع الروســية ،ردا عىل فيديو نرشته مواقع
تواصل اجتامعي روســية يظهر إعدام أرسى حرب روس «هذا
القتل الوحيش للروس ليس جرمية الحرب األوىل أو الوحيدة..
إنها مامرســة شائعة يف القوات املسلحة األوكرانية يدعمها
بقــوة النظام يف كييف ،ويتجاهلها رعاتها الغربيني بشــكل
صارخ».
ويُظهــر الفيديو جنودا روس عىل ما يبدو مســتلقني عىل
األرض يف منطقة ماكيفكا يف مقاطعة لوهانســك (رشقي
أوكرانيا) بعد استســامهم ملســلحني يضعون شارات صفراء
عىل أذرعهم ،ثم يدوي صوت إطالق نار من سالح آيل ،ويظهر
الفيديــو حوايل  12جثة .ومل يتضح متى جرى تصوير املقطع
أو من قام بذلك.
ومل ترد كييف عىل اتهامات موســكو ،وســبق أن وجهت
أوكرانيا يف عدة مرات اتهامات للقوات الروسية بارتكاب جرائم
حرب يف عدة مناطق أوكرانية ،وهو ما تنفيه موسكو.

} مدينة خريسون }

مـــــوســـــكـــــو تــــتــــهــــم كــــيــــيــــف بــــــــإعــــــــدام أســـــــرى
الــســويــد :آثــار متفجرات على خطي أنابيب نــورد ستريم

} محطة زاباروجيا }

ودعــا ســرغي ريابكوف نائب وزيــر الخارجية الرويس
مجلس محافظــي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لالنتباه إىل
مصدر القصف من الجانب األوكراين الذي يســتهدف محطة
زاباروجيــا للطاقة النووية ،وهي أكرب محطة للطاقة النووية
يف أوروبا.وقال ريابكــوف إن األغلبية يف مجلس محافظي
سمه «النهج نفسه
الوكالة الدولية للطاقة الذرية يكررون ما ّ
يف إنكار الواقع».
رصح النائب يف مجلس الدوما الرويس (الربملان) ميخائيل
و ّ
شريمييت بأن محطة زاباروجيا ملك لبالده.
وقــال الكرملني إنه ســيواصل االتصاالت مع وكالة الطاقة
الذريــة ،عىل الرغم من دعواتها لروســيا للتخيل عن محطة
زاباروجيا النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية منذ آذار
 ،2022وتتبادل كييف وموسكو االتهامات باستهداف املحطة.

وأعلنت الســلطات األوكرانية اســتئناف تســيري رحالت
القطارات بني العاصمة كييف ومدينة خريســون ،بعد أسبوع
من انسحاب القوات الروسية منها.

} تطورات ميدانية }

اىل ذلــك أعلن حاكم شــبه جزيرة القرم أن روســيا تبني
تحصينات يف املنطقة الخاضعة لســيطرتها بعد انســحاب
قواتها من خريسون (جنويب أوكرانيا) ،ويف حني تدور معارك
عىل جبهات عدة ،أعلنت كييف أنها أســقطت صاروخيا روسيا
يحمل رأســا نوويا وهميا.وقال حاكم القرم املعني من روسيا
ســرغي أكســيونوف إن الهدف من أعامل التحصني ضامن
سالمة السكان.لكنه شدد عىل أن أمن القرم يتم بشكل رئييس
من خالل اإلجراءات التي س ُتنفذ عىل أرايض منطقة خريسون
املتاخمة لشــبه الجزيرة األوكرانية التي ضمتها روسيا إليها
عام .2014
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استخدمت صواريخ
بعيدة املدى لرضب منشــآت عسكرية وصناعية أوكرانية ،مبا
فيها منشآت لتصنيع الصواريخ.
يف املقابل ،قال الجيش األوكراين إنه أسقط خالل الساعات
الـ 24املاضية صاروخي كروز روسيني ،و 5صواريخ أخرى ،و5
طائرات مسرية إيرانية الصنع من طراز «شاهد.»136-
وقالت الســلطات املوالية لروســيا إن القــوات األوكرانية
أطلقت  10قذائف مدفعية عىل أحياء عدة يف دونيتســك ،وإن
قصفا استهدف إحدى املدارس وسط املدينة .وكان مركز الدفاع
اإلقليمي يف دونيتسك أعلن أمس مقتل مدين ،إثر سقوط قذيفة
عىل أحد األحياء شاميل املدينة.
وقالت ســلطات االنفصاليني املوالني لروسيا يف مقاطعة
لوغانسك إن مدنيني اثنني قتال وجرح ثالثة يف قصف للقوات
األوكرانية عىل بلدة ستاخانوف غريب املقاطعة.
وأشــارت الســلطات االنفصالية إىل أن الجيش األوكراين
اســتهدف البلدة الواقعة غرب مدينة «ألتشيفســك» بســتة
صواريــخ أمريكية الصنع ،مام أحدث دمــارا كبريا يف البنية
التحتية املدنية للبلدة ،عىل حد وصفها.
يف املقابــل ،أظهــر مقطع فيديو بثته القــوات األوكرانية
اســتهداف مجموعة للقوات الروســية عــى محور مدينة
باخموت اإلســراتيجي جنوب رشقي أوكرانيا ،والتي تســعى
القوات الروسية منذ أشهر للسيطرة عليها.
وقالــت هيئة األركان العامة األوكرانية -اليوم الجمعة -إن
القوات األوكرانية والروسية تخوضان قتاال رشسا يف منطقة
الفحــم والصلــب يف إقليم دونباس ،املكــون من مقاطعتي
دونيتسك ولوغانسك.

} اتصاالت سياسية }

ونشــطت امس االتصاالت السياسية بني موسكو وأنقرة،
حيث أعلن فيهام أن الرئيسني الرويس فالدميري بوتني والرتيك
رجب طيب أردوغان تبادال االتصاالت الهاتفية بشــأن القضايا
ذات الصلــة بالحرب عىل أوكرانيا.وقد أشــار الرئيس الرتيك
إىل أن إطالة أمد الحرب الروســية األوكرانية ستزيد املخاطر،
وبالتايل يجب إحياء املحادثات الدبلوماســية .كام لفت إىل أن
اللقاءات بني مسؤويل املخابرات الروسية واألمريكية يف تركيا
(االثنني املايض) تلعب دورا رئيسيا يف منع التصعيد يف امليدان.
وقال متحدث باســم الكرملني إن الحوار مع الغرب ميكن أن
يصبح عنرصا قويا يف املفاوضات بني روســيا وأوكرانيا ،ألن
كييف تنفذ توجيهات الغرب بدقة ،وفق تعبريه.

طائــــرات إيرانيــــة تســــتخدمها روســــيا مصنوعــــة فــــي الواليــــات املتحــــدة
جرها
مفاجــأة كــرى ف ّ
تحقيق نرشته صحيفة وول
ســريت جورنال األمريكية
لنتائج تحليل أجرته أوكرانيا
لبقايــا الطائرات االنتحارية
اإليرانية والتي تســتخدمها
روسيا يف هجامتها وسقطت
يف األرايض األوكرانية.
التحقيق أظهر أن من بني
أكرث مــن  200مك ّون تقني
حدده املحققون األوكرانيون
يشــكل األجــزاء الداخلية
للطائــرة دون طيار التي تم
االســتيالء عليها ،تم تصنيع نصفها تقري ًبا بواسطة رشكات
مقرها الواليات املتحدة ،وحوايل الثلث بواســطة رشكات يف
اليابان .وحســب وول سرتيت جورنال ،فقد أثار ذلك القلق بني
املســؤولني واملحللني الغربيني ودفع الحكومة األمريكية إىل
إجراء تحقيق ،وفقًا ألشخاص مطلعني عىل القضية والوثائق
التي راجعتها الصحيفة.
وأشارت الصحيفة األمريكية أيضا إىل أن العقوبات األمريكية

املفروضــة عىل إيران تهدف جزئيا إىل منع البالد من الوصول
إىل التمويل والتجارة الدوليني الالزمني لتطوير جيشها ،مبا يف
ذلــك الطائرات دون طيار .وكانت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون
مسية
قد أكدوا وجود أدلة عىل اســتخدام روســيا طائرات
ّ
إيرانية يف حربها عىل أوكرانيا.
يف املقابــل ،دعا وزير الخارجية اإليراين أوكرانيا إىل تقديم
مسيات إيرانية يف الحرب الروسية
وثائقها بشــأن استعامل
ّ
عىل أوكرانيا.

الس ــــــــودان  :مواجه ــــــــات بي ــــــــن متظاهري ــــــــن والش ــــــــرطة

قال مصدر طبي ســوداين إن نحــو  30متظاهرا أصيبوا
الخميــس يف مواجهــات اندلعت مع قــوات الرشطة يف
العاصمــة الخرطوم ،مضيفا أن طواقم اإلســعاف قامت
بإخالء عرشات الجرحى خالل املواجهات.
وأطلقت قوات الرشطة الســودانية الغاز املسيل للدموع
لتفريــق املتظاهريــن الذيــن خرجوا يف بحري بشــال
الخرطوم ،للمطالبة بإنهاء «الحكم العســكري» وتشــكيل
حكومة مدنية ،كام عرب املتظاهرون عن رفضهم لإلجراءات
التــي اتخذها قائــد الجيش ورئيس مجلس الســيادة عبد
الفتــاح الربهان يف  25ترشين األول من العام املايض.

من جانبها ،أشــارت وكالة الصحافة الفرنســية إىل أن
مظاهرة الخميس هي األحدث منذ توىل عبد الفتاح الربهان
قائــد الجيش الســلطة قبل نحو عام وأطــاح بالحكومة
املدنية التي تم تشــكيلها عقب إسقاط حكم الرئيس السابق
عمر البشري يف عام  ،2019وتقاسمت السلطة مع الجيش.
مظاهرات أسبوعيةوتتكرر االحتجاجات بشكل أسبوعي
وتواجههــا الســلطات بعنف ما خلــف  119قتيال وفق ما
نقلــت الوكالة عن لجنة األطبــاء املركزية ،وذلك بالتوازي
مع ازدياد حــدة األزمة االقتصادية وارتفاع وترية االقتتال
االثني.

موس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكو  :مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعدون ملحادث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع واش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنطن

قال سريغي ريابكوف نائب
وزير الخارجيــة الرويس،
إن بــاده مســتعدة لعقد
اجتامعات رفيعة املســتوى
مع الواليات املتحدة بشــأن
االســتقرار اإلسرتاتيجي إذا
كانت واشــنطن مســتعدة
لذلك.ونقلت وســائل إعالم
روسية رسمية عن ريابكوف
أن موسكو ال تستبعد إجراء
اتصاالت جديدة مع واشنطن
بعد املحادثــات املرتقبة يف
القاهــرة بشــأن معاهدة
ســتارت الجديدة لألسلحة
النووية.
ويف مــا يتعلق االجتامع
الذي عقد قبل أيام يف أنقرة
بني مدير املخابرات الروسية
سريغي ناريشكني ومدير وكالة املخابرات األمريكية «يس آي
إيــه» وليام برينز ،أوضح ريابكــوف أنه تم بطلب من الجانب
األمرييك وناقش قضايا حساســة.كام قال املسؤول الرويس
إنــه ليس لدى موســكو ما تبحثه مع واشــنطن فيام يتعلق
بأوكرانيا.
ويف املقابــل ،قال مجلس األمن القومي األمرييك إن برينز
ســلم ناريشكني رســالة بشأن عواقب اســتخدام األسلحة
النووية من قبل روســيا ،ومخاطر التصعيد عىل االســتقرار
اإلسرتاتيجي ،وفق ما نقله اإلعالم الرويس.
وقالت الخارجية الروســية إنهم ال يريدون قطع العالقات
الدبلوماســية مع واشــنطن ،لكن هذا ما سيحدث إذا قررت
األخرية أنها ليست بحاجة للعالقات مع موسكو.
مــن جانبها ،قالت الرئاســة الرتكية إن الرئيس رجب طيب
أردوغــان أبلغ نظريه الــرويس فالدميري بوتني بأن االجتامع

بــن املخابرات األمريكية والروســية مهم ملنع التصعيد «غري
املنضبط».
ويقول املسؤولون األمريكيون والروس إن اتصاالت تجري بني
البلدين عىل مستويات معينة لتفادي وقوع حوادث خطرة ،يف
ظل التوترات بني الجانبني عىل وقع الرصاع الدائر يف أوكرانيا.
عامل متعدد األقطاب
يف ذات الشأن ،قال وزير الخارجية الرويس سريغي الفروف
إن بالده تسعى إىل إقامة نظام متعدد األقطاب.
ويف كلمة خالل لقائه رؤســاء األقاليم واملناطق الروسية،
أشار الفروف إىل أهمية تعزيز التعاون مع الصني والهند وتركيا
وإيــران ودول بحر قزوين.وقال الوزير الرويس إنه يجب بذل
الجهود من أجل حامية السيادة التكنولوجية.
ويف ترصيحات ســابقة ،اتهم الفــروف الواليات املتحدة
بالسعي للهيمنة من خالل تدبريها ما يجري يف أوكرانيا.

ماكرون يدعو الى ضمان االستقرار في منطقة آسيا واملحيط الهادئ
دعــا الرئيــس الفرنيس
إميانويل ماكرون ،إىل رفض
«الهيمنــة» و»املواجهــة»،
وشــدد عــى رضورة
«االستقرار» يف منطقة آسيا
واملحيطالهادئ.وقالماكرون
خالل اجتامع لـدول املنتدى
االقتصادي آلســيا واملحيط
الهادئ «أبيك» يف العاصمة
التايالندية بانكوك« :نحن ال
نؤمن بالهيمنة واملواجهة..
نحن نؤمن باالستقرار ونؤمن
باالبتكار».
ورأى أنّ منطقــة آســيا
واملحيط الهادئ التي تشــهد
منافســة متصاعــدة بني
الصــن والواليــات املتحدة
«يجب أن تعتمد عىل القوى اإلقليمية ،مبا فيها فرنسا ،لضامن
هذا التوازن».
ويعترب ماكرون أن املنطقة املمتدة من سواحل رشق أفريقيا
إىل السواحل الغربية للقارة األمريكية أولوية إسرتاتيجية ،وأن
لفرنسا عدداً من املناطق واملجاالت البحرية فيها.
ويقع الجزء األكرب من املنطقة االقتصادية الخالصة لفرنسا،
ٍ
وهي الثانية يف العامل ،يف هذا القطاع ،حول 7
أراض متتد من
ريونيــون إىل كاليدونيا الجديدة وتاهيتي ،ويعيش فيها 1.65
مليون نسمة.

وبشــأن الحديث عن الحرب يف أوكرانيا ،دعا ماكرون دول
«أبيك» إىل «اإلجــاع املتزايد» ضد الحرب يف أوكرانيا ،مؤكداً
أنّ هذا النزاع يعترب «مشكلتهم» هم أيضاً.
وقال ماكرون إنّ «األولوية األوىل لفرنسا هي املساهمة يف
الســام يف أوكرانيا ومحاولة التوصل إىل ديناميكية عاملية
للضغط عىل روسيا».
وأشــار الرئيس الفرنيس إىل أنّه ينوي «العمل بشكل وثيق
جداً مع الصــن والهند واملنطقة بأرسها والرشق األوســط
وأفريقيــا وأمريكا الالتينية ،لتحقيق توافق متزايد ضد الحرب
يف أوكرانيا».

إيـــــــــــــــران :تشـــــــــــــــييع شـــــــــــــــهداء إيـــــــــــــــذه بخوزســـــــــــــــتان
شــ ّيعت مجموعــات
مختلفة من رشائح املواطنني
واملســؤوليني يف محافظة
خوزســتان جنــوب غريب
إيران ،شــهداء حــادث إيذه
اإلرهايب.
وأقيمت مراســم تشييع
الشــهداء ،بحضور حشــد
من جميع أطياف الشــعب
اإليراين يف املدينة من ساحة
«الواليــة» لتتجه نحو مزار
الشهداء.
وطالب املش ّيعون األجهزة
األمنيــة والقضائيــة يف
البالد مبالحقــة املتورطني
يف الحــادث واعتقالهــم
ومعاقبتهم واتخاذ إجراءات
حاســمة بحق العنارص اإلرهابيــة ومزعزعي األمن و مثريي
الشغب.
وأعلن محافظ خوزســتان ،صادق خليليان ،اعتقال عدد من
مرتكبي جرمية إيذه اإلرهابية يف أثناء محاولتهم الهروب من
املنطقــة وبدء التحقيق معهم .وأضاف خليليان ،هناك عنارص
يف الخــارج وراء الحادث ســيجري تحديدهم وتقدميهم إىل
العدالة قريباً.
وأكّد محافظ خوزســتان ،الحصول عىل أدلة جيدة من هذا
الحادث ،معرباً عن تعازيه ألرس الضحايا .ومشدداً عىل معاقبة

املتورطني يف الحادث.
وأقدمت مجموعتان من املســلحني تســتخدمان دراجتني
ناريتــن عىل إطالق النار مبارش ًة عىل مواطنني وعنارص من
الرشطة يف الســوق املركزي مبدينة إيذه باســتخدام أسلحة
حربية ،ما أسفر عن سقوط  7شهداء بينهم طفل وسيدة فيام
جرح  10آخرون.
وقــد اتهم وزيــر الخارجيــة اإليراين حســن أمري عبد
اللهيان «إرسائيــل» وأجهزة اســتخبارات غربية ،بالتخطيط
لتقســيم إيران وإشــعال فتيل حرب أهلية فيهــا ،مؤكداً أنّ
اإليرانيني لن يُخدعوا مبثل هذه الخطط.

الس ــــــــجن لضاب ــــــــط أملان ــــــــي بتهم ــــــــة التجس ــــــــس لروس ــــــــيا
دانت محكمة يف مدينة دوســلدورف ضابطا متقاعدا من
الجيش األملاين ،بتهمة التجسس ملصلحة روسيا ضد الواليات
املتحدة .وحكمت املحكمة عىل الضابط املتقاعد ،بالسجن ملدة
عام وتسعة أشهر مع وقف التنفيذ.
وجاء يف بيــان املحكمة « :حكمــت محكمة أمن الدولة
باملحكمة اإلقليمية العليا يف دوســلدورف عىل املتهم رالف
غ .بالســجن ملدة عام وتسعة أشــهر مع وقف التنفيذ ،بعد
إدانته مبامرســة نشاط تجسيس رسي ضد دولة عضو يف
الناتو  -الواليات املتحدة».
وجــاء يف حثيثيات القــرار ،أن املتهم ،قام بترسيب وثائق
عن تبعات العقوبات التي فرضت عىل روســيا االتحادية يف
عــام  2014عىل اقتصاد أملانيا وأوروبا ،ومعلومات عن تورط
الــركات األملانية يف أوكرانيا .وقام كذلك ،بتســليم جهة
ثالثة مواد عن السياســة األمنية والدفاعية للواليات املتحدة
وحلفائها الغربيني.
ووفقــا ملواد املحكمة ،قام الضابــط املتقاعد يف اب عام
 2018بتســليم الجانــب الرويس رابطــا لوثيقة حول عمل
األكادميية الفيدرالية لسياســة األمن بشأن خط أنابيب الغاز

«السيل الشاميل.»2-
يف وقت ســابق ،طالبت النيابة العامة االتحادية األملانية،
بالحكــم مع وقف التنفيذ عىل شــخص متهم بالتجســس
ملصلحة روســيا .وتتهم السلطات ،هذا املواطن األملاين البالغ
مــن العمر  65عاما بتزويــد الجانب الرويس مبعلومات عن
جنــود االحتيــاط األملان عىل مدى ســنوات ،لكونه يخضع
لالحتياط يف الجيش األملاين.
من جانبه يؤكد العسكري السابق وكذلك محاميه ،أنه قدم
معلومات للروس لكنها مل تكن رسية ومل يتلق املال مقابل ذلك.
ووفقا للمعلومــات املتوفرة لدى وكالة  ،DPAزار الضابط
املتقاعد املذكور روسيا للمشاركة يف مؤمتر موسكو الدويل
لألمن .ودفعــت الجهة املرشفة عىل تنظيم الفعالية تكاليف
رحالت الطريان واإلقامة يف الفنادق واملشــاركة يف املؤمتر.
ويشــدد رالف غ ،عىل أنه كان يرغب يف بناء «جرس» بني
روســيا وأملانيا ،ومل تكن لديه أية نوايا سيئة   .
وذكر أن جده ووالده شــاركا يف الحرب ضد روسيا ،وقبل
وفاة والده ،قطع عىل نفســه وعدا ببذل كل الجهود حتى ال
تتكرر الحرب بني البلدين.
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السبت  19ترشين الثاين 2022

سباق الخيل  -دولـــيـات  -مبوب

برنام ـــج س ـــباق الخي ـــل م ـــن مي ـــدان بي ـــروت االح ـــد  20تش ـــرين الثان ـــي 2022
هل يقتنصها ...جو صحناوي ويفوز بجائزة
املــرحــوم دولــة الرئيس صبري بك حماده

الشوط االول ـ املسافة  1400مرت

جائزة جزين للبواين التي مل تربح والرابحة ســباقا وعمرها  3ســنوات الوزن  52كيلو كيلو
وزيادة  4كيلو للرابحة سباقا مع تخفيض لالفراس الجائزة  5مليون لرية لبنانية
1.26الف نم27نم
 230 2مروان
 56عالء
رسدار
 101الياس زهرة
 56عصام 1.24الف نم خ
 102ميشال فرعون ملك االزرق  231 5عيل س
 56وحيد 1.27الف نم28نم
 140 1مروان
يعبوب
 103الياس زهرة
544
مروان
12
كاندي
 104كميل كرم
عدنان 1.18الف 25
52
3
م.حوا
03
نارص
الشامل
رائد
نرص
 105انطوان
1.48ج28

من املعروف عن الهاوي االرســتقراطي جو صحناوي حبه
وعشــقه للجوائز الكبرية وعىل السكت وبدون اي ضجيج قيد
جواده (محرز) بجائزة وكأس املرحوم صربي بك حامده وقيل
يل مــن احــد املقربني من الهاوي جو بانه من غري املســتبعد
وليس مســتبعد ابدا منه بان يلطــش الجائزة وليش ال وعنده
مضمر ناشئ اسم الله مروان دبور وخيال كدع بدر يتصارع مع
رفيقه الخيال عدنان لرتؤوس قامئة الخيالة ..كل هذه العوامل
سيحققها الجواد (محرز) ويقدمها جائزة ملهراجا امليدان..

اقدر :رسادار – ملك االزرق – كاندي
املضامر :ملك االزرق – رسادار – كاندي
] رسادار :خرس ســباقه االخري باالمتار االخرية من ليالينا امام ملك االزرق ومشــاعر عىل
نفس مســافة الغد ،لكن فوزه االول بســهولة ما زال راسخا باالذهان يوم فاز بعيدا عىل سمر،
ليالينا ويعبوب (1400مرت) .عاند من راحة شــهر بابهى حاالته وكل العوامل تصب ملصلحته
يف هذا الشوط ،ثقوا بنا وبه.

] االســتقالل احتفل
به يف ميدان بارك بريوت
منــذ اكرث مــن عرشين
عامــا ...العميد هشــام
جابر ممثال قائد الجيش،
ومعه رئيس اللجنة انذاك
نبيل دو فريج والســفري
االيطايل والنائب ميشال
فرعــون ،واملرحوم وليد
مكاوي وعقيلته يرشبون
كأس االستقالل...

جائزة الكواخ للبواين التي مل تربح وعمرها  3ســنوات الوزن  54كيلو مع تخفيض لالفراس
الجائزة  5مليون لرية لبنانية
201
202
203
204
205

م.فوالدفرد جميل االوصاف 5
3
دون جوان
م.فوالدفرد
سعد الحبايب 2
م.فوالدفرد
غزال الحوش 4
أ.دي فريج
1
الهيبة
انطوان نرص

224
44
40
304
323

فاروق
فاروق
فاروق
خ.الدين
سمري

54
54
54
54
52-

؟
؟
شحادة
بدر
سمري

 1.11باب نم 33نم
1.11باب نم33نم
1.51نم25-

اقدر :غزال الحوش – جميل االوصاف – الهيبة
املضامر :جميل االوصاف – غزال الحوش – الهيبة
] غزال الحوش :خالفا لرأي خياله عدنان الذي امتطاه املرة االخرية ومل يعجبه بتاتا نرى انه
يف تحســن مســتمر وستكون مسافة الغد مالمئة المكانياته ومبا ان ليس يف مجموعته من
له نتائج جيدة عىل هذه املسافة ننصح محبي الخيل الغامضة بعدم اهامله.
جائزة االســتقالل الكربى للخيل التي ربحت  3ســباقات واكرث وعمرها  4سنوات الوزن 52
كيلو مع بناليتيه وتخفيض للبواين الجائزة 10مليون لرية لبنانية
301
302
303
304
305

ميشال فرعون
حسني حمود
أدي فريج
كميل كرم
أ.دي فريج

سينيور
االمري
خوش بوش
طيب
غدار

3
1
4
5
2

212
321
112
104
100

عيل س
عيل س
خ.الدين
ع.حسني
خ.الدين

56
54
54
52
52

عصام
وديع
بدر
عدنان
نديم

1.47نم 24
1.55نم28نم
1.51نم 25
1.48نم 24
1.514نم 26

اقدر :االمري – طيب – سينيور
املضامر :خوش بوش – سينيور – طيب – االمري – غدار
] االمري :عاند من راحة مئة يوم احيل اليها اثر خســارته املذلة من ســندريلال وخوش بوش
عىل مسافة االلفني وقد حل سنيور يومها رابعا .مىض عليه مدة ومالكه ينتظر الرشاكه بجائزة
كربى حتى اتت جائزة االستقالل املناسبة لقدراته الكبرية.

الشوط الرابع ـ املسافة  1600مرت

جائزة دولة الرئيس صربي حامدة للخيل التي ربحت ســباقا واكرث وعمرها  3ســنوات الوزن
 54كيلو مع بناليتيه وتخفيض للبواين الجائزة 20مليون لرية لكل املشرتكني مع كؤوس للاملك
واملضمر والخيال الجائزة والكأس تقدمة السيد (عيل بك حامدة)
401
402
403
404
405

ميشال فرعون
ميشال فرعون
ج.صحناوي
الياس زهرة
كميل كرم

عريب
فرمان
محرز
يا قمر
رويال

 111 2عيل س
 1 1عيل س
 10 5مروان
 112 3مروان
 12 4مروان

53
52
52
51
49

] فرمان  :سينترص باذن الله بشوط جائزة املرحوم صربي
بك حامده ويفوز به خياله عصام بجدارة واستحقاق وسيقدم
لبيــت فرعون غدا انتصارات ثالثة اذا مل يتعب – عىل كل حال
ميشــال بك واعد عصام كل فوز وحســابو لحالو ...شد حالك
يا عصام..

اسمر
عصام
بدر
عدنان دقيقتان ترحيل26
نديم 1.53نم 26
1.4باب 28نم
1.51نم 25-
1.54نم 25

اقدر :فرمان – عريب – يا قمر
املضامر :فرمان – يا قمر – عريب
] فرمان :برهن من اول اشرتاك له بانه جواد من طينة مميزة عندما فاز بسهولة عىل نفس
مسافة الغد يف جائزة اصحاب الخيل الكربى ويعترب مع رفيقه البوين عريب نجام جائزة دولة
الرئيس الراحل صربي بك حامده ومن غري املستبعد حلولهام يف املركزين االولني.

الشوط الخامس ـ املسافة  1400مرت

501
502
503
504
505

كميل كرم
حسني حمود
عبدو سويدان
انطوان نرص
انطوان نرص

سعيد
تروي
قمر الدار
ماوكيل
اوليفر

3
5
2
1
4

113
103
403
303
313

ع.حسني
عيل س
خ.الدين
منذر
م.حوا

} عملية اإلطالق }

ويف ما يتعلق بعملية اإلطالق نفســها ،قال مســؤولون
يابانيون إن الصاروخ سقط يف البحر عىل بعد  200كيلومرت
فقط من اليابان.
وأضاف املســؤولون أن هذا الصــاروخ لديه القدرة عىل
الوصــول إىل الرب الرئييس يف الواليات املتحدة.
أما رئيـــــس الوزراء اليـــــاباين فومــيو كيــشيدا
فقال إن الصاروخ ســقط يف امليــاه االقتصادية اليابانية،
ووصف عمــــلية اإلطالق بأنها «غــر مقبولة إطالقا»،
مشــرا إىل عدم ورود أنباء عن وقوع أرضار بأي ســفن أو
طائرات.
وأضاف فومــــيو كيشــــيدا أن «اليابــان والواليات
املتحدة االمريكية وكوريا الجنوبية يجب أن تنســق بشكل
وثيــق العمل عــى النزع الكامل للســاح النووي لكوريا
الشاملية».
وكانت وزارة الدفــاع الكورية الجنوبية أعلنت أن كوريا
الشــالية أطلقــت ما يبــدو أنه صاروخ باليســتي عابر
للقــارات ،بعد يوم من إطالقها صاروخا أصغر.

58
56
56
54
52

عدنان
وديع
بدر
عالء
سمري

خفيف خ
1.18الف 26
1.4باب 25-
1.47ج31نم
1.8باب نم 27نم

اقدر :سعيد – تروي – قمر الدار
املضامر :سعيد – تروي – اوليفر – قمر الدار
] سعيد :فاز بشارع يف سباقه االخري عىل امري الشامل ،ماوغيل ،جيمي وتروي (1400مرت)
محققا النرص الخامس له يف سجله فاحاله نقيب املضمرين لراحة رضورية يعود منها سعيدا
راقصا منتظرا نهاية الحفلة ليختمها بنرص ســادس رغم فارق الوزن بينه وبني منافســيه...
(الثاين معه عىل الوردات كام نتوقع)...

ترتيب االوائل لعام 2022
املالكني
الياس زهرة
ميشال فرعون
انطوان نرص
اسطبل فريج
كميل كرم
حسني حمود
محمود حدارة
طوين رزق الله
عيل حسني

انتصار

املضمرين

انتصار

الخيالة

انتصار

36
26
11
10
8
8
6
5
5

مروان دبور
عيل سيف الدين
محمد خري الدين
عيل حسني
فاروق آدم
محمد منذر
مروان حوا
محمد عيل
فواز طالب

40
34
18
15
10
8
5
3
2

عدنان
بدر
عصام
وديع
عالء
نديم
مهند
اسمر
ساري

47
27
17
11
9
8
5
4
2

ّ
ً
كوريــــا الشــــمالية تطلــــق صاروخــــا يصــــل مــــداه أميــــركا ..وواشــــنطن تعلــــق

تعهدت الواليات املتحدة بضامن أمنها وأمن حلفائها ُبعيد
إطالق كوريا الشــالية صاروخا باليســتيا عابرا للقارات
وميكنه رضب األرايض األمريكية ،وفقا ملســؤولني يابانيني،
يف حني دعت روســيا لتجنب املواجهة يف شــبه الجزيرة
الكورية.
ونــدد البيت األبيض بإطالق بيونــغ يونغ صاروخا بعيد
املدى ،وقــال إن الواليات املتحدة ســتتخذ كافة اإلجراءات
الرضورية لضــان أمنها وأمن حلفائها يف اليابان وكوريا
الجنوبية.
وبالتزامن ،وعىل هامش قمة منظمة التعاون االقتصادي
لدول آســيا واملحيط الهادي (أبيــك) بالعاصمة التايالندية
بانكــوك ،عقــدت نائبة الرئيس األمــريك كاماال هاريس
اجتامعــا طارئا يف العاصمة الكمبوديــة مع قادة اليابان
وكوريا الجنوبية وأســراليا وكندا ونيوزيلندا لبحث إطالق
كوريا الشاملية صاروخا بعيد املدى.
ودعــت هاريــس بيونغ يانــغ إىل وقف مــا وصفتها
باالســتفزازات ،مؤكدة التزام واشــنطن تجاه الحلفاء يف
املنطقة.
كــا أعلن رئيس الوزراء الكندي جاســن ترودو وقوف
بــاده إىل جانب حلفائها يف املنطقة لضامن إيقاف كوريا
الشاملية «عملياتها االستفزازية» ،وصدر موقف مامثل عن
رئيســة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن التي اتهمت بيونغ
يانغ بتهديد أمن املنطقة.
ويف موقف مغاير ،قالت الخارجية الروســية إن الواليات
املتحدة «تخترب صرب كوريا الشاملية» .وقبل ذلك بقليل ،قال
نائــب لوزير الخارجية الــرويس إن بالده قلقة من الوضع
يف شــبه الجزيرة الكورية وتدعو األطــراف املعنية لتجنب
املواجهة.

ً
اهــــــــــــا بــــــالــــــريــــــس فــــــــــــــــاروق...

جائزة الهرمل للبواين التي ربحت  5 ، 2سباقات وعمرها  4سنوات الوزن  52كيلو مع بناليتيه

الشوط الثالث ـ املسافة  1600مرت

اعداد  :لوران ناكوزي

ذكـــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــات عــــــــــــــــبــــــــــــــــرت...

الشوط الثاين ـ املسافة  1400مرت
1.8باب نم27نم
1.11باب نم27-

] الجواد سعيد :اسعد واهم
جــواد بامليــدان بانتصاراته
املتكــررة واصالته وجهوزيته
الظاهرة والرائعة وســيفوز
بجائزة الهرمل الكربى مع انو
كميل كــرم مالكه كان ضارب
عينو عــى جائزة بيت حامده
الكربى ...خريها بغريها كريم
ما الهرمل وبيت حامده الجائزة
هيي ..هيي...

اعالنات رسمية
اثبات مفقوديه
واعالن وفاة

محكمــة جبــاع الرشعية
الجعفرية
بتاريخ  2022/11/9تقدم
لدى هذه املحكمة املســتدعي
احمد عيل نعمــة بطلب اثبات
مفقوديه وباعالن وفاة املدعو
حسني عيل نعمه مواليد دمشق
 1962/2/23والدتــه نهــال
ســعيد هبج رقم سجل نفوسه
 93كفرحونه/قضــاء جزين
وسجل طلبه برقم اساس 287
فمن كان لديه اعرتاض عىل هذا
الطلب عليــه ان يتقدم به اىل
قلم هذه املحكمة ضمن الدوام
الرســمي خالل عرشين يوماً
تيل النرش.
رئيس قلــم محكمة جباع
الرشعية الجعفرية

أحمد عباس رمضان

بعــد ان اخــذ راحة
طويلــة عــاد املضمر
الريس فــاروق آدم اىل
مجال عمله يف املضامر
– واليوم عنده بالشوط
الثالث  3جياد وهم جميل
االوصاف – دون جوان –
وسعد الحبايب – نتمنى
للريس فــاروق التقدم
والتوفيق.

الـــــــــــــخـــــــــــــيـــــــــــــال عــــــــــــدنــــــــــــان
هل يكون الخيــال عدنان
نجــم حفلــة اليــوم بجياد
فافوري وجياد فلتات ليطري
بقامئة الخيالة ويؤمنها من
حفلــة اليــوم وال يعود احد
ينافســه ..من اليوم نقول لك
عدنان مربوك.
بالشــوط االول الجــواد
مــارك ...وبالشــوط الثالث
الجواد يا قمر ...وبالشــوط
الرابع الجواد امري الشــال..
وحلو الوفا بالشوط االخري...
هل يرفع عدنــان االربعة ام
يتخــاذل ال ســمح الله ...ما
بيعملهــا عدنــان يا ثاليث يا
اربعة ...برافو عدنان ...شــد
حالك.

اعالنات مبوبة
لاليجار
لاليجــار ســوبر دولوكــس
260م.م .مقابل قرص الصنوبر
اول اوتوســراد قصص $550
شــهرياً موقف سيارتني ومياه
ســاخنة ت 70/658216:ـ
76/834352
ــــــــــــــــــــــــــ
متفرقات
للبيــع للجامعــات او لهــواة
االلكرتونيــك ،مختــر قديم
الكرتونيــك وكهربــاء (1920
ـ  )1972مــع معــدات قدمية
وارسار نادرة ت78803805:
ــــــــــــــــــــــــــ
مؤسسة التوفري:
مبيع جميع انواع قطع السيارات
صــب زجاج امامي  +خلفي مع
تصليح .الحدث قرب كنيســة
مارجرجس ت 05/454693:ـ
03/270453

دعوة موجهة اىل مساهمي رشكة كوبري للسكن ش.م.ل.

يترشف مجلس االدارة بدعوتكم لحضور جلسة الجمعية العمومية
التي ستنعقد بشــكل جمعية عمومية غري عادية عمالً باحكام املادة
 216ق.ت .وجمعية عمومية عادية ســنوية ،يف آنٍ واحد ،يف متام
الســاعة الثانية عرشة والنصف من بعد ظهر يوم األربعاء الواقع يف
الســابع من شــهر كانون األول من العام  2022يف األرشفية ،شارع
النــارصة  ،بناية  ، 784الطابــق األريض  ،للتــداول واتخاذ القرارات
املناسبة باملواضيع املدرجة عىل جدول األعامل التايل:
()1االستامع إىل تقرير مجلس اإلدارة العام عن أعامل السنة املالية
 2021وتقريره الخاص عمالً بأحكام املــادة  158من قانون التجارة.
( )2االســتامع إىل تقرير مفويض املراقبة عن أعامل الســنة املالية
 2021وتقريره الخاص عمالً بأحكام املادة  158من قانون التجارة)3( .
املصادقة عىل الحســابات وامليزانية املوقوفة بتاريخ .2021/12/31
( )4اتخــاذ القرار املناســب عىل ضوء أحكام املــادة  216من قانون
التجارة )5( .إبراء ذمة رئيسة وأعضاء مجلس اإلدارة عن أعامل السنة
املالية  )6( .2021انتخاب مجلــس ادارة جديد للرشكة )7( .املصادقة
عىل قرار مجلس االدارة باعطاء الرتخيص باالعامل الخاضعة ألحكام
املــادة  158من قانون التجارة )8( .الرتخيص عمالً بأحكام املادة 159
من قانــون التجارة )9( .تحديد بدالت حضــور أعضاء مجلس اإلدارة
ومخصصات رئيسه )10( .تعيني مفوض مراقبة أسايس للسنة املالية
 2022وتحديد بدل أتعابه )11( .أمور أخرى طارئة.
ميكن للمســاهمني االطالع عىل تقارير مجلس االدارة ومفويض
املراقبة قبل  15يوما من موعد انعقادها.
نأمل حضوركم هذه الجمعية ويف حــال تعذر ذلك ميكنكم توكيل
أحد املساهمني بتمثيلكم .

رئيسة مجلس االدارة

وفيـــــــــــات
بسم الله الرحمن الرحيم
إنا لله وإنا إليه راجعون
وليد جنبالط
الحزب التقدمي االشرتايك
آل حرب وعموم أهايل غريفة
ينعون إليكــم مبزيد من الحزن
واألىس
قائد جيش التحرير الشــعبي
قوات الشهيد كامل جنبالط سابقاً

املناضل
العميد رجا حرب

املنتقــل إىل رحمته تعاىل يوم
الخميس  17ترشين الثاين 2022
يصىل عىل جثامنه يوم السبت
الواقع فيه  19ترشين الثاين 2022
الســاعة الواحدة بعد الظهر يف
مسقط رأسه غريفه (الشوف).
تقبل التعازي بعــد الدفن أيام
الســبت  19واألحد  20واالثنني 21
ترشين الثاين  2022من الســاعة
الرابعة حتى السابعة مسا ًء يف دار
البلدة  ،غريفه.
ويوم األربعــاء الواقع يف 23
ترشيــن الثــاين  2022يف دار
الطائفــة الدرزية  ،بــروت من
الساعة الحادية عرشة قبل الظهر
حتى الخامسة مسا ًء.
لالتصال والتعزية:
زوجته :مي أبو عســاف حرب
70984311
اوالده :حســام حــرب:
( 03358877مستشار رئيس كتلة
اللقاء الدميوقراطي النائب تيمور
جنبالط)
زوجتــه امييل وهــاب حرب:
70774334
روال حرب03192554 :
جاد حرب71173031 :
اسامة حرب71611452 :
أشــقاؤه :عــاد حــرب:
 00971551400113زوجته رميا
بو شمس الدین
املرحوم أســعد حــرب زوجته
احالم سعد حرب71793029 :
شــقيقاته :إميان حرب زوجة
دريد حرب70184479 :
لينا حرب زوجة رفعت التياميئ:
03809910
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السبت  19ترشين الثاين 2022

ر يا ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

الـــــــعـــــــداء الــــبــــطــــل والــــطــــبــــيــــب الـــــدكـــــتـــــور عـــــبـــــدو الــــحــــلــــو :
ّ
ـــــيـــــت املـــــــركـــــــز الـــــثـــــانـــــي فـــــــي ســــــبــــــاق الــــــــــ  800م
احـــــتـــــل ُ
وعــــالــــجــــت الــــســــويــــدي ابـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش والــــفــــرنــــســــي بــوغــبــا

بطولة غــرب آسيا للسيدات فــي الــكــرة الــطــائــرة :
لــــبــــنــــان الـــــفـــــائـــــز عــــلــــى ســــــوريــــــا ()2-3
أحــكــم قبضته عــلــى صــــدارة املــجــمــوعــة األولـــى

منتخب لبنان للسيدات يف الكرة الطائرة
الدكتور الحلو مع النجم السويدي ابراهيموفيتش

...ومع النجم الفرنيس بوغبا

العداء البطل عبدو الحلو خالل احد السباقات

جميــل ان نرى ريايض يــرز خالل بطوالت
لبنــان يف لعبــة رياضية وهــو ميتهن الطب
فيصعــد اىل منصة التتويج اىل جانب معالجته
للرياضيــن فكيف بالحري اذا كان من العدائني
املعروفني يف وسط العاب القوى وهو دكتور يف
جراحــة العظم واملفاصل يعمل يف املجال الطبي
مع حرصه عىل مامرسة شغفه بألعاب القوى.
ونعنــي بكالمنا الدكتور عبدو الحلو الذي مارس
مهنة الطب يف فرنســا لسنوات ثم حط رحاله
يف لبنان.
ويقول الحلو «اعشق العاب القوى منذ نعومة
اظافري وتتلمذت يف مدرســة الحكمة برازيليا
وتخصصت يف جراحة العضم واملفاصل وخاصة
االصابات الرياضية التي تلحق بالرياضيني وذلك
يف جامعة القديس يوســف(اوتيل ديو).انا يف
سن الـ  33من عمري وعملت يف فرنسا لسنوات
عدة وعدت ألمارس مهنتي يف لبنان».
وتابــع الحلــو «خالل وجودي يف فرنســا

شاركت يف اجراء العديد من العمليات الجراحية
للعديــد من الرياضيني البارزين عىل غرار العبي
كرة القدم الفرنيس بــول بوغبا (العب منتخب
فرنســا) والــــسويدي زالتان ابراهيموفيتش
(العــب منتخب الســويد) والعبة كــرة القدم
الفرنســية الشهرية آدا هيغيورغ والعب الركبي
الفرنيس مانيو باســتارو والعبة نادي باريس
ســان جرمان الفرنيس الشهري ماري انطوانيت
كاتوتو».
وحول عودته اىل لبنان اجاب الدكتور الحلو
«عــدت اىل لبنان وامارس مهنة الطب حالياً يف
مستشفى «بل فو» ومستشفى جبل لبنان بعدما
مارســت املهنة يف مركز ليون الطبي الفرنيس
وهو احد أهم املراكز يف أوروبا».
وما اذا كان يشارك يف بطوالت العاب القوى
قال الدكتور الحلو «طبعاً ما زلت أتدرب باستمرار
يف نــادي ليتس ران تحت ارشاف املدرب الوطني
القدير الدكتور جورج عســاف الذي تتلمذت عىل

يديــه منذ صغــري وهو مــدرب محرتف خ ّرج
العرشات من االبطال والبطالت عىل مدار سنوات
جه له التحيــة .ولقد احرزت املركز
طويلــة وأو ّ
الثاين يف سباق الـ  800مرت ضمن بطولة لبنان
واحرزت بالتايل امليدالية الفضية .واود ان اشري
اىل تعييني طبيب بطولة فرنســا أللعاب القوى
داخــل القاعة يف شــباط الفائت .اختصايص
سباق الـ  800مرت وانا اتابع العاب القوى بشغف
ولدي العديد من االصدقاء يف وسط اللعبة».
وما اذا كان ســيطلّق العزوبية ابتسم الحلو
واجاب «ســأطلق العزوبيــة يف الصيف املقبل
وأركض برسعة قياســية نحو الزواج وزوجتي
املستقبلية ستكون بي ّتي تسالكيان».
وختم الحلو قائالً «اطلب من الرياضيني اتباع
ارشــادات مدربيهم واطبائهــم لعدم تعرضهم
اىل االصابات الرياضية واود ان اشــر اىل انني
عالجت ارسع عــداء يف تاريخ لبنان نور الدين
حديد وارسع عداءة عزيزة سبيتي وهام نجامن».

لــجــنــة اداريـــــة ج ــدي ــدة ل ــن ــادي الــراســيــنــغ (ب ــي ــروت)
رزق رئـــــــــيـــــــــســـــــــة وأبـــــــــــــــــــــو مـــــــــــــراد
وعــــبــــد الـــجـــلـــيـــل نـ ــائـ ــبـ ــاهـ ــا وقـــطـــيـــنـــي لــلــســر

بـــطـــولـــة لـــبـــنـــان فــــي كـــــرة الـــســـلـــة :
فـــــوز كــبــيــر لــلــحــكــمــة ع ــل ــى بــيــبــلــوس

من احدى مباريات بطولة لبنان

رئيسة واعضاء اللجنة االدارية الجديدة لنادي الراسينغ

انعقدت الجمعية العمومية لنادي الراسينغ
(بريوت) يف فندق «لو غابرييل» يف األرشفية،
يف جلســتني متتاليتني ،األوىل عادية إلقرار
البيانني اإلداري واملايل ،والثانية إســتثنائية
النتخاب هيئة إدارية جديدة حســب القوانني
املرعيــة اإلجراء .وتلت رئيســة النادي باوال
فرعــون رزق بيانهــا اإلداري حيث عرضت
عــى الحضور التحديــات التــي واجهتها
اللجنة اإلدارية القدمية يف الســنة األوىل
مــن واليتها ،قائلة« :عند اســتالمنا كانت
السنة األوىل مليئة بالتحديات ،فإىل جانب
االوضاع االقتصاديــة واالمنية املتأزمة يف
لبنــان وجائحة كورونا وانفجار  ٤آب ،كان
النادي غــارق يف مشــاكل داخلية ادارية
ومالية ال نود الدخــول يف تفاصيلها .كان
املوســم قد بدأ بالفعل واضطرينا عىل تح ّمل
تبعــات التقصري عىل جميع املســتويات.
لكــن اســتفدنا من الوقــت الضائع نتيجة
الحجر الصحــي وتوقّف الحياة اإلجتامعية
والرياضية ،لتشــكيل فريــق من املختصني
واملستشــارين الرياضيني العادة النظر يف
كل عنــارص النــادي واحتياجاته ،ووضعنا
اسرتاتيجية للسنني القادمة».
وعدّ دت من بعدها اإلنجازات التي حققتها
اللجنة اإلدارية ،وأبرزهــا بناء فريق للرجال
ينافس يف الدرجــة الثانية ومتصدر الرتتيب
الرسمي للفرق ،وضم عنارص واعدة إىل فريق
الشــباب والعمل عىل انشــاء فريق للناشئني
خــزان النادي األســايس ،والعمل عىل تأمني
ملعب رســمي للنادي يف املنطقة باإلضافة
إىل تأمــن مق ّر مؤقت لــه بعد أن تدمر مق ّره
الرســمي جراء إنفجار  4اب .مضيفة إىل ذلك
العودة إىل النشاطات االجتامعية الرياضية،
والتعاون مع األكادمييات الصديقة ،وإنشــاء
رابطة أصدقاء النادي ،وإعادة تفعيل وتنظيم
رابطــة الجمهور ،وتفعيــل مواقع التواصل
االجتامعي والعالقات العامة واإلعالمية.
وأضافــت« :وف ّعلنا العمل املؤسســايت
املســتقيم من أجل مصلحة النادي ،ومن أجل
تثبيت النادي عىل أسس متينة وتفعيل اللجان
كاللجــان القانونية واملالية ولجنة كرة القدم
ولجنة العالقات العامة .واســتطعنا أن نؤمن
ميزانية لتحقيق األهداف التي وضعناها».
جهت إىل الوزير السابق
ويف هذا اإلطار ،تو ّ
ميشال فرعون الرئيس الفخري للنادي والداعم
األول له بالشكر ،وإىل محافظ بريوت القايض
مروان عبود راعــي جميع األندية البريوتية،

ورئيس اللجنة األوملبية اللبنانية الدكتور بيار
جلــخ ،واألب الروحي للنادي األب الياس فرح،
وكل من وقف إىل جانب النادي.
وخصت بالشــكر رئيــس االتحاد اللبناين
ّ
لكرة القدم املهندس هاشم حيدر وأمينه العام
جهاد شــحف لوقوفهــا اىل جانب جميع
النــوادي يف هذه الظــروف الصعبة ،ووزارة
الشباب والرياضة بشــخص الوزير الدكتور
جــورج ّ
كلس ،ومديرها العــام زيد خيامي،
ورئيس مصلحة الرياضة محمد عويدات.
وقالت« :وعلينا ان نوحد جهودنا ملصلحة
النادي ألننا ال نســتطيع النجاح إال إذا توحدنا،
وانا أع ّول عىل اندفاعكم ومحبتكم للنادي».
وتوجهــت إىل الهيئــة اإلدارية الجديدة
بالتوفيف ،وأضافــت« :وأود أن أحيي مح ّبي
النــادي وجمهوره الذي عاد إىل املدرجات هذا
املوســم ،الذين يواكبون الفريق يف املباريات
بحامس دائم ،وفريق قدامى الراسينغ القدوة
لألجيال الراسيغاوية القادمة».
وختمــت« :نحن منفتحون عىل كل فكرة
ب ّنــاءة تصب يف مصلحة النادي ،وســيبقى
بابنــا مفتوح ألهلنــا ومح ّبي الراســينغ،
وسنســتمرمعكم لخلق أمل ومستقبل أفضل
لشباب لبنان ولخلق فرق ايجايب يف مجتمعنا،
وتثبيت القيم الرياضية واالنسانية».
وتلت أمينة الصندوق مارلني كوســا البيان
املايل الذي تض ّمن عرض للمداخيل واملصاريف،
وبعد مناقشة البيانني تم التصديق عليهام من
قبل الجمعية العمومية.
وافتتح األمني العام الجلســة اإلستثنائية
وأعلن عن ترشــح  12إســاً عىل  11مركز
يف الهيئــة اإلدارية ،كام أعلن عن تقديم أحد
املرشــحني كتاب سحب طلب ترشيحه ضمن
املهل القانونية ،فأصبح عدد املرشــحني بعدد
املقاعد ،وأعلن فوز الالئحة بالتزكية.
وعقدت الهيئة اإلدارية الجديدة اجتامعها
األول ،وتم توزيع املناصب عىل الشكل التايل:
الرئيس :باوال فرعون رزق نائب رئيس األول :جورج جوزيف ابو مراد نائب رئيس الثاين :بشري جورج عبدالجليل أمني الرس العام :جربان أنطون قطيني أمني الصندوق :مارلني يروانت كوسا محاسب :فادي إييل صليبا عالقات عامة :كارين أندره تامر أعضاء مستشــارون :ســعيد بندليمونجريدينــي ،جو رميون قبطــي ،الياس أديب
حداد ،نبيل ميشال شلهوب.

ضمن املرحلة السادسة من بطولة لبنان «سنيبس شيبس»
لكرة الســلة ،حقق ناديالحكمة فوزا جديدا له هذا املوســم
وتفوق بسهولة كبرية عىل حساب ناديبيبلوس بنتيجة 105
  66يف اللقاء الذي جمع بينهام عىل ملعب مجمع ميشــالسليامن.
املباراة خاضها النادي االخرض بسهولة تامة وتفنن العبوه
يف تسجيل السالت ووزع عيل مزهر الهدايا عىل رفاقه ووصل
اىل اكرث  13متريرة حاســمة كام ســجل كليف الكسندر 24
نقطة والتقط  19ريباوند.
الربــع االول انتهــى  19 - 22لصالح الفريق االخرض الذي
وســع الفارق وانهى الشوط االول  .32 - 49يف الربع الثالث
مارس جان مارك جروج هوايته عن الثالثيات واصبح الفارق
 23نقطــة  49 - 72واكمــل املزهر هداياه لينتهي اللقاء بفوز
االخرض .66 - 105
واتت ابرز احصاءات املباراة عىل الشكل التايل:
نســبة نجاح التسديدات من جميع املسافات % 54 :للحكمة
و% 41لبيبلوس.
نســبة التسجيل من مسافة النقطتني % 62 :للحكمة و51
 %لبيبلوس.
نسبة التسجيل من مسافة الـ  3نقاط % 40 :للحكمة و28
 %لبيبلوس.
الكرات املرتدة «ريباوند» 44 :للحكمة و 30لبيبلوس.
التمريرات الحاسمة 23 :للحكمة و 13لبيبلوس.

ّ
كـــــأس
ـــــم
يـــــنـــــظ
املــــــــــــون الســــــــــــال
ً
قـــائـــد ال ــج ــي ــش فـ ــي ال ــف ــروس ــي ــة غـ ــدا

ينظم نادي مون السال
(عني ســعادة) ،وبارشاف
االتحاد اللبناين للفروسية
«كأس االستقالل» للسنة
التاســعة والثالثــن غداً
االحد ابتداء من الســاعة
العارشة صباحــ اً الحراز
كأس قائد الجيش اللبناين
العامد جوزيف عون وذلك
برعاية «كالس ســبور»  .
تتضمن املســابقة خمس
فئات وهي:
الفئة  :Nعلو الحواجزبني  75و 85سنتم
الفئة  :Eعلو الحواجزشعار نادي املون السال
بني  90و 105سنتم
الفئة  :Dعلو الحواجز بني  110و 120سنتمالفئة  :Cعلو الحواجز بني  120و 130سنتمالفئة  :Bعلو الحواجز بني  130و 140سنتموستتألف لجنة الحكام من سمري سوبرة رئيساً واألعضاء
السادة التالية أسامؤهم :مريام مايتاال ،كلري رحباين وبيدروس
رافائليان وامليقايت مارون مهنا.
وسيقوم نديم شعيب بنصب مسلك املسابقة وذلك بارشاف
اللجنة الفنية يف االتحاد.
ودعا النادي رجال الصحافة واالعالم اىل مواكبة وتغطية
املسابقة.

واصــل منتخب لبنان للســيدات يف الكرة
الطائــرة عروضه القويــة يف بطولة غرب
آســيا األوىل التي تقام يف «قرص الرياضة»
بالعاصمــة األردنية
عــان بتحقيقه فوزه
ّ
الثالــث عىل التوايل ومن دون خســارة عىل
نظــره الســوري ( )2-3يف مبــاراة قوية
ومثــرة ضمن الدور األول يف اطار املجموعة
األوىل .وســبق للبنان ان فاز عىل فلسطني
( )0-3وعىل العراق ( )0-3ايضاً يف مباراتيه
األوىل والثانيــة وبانتظاره مباراة واحدة يف
الدور األول ضد املنتخب السعودي عند الساعة
الحاديــة عرشة من قبل ظهر اليوم الســبت
بتوقيــت بريوت ولن تؤّثر ابــداً عىل تصد ّره
املجموعة األوىل وبجدارة.
وخاض املنتخبان اللبناين والســوري قبل
ظهر أمس الجمعة مباراة قوية دامت ساعتني
ونصــف تحت انظار رئيــس البعثة اللبنانية
املهندس عيل خليفــة واالداري الدكتور اييل
موىس ومواكبة من رئيــس لجنة االحتكام
حنا الزيلع وجمهور من الجالية اللبنانية يف
األردن.
واعترب الكثريون ان مباراة لبنان وسوريا

هي األجمل حتــى اآلن يف البطولة االقليمية
وانتهت بخمس مجموعات كاآليت )20-25( :
(.)14-16( )25-23( )24-26( )26-24
ودق املنتخــب اللبناين جرس األنذار بأنه
جاء اىل األردن للمنافسة برضاوة عىل اللقب
بفضل تشكيلة متامسكة ومتجانسة وقوية
من الالعبات يف مختلف املراكز بقيادة املدربني
الوطنيني جوين اللقيس واييل النار.
وبعد املباراة اتصل رئيس اللجنة الخامسية
املكلفة تســيري شــؤون اتحاد الكرة الطائرة
ميشال ايب رميا ومق ّرر اللجنة وليد القاصوف
بخليفــة وموىس مهنئني بالفوز الثالث عىل
التــوايل ملنتخب لبنان الــذي بدأ مدربو باقي
املنتخبات يُحسبون له ألف حساب منذ ظهوره
مبستوى رائع مع انطالق البطولة.
ويف اتصــال مع رئيــس البعثة املهندس
عيل خليفة أوضح أنه فخور بالجهاز التدريبي
وبالالعبات اللوايت خضن مباراة قوية وح ّولن
تخلّفهــن ( )13-8يف املجموعة الخامســة
الحاســمة اىل فــوز ( )14-16واثبنت انهن
قويات الشكيمة ومشيداً بروح املسؤولية لدى
جميع افراد البعثة.

الجمعيــــــة العمومية التحــــــاد التزلــــــج والبياتلون
صادقت باالجماع علــــــى البيانيــــــن االداري واملالي
صادقت الجمعية العمومية
لالتحــاد اللبنــاين للتزلــج
والبياتلــون عــى البيانــن
االداري واملايل باالجامع خالل
الجمعيــة العمومية العادية
الســنوية التــي انعقدت يف
فندق»مونتي كاسينو» .بداية
النشيد الوطني اللبناين ثم أعلن
نائب األمني العام يوسف شامل
خليــل حضور  25ناد من اصل
 30ناد مام يعني تأ ّمن النصاب من الجمعية العمومية
القانوين.والقى رئيس االتحاد
هذا العمل وعىل رأسهم وزير الشباب والرياضة
فريدي كريوز كلمة تحدث فيها عن التســمية الدكتور جورج ّ
كلس ووزير السياحة املهندس
الجديدة لالتحاد وهي «االتحاد اللبناين للتزلج وليد نصار وعائلة اللعبة والعائلة الرياضية.
والبياتلون».
وكانت مداخلة لنائب رئيس االتحاد ورئيس
وعرض «جــردة» ملوســم  2022-2021نادي لبنان الريــايض للتزلج (مريوبا) ناجي
الــذي كان ناجحاً عىل كافة األصعدة وبجميع خليــل اقرتح خاللها عىل الجمعية العمومية
املقاييس عىل الرغم من االوضاع االقتصادية اســتنكار ما تع ّرضت لــه محطة األرز وانزال
الصعبة التي يعيشــها لبنان منذ عدة سنوات اقــى العقوبات بالفاعلني فوافقت الجمعية
متطرقــاً اىل العالقــة مع اللجنــة األوملبية العمومية باالجامع.
جه الشكر اليها.
اللبنانية وو ّ
ثم تال يوسف شامل خليل محرض الجمعية
كام تحدث عن نشــاطات موســم  -2022العمومية الســابقة وجــرى التصديق عليه
 2023الحافل محلياً واملشــاركات الخارجية باالجامع.
العديدة.
املفصل وبعد مناقشته
كام تال البيان االداري
ّ
وو ّ
جه الشــكر اىل الق ّيمني عىل محطات تم اقراره باالجامع.
التزلــج واىل الرشكات الراعيــة واىل كل من
بــدوره تال امني الصندوق رميون ســكر
ســاهم يف انجاح نشــاطات االتحاد ورجال البيان املــايل املف ّند باألرقام الدقيقة وبصورة
الصحافة واالعالم.
شفافة واجاب عىل اسئلة مندويب األندية ثم
واســتنكر كريوز العمــل االرهايب املتمثّل تم التصديق عليه باالجامع.
بتخريب منشآت محطة األرز للتزلج داعياً اىل
كام جرى التصديق عىل روزنامة موســم
انزال اشــد العقوبات بالذين قاموا بهذا العمل  2023-2022وعىل املوازنة املرتقبة ملوســم
الجبان شاكراً كل من اتصل به وشجب واستنكر .2022-2021

فـــيـــفـــا يـــحـــظـــر بـــيـــع املـــــشـــــروبـــــات ال ــك ــح ــول ــي ــة
لــلــمــشــجــعــيــن فــــي م ــح ــي ــط املــــاعــــب فــــي قــطــر
أعلن االتحــاد الدويل لكــرة القدم (فيفا)
أمــس الجمعة حظر بيع املرشوبات الكحولية
للمشــجعني يف محيــط املالعــب الثامنية
ملونديال قطر  2022الذي ينطلق غداً األحد ،بعد
«مناقشات» مع الدولة املضيفة .ومل يرش فيفا
إىل الســبب وراء هذا القرار املفاجئ ،الفتاً يف
بيانه إىل أن بيع املرشوبات الكحولية سيكون
محصوراً فقط مبناطق املشــجعني مع «إزالة
مراكــز بيع الجعة مــن محيط مالعب كأس
العامل  2022يف قطر».
وأضاف بيان االتحاد الدويل باللغة العربية
عــر موقعه الرســمي أنه «إثر مناقشــات
جرت بني الســلطات يف الدولة املســتضيفة
وفيفــا ،تم اتخاذ قــرار برتكز بيع املرشوبات
الكحولية داخل مهرجان املشــجعني وغريها
من الفضــاءات املخصصة للجامهري وامل َرافق
التي متلك الرتخيص بذلك».
وأردف أنه «ستســتمر الدولة املستضيفة
وفيفــا بالعمل لضامن أن تكون االســتادات
واملناطــق املتاخمة لها مبثابة فضاءات توفر
املتعة وتتســم باحرتام كافة الجامهري وتوفر
تجربة سارة للجميع».
وكانــت نُصبت عرشات الخيم لبيع الجعة
يف محيــط مالعب كأس العامل ،قبيل انطالق
املباراة االفتتاحية األحد بني قطر واإلكوادور.
وتتوقــع قطــر حضور أكــر من مليون
مشــجع إىل البالد خــال املونديال عىل مدار
البطولة التي تستمر لـ 29يوماً .ويرتبط فيفا
بعقد رعاية طويل األمد مع رشكة «بادوايزر»
العمالقة املنتجة للجعة اململوكة من قبل AB

 .InBevولفت البيان إىل أن «منظمي البطولة
يعربون عن تقديرهم لتفهم رشكة AB InBev
ودعمها املســتمر اللتزامنا املشــرك من أجل
خدمة الجميع خــال كأس العامل  2022يف
قطر».

} انتقادات }

ومل يصدر حتى اآلن أي تعليق فوري من قبل
اللجنة املنظمة للبطولة أو حكومة قطر.
وأثارت الخطوة انتقادات جديدة لقطر التي
تعرضت بالفعل لسلســلة من الحمالت حول
استضافتها للبطولة.
وتشمل االنتقادات التي تكثّفت منذ شهرين
اتهامات بالفســاد متعلّقــة بكيفية حصول
وسجل
ّ
حق تنظيم البطولة،
اإلمارة الرثية عىل ّ
الدوحة الحقوقي يف مجال الحريّات وحقوق
والعمل املهاجرين،
املــرأة وأفراد مجتمع امليم
ّ
وصوالً إىل تقاليــد املجتمع القطري املحافظ
ومناخ اإلمارة الحا ّر وتكييف الهواء يف املالعب.
من جانبه ،قال اتحاد مشــجعي كرة القدم
يف انكلــرا يف بيان إن «املشــكلة الحقيقية
تتمثل يف التغري يف اللحظة األخرية ما يعكس
مشكلة أوســع وهي االفتقار التام للتواصل
والوضــوح من قبــل اللجنــة املنظمة تجاه
املشجعني».
وبحســب البيان فإنه «حــال متكنوا من
تغيــر رأيهم بهذا الشــأن يف أي لحظة ،دون
تقديم أي تفســر ،فســيوجد لدى املشجعني
مخاوف مفهومة إن كانوا سيقومون باإليفاء
بتعهداتهم االخرى املتعلقة بالسكن والتنقل أو
املسائل الثقافية».
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أديــب وكاتِب وعامل إجتــاع وانرثوبولوجي وناقد
أديب فرنيس راحل .أقام فرتة خمس ســنوات يف أمريكا
الجنوبيــة حيث أنشــأ املعهد الفرنــي يف عاصمة
األرجنتني بوينس آيرس.
إسمه مؤلف من عرشة حروف .إذا جمعت:
 -7+2+4+10والية أمريكية.
 -6+1+2+8مدينة بريطانية.
 -7+4+9+3بلدة يف قضاء صور.
 -1+8+3+5شدّ ة الح ّر.
 -10+4+6ماركة سيارات.
 -5+3+9يف الرأس.
 -1+3+10قرميد.
 -2+6خرق يف الحائط.

افقيا:

الحل السابق

عموديا:

1ـ ممثــل مرصي راحل
كانــت هوايتــه املفضلة
حل الكلــات املتقاطعة،
األوطان والشعوب.
2ـ امرباطــور روماين
لقّــب بالعــريب ،دولــة
أوروبية.
ّ
3ـ أرق وأشــفق عىل،
أربكَ  ،أبطأت يف ســرها
ل ِثقل ِ
حملها.
4ـ الرسعة ،دماغ الفيل،
للتفسري.
جل ،صالحه
5ـ أرس َع الر ُ
جة.
ح ّ
وسامله ،ال ُ
6ـ صياحك ،مادة قاتلة،
تُقال للوالد.
نقص ،أزعم ،املغتاظ.
7ـ
ّ

يبس
8ـ من أوراق اللعبَ ،
الخبز ،ضمــر ،أعا َد حبل
البكرة إىل مجراه فيها.
9ـ سيفها ،من الحبوب،
مجلة عربية.
عتب ،يخصه ،ملكة
10ـ َ
بريطانية ،فئة وصنف.
لالســتفهام،
11ـ
ف ّوضــت ،يــرع ،رافعة
لألشياء الثقيلة.
12ـ ممثلــة مرصية،
هر َرة.
13ـ الكبــر يف العمر،
أداة رشط ،مسلســل لهند
أيب اللمع ،مدينة إيرانية.

الحل السابق
1ـ باسل فليحان ،عام
بح
2ـ ويتني هيوسنتّ ،
رت ،فهيم
3ـ رفأ ،ياّ ،
4ـ يانسن ،مارون ،نو
5ـ سن ،تايلند ،اب ،دارنا
6ـ بادل ،حي ،هافانا ،سعل
7ـ ألو ،الوبال ،دبلن ،يل
8ـ رسرت ،ونــش ،مــن،
جاموس

صفح عن ،مغنية لبنانية
1ـ
َ
توفيت يف لوس انجلس.
2ـ طائــرة قتال ،حف َر البرئ،
العهد.
3ـ تحــاول إيجــاده اآلن،
ضمــر منفصل ،حر الظهرية،
يجري يف العروق.
4ـ خطيب وســيايس قاوم
سياســة فيليبوس املقدوين،
فقر.
5ـ بِزر ،سائران يف درب.
6ـ نهر رويس ،رويدا.
7ـ طعنَ ،ق ّرروه ،قرأ.
8ـ صحــارى ،بــاد غــر
ممطورة ،كثري.
9ـ الجبان ،شجر معروف.
ف وح ُم َق،
10ـ للتعريف ،ض ُع َ
تأه ََّب.
11ـ عاصمــة أوروبيــة،

افقيا:

عموديا:

9ـ تايوان ،روزا بونري

10ـ ربسته ،وارد ،يم

11ـ نعدّ  ،جــورج صاند،

يسارع

12ـ أنوي ،املدين ،ينام

13ـ كييف ،كلمتني ،النادر

االبراج

الحمل
( 21آذار  20 -نيسان)

1ـ بوريس باسرتناك
2ـ إيفان الرابع
3ـ ستان ،دوريس داي
4ـ لن ،ستل ،توت ،نف
5ـ فيينا ،أهجو
6ـ لها ،يحلون ،ويك
7ـ ي ي ،مليون ،آر
8ـ حوران ،برش ،جام
9ـ اسرتدها ،واصلت

الثور
( 21نيسان  21 -أيار)

الرسطان
( 22حزيران  23 -متوز)

انتق ما يالمئك مــن جملة عروض جديدة
ِ
مطروحة أمامــك .افتح خطوط االتصال مع كن حازما ومنطقيا يف األمر .نشاطاتك املهنية
أشــخاص مل يدخلوا يف السابق دائرة حياتك ستكلل بالنجاح .تجنب االنتقادات الالذعة.
الخاصة.
ال تتخذ قرارات مترسعة ال عودة عنها ،ولكن

االسد
( 24متوز  23 -آب)

العذراء
( 24آب  23 -أيلول)

أنــت أكرث حكمة مــن املايض لكن ترسعك

كل األعــال التي تقوم بها يف هذه املرحلة

العاطفــي يخالف طبيعتك الهادئة والرصينة .ســتالقي النجاح ،ويتحقق مرشوع مهم عىل
التضحية بالقليل قد تحقق لك األرباح الكبرية .الرغم من الغيوم العابرة التي تراها يف األفق.

امليزان
( 24أيلول  22 -ت)1

العقرب
( 23ت21-1ت)2

قد تشــعر بخيبة أمل من مسألة ما ،ولكنك

متهــل وفكر مليا قبل أن تحكم عىل وضعك

بعدها ستجد األمور تسري عىل ما يرام .تشكو العمــي الحايل وتســعى اىل تغيريه .األزمة
أحيانا من البطء ،حاول أن تتكلم بايقاع أرسع .املالية التي تعاين منها قد تلقَى حلحلة قريبا.

القوس
(22ت 21 - 2ك)1

الجدي
(22ك 20 - 1ك)2

ال تنقصك الفطنة ملبارشة أعاملك بشــكل
ال تلجأ اىل القسوة ،عىل غري عادتك ،الصالح
ما أفســده تســاهلك .ق ّرب وجهات النظر بني دقيق .ابعد األفكار الســوداء حتى ولو كانت
صديقني اختلفا يف شأن مسألة غري جوهرية .األحوال غــر مريحة .ال تخــر الخبثاء عن
مخططاتك.

الدلو
( 21ك 19 - 2شباط)

نت ،املز ،أمن
10ـ ّ
11ـ نفناف ،ياوندي
12ـ بادن بادن
نب ،ور ،يا
أبيّ ،
13ـ ّ
14ـ محمود الجندي
15ـ ناي ،سني
16ـ رس ،مريانا
17ـ نعلو ،مراد
18ـ إليسا ،عمر

اخترب معلوماتك
1ـ ما إسم الكاتبة الربيطانية التي حصلت سنة 1956
عىل لقب قائدة االمرباطورية الربيطانية ،وأيضا ســنة
 1966إنتخ َبت أحسن كاتبة شعبية؟
ــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ ما إســم اللغة الرئيسية الثانية يف كوبا بعد اللغة
االسبنيولية؟
ــــــــــــــــــــــــــــ
3ـ يف أية دولة عربية يقع خليج القمر؟
ــــــــــــــــــــــــــــ
4ـ من هو الشــاعر املنربي الــذي أصد َر مجلة البلبل،
جل؟
وأيضا مجلة أمري الز َ
ــــــــــــــــــــــــــــ
5ـ يف أية سنة إفتتحت أول صالة سينام يف إيران؟
ــــــــــــــــــــــــــــ
6ـ يف أية دولة عربية عُقدَ املؤمتر األول للموســيقى
العربية وذلك يف العام 1932؟
ــــــــــــــــــــــــــــ
جاملها وحسنها،
7ـ ما إســم الجارية التي إشتهرت ب َ
أح ّبها إبراهيم املوصيل ،واشــراها هارون الرشــيد من
موالها ،ولُق ّبت بـِ ذات الخال؟
ــــــــــــــــــــــــــــ
8ـ ما إســم األغنية التي ُيردّد فيها املوسيقار الدكتور
محمد عبد الوهاب ،أنا هيامن ،يف  17لحنا متفاوتا؟
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افقيا:

عموديا:

1ـ دولة افريقية.
2ـ بيوت الطيور.
3ـ ِ
راسيل.
4ـ طائر يتم ّيز مبنقاره
األصفَر الضخم.
5ـ رجاءنا.

1ـ بلدة يف الجنوب
ِ
ويخاطب.
2ـ يحا ِدث
3ـ ننتزِع ونُخرج اليشء
من املاء.
4ـ يأنفون ويرفضون.
5ـ جِ ئنا إىل.

الحل السابق
عموديا:

افقيا:
1ـ كلامت.

1ـ كواال.

2ـ وفّروا.

2ـ لفالف.

3ـ آمل َني.

3ـ مرميس.

4ـ اليني.

4ـ أ ْوننا.

5ـ افساد.

5ـ تأييد.

الحل السابق الخترب معلوماتك
1ـ إبراهيم املوصيل.
2ـ عبد الرحمن عزام.
3ـ عواصمها تحمل نفس إسم الدولة.
4ـ دولة نروج.
5ـ يوبيل اكاجو.
6ـ سنة 1938
7ـ مرص.
8ـ املمثلة سهر رمزي.

من أربعة حروف:

ستتحمل مســؤوليات جديدة هذه الفرتة،
تستطيع أن تبني عىل أساس متني ،خاصة
بالنســبة للمستقبل املريح .سوف تتخذ قرارا ولكن ال تقلق فأنت خري من تح َّمل املسؤولية.
بخصوص مسألة خاصة بعد وقت من الرتدد .حــاول أن تع ّوض عــا فاتك من فرح وطيبة
عيش.

الجوزاء
( 22أيار  21 -حزيران)

جزيرة بريطانية ،رئيس القسم
الفني يف هذه الصحيفة.
12ـ رجاءَ ،من يف الطليعة،
ولد املرأة من زوجها األول.
13ـ عالمــة الصلــح بني
املتخاصمــن يف عــر
الجاهلية ،االسم الثاين لشاعر
برتغايل.
14ـ رســام فرنيس راحل،
جنيه اسرتليني.
15ـ وطننــا الحبيــب ،آلة
طرب.
16ـ مجموعة من املوظفني
يف  ،نهجم.
17ـ أحــد الشــهور ،مــن
إبيض
ّ
الطيور،
18ـ مغنية لبنانية صاحبة
الصورة.

جرجي نقوال باز

ال ــش ــب ــك ــة الــصــغــيــرة

الحوت
( 20شباط  20 -آذار)

مســألة مالية تالحقهــا باهتامم ميكن
تكســب القلــوب يف هذه اآلونــة بصورة
أن تتأخــر لبعض الوقت .كن مســيطرا عىل مدهشــة وتفاجئ املحيطني بك .ترى بوضوح
اندفاعــك ،واللقاءات مــع بعض األصدقاء قد املســائل املعقدة وتعمل جاهدا لحل مســألة
تسهل األمور.
تزعجك منذ فرتة.

دولة افريقية
أشواق
األرز
أثري
أبقراط
بنغالدش
بندورة
تايوان
تحية
ترششل
متوز
جز
حمص
حوض
خريطة
دانتي
دانوب
دترويت
رافائيل
زميل
زف
زنبق
سيارة
ساغان
شيكاغو
رشوق
شائك
صنديد
صمت
طبل
طهارة
عناوين
فقيه

SUDOKU

فصائل
فيلم
قرطاجة
كاميكاز
كول

كهرباء
كتيبة
كلامت
لوز
مقص

طريقة الحل:
امأل املربعات باألرقام
املناســبة مــن  1اىل 9
رشط عــدم تكرار الرقم
اكــر من مــرة يف كل
مربع صغــر (املؤلف
مــن  9خانــات) ،ويف
كل خط افقي وعمودي
يف املربعــات الصغرية
واملربع الكبري.

مهرجان
نريون
هاندل
هيغل
وجاهة.

الحل السابق

الحل السابق
السودان

السبت  19ترشين الثاين 2022

12
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

هـــــل تـــتـــوصـــل واشــــنــــطــــن الــــــى تـــســـويـــة مـــــع حــــــزب الــــلــــه فـــــي املــــــوضــــــوع الــــرئــــاســــي؟
(تتمة ص)1
املشــهد السيايس اللبناين بسهولة عرب تسليط الضوء عىل ما
يجري يف كتلة التغيرييني التي هي قيد االنشاء من انقسام بني
مؤيد للمرشح ميشال معوض ومعارض له االمر الذي يخترص
املزاج السيايس يف البلد والذي هو انقسام دون افق.
اما االمر الجديد واملســتحق عىل الســاحة اللبنانية هو ان
االستحقاق الرئايس سيتم باتفاق بني حزب الله وبني الواليات
املتحدة عىل غرار اتفاق الرتســيم للحدود البحرية الذي حصل
بني واشنطن واملقاومة وليس مع ايران وفق ما كشفت مصادر
ديبلوماســية رفيعة املستوى للديار .وتابعت هذه املصادر انه
صحيح ســتأخذ االمور بعض الوقت النضاج االتفاق حيث ان
الكالم الجدي ســيبدأ يف كانون الثــاين للوصول اىل انتخاب
رئيس للجمهورية .وباختصار امريكا ال تستيطع املجيء وحدها
برئيس للجمهورية كذلك حزب الله وعليه ســيتم التوافق عىل
تســوية التي ممكن ان تكون خارج اطار االســاء املطروحة
للرئاسة.
توازيا ،يبدو ان الجهود الفرنســية لن تلقى اذانا صاغية لها
مهام تكاثرت زيارات املسؤولني الفرنسيني اىل حارة حريك النه
ال ميكن فصل العالقة ومســارها عن التدخل الفرنيس املبارش
يف االحــداث الداخلية يف ايران عرب ترصيحات يومية للرئيس
الفرنيس اميانويل ماكرون ان ما يحصل داخليا يف الجمهورية
االســامية يتطابق مع القيم الفرنســية .وقصارى القول ان
املوقف الفرنيس الداعم ألحداث الشغب االيرانية سينعكس سلبا
عىل اجواء العالقة بني حزب الله والفرنسيني.

} موقف بكريك الرئايس }

اىل ذلــك ،اوضحت بكريك موقفها بشــكل تام انها ترفض
تهميش موقع رئاسة الجمهورية مبواصلة الفراغ ولذلك دعت
اىل انتقاء شخصيات غري مستفزة الي من االطراف اللبنانية.
ويف الوقــت ذاته تعترب بكريك ان ما يقوم به النواب يرقى
اىل مصــاف الخيانة الوطنية العظمى حيث افادت اوســاط
مقربة من البطريرك الراعي بعد لقائه الســفرية الفرنسية آن

غريو ان ال مرشح محدد للكنيسة املارونية وال اسم طرحته او
تطرحه .وتابعت ان البطريرك جل ما يطالب به االرساع بانتخاب
رئيس جمهورية ووصول رئيس لبناين وطني وان يجمع حوله
اللبنانيون وان يكون قادرا عىل اخراج البالد من فخ االنقســام
والترشذم واالنهيار.

} باسيل اراد توجيه رسالة لحزب الله }

يف غضون ذلك،عمق كالم رئيس التيار الوطني الحر جربان
باســيل وهجومه الرشس عىل ســليامن فرنجية الذي يدعمه
حزب الله لرئاســة الجمهورية والردود عىل كالمه الرشخ بني
قوى  8اذار .والحال ان شظايا كالم باسيل طالت ايضا الرئيس
نبيه بري الن باســيل يعترب فرنجية مرشح بري ايضا والرئيس
نجيب ميقايت والوزير السابق وليد جنبالط وبالتايل يعترب ان
مجــرد قبوله بوصول فرنجية اىل الحكم هو قبوله بعدم بناء
دولة ملدة ست سنوات مقبلة.
ويرى باسيل بانه مرشح طبيعي للرئاسة وميتلك اكرب كتلة
نيابيــة موجها كالمه لحزب الله بــان امني عام حزب الله ال
ميكنه ان يتبنى ترشــيح رئيس تيار املردة ســليامن فرنجية
عىل قاعدة انه املرشح الوحيد لحزب الله وليس لديه مرشحني
اخرين .وينطلق باسيل ايضا من قناعة ان السيد حسن نرصالله
ال ميكــن ان ال يعطيــه فرصة عىل غــرار ما حصل مع العامد
ميشال عون عام  2014حيث انطلق االخري من الوضعية ذاتها
التي يشــهدها اليوم باســيل .كام يهدف باسيل من كالمه انه
تعرض لعقوبات امريكية وتحمل الصعوبات كلها كرمى لحزب
الله فلامذا ال تتبنى املقاومة ترشيحه ايضا؟
والترسيب لكالم جربان باسيل يف فرنسا هو «مقصود» ليك
يؤكد انه لن يقبل وال بأي شــكل تبني ترشيح سليامن فرنجية
وعليكم كفريق  8اذار ان تبدأوا بالبحث عن مرشحني اخرين من
ضمنهم «انا» اي باسيل .ويف حديث باسيل «املرسب» يقول فيه
«ال احد ميكنه االتيان برئيس للجمهورية بدون الوطني الحر»
هنا ايضا موجه لحزب الله اي ان املقاومة اذا اختارت مرشــحا
دون رىض باســيل عليه فستخرس كتلة الوطني الحر .وعليه،
يدرك النائب جربان باسيل ان حزب الله بحاجة لحليف مسيحي
قوي ولذلك يعزز موقعه يف وضعية  8اذار.

وهنا،ووفق مصادر مطلعة كشفت للديار انه يتم همس اسم
زياد بارود حيث يرى النائب باسيل ان بارود شخصية ال تشكل
تحديا وال اســتفزازا الحد وبالتايل هذا هو الحل النهاء الفراغ
الرئايس اذا كان الباقون جديني يف عدم ترك البالد تتدهور اكرث
فاكرث.

} السعودية تربط ملف لبنان
بالهدنة يف اليمن }

وعىل الصعيــد االقليمي تربط الســعودية ملف لبنان مبا
ستؤول اليه االمور يف اليمن بيد ان مصادر ديبلوماسية افادت
للديــار ان هناك احتامال بانهيار الهدنة يف اليمن يف أي لحظة
وهذا مؤرش سلبي يدل ان االمور قد تنفجر مجددا بني الرياض
وطهران وستكون الســاحة اللبنانية الساحة البديلة لرصاع
هاتني الدولتني .وتضيف املصادر انه صحيح ان السعودية تدعم
قوى املعارضة لكن التوجه الســعودي يف لبنان يعرتيه الكثري
من التخبط الســيايس حيث االهــداف غري واضحة وال يوجد
اسرتاتيجية محددة يف كيفية التعاطي مع الشأن اللبناين .كام
ان الرياض ال تســمح الي دولة تدور يف فلكها ان تقدم عىل
مبادرة حيال لبنان مشددة انها الدولة الوحيدة املخولة للتعاطي
يف الشؤون اللبنانية.
يف املقابل ترى اوســاط سياسية ان السعودية تتعاطى مع
كل ملف بشكل منفصل ويحرصون ان يأيت رئيس للجمهورية
يحرتم اتفاق الطائف واملرتكزات االساســية ملفهوم الدولة يف
لبنان وقد ابلغ الســعوديون ذلك للفرنسيني ولالمريكيني انهم
لن يؤيدوا مرشحا يتعارض مع هاتني النقطتني االساسيتني.

} اللبنانيون محرومون من مشاهدة مونديال
كأس العامل عىل تلفزيون لبنان }

عىل صعيــد اخر،علمت الديار ان تلفزيــون لبنان لن ينقل
مونديال كاس العامل .ويف املفاوضات االخرية وبعد تدخل قطر
تــم تخفيض املبلغ للرشكة الناقلة مــن  6مليون دوالر اىل 4
مليون و 500الف دوالر حيث يتوىل القطريون املفاوضات مع
الجانب اللبناين الذي مل يســتطع تامني املبلغ وطرحت حلول

عديــدة مل تنفذ .علام ان الرئيس ميقايت ووزير االعالم مكاري
وعدا باجراء اتصاالت اليوم لكن احتامل نجاحها ضئيل جدا يف
ظل متسك الرشكة الراعية باملبلغ املحدد من قبلها.

} القوات اللبنانية :اي نقاش يف موضوع
نصاب الجلسات هو خارج السياق }

بدورهــا ،تعترب القــوات اللبنانية ان اي نقاش يف موضوع
نصاب الجلســات هو امر خارج السياق فاملطلوب ان املشرتع
عندما وضع مسألة النصاب مل تكن عىل قاعدة حضور الجلسات
ام عــدم حضورها حيث ان هذه اليات انتخابية .وعىل ســبيل
املثال ،هناك جلســات تحتاج نصف زائد واحد وجلسات اخرى
تحتــاج اىل حضور االكرثيــة النيابية املطلقة وبالتايل وضع
نصــاب الثلثني يف الــدورة االوىل ونصف زائد واحد يف الدورة
الثانية كآليات انتخابية امنا ذلك ال يربر مقاطعة الجلســات.
عىل هذا االســاس ،تشدد القوات اللبنانية عىل رضورة حضور
كل النواب لجلســات انتخــاب رئيس للجمهورية حيث مل تكن
هكذا حوادث تحصل عىل غرار عدم حضور نواب لهكذا جلسات
يف الجمهورية االوىل بل كان رئيس الجمهورية ينتخب تلقائيا
ضمن املهلة الدســتورية .وتابعــت املصادر القواتية انه يجب
سحب كل هذا النقاش املرتبط بالنصاب كام التأكيد عىل الزامية
حضور جميع النواب جلســات االنتخابات الرئاسية فضال اىل
رضورة ان يدعو الرئيس نبيه بري اىل جلســة وال تقفل لحني
انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

} صعود الصهيونية الدينية والتلمودية
يف «ارسائيل» }

وبينام يتخبط السياســيون اللبنانيون بجنس املالئكة يربز
صعــود الصهيونية الدينية والتلموديــة املتطرفة التي تعزز
وضعها يف حكومة متطرفة سيكون لها ارتدادات خطرية عىل
املنطقة .ذلك ان فوز نتياهو ليس بجديد بالنســبة للبنان الن
املقاومــة كانت دامئا باملرصاد ولكن اليوم «ارسائيل» املتطرفة
«تتطرف اكرث فاكرث وهو امر غري جيد يف منطقة تعيش عىل
فوهة بركان.

فـــيـــديـــو جــــديــــد يــــوثــــق هــــجــــوم إســـــطـــــنـــــبـــــول ...تــــركــــيــــا :األوامـــــــــــر ب ــال ــت ــن ــف ــي ــذ صــــــــدرت مـــــن مــنــبــج
رصح وزير الداخلية الرتيك ،ســليامن صويلو ،بأنّ األوامر
ّ
بشــأن الحادث اإلرهايب يف إســطنبول صــدرت من مدينة
منبج الســورية.ونقلت قناة «هابري» التلفزيونية عن الوزير
الرتيك ،قولــه« :العمليتان اإلرهابيتان يف مرسني وشــارع
االســتقالل نُفذتا بعد أوام ٍر صدرت من مدينة منبج شــايل
سوريا».
وقبل أيام ،قال مسؤول تريك ،إنّ تركيا تعتزم مالحقة أهداف
شاميل سوريا بعد أن تكمل عملية ضد مسلحي «حزب العامل
الكردســتاين» يف شامل العراق ،بعد وقوع انفجار مميت يف
إسطنبول مطلع األسبوع.
تم إحباط  18تفجرياً
وأشار صويلو إىل أنه «خالل هذا العامّ ،
انتحارياً» ،مضيفاً« :معركتنا ضد اإلرهاب مستمرة ،وأينام ُوجد
مصد ٌر لإلرهاب سيتم تدمريه».

وأعلن صويلو ،اعتقال الشخص الذي ترك القنبلة التي تسببت
بانفجار إســطنبول ،متهامً حزب العامل الكردستاين بالوقوف
وراء االنفجار ،األمر الذي نفاه الحزب.
اىل ذلك وثق فيديو نرشته وسائل إعالم تركية منفذة هجوم
إســطنبول ،أحالم البشري ،وهي تقوم بجولة استطالعية قبل
جبة وترتدي الجينز تتجول
أيام من التفجري ،حيــث كانت مح ّ
يف شارع االستقالل.
وذكرت مصادر أمنية تركية أن اإلرهابية أحالم البشري قامت
يوم  4ترشين الثاين  2022أي قبل تسعة أيام من تنفيذ الهجوم،
بجولة استطالعية يف شارع االستقالل وسط اسطنبول.
وأفــادت املصادر بــأن قوات األمن توصلــت إىل لقطات
كامــرا تظهــر اللحظات التي قامت فيها البشــر بجولتها
االســتطالعية.وتظهر اللقطات منفذة الهجوم تحمل الورد

بيدها أثناء عملية الكشــف واالســتطالع ،كام كانت تحمل
الــورد بيدها يوم تنفذيها الهجوم الذي أودى بحياة  6مدنيني
وإصابة  81آخرين.
كام نرشت وســائل إعالم تركية ،صور شــخص يدعى بالل
حســن ،اعرتفت منفــذة هجوم منطقة تقســيم يف مدينة
اســطنبول ،أحالم البشــر ،بأنه جاء إىل تركيا ومثّال معا دور
الزوجني.
وقالت إن فرق الرشطة تعرفت عىل صور بالل حســن خالل
مراقبــة لقطات الكامريات التي وثقت تحركات منفذة الهجوم
تقسيم .وأفادت بأن أحالم البشري وبالل حسن وصال إىل تركيا
بصفة زوج وزوجة.
كام كشفت التحقيقات وجود بيان إثبات زواج مزور ألحالم
البشري ورشيكها اإلرهايب الفار بالل حسن.

وبحســب الوثيقة تصادقا عىل أنهام زوجان مبهر معجله
ألف لرية سورية ومؤخره ألف لرية سورية ( 8لريات تركية).
وذكرت صحيفة «يني شــفق» أنه عقب الحادثة تم تهريب
حســن من قبل عامر جركس ،إىل والية أدرنة متهيدا لتهريبه
إىل بلغاريا.
وتتواصل عمليات البحث عن بالل حســن الذي فُقد أثره بعد
وصوله إىل أدرنة.
وأدلت منفذة التفجري الســورية أحالم البشــر باعرتافات
جديــدة صادمة ،ورشحت للمحققني كيف نظر «حاجي» إليها
وأمرها بتفعيل القنبلة.
وذكــرت أنهــا وقت االنفجــار مل تكن وحيدة يف شــارع
االستقالل ،وأنها كانت تخضع للمراقبة وتلقت أوامر من مكان
الحادث.

عــــلــــى هـــــامـــــش مــــنــــتــــدى «أبـــــيـــــك»
بـــــــن ســـــلـــــمـــــان يــــلــــتــــقــــي مــــــاكــــــرون

التقــى ويل العهد الســعودي األمري محمد بن
ســلامن ،الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون ،يف
بانكوك عىل هامــش منتدى التعاون االقتصادي
آلسيا واملحيط الهادئ «أبيك».
ونرشت وكالة األنباء السعودية «واس» فيديو
للقاء الذي جمع بن سلامن وماكرون.
واشــار إىل أن ويل العهــد التقــى الرئيــس
اإلندونييس جوكو ويــدودو ،والرئيس الفلبيني
فرديناند ماركوس االبن ،والحاج حســن البلقيه
ســلطان بروناي دار الســام ،ويل هسني لونغ
رئيس وزراء سنغافورة ،كل عىل حدة.

وجــرى خالل اللقاءات ،اســتعراض العالقات
الثنائية بني الســعودية وكل من الدول الخمس،
باإلضافــة إىل بحــث مجــاالت التعاون وفرص
تطويــره ،وعــدد مــن املســائل ذات االهتامم
املشــرتك.
وكان ويل العهد السعودي وصل إىل العاصمة
التايالندية بانكوك يف زيارة رســمية.وتتزامن
زيــارة األمري محمد بن ســلامن إىل تايالند ،مع
انعقــاد قمة منتدى التعاون االقتصادي آلســيا
واملحيــط الهــادي  ،APECواملقــرر عقدها يف
العاصمة التايالندية اليوم وغدا.

ً
حريـــــق غـــــزة :وفـــــاة  21شـــــحصا بينهـــــم  7أطفـــــال...
ّ
ّ
املســـــؤولية
القـــــوى الفلســـــطينية تحمـــــل االحتـــــال

أعلنــت وزارة الداخلية يف قطاع غزة وفاة جميع من
كانوا يف املبنى الســكني الذي التهمته النريان يف مخيم
جباليا شاميل القطاع ،بينام ذكر الدفاع املدين أن طواقمه
انتشلت  21جثة من الذين قضوا جراء الحريق.
وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية إياد البزم ،يف بيان،
«أن طواقــم الدفاع املدين انتهت مــن إخامد الحريق»،
موضحــا «أن التحقيقات األولية تشــر إىل وجود مادة
البنزيــن مخزنة داخل املنزل ،مــا أدى الندالع الحريق
بشكل هائل ووقوع عدد من حاالت الوفاة» .وأعلن البزم
«عن تشكيل لجنة مختصة للتحقيق يف الحريق للوقوف
عىل كافة مالبساته».
من جهته ،قال مدير اإلسعاف يف املستشفى اإلندونييس
حمة وصلت
يف جباليــا صالح أبو ليىل «إن  20جثة متف ّ
املستشــفى نتيجة حريق يف بنايــة لعائلة أبو ريا يف
جباليا» ،مشريا «إىل أن بني القتىل  7أطفال عىل األقل».

} عائلة واحدة }

ونقــل مصدر طبي قوله «إن  21شــخصا من عائلة
واحدة لقوا مرصعهم يف الحريق.
وذكر شــهود عيان أنهم ســمعوا رصاخــا لكنهم مل
يتمكنوا من الوصول إىل الضحايا لتقديم املساعدة بسبب
شدة الحريق.
وأوردت مصادر محلية أيضا يف غزة أن الحريق
شــب
ّ
يف منزل عائلة أبو ريا املكون من عدة طوابق ،وتركز يف
الطابق الثالث منه.
وقــال مســؤول يف جهــاز الدفاع املــدين بغزة يف
ترصيحات صحفية «انتشلنا جثثا كثرية ونقلنا مصابني
إىل املستشفى اإلندونييس» ،مضيفا أن الدفاع املدين «بذل
جهودا جبارة إلخــاد الحريق لكن إمكاناتنا متواضعة
جدا».
مــن جهتها ،أعلنت القوى الوطنية واإلســامية يف

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

قطاع غزة اإلرضاب الشامل امس حدادا عىل أرواح ضحايا
الحريــق ،كام أعلن الرئيس الفلســطيني محمود عباس
الحداد ،وأمر بتنكيس األعالم ليوم واحد حدادا عىل أرواح
الضحايا.

} رفع الحصار }

من جانبــه ،نعى رئيس حركة املقاومة اإلســامية
«حــاس» إســاعيل هنية ضحايا «الحــادث» ،وقدم
التعــازي لعائالتهم ،مطالبــا دول العامل «برفع الصوت
عاليا واتخاذ كل ما يلزم يف وجه االحتالل املجرم» ،لرفع
الحصار عن القطاع.
وقال يف بيان نرشه املوقع اإللكرتوين للحركة إن «ما
حــدث من فواجع األقدار ،ويعيد تذكري العامل باملأســاة
اإلنسانية التي تعيشها غزة التي تقع تحت الحصار والنار،
وحرمانهــا من اإلمكانات التي تســاعدها عىل التعامل
والسيطرة عىل هكذا حرائق».
ومع ندرة إمدادات الكهرباء يف القطاع الفلســطيني،
أصبحت حرائق املنازل شــائعة ،إذ يبحث الســكان عن
مصــادر بديلة من أجل الطهو واإلضــاءة ،مبا يف ذلك
مصابيح الكريوسني.
ويعاين ســكان قطاع غزة ،املتخطي عددهم مليوين
نسمة ،أوضا ًعا اقتصادية ومعيشية صعبة جراء استمرار
الحصار اإلرسائييل منذ عام .2006

} التشييع }

وقد ش ّيعت جامهري الشعب الفلسطيني ،ظهرا ،ضحايا
الحريق .وشــارك عرشات اآلالف يف تشــييع الضحايا
يتقدمهم قيادات يف الفصائل الفلســطينية ونواب يف
املجلس الترشيعي ومســؤولون حكوميون .والكلامت
أكــدت «أننا نحمل االحتالل مســؤولية ما حدث جراء
الحصار الظامل عىل غزة؛ هذا الحصار يجب أن ينتهي».

 مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص -مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

واش ــن ــط ــن ت ــف ــرض ع ــق ــوب ــات عــلــى شـــركـــات ايـــرانـــيـــة...
طــهــران« :الــطــاقــة ال ــذري ــة» عــلــى عــلــم بأنشطتنا الــنــوويــة

قــال رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية ،محمد إســامي ،إنّ
«الوكالة الدولية للطاقة الذرية عىل علم بجميع أنشــطة طهران»،
وذلك بعد يوم من مطالبة مجلس محافظي الوكالة بتفســر لوجود
آثار لليورانيوم يف  3مواقع غري معلنة.وجاء يف القرار الذي صاغت
مسودته الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا وأملانيا ،أنّ «من الرضوري
وامل ُلح» أن تفرس إيران مصدر جزيئات اليورانيوم ،وأن تقدم للوكالة
بصفة عامة جميع اإلجابات التي تطلبها.
ونقلــت وكالــة أنباء العامل اإليرانية (إيلنا) شــبه الرســمية
عن محمد إســامي ،قوله إنّ «إيــران مل تفعل ولن تفعل أي يشء
ال تعلم به الوكالة».وأضاف إســامي« :جميع أنشــطتنا يف إطار
اللوائــح ...ال توجد مشــكلة بشــأن الضامنات ،التــي هي معيار
تعاوننا» ،مشــراً إىل «أنهم يضغطون عىل إيران منذ  20عاماً ،لكن
املفاوضات استمرت».
وقدّ مــت الواليات املتحدة والــدول األوروبية الثالث األطراف يف
االتفاق النووي اإليراين (بريطانيا وفرنسا وأملانيا) ،الثالثاء الفائت،
مــروع قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية يزعم عدم تعاون إيران
مع الهيئة األممية بشــأن وجود مواد نووية يف مواقع غري مرصح
عنها.
يف غضون ذلك استشــهد رئيس استخبارات حرس الثورة اإليراين
يف مدينة صحنه التابعة ملحافظة كرمانشــاه ،العقيد نادر بريامي،
عىل يد مثريي الشــغب.وقال محافظ مدينــة صحنة ،جهانبخش
زنغنه تبار ،يف مقابلة مع وكالة «إيرنا» إنّ «عدداً من مثريي الشغب
والبلطجية قاموا خالل مراسم يف مدينة صحنة (رشق كرمانشاه)،
بإحداث الفوىض وهاجموا قوات األمن باألسلحة البيضاء».وأضاف
املحافــظ اإليراين أنّ «العقيد بريامي استشــهد خالل هذا الهجوم»،
مؤكداً أنّ «املتورطني يف قتله تم اعتقالهم عىل الفور من قبل األجهزة
األمنية وتسليمهم إىل العدالة».
عــى صعيــد آخر فرضت الواليــات املتحدة ،عقوبــات عىل 13
رشكة مقرها الصني وهونغ كونغ واإلمارات ،اتهمتها بتســهيل بيع
البرتوكيامويــات واملنتجات البرتولية اإليرانية ملشــرين يف رشق

 مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو مسؤول قسم االخراج سمري فغايل -رئيس القسم الفني وجيه عيل

آسيا ،يف حني شككت وزارة الدفاع األمريكية (البنتاغون) يف صحة
تقارير تشري إىل أن إيران ط ّورت صواريخ باليستية.
وقالت وزارة الخزانة األمريكية ،يف بيان ،إن الرشكات املســتهدفة
ســ ّهلت بيع برتوكيامويات ومشتقات نفطية إيرانية مبئات ماليني
الدوالرات إىل مشــرين يف رشق آســيا نيابة عن رشكات خاضعة
لعقوبــات أمريكية من بينها رشكة النفط الوطنية اإليرانية ورشكة
تريليانس للبرتوكيامويات.
وأوضح وكيل وزارة الخزانة لشؤون اإلرهاب واالستخبارات املالية،
بريان نيلسون يف البيان أن اإلجراء يوضح بشكل أكرب أساليب معقدة
ملراوغة العقوبات تســتخدمها إيــران للبيع غري املرشوع للمنتجات
البرتولية والبرتوكياموية ،مشــددا عىل أن بالده ســتواصل تنفيذ
عقوبات ضد تلك الجهات التي تسهل هذه املبيعات.
وتأيت أحدث التحــركات األمريكية ضد تهريب النفط اإليراين يف
ظــل تعرث جهود إحياء االتفاق النووي املربم عام  2015وتفاقم توتر
العالقات بني طهران والغرب مع استمرار اإليرانيني يف االحتجاجات
املناهضة لحكومتهم.
وزاد اســتهداف واشــنطن للــركات الصينية بشــأن تصدير
البرتوكيامويات اإليرانية مع تضاؤل احتامالت إحياء االتفاق النووي.

} صواريخ فرط صوتية }

ويف ســياق آخر ،قالت املتحدثة باســم البنتاغون سابرينا سينغ
يف مؤمتــر صحفــي إن الواليات املتحدة تشــكك يف صحة تقارير
تشري إىل أن إيران ط ّورت صواريخ فرط صوتية أرسع من الصوت 5
مرات ،وأضافت «رأينا التقارير الواردة من طهران التي تؤكد ذلك ،وما
زلنا نشــكك فيها» .وكانت وكالة تسنيم شبه الرسمية لألنباء نقلت
األسبوع املايض عن قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري
اإليراين أمري عيل حاجي زاده قوله إن إيران متكنت من صنع صاروخ
باليستي فرط صويت.
وقال زاده إن «هذا الصاروخ له رسعة عالية وميكنه املناورة داخل
وخارج الغالف الجوي» ،موضحا أنه «سيســتهدف منظومات العدو
املتطورة املضادة للصواريخ ،وهو قفزة كبرية يف مجال الصواريخ».
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