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االس ــــــــتحقاق الرئاس ــــــــي ف ــــــــي دائ ــــــــرة التصعي ــــــــد بانتظ ــــــــار انض ــــــــاج املب ــــــــادرات الوفاقي ــــــــة
باري ــــــــس تس ــــــــعى ملش ــــــــاركة س ــــــــعودية ...وواش ــــــــنطن تدع ــــــــم تحركه ــــــــا ع ــــــــن بع ــــــــد
فرنجي ــــــــة يجم ــــــــع التي ــــــــار والق ــــــــوات ف ــــــــي ح ــــــــوار «غي ــــــــر رس ــــــــمي» بي ــــــــن ن ــــــــواب الكتلتي ــــــــن
محمد بلوط

حقيقة الديار

املارونية الحضارية العميقة

ان انتخاب رئيس جمهوريــة لبنان من الطائفة املارونية ليس
صدفــة او عطاء من جهة معينة ،بل هو امر واقع نتج من تاريخ
لبنــان الــذي اول من قام بتأسيســه كان املوارنة الذين لحق بهم
اضطهاد كبري عىل مدى الســلطنة العثامنيــة التي حكمت دول
الرشق االوســط كلها وبخاصة لبنان ،واضطهدت فيه املسيحيني.
واكــر من اضطهدت كان املوارنة الذين قاوموا وصعدوا اىل جبال
لبنــان العالية وقاتلوا مــن وراء الصخور وبنوا الكنائس واظهروا
صــورة املارونية الحضارية التي كانت منفتحة عىل كل الطوائف،
اىل ان انحرس الظلم العثامين ونشأت دولة لبنان ،وكان للبطريركية
املاورنية الدور االول والكبري يف استقرار لبنان واعالن دولة لبنان
الكبري.
ان انتخاب رئيس الجمهورية املاروين يعرب عن املارونية العميقة
الحضاريــة ،وال يعرب عن ضيق افق وال عن محاصصة .وعىل كل
حال ،مل يرتكوا للموارنة حصة وازنة اال موقع رئاسة الجمهورية،
بعدما غزت الطوائف اكرثية املواقع التي كان يتسلمها موارنة يف
لبنان .فرتاجع دور املاروين عمليا يف لبنان ،وتراجع نفوذ املوارنة
يف لبنان ،وحصل ذلك خاصة من خالل الحرب املارونية املسيحية
التي جرت بني العامد ميشال عون والدكتور سمري جعجع ،ثم اعالن
اتفــاق الطائف الذي الغى الكثري من صالحيات رئيس الجمهورية
وجعله مرغام عىل توقيع بعض املراســيم خالل مدة  5ايام ،وان
يتم اعالن املرسوم عىل انه اصبح نافذا.
ان الرئيس الجديد الذي ســيأيت ســيكون عليــه ان يعمل عىل
اطالق ورشة الحفر يف املياه اللبنانية الستخراج الغاز ،وسيكون
عليه العمل عىل اعادة املؤسســات الرتبوية والقانونية والصحية
واالمنية واالجتامعية واعادة التعايف االقتصادي اللبناين وتعايف
الحقل املايل والنقدي ،واالرشاف عىل ذلك من خالل ترؤسه مجلس
الوزراء عند اللزوم والتنسيق مع املجلس النيايب الذي هو السلطة
الترشيعية ،لكن مع تنســيق رئيــس الجمهورية وانفتاحه عىل
املجلس النيايب وعــى الكتل النيابية ،واقامة خطوط تواصل مع
املجلس النيايب ،واقامة خطوط تواصل مع الكتل النيابية ،وخطوط
تواصل مع الوزراء يجعل من ورشة اعادة لبنان ورشة حقيقية بكل
معنى الكلمة ،واظهار ان الدور الرئييس املاروين يعرب عن املارونية
التــي تبني لبنان وال تهدمه ،النهــا مارونية حضارية عميقة لها
مناقبيتهــا ولها مبادئها ولها دينها ولها اميانها بالله ولها عنوان
املحبة لكل الشــعب اللبناين وكل الشعوب .وال يعرف املوارنة حقدا
عىل احد ،بل لحق باملوارنة ظلم وحقد من كثريين ،وبخاصة احيانا
مــن االقرباء اليهم ،وحتى من افرقــاء يف ما بينهم كانوا يعلنون
انهم موارنة ،لكن بالفعل عملوا عكس مبادىء املارونية الحضارية
العميقة.
املارونية روح مرتفعة اىل الســاء ،املارونية محبة ،املارونية
رجولة ،املارونية شــجاعة ،املارونية انفتاح وبناء ،املارونية علم
وفكر وفلسفة .ولذلك فان دور رئيس الجمهورية دور كبري ،كونه
الرئيس العريب الوحيد الذي هو مســيحي ،واالهم انه مســيحي
ماروين الن املارونية هي التعلق باالرض ،مع ان االغرتاب والتهجري
مــن لبنان اىل الخارج فعل فعلــه ورضب املوقف املاروين رضبة
قويــة ،وخرس لبنان ادمغة هامة جدا فعلت فعلها يف دول العامل
كلهــا ،وخاصة يف الواليات املتحدة حيــث ان هنالك املع الضباط
واالطباء واملهندســن واساتذة الجامعات واصحاب مراكز يف اهم
الرشكات الكربى.
نحــن ال نتحدث عن املارونية يف افــق ضيق ،نحن نتحدث عن
املارونية النها روحية محبة وانفتاح .وكل الحديث الذي يجري يف
الداخل يف لبنان عن حصص للموارنة ورصاع املوارنة عىل الحصص
هــو ضد مبادىء املارونية العميقــة الحضارية الن املارونية هي
االنفتاح ،هي التعاون مع االخرين ،هي ضد الحصص الن الحصص
تســعى اليها وهي ال تســعى اىل الحصص ،وان الجريان ومعارك
الحصول عىل الحصص تيسء اىل روحية املارونية العميقة.
نحــن دخلنــا يف فراغ رئايس ،والفراغ هــو يف املركز املاروين
الــذي هو رأس الدولة اي رئيس الجمهوريــة .وال يبدو ان هنالك
انتخابات رئاســية يف لبنان قبل الربيــع املقبل .يف الربيع املقبل
ســتجري االنتخابات الرئاسية ،ومن االن وحتى ذلك الوقت سيتم
تحســن اوضاع الكهرباء بنسبة  5ساعات ،وسيتم تحسني بعض
االمــور ،مع العلم ان الدوالر ال نعرف شــيئا عنه ،لكنه قد يرتفع
وتبقــى االزمة ،ولكن ضمن ضوابط لها الن الواقع الســيايس لن
يسمح بانتخاب رئيس جمهورية قبل الربيع املقبل ،ولن نتحدث عن
تفاصيل «ملاذا حتى الربيع املقبل» ،ونخترص ما نقول بان االطراف
السياســية املتصارعة عىل رئاسة الجمهورية لن تصل اىل قناعة
بانها غري قادرة عىل فرض رئيس جمهورية او االطراف التي تعتقد
انها ستصل اىل رئاسة الجمهورية ،وسيقتنع الجميع بان موضوع
رئاســة الجمهورية امر معقد ،ومطلوب تضحيات يف هذا املجال،
والتضحيات لن تحصل قبل الربيع املقبل.
اخريا نقول سيعيش اللبنانيون ،ومطلوب منهم الصرب .ونحن ال
نشارك يف طلب الصرب ،بل نحن نطالب بانتخاب رئيس جمهورية
بأرسع وقت ،امنــا ندعي ان معرفتنا باالمور تقول ان االنتخابات
الرئاســية يف الربيع وال حول وال قوة اال بالله العظيم ،والشــعب
اللبنــاين ملزم لالســف بالصرب ،واملســؤولون عندنا ال يقومون
بالتضحيات ،امنا االنانية تسيطر عىل الروح السياسية اللبنانية.

شارل ايوب

مونديال العرب

مل ترتق التحركات واملحاوالت
الداخليــة والخارجية حتى اآلن
اىل مســتوى املبادرات الفعالة
والناجــزة النتخــاب رئيــس
الجمهورية وتقصري فرتة الفراغ
الرئايس .وكل مــا يجري اليوم
ال يؤرش اىل ان طبخة الرئاســة
وضعــت عىل النــار او توافرت
عنارصها.
هذا هو االنطباع الســائد الذي
اكده مصدر ســيايس بارز لـ «
الديار» امس الفتا اىل ان مشــهد
جلسات انتخاب الرئيس سيتكرر
يف جلسة الخميس املقبل النه مل
يحصل بعد اي تطور استثنايئ ال
يف الداخــل وال يف الخارج يبرش
بتبدل املشــهد الرئــايس وقرب
انفراج ازمة هذا االستحقاق.
وردا عىل ســؤال قال« :ان ما
نشــهده من اجواء ومواقف يدل
عىل ان هناك نوعــا من انتظار
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باسيل للخصوم
والحلفاء:
أنا الناخب
املسيحي األول

إيــــــــــران فـــــي خــــطــــر ...؟
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هل ّ
سرع باسيل
في إعالن
الحزب دعمه
ّ
لفرنجية ؟
ص2
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عـ ــقـ ــيـ ــقـ ــي :نـــــدعـــــو الـــقـــضـــاة
لـــــــــــــعـــــــــــــدم انـــــــــتـــــــــظـــــــــار
اإلصــــــاحــــــات لـــكـــي يــســتــقــلــوا
ص5

هل دفعت االزمة باإلقالع عن التدخين
أم التأقلم بـتنفيخ أصــنــاف أخــرى؟
ص6

ع ــاص ــف ــة هــــوجــــاء تـــضـــرب س ــوق
الـــعـــمـــات الـــرقـــمـــيـــة ...واآلراء
حـــــول مــســتــقــبــلــهــا «مـــتـــضـــاربـــة»!
ص7

عىل طريق الديار
يبــدو ان هنالــك اتصاالت غري مبــارشة تجري بني
الواليات املتحدة والجمهورية العربية السورية .ويظهر
ذلــك من خالل اجتامع وزير خارجية امارة ُعامن حيث
ان وزير الخارجية ال ُعامين زار االسبوع املايض واشنطن
واجتمع باملسؤول عن االمن القومي االمرييك ،ثم اجتمع
مع وزير الخارجية االمرييك .وطبعا محادثاته شــملت
ســوريا ،النه بعد  5ايام من زيارته لواشنطن فهو يزور
دمشق ويســلم الرئيس الدكتور بشار االسد رسالة من
حاكم ُعامن مل يتم الكشف عن مضمونها .اال ان الصحف
االمريكية ذكرت ان الوزير ال ُعامين بحث موضوع العالقة
بني واشــنطن ودمشق ،ودمشق مل تقدم اي مسعى يك
تلغي واشــنطن عقوباتها او مواقفها ضد سوريا ،بل ان
النظام يف سوريا يعود اىل بناء البنية التحتية السورية
والطــرق بني املدن ويعيد بناء الجيش العريب الســوري

ويعيد املهجرين داخل ســوريا اىل قراهم بعد بنائها ،ومل
يقــم باي خطوة تجاه الواليات املتحدة .ويف هذا الوقت
تقــوم «ارسائيل» باعتداء شــبه يومــي عىل االرايض
الســورية عرب االجواء اللبنانية وعرب شــاطىء البحر
قبالة الالذقية وطرطــوس ،وتعلن انها قصفت اهدافا
ايرانية تعمل مع الجيش الســوري ،وقد استشهد امس 4
جنود سوريني .ودمشق ال ترد عىل الغارات االرسائيلية،
النــه بعد الحرب الكونية من االرهاب التي شــنتها دول
عربية والواليات املتحدة وقســم من اوروبا عىل سوريا
وكادت تطيح النظام وتغيري واقع ســوريا وفشلت يف
ذلك ،فان سوريا لن تسعى االن اىل الحرب مع «ارسائيل»،
بــل هي تعرف التوقيت انه آت ،وقد يكون يف وقت واحد
مــن غزة اىل انتفاضة يف الضفة الغربية اىل حزب الله
واملقاومــة يف لبنان بكل طاقاتها ،خاصة الصاروخية،

ّ
مسـيرة فـي ميـاه الخليـج
أميـركا تخطـط لنشـر  100سـفينة
موسـكو تواصـل تدميـر منظومـة الطاقـة األوكرانيـة

ص
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العشـائر تدعو لزيادة املقاومة ضد االميركيين شـرقي سـوريا
بيلوسـي تتنحـى عـن قيـادة الديموقراطييـن فـي الكونغـرس

معلومـات وتفاصيـل جديـدة عـن انفجـار اسـطنبول
اعتـداءات للمسـتوطنين فـي الخليـل بقيـادة ايتمـار بـن غفيـر

ص
9

اىل الصواريخ الســورية من طراز سكود او غريه ،وذلك
يف الوقت املناســب .لكن النصيحة الروسية من الرئيس
الرويس بوتني للرئيس بشــار االسد اال يرد عىل اي عمل
ارسائييل عدواين حاليا ،وان روســيا فور انتهاء حربها
عىل اوكرانيا سوف تعالج الرضبات الجوية االرسائيلية
الشبه اليومية عىل سوريا.
ان الرئيس االســد استقبل وزير خارجية عامن وتسلم
منه رسالة حاكم عامن ،ورد عليه بجواب .ومل يتم الكشف
عن املوقف السوري او عن املطالب االمريكية ،لكن مواقع
الكرتونية امريكية ذكــرت ان «ارسائيل» تقصف املواقع
االيرانية يف سوريا ،وان الواليات املتحدة تريد من سوريا
ان توقف عالقتها مع ايران.

«الديار»

ُ
خواطــــــر مهاجــــــر فــــــي رثــــــاء
لبنــــــان ...ورجــــــاء بقيامتــــــه!
أكتب قرفا من أبناء وطني الذين
حولوا لبنان من جنة اىل جهنم
أكتب قرفا من أبناء وطني الذين
فضلوا طوائفهم ومذاهبهم عىل مواطنيتهم وإنسانيتهم
أكتب قرفا من أبناء وطني الذين
استعانوا باألعراب واألغراب عىل أبناء وطنهم
أكتب قرفا من أبناء وطني الذين
ولّــوا عىل أنفســهم االقطاعيــن الطامعني املتخمني
الجائعني
أكتب قرفا من أبناء وطني الذين
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إيران في خطر ...؟

نبيه الربجي

آن األوان ،واألحــداث
تتالحق عىل ذلك النحو،
أن نطــرق بشــفافية،
الباب االيــراين .هذا من
موقعي كصحايف دفعت
الثمــن غاليــاً ،وغالياً
جداً ،لكتابــايت املؤيدة
للسياســات االيرانيــة،
دون أن أكــون معنيــاً
بالبنيــة االيديولوجية
للنظــام .أيضاً ،كلبناين مديــن لكل من آزر املقاومة يف
اجتثــاث االحتالل ،وهي الظاهرة التاريخية ،والفذة ،يف
عرصنا.
هــذا مع اقتناعي مبا قاله الجــرال فو نغوين غياب
مــن أن العنــر البرشي هو األســاس ،ولكن هل كان
للفيتكونغ أن يطــردوا األمريكييني من بالدهم (58000
قتيــل وتدمري  10000طائرة) دون العامل املادي ،وحتى
العامل االيديولوجي ،من االتحاد السوفيايت والصني؟
عــى مدى األربعة عقود التي أعقبت الثورة ،واملواقف
العاصفة تتالحق من طهران لتظهر مدى فاعلية النظام
يف الداخل .وكان واضحاً من أقوال بعض املســؤولني أن
الطوفان الثــوري ال يقترص عىل األرض االيرانية ،لتثبت
األحداث أن أي تغيري يف معادالت املنطقة يبدو مستحيال
مــا دام النفط هناك ،وما دامت ارسائيل هناك...
أما ما حدث يف لبنان فكان االستثناء .أقرب اىل اللحظة
األســطورية وحيث كان تقهقر القوة التي ال تقهر...
دامئاً األصوات العالية من ايران ،دون أن تتوقف ،يوماً،
التعبئة االيديولوجية ،والتعبئة السياسية .لهذا صدمتنا
االخرتاقات التي حققها املوساد ألكرث األهداف حساسية
فيها .من االســتيالء عىل الوثائــق النووية اىل اغتيال
محســن فخري زاده ،وصوالً اىل سلســلة االنفجارات،
والحرائق ،التي طاولت أكرث املفاعالت أهمية.
ما صدمنا أكرث اتهام وزير الخارجية حســن أمري عبد
اللهيان الرسائيل وللغرب بالعمل الشــعال الحرب األهلية
يف بــاده ،واىل حــد تفكيكها .ال نتصور أن الجمهورية
عىل هذا املـــستوى من الهشاشــة ليتمكن اآلخرون من
فعــل ذلك ،بعدما أخفقوا يف اســتيعابها ديبلوماســياً
وعسكرياً ؟
مــا الحظناه يف اآلونة األخرية يســتدعي الكثري من
النظــر والكثري من التأمل .هل وصل النظام اىل الحائط
 ،بعدمــا كرث املنتقدون ملا دعوه «النقص يف التفاعل مع
األجيال» ،ناهيك عن «القصــور املتعمد لقراءة التغريات
التــي تحصل يف طريقة التفكري ويف طريقة الرؤية» ؟
مثة بني الفالسفة والكتاب يف الغرب (ميشال فوكو،
جــان جينيه ،روجيــه غارودي ،غانرت غــراس ،ناعوم
تشومســي  )...من افتتنــوا بالتجربة االيرانية قبل أن
يرتاجعوا ،وهم يشــتكون من «أزمة التفاعل» التي تدفع
بالتجربة ،عاجالً أم آجالً ،اىل املأزق.
آخرون مــن األصدقاء الذين عىل ب ّينــة من العواقب
الكارثية للعقوبات األمريكية يتساءلون ما كانت حصيلة
ذلك الــراع الطويل ،واملرير؟ يف رأيهم أن سياســات
االنغــاق أحدثت سلســلة من الهزات داخــل املجتمع
االيراين ،واىل حد التســاؤل ملــاذا يفرتض ببلدهم ،دون
سائر بلدان العامل ،أن يكون يف حال املواجهة مع أمريكا؟
هــؤالء يالحظون مدى مرونة القيــادة االيرانية يف
العالقات مع رجب طيب اردوغان ،وهو الذي دمر سوريا،
كــا يراقص أمــركا ،مثلام يراقــص ارسائيل .ظروف
الحصــار هي التي اقتضت ذلك .ملاذا ال تكون الرباغامتية
يف التعاطــي مع الواليــات املتحدة ما دامت الجمهورية
االســامية متتلك كل االمكانات لتكريــس معادلة الند
للند؟
ويف رأيهــم أن املســار الجيوســيايس بالديناميكية
الثوريــة اليران هو الذي حمل بلداناً عربية عىل اللجوء
أكرث فاكــر اىل الظهري األمــريك ،وحتى اىل الظهري
االرسائييل.
ولكن من يســتطيع اغفال دور املؤسسة اليهودية يف
افتعال الرصاع ،لتســتمر بلدان املنطقة يف تبعرثها؟ هذا
يندرج ،أيضاً ،يف أســاس االسرتاتيجية األمريكية ليبقى
النفط يف قبضتها كعامل محوري يف القيادة السياسية،
واالقتصادية ،وحتى القيادة الفلسفية ،للكرة األرضية...
بالشفاقية اياها ،وتأسيساً ،عىل ما قاله عبد اللهيان،
ايــران أمام التحديات األكرث خطورة منذ عام .1979
حتــاً ال ندعو اىل االنحناء أو للتبعية لالله األمرييك.
ولكن هناك أكرث من ســبيل أمام النظام لفتح األبواب مع
الداخل الذي ،بطبيعة األشــياء ،يتغري .حائكو الســجاد
ميتلكــون الكثري من الحنكة ومن طــول األناة ليعرفوا
كيف ميدون أيديهم ومتى ،وأين .آن األوان...

ســـــيــاسـ ــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ــــــة

ّ
ّ
لــــفــــرنــــجــــيــــة ؟
ســــــــــرع بــــاســــيــــل فــــــي إعــــــــــان الــــــحــــــزب دعـــــمـــــه
هــــــل
ميشال نرص
عيون العامل شــاخصة عىل الدوحة وكاس
العامل ،اما عيــون اللبنانيني فموزعة بني قطر
وفرنسا ،التي شــهدت من عىل اراضيها اعنف
هجوم بني مكونات الثامن من اذار اســتهدف
اثنــن من ركائزها االساســية ،مصيبا الثالث
بطريقــة غري مبارشة ،حيث ينتظر ان يكون ملا
حدث تداعياته يف جلســة الخميس والتي قيل
ان التيار الوطنــي يتجه اىل العزوف عن فكرة
الورقة البيضاء ،واستبدالها باحد االسامء التي
يراهــا تصلح الن تكون وفاقية ،وتنطبق عليها
املواصفات التي حددتها الورقة التي ناقشــها
النائب البــروين يف بريوت وباريس كمرتكز
لالتفاق عىل اسم.
فكل املناخــات الداخلية ،السياســية منها
واالقتصادية واملعيشية ،ملبدة وقامتة وتدفع
اىل التشاؤم .انتخابات رئاسية عالقة يف دائرة
املراوحة بني نصاب الجلسة االوىل والثانية ،وجلس ُة االنتخاب
السابعة املقررة الخميس املقبل ،لن تأيت بأي خرق ايجايب ،ذلك
ان الكبــاش الذي انفجر بني مكونات فريق الثامن من آذار من
جهة والتيار الوطني الحر من جهة ثانية ،زاد املشهد الرئايس
تعقيدا ،وصوال اىل ما يحىك عن ان شظاياه قد تصيب حكومة
ترصيف االعامل ،يف خطوة قد تفاجئ الجميع.
اوساط التيار الوطني الحر ،قالت ان ما اعلنه «الرئيس» ليس
بجديد وان كان االسلوب «فجا» ،هو الذي يرى يف بناء الدولة
األولويــة املطلقة اليوم ،من دون أن يتعارض ذلك مع حامية
املقاومة للدولة ،وقد ناقش هذه املسالة بالتحديد مع حزب الله
اكرث من مرة ،داعيا اىل تعديل وتطوير ورقة تفاهم مار مخايل
يف هذا االتجاه ،حتى ان «الجرنال» تحدث يف الســياق نفسه
عشية مغادرته القرص الجمهوري ،مبديا عتبه عىل حزب الله

هــــــل الــــــتــــــوافــــــق صــــعــــب بــــيــــن مــــــعــــــراب ومـــــيـــــرنـــــا الـــــشـــــالـــــوحـــــي ؟
فادي عيد
يبــدو أن «القــوات اللبنانية» باتت تتعاطــى مع «التيار
الوطني الحر» عــى قاعدة «مني ج ّرب املج ّرب عقلو مخ ّرب»
مــا يؤكد أنهــا مل تعد تأمن جانب «التيــار الربتقايل» بعدما
فقدت الثقة بقيادتــه ،نتيجة ما تصفه بالنكث باالتفاقات،
والتي كان آخرها «إتفاق معراب» الذي «قصم ظهر بعري» هذه
العالقة بشــكل نهايئ وع ّمق التباعد بني الفريقني املسيحيني
األساســيني حول كافة امللفات السياسية املطروحة ،ال سيام
اإلســتحقاق اإلنتخايب الرئايس ،بحيث أن لكلٍ منهام نظرته
ورؤيتــه لوظيفة ودور الرئيس العتيــد ،واملهام املوكلة إليه
خالل العهد املقبل.
ووفق أوســاط نيابية يف كتلة «الجمهورية القوية» ،فإن
التجربة األخرية مع التســوية الرئاسية التي أدّت إىل انتخاب
الرئيس الســابق ميشــال عون ،تدفع نحو عدم الدخول يف أي
نقــاش أو حوار مع فريقه الســيايس ،ومن هذا املنطلق ،أىت
القرار بعدم اســتقبال وفد تكتل «لبنان القوي» الذي كان ينوي
عرض ورقة أولوياته الرئاســية عىل قيادة «القوات اللبنانية»
ونوابها ومسؤوليها.
ومبعزلٍ عــن التقاطع عىل صعيد املواقف املعلنة من رفض
ظل الفراغ الرئايس
املشاركة يف أية جلسة نيابية ترشيعية يف ّ
من جهة ،وحتمية انعقاد جلســة اإلنتخاب الرئاسية بأكرثية
الثلثــن من جه ٍة أخــرى ،فإن املصادر النيابيــة «القواتية»،
ال تلحــظ وجود أي إمكانية للتفاهــم من جديد بني الفريقني
حول اإلســتحقاق الرئايس يف املرحلة املقبلة ،وخصوصاً أن
نــواب «التيار الوطني الحر» ،ما زالوا يقرتعون بورقة بيضاء،
وبالتايل ،فهم غري حريصني عىل ملء الفراغ يف موقع رئاسة
الجمهورية.
يف املقابل ،تتحدث أوســاط نيابية يف تكتل «لبنان القوي»،
عن أن األولوية لدى «التيار الوطني الحر» ،هي حامية رئاســة
الجمهورية وصالحياتها ،وعدم الســاح بحصول أي تسوية

عىل حســاب الرئاســة ،وبالتايل ،فإن تكتل «التيار» ميدّ يده
للحــوار واإلنفتاح مــع كل الكتل النيابية من أجل الوصول إىل
مقاربة اإلستحقاق الرئايس ،وقد سبق وأن قام بجولة عىل كل
يلتق كتلة «الجمهورية القوية» بسبب
الكتل النيابية ،ولكنه مل ِ
ف اىل البحث يف
رفض معراب لحصول هذا اللقاء ،علامً أنه هَدَ َ
االستحقاق الرئايس املقبل.
ولكن األوســاط النيابية نفسها ،ترى أن املشهد اليوم مييل
إىل الضبابية عىل مســتوى العالقات ما بني مرينا الشالوحي
ومعراب ،مشري ًة إىل أن االستحقاق الرئايس قد وصل إىل مفرتقٍ
هام ،وهناك أكرث من ســؤال مطروح عىل مســتوى ما ينتظر

مــــــولــــــوي  :يــــجــــب أن نـــــكـــــون حــــــذريــــــن مــــــن عــــــودة
ّ
اإلرهـــــابـــــيـــــة ...وال دالالت ع ــل ــى اغ ــت ــي ــاالت
الــعــمــلــيــات

ً
أالن عون  :التيار لم يرشح أحدا للرئاسة
ويمكن أن يــكــون بـــارود أحــد االحــتــمــاالت

إعترب عضو كتلة «لبنان القوي» النائب أالن عون ،ان «خيارنا
اال نصوت تصويتاً شــكلياً بل ان يتــم التحضري له مع الكتل
األخــرى وحقنا ان نصوت بالورقة البيضاء ال ان نعطل نصاب
الجلسات».
ورأى يف حديــث تذاعي ،انه «مل يتبني ان هناك مرشــحاً
أصبحت لديه فرصة جدية لالنتخاب وحتى ترشــيح النائب
ميشال معوض دخل يف حال من املراوحة» ،مضيفا «معادلتنا
ليست جربان باسيل أو ال احد ونريد ان تنضج فكرة شخصية
توافقية من دون الدخول ببازار األســاء ،واذا تبني ان هذه
الشــخصية ميكــن ان تكــون من داخل التكتــل أو خارجه
سنؤيدها».
وإذ اعترب عون «ان املعارضة تطرح ترشيح معوض كالخط
 29وهــي تريــد الرتاجع عنه الحقاً ،لفت اىل ان «أحداً مل يعلن
ترشــيح باسيل للرئاسة» ،مضيفا «حقه ان يرتشح وحالياً ما
من ظروف تســمح برتشيحه ،وميكن لهذه الظروف ان تتغري
أو ال لكن هناك ظروفا سياسية عاطلة».
وشدد عون عىل انه «ال ميكن االستمرار يف الفراغ اىل ما ال
نهاية ،فاملشكلة اليوم سياسية وأفق الفراغ ال ميكن ان يكون
طويالً ولن نكون جزءاً منه» ،موضحا ان «العامد ميشال عون
أىت مبعركة رشاكة لتصحيح التعاطي مع املسيحيني يف النظام
الســيايس كله ،فيام اليوم يوجد توازن متثييل مســيحي ولو
اتفقت الكتلتان املســيحيتان والتفتا حول مرشح واحد ال يقدر
أحد ان يتجاوزه» .
ورأى ان «مــن حــــق كل فريق ان يأخذ تطمــــينات من
مرشــــحه ،وكتيار نريد رئــــيساً يرتاح له الجميــع وان
يتفاهم مع حزب الله عىل سالحه بواقعية وبشكل مسؤول»،
جازما ان «التيار مل يرشح أحداً للرئاسة وميكن ان يكون زياد
بــارود أحد االحتامالت التــي يوافق عليها التكتل اذا تأمنت له
الظروف».
وختــم عون« :ان حزب الله ممثل ورشيك يف البلد يف البعد
الداخيل أما يف البعد الخارجي فهو جزء من محور فيه صعوبة
يف فصل الساحات بعضها عن بعض».

يف هذا امللف ،رغم ان التيار يتفهم الخصوصية الشــيعية عند
مقاربة تلك املســائل ،كاشــفة ان النائب باسيل ال يسعى اىل
عرقلــة االتفاق او «خربطته» بل عىل العكس فان عزوفه جاء
ليســهل االتفاق حول اســم يحظى بدعم الجميع ،ملمحة اىل
انه ســيكون لباسيل قريبا كالم يوضح فيه املالبسات طارحا
السيناريوهات.
مصادر مقربة من الثامن من آذار اشــارت اىل ان ما حصل
خلــط االوراق قبل وقتها ،وهــو يحتاج اىل متابعة ومعالجة
بروية وحكمة ،نتيجة ما ســببه من ارتــدادات داخل جبهة
املامنعة ،كاشفة ان حارة حريك اطلقت سلسلة من االتصاالت
نجحــت يف احتواء الســجاالت وعدم تطورهــا بني جمهور
الطرفــن عىل وســائل التواصل االجتامعــي ،بعدما تجاوب
الطرفان.
وتابعــت املصــادر بان خطوة رئيس التيــار الوطني الحر،

فرضــت ايقاعها عىل اجندة الحزب ،الذي بات
يف موقــف حرج ،حيث علم ان الجهات املعنية
تدرس كل االحتامالت وتداعياتها ،خصوصا ان
انتقال التيــار الوطني الحر اىل املعارضة ،يف
حــال حصل ،ال ميكن ان يجاريه فيه حزب الله
مع انطالقة العهــد الجديد تحت اي ظرف من
الظروف.
ورات املصــادر ان حــارة حريك كانت ترغب
بان تتــم مقاربة امللف الرئــايس من البوابة
املسيحية ،من خالل اتفاق مسيحي  -مسيحي،
عىل ان تبقى بعيدة عن الواجهة ،بعدما نجحت
تجربــة الرئيس عون عىل هذا الصعيد ،وهو ما
دفــع بامني عام حزب الله اىل التأكيد اكرث من
مرة ان الحزب لن يكون له مرشح امنا سيختار
من بني املطروحني ،وســليامن بيك من بني ابرز
االسامء املرشحة.
فهــل وقعت الحارة يف إحراج بني حليفيها؟
وكيــف ســتخرج منه؟ هل «خربط» باســيل
حسابات الحزب وكيف سيتعاطى مع هذا املعطى الجديد؟ وهل
وضع الحزب يف الحســبان عدم قدرته عىل إقناع «الصهر»؟
وما هو مســتقبل العالقة بني الحزب والتيار يف هذه الحال؟
هل ما حصل مناورة مدروسة وتوزيع أدوار لتمرير بيك زغرتا
دون كرس صهر الرابية؟
امللــف الرئايس متوقــف عند اإلجابة عن هذه األســئلة،
فاملســألة مل تعد مسألة نصاب ودســتور بل ما هو مستقبل
العالقــة بني الرابية وحارة حريك إذا ما قرر باســيل الذهاب
ابعد يف املواجهة وطرح ترشــيحه كامر واقع؟ فهل يســارع
الحزب اىل الحســم اوال مخاطرا باعــان تاييده لبيك زغرتا؟
حتى الساعة ال مؤرشات يف هذا االتجاه والطرفان املعنيان يف
بنشــعي والحارة يلتزمان الصمت .وهنا تكمن املصيبة املأزق،
والباقي تفاصيل تقنية.

أشــار وزير الداخليــة يف حكومة ترصيف األعامل
بســام مولــوي ،يف ترصيحــات لقنــاة «الحــدث»
الســعودية ،إىل أنّه «من الواجب أخذ الحيطة والحذر،
وكشــفنا  8خاليا إرهابية كانــت تخطط لعمليات عىل
كافة األرايض اللبنانية».
ولفــت إىل أنّــه «يجب أن نكــون حذرين من عودة
حا
العمليات اإلرهابية وال دالالت عىل اغتياالت» ،موض ً
أنّه «رغــم ظروفنا أجهزتنا لديها الوعي الكايف».
وكانت ذكرت شــعبة العالقــات يف املديرية العامة
لقــوى األمــن الداخيل ،أنه «عىل الرغــم من الظروف
االقتصاديــة الصعبة التي متر بهــا البالد والتداعيات
الســلبية الناجمة عنهــا ،والتي اصابت بصورة خاصة
مؤسسة قوى األمن الداخيل يف مختلف املجاالتّ ،
إل أنّ
ّ
املؤسســة
ذلك مل يؤثر مطلقاً يف الجهود املضنية لهذه
ّ
يف ســبيل الحفاظ عىل أمن لبنان واستقراره وسالمة
املواطنني واملقيمني عىل أراضيه».
وأشــارت الشــعبة ،اىل أنــه «بنتيجــة املتابعــة
االســتعالمية وامليدانيــة ،التي تقوم بهــا القطعات
املختصة يف الشــعبة لجهة املتابعة الجدّ يّة لنشاطات
ّ

الخاليا اإلرهابية وبصور ٍة
خاصة تلك املرتبطة بتنظيم
ّ
داعش اإلرهــايب ،متكّنت
هذه الشــعبة مــن تنفيذ
عمليات نوعية اســتباقية
دقيقــة خــال صيف عام
( ،2022اعتباراً من شــهر
متوز لغاية شــهر ترشين
األول) ،أســفرت عن رصد
وتحديــد وتوقيــف مثاين
خاليــا إرهابية يف مختلف
املناطق اللبنانية (البقاع –
بريوت – الشامل  -الجنوب
– جبــل لبنــان) ينتمــي
أعضاؤها إىل تنظيم داعش
اإلرهايب».
«تبي بعد
وأوضحــت أنه
ّ
التحقيــق معهم تخطيطهم
للقيــام بعمليــات إرهابية
تســتهدف مراكز عسكرية
وأمنيــة وتج ّمعــات دينية
ومدنيــة مختلفة .وبلغ عدد موقويف هذه الشــبكات،
ثالثني إرهابياً غالبيتهم من الجنسية اللبنانية ،وآخرين
من الجنســ ّيات السورية والفلســطينية وإرهايب من
الجنســية املرصية ،وقــد أحيلوا جميعــاً إىل القضاء
املختص».
«تبي من خالل التحقيقات معهم ،أنه
ولفتت اىل أنه
ّ
خالل تواصلهم مع قيــادات التنظيم يف الخارج كانوا
يطلبون تسهيل أمر خروجهم من لبنان للذهاب والقتال
يف ســوريا أو العراق ،فكانوا يشدّ دون عىل البقاء يف
لبنــان بغية تنفيذ أعامل إرهابيــة فيه ،كون الظروف
يف هذا البلد قد أصبحت مؤاتية لذلك» ،مشــر ًة اىل أن
«هذه املديريــة العا ّمة مل تُعلن عن هذه التوقيفات يف
حينه ،لعلمها أن ذلك قد يؤثّر ســلباً يف حركة الس ّياحة
وموســم االصطياف .وأكدت أن هذه اإلنجازات ليست
ّ
املؤسســة ،واألجهزة
إل دّليل واضح عىل جهوزية هذه
ّ
األمنية األخرى ،ملكافحــة العمليات اإلرهابية وجميع
أنــواع الجرائم ،بالرغم من كل الظــروف الصعبة التي
مير بها الوطن».

الســاحة الداخلية من أخطار وتحديات عىل أكرث من مستوى
وليس فقط اإلستحقاق الرئايس ،ولذا ،فإن كل األطراف ستكون
أمام مسؤولياتها الوطنية ،والتي ستحتم التواصل والتعاون من
أجل مواجهة املرحلة املقبلة.
مم تقدم ،تعترب األوســاط النيابية نفســها ،أن
وانطالقاً ّ
التالقــي عند املوقف نفســه من الترشيــع والفراغ والنصاب
القانوين النتخاب الرئيس ،يشــكل معادلة واقعية ،ولكن ذلك
ال يعنــي أن تطــور املوقف إىل حــوار أو تواصل مبارش حول
اإلســتحقاق الرئايس بالدرجــة األوىل ،مطروح يف اللحظة
الراهنة.

مــيــقــاتــي وصـ ــل الـ ــى الـــدوحـــة تــلــبــيــة لــدعــوة
ح ــض ــور حــفــل افــتــتــاح بــطــولــة كــــأس الــعــالــم

ميقايت لدى وصوله

وصل رئيس الحكومة نجيب ميقايت اىل الدوحة مســاء امس ،تلبية
لدعوة رســمية لحضور احتفال افتتاح بطولة كأس العامل( FIFAقطر
 .)2022ويضــم الوفد اللبناين وزير الشــباب والرياضة جورج كالس
ووزير السياحة وليد نصار.
وكان يف استقبال الرئيس ميقايت والوفد اللبناين ،لدى وصوله مطار
حمد الدويل ،وزير الدولة القطري الشيخ فهد بن فيصل آل ثاين ورئيسة
البعثة اللبنانية اىل دولة قطر السيدة فرح بري .

ســـــــلـــــــيـــــــم عــــــــــــــــرض مــــــــــــع رســــــتــــــم
ً
ّ
ســـــيـــــاســـــيـــــة وعـــــســـــكـــــريّـــــة
شـــــــــؤونـــــــــا

سليم مستقبالً رستم
زار النائب احمد رســتم وزير الدفــاع يف حكومة ترصيف األعامل
موريس سليم ،وبحث معه يف شؤون سياسية.
وعرض رســتم مع وزير الدفاع ملعاناة العسكريني بعامة والعكاريني
بخاصة ،من نواح عدة أهمها التكاليف الباهظة للمواصالت ،مشددا عىل
«رضورة تحسني ظروف العسكريني واملتقاعدين» ،وقال« :أوضح معاليه
أنه استحدث منذ مطلع العام بدل نقل للعسكريني هو مليون ومئتا ألف
لرية شــهريا» .وشــدد رســتم «عىل ثقة الناس باملؤسسة العسكرية
والقضاء» ،اذ ان «املؤسسة العسكرية والسلك القضايئ ركنان أساسيان
من أركان الدولة وثباتها».
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ً
طريق ترســــــيم الحــــــدود البحرية مع ســــــوريا وقبــــــرص غير ســــــالك حاليا ..فــــــي انتظار نضوج التســــــوية
هل يحتــــــاج إنجاز االتفاقية الى دخول وســــــيط روســــــي رغــــــم انســــــحاب «نوفاتيك» من الكونســــــورتيوم ؟
دوليل بشعالين
ال يُخفى عىل أحد أنّ ترســيم الحدود البحرية مع قربص
وســوريا ســتكون أســهل من الرتســيم الذي حصل مع
التوصل
العدو اإلرسائييل واســتلزم ســنوات اىل أن جرى
ّ
اىل توقيــع االتفاقيــة يف  27ترشين األول الفائت برعاية
يتم يف الوقت نفسه
أممية ووســاطة أمريكية .غري أنّه لن ّ
ظل الشغور
بالســهولة التي يعتقدها البعض خصوصاً يف ّ
ظل عدم
الرئايس الذي تشــهده البالد منذ  3أســابيع ،ويف ّ
وضوح العالقة السياسية مع سوريا منذ بداية األزمة فيها
يف آذار من العام  2011وتعليق عضويتها يف جامعة الدول
العربية يف ترشين الثاين من العام نفسه .فهل ميكن إجراء
املفاوضــات وإنجاز االتفاقية بني األطراف الثالثة من دون
الحاجة اىل وســيط ،عىل ما يُفرتض ،بني دول صديقة؟!
ترى أوســاط ديبلوماســية عليمة بأنّ حكومة ترصيف
األعامل الحالية ال تبدو مســتعجلة لتوقيع اتفاق الرتســيم
مع قــرص لتصحيح خط الحــدود البحري من  1اىل ،23
حكامً التوافق مع سوريا ال سيام عىل النقطة
كونه يتطلّب ُ
 7شــا الً التــي تعني األطراف الثالثــة .وإذا كانت قربص
مســتعدّ ة ملناقشة املستجدّ ات مع لبنان ال سيام بعد توقيعه
اتفاقية ترســيم الحدود البحرية مــع الجانب اإلرسائييل
بوســاطة أمريكية كونها منخرطة يف إنتاج النفط والغاز
يف منطقة الرشق األوســط التي تح ّولت اىل وجهة جديدة
للــدول األوروبية لتأمني هاتني املادتني لشــعوبها ،غري أنّ
ســوريا ليست كذلك ،عىل ما يبدو ،كونها منشغلة بشؤونها
الداخليــة ،ولديهــا بعض التحفّظات التقنية والسياســية
تجــاه لبنان .ولهذا جــرى تأجيل موعد اجتــاع الوفدين
اللبناين والســوري للبحث يف مســألة الرتسيم الذي كان
مقــ ّرراً يف  26ترشيــن األول الفائت أي قبل يوم من توقيع
اتفاقية الرتســيم مع العدو اإلرسائييل.
التوصل اىل اتفاق رسيع بني االطراف
واستبعدت بالتايل
ّ
الثالثــة مــن دون عقد إجتامعات ثالثيــة وتكثيفها كون
اإلتفاقيــة تتطلّــب الخوض يف الكثري مــن األمور الفنية
والتقنيــة ،قبــل الحديــث يف السياســة ويف نتائج هذه
كل من الدول املعنية .ففرصة التســوية بينها
االتفاقية عىل ّ
جل اىل ما بعد انتخاب
مل تنضــج بعد ،ما يجعل املســألة تتأ ّ
الرئيس الجديد للجمهورية وتشــكيل حكومة جديدة تعمل
عــى وضع بيانها الوزاري ،وتبدأ بالعمل عىل أساســه يف

كل العناوين املعلّقة والتي تحتاج اىل
ّ
حلول جذرية.
وتســاءلت األوساط نفســها إذا
ما كانت مســألة تحريك املفاوضات
بني األطــراف الثالثــة تتطلّب تدخّل
وســيط ما ،قد يكون روســيا أو أي
دولة فاعلة أخرى يف املنطقة ،سيام
وأنّ روســيا أعربت عــن جهوزيتها
حل
للتوصل اىل ّ
للتدخّــل واملســاعدة
ّ
للنــزاع الحدودي ،رغم أنّ هناك معامل
حدوديــة واضحــة وفقــاً للقانون
الــدويل ،عــى عكس مــا كان يف
الجنوب ،مع «اإلرسائييل» .ولكن هل
تريد روســيا فعــاً الخوض يف هذه
الوســاطة ،بعد أن بدأت بسحب يدها
من لبنان شــيئاً فشيئاً من لبنان ،مع
«سيطرة» الواليات املتحدة عىل بعض
املفاصــل الداخلية ،وإن كانت ال تزال
موجودة بق ّوة يف سوريا؟!
وعقّبــت األوســاط ،بــأنّ خــر
دليــل عىل ذلك هو إنســحاب رشكة
الحق غري املشــغّل ،يف آب
«نوفاتيــك» الروســية ،صاحب
ّ
الفائت أي قبل نحو شــهرين من توقيع إتفاقية الرتسيم مع
العدو اإلرسائييل ،من «كونسورتيوم» الرشكات الذي ل ّزمته
الحكومة اللبنانية أعامل اإلستكشاف واإلنتاج يف البلوكني
 4و 9يف امليــاه البحرية اللبنانية ،يف العام  .2017وأبلغت
الســلطات اللبنانية «نوفاتيك» الحقاً بأنّها استحوذت عىل
حصتهــا يف االتفاقيتني املعقودتني مــع التحالف والبالغة
ّ
 ،%20بعــد تنفيذ أحكام التنازل الجربي املنصوص عليها يف
كل من «توتال» الفرنســية،
املادة  36.2منهام .فيام متتلك ّ
و»إيني» اإليطالية  %40بعيد اً عن النســبة الروســية التي
نالتهــا الحكومــة اللبنانية .وقد جــرى تكليف هيئة إدارة
كل من
قطاع البرتول بـ «إدارة نســبة مشــاركة الدولة يف ّ
الحق اآلخرين أي «توتال»
االتفاقيتــن والعمل مع صاحبي
ّ
و»إينــي» بعــد إنفاذ التنازل الجربي عــى بحث الرتتيبات
املالية والتشــغيلية العائدة لتنفيذ األنشــطة البرتولية يف
الرقعتني  4و.»9
وفيام يتعلّق بأألسباب التي أدّت اىل انسحاب «نوفاتيك»،

أشــارت األوســاط عينها اىل أنّ الرشكة الروســية عزت
اتخاذهــا هــذا القرار اىل األوضاع يف روســيا يف أعقاب
العقوبات األمريكية عليها .وال يُعرف إذا ما كانت واشــنطن
قد ضغطت عىل روســيا لإلنسحاب من «نفط رشقي البحر
املتوسط» ،ال سيام بعد حربها عىل أوكرانيا ،ووقف
األبيض
ّ
تصديرها النفط والغاز اىل الدول األوروبية .ولهذا قد يكون
من الصعب عىل روســيا حالياً أن تكون وســيطاً بني لبنان
وســوريا وقــرص إلنجاز اتفاقية الرتســيم بني األطراف
الثالثــة ،او أن تتدخّل يف ملف إعادة النازحني الســوريني
اىل بالدهــم ،عىل ما فعلت منذ ســنوات من خالل املبادرة
الروســية بشأن إعادتهم اىل مناطقهم يف سوريا ،من دون
أن تلقى أي تجاوب ال من املفوضية العليا لشــؤون الالجئني
يف لبنــان ،وال من املجتمع الدويل تجاه مبادرتها هذه .وقد
عملــت عىل تحقيق عودة ألكرث من  270ألف نازح ســوري
بالتعاون والتنسيق مع مدير عام األمن العام اللواء ابراهيم
ع ّبــاس الذي نظّم  18حملة «عــودة طوعية» منذ منتصف
أواخر العام  ،2017كام جرى تســهيل عودة السوريني عرب
املراكز واملعابر الحدودية وتســوية أوضاعهمّ ...
إل أنّ عدد

ّ
«الحرة» خارج ســــــلطة حــــــزب الله
ترويج فــــــي أميــــــركا للمنطقــــــة
و«االحتــــــال اإليرانــــــي» ...فهــــــل البدايــــــة بـــــــ «األمــــــن الذاتي»؟
كامل ذبيان
يف ظل «الفــوىض الخالقة» التي
يعيشها لبنان ،منذ «الحراك الشعبي»
يف  17ترشيــن االول  ،2019تظهــر
طروحات سياســية وحزبية ،تعيد
تذكري اللبنانيــن مبا كان معموالً به
يف اثناء الحرب االهلية التي دامت نحو
 15ســنة ،كأمن «املجتمع املسيحي»
والتقســيم والفدرالية واالدارة املدنية
وانتهت سخونتها ،لتبدأ باردة منذ العام
 ،2005حيث مير اللبنانيون بأســوأ
االزمات بعد سنوات من السلم االهيل
املفروض ،واالستقرار النقدي املزيف.
فخالل السنوات العرش االخرية وما
قبلها ،كان الوضع يتجه نحو الكارثة
اكرث ،وهذا ما ترسمه «سيناريوهات»
خارجية ملســتقبل لبنان عن مرحلة خطرة تنتظره،
اذا مل ينتظم عمل مؤسســاته الدستورية بانتخاب
رئيس للجمهورية ،وتشــكيل حكومة جديدة تقوم
باصالحــات بنيوية يف نظامه الســيايس ،كام يف
هيكله االقتصادي ،القائم عىل القطاع املرصيف املتعرث
بسبب اســتدانة الحكومات املتعاقبة فيه ،من اجل
تسديد العجز يف موازنته املرتتب عن الديون وفوائدها
والكهرباء ورواتب القطاع العام ،اضافة اىل الفساد
والهدر ونهب املال العام ،وعدم اعتامد خطة اقتصادية
تقــوم عىل االنتــاج ،وجذب مســتثمرين للزراعة
والصناعة كام السياحة ،والتوقف عن االرتكاز عىل
نهج الخدمات.
كل هذه املسببات ادت اىل االنفجار الشعبي ،تحت
مسمى زيادة رســم عىل مكاملات الهاتف الخليوي،
ومنه توســعت ما ســمي «ثــورة» اىل مطالب غري
مربمجة ،وخارج سياق اهداف اي ثورة ،التي مل تنتج
التغيري يف النظام الســيايس وال تحقيق اصالحات
اقتصادية ،وفق قراءة سياســية ملسار «الثورة» التي
انتهت قبل ان تولد دون برنامج وقيادة ومسار لبنان

نحو«الفوىضالخالقة»،وهوقطاعامرييك،يستخدم
يف كل بلد ال يخضع للرشوط السياســية االمريكية،
ولبنان يشكل منوذجا لعدم امتثاله االوامر االمريكية،
باحراز املقاومة انتصارا عىل العدو االرسائييل ،الذي
يقع امنه من امن الواليات املتحدة االمريكية ،وتعتربه
قاعدة عسكرية متقدمة لها يف املنطقة.
فمــع االنحالل الــذي اصاب مؤسســات الدولة
واالفقــار الذي لحق باملواطنــن اللبنانيني ،وتراجع
الخدمــات الكهربائية واملائيــة والهاتفية ،وتوقف
القضاء عن العمل ،والتفلت االمني الحاصل من اعامل
قتل ورسقة وســلب وانتشار املخدرات ،بدأت تتسلل
افكار ومامرســات تعيد مشــهد ما كان حاصالً يف
اثناء الحرب ـ الفتنة.
ويف هذا االطار ،فــان دعوة رئيس حزب الكتائب
ســامي الجميل ،اىل «الطالق» مع «حزب الله» ،وان
رسها مرجع حزيب عىل
يسري كل فريق يف طريقه ،ف ّ
خصومة سياســية مع الكتائب ،بأنها دعوة مبارشة
اىل «الفدرلة» التــي ال ينكرها رئيس حزب الكتائب،
والذي كان وقبل ان يعود اىل الحزب ،صاحب شــعار
«لبناننا» ،وحاول انشــاء تيار له ،وهو ما زال عند هذا

الشعار ،بان «لكم لبنانكم ولنا لبناننا»،
وليس كام طرحــه االديب النهضوي
جربان خليل جربان ،بل كام رآه بشــر
الجميل الذي اسس «القوات اللبنانية»،
ليقيم «الدويلة املسيحية» من «جرس
كفرشــيام اىل جرس املدفون» ،وهذا
ما يتطابــق مع طروحات ســامي
الجميل ،والعقل الذي يتحكم «بالحالة
االنعزاليــة» حيــث القــاه ابن عمه
نديــم ،عرب احياء ما يســمى «االمن
الذايت» و»املجتمع املسيحي» بحامية
االرشفية ،من اعامل الرسقة والسلب،
وهو الشــعار الذي رفــع قبل اندالع
الحرب االهلية ،عندما بدأ حزب الكتائب
يتسلح بوجه «السالح الفلسطيني»
الذي كان بعض املتفلت منه ييسء اىل
املســألة الفلسطينية ونضال الشعب
الفلسطيني املتمسك بارضه وحق العودة اليها.
وتتحدث املعلومات ،ان مكانا يتجمع فيه اشخاص
قــرب فندق «غربيال» القريب من حي بيضون وبرج
رزق ،يف اســتعادة لخطوط التــاس اثناء الحرب،
حيث يشــكل هذا التجمع الخط االمامي للدفاع عن
االرشفيــة ،التي تم تجنيد افراد تحت اســم «امان»،
للسهر وتسيري دوريات يف االحياء ،وهذا ما ظهر يف
االعالم ،ويتقدم نديم الجميل هؤالء الشباب للحامية
تحــت عنوان فقدان االمن الرســمي ،ليتقدم «االمن
الذايت» ،وهو يالقي ما طرحه سامي الجميل بان «لنا
لبناننا» ،وهو ما يتم الرتويج له يف الدوائر االمريكية
عرب وليد فارس الذي عمل يف حملة الرئيس االمرييك
السابق دونالد ترامب ،والذي يدعو اىل اقامة «املنطقة
الحرة» ،التي تكون خارج ســيطرة «حزب الله» او ما
يسمونه «االحتالل االيراين» اذ يصب هذا الطرح يف ما
يرسم للبنان من خطط ومشاريع و»سيناريوهات»،
مع اســتمرار االنهيار يف الدولة ومؤسساتها ،وكلها
تنبىء بان لبنان مقبل عىل ما هو خطر يف ظل لعبة
االمم ،ورصاعات الدول.

النازحني السوريني يف لبنان ال يزال حتى اآلن
مليونني و 80ألفاً رغم األوضاع االقتصادية
واملالية واملعيشــية غري املسبوقة التي مت ّر
بها البالد.
وذكرت األوســاط بأنّه ال بــدّ من انتظار
نضــوج التســوية اإلقليميــة والدوليــة
وانعكاســها عىل الوضع يف ســوريا ،كام
يف لبنــان .عندئــذ تتوضــح الصورة أكرث
بالنســبة اىل التعاطي السيايس بني البلدين
وعىل أي قاعدة ،ال ســيام بعد انتخاب رئيس
الجمهورية وتشــكيل الحكومــة الجديدة
التي ســتُحدّ د سياستها الخارجية مع جميع
الــدول .علامً بــأنّ اللجنة املعنيــة بعملية
ترسيم الحدود البحرية مع قربص وسوريا
يرأســها حالياً وزير األشغال العا ّمة والنقل
عــي حم ّية يف حكومــة ترصيف األعامل،
الــذي وعد بعقد اإلجتامعات ملقاربة األمور
كل من قربص وسوريا
بشــكل هادىء مع ّ
وملصلحــة جميــع البلدان وفــق القوانني
العامليــة ووفق القانــون اللبناين ،وأنّه لن
رس ع يف هذا املوضوع ،بل ســيأخذ الوقت
يت ّ
كل األطراف .وقد عقد
الــكايف للقيام بقراءة عملية تريض ّ
اجتامعــاً مــع الوفد القربيص غــر أنّ اإلجتامع مع الوفد
جل يف اللحظة األخرية.
السوري تأ ّ
أ ّما املنطقة البحرية املتنازع عليها مع ســوريا فتتخطى
مســاحتها الـــ  900كلم ،2عىل ما تفيــد املعلومات ،ومن
شأن ترسيم الحدود البحرية بني لبنان وسوريا أن يؤثّر يف
اإلحداثيات التي عىل أساســها سيجري ترسيم الحدود مع
قربص .ولهذا ال بدّ من االتفاق مع ســوريا كمدخل اسايس
للتوصل اىل اتفاق مع قربص .ويعود الخالف بشأن املساحة
ّ
الواقعة عند الحدود الشاملية للبنان إىل العام  ،2011حيث
كل طرف خطّاً حدودياً مختلفاً عن اآلخر ،وهام خطّان
اعتمد ّ
متداخالن بينهام ،األمر الذي شــكّل منطقة متنازعا عليها.
وأثري الخالف مجدد اً يف العام  ،2021بعد أن منحت دمشــق
ترخيصاً لرشكة طاقة روسية لبدء عمليات التنقيب يف تلك
ٍ
وقت يتطلّع فيه لبنان حالياً إىل اإلستفادة من
املنطقة ،يف
ثروته النفطية كامل ًة يف البحر املتوســط لتحسني وضعه
االقتصادي واملايل املنهار.

وزيــــــر العدل حول «ملف املرفأ»  :ال أحد يملك املعطيات !
إستقبل البطريرك الكردينال
مار بشارة بطرس الراعي وزير
العــدل يف حكومة ترصيف
األعامل هرني خــوري الذي
قال بعد اللقاء« :زيارة غبطته
رضورية يف كل األوقات ،وقد
أحببت يف هذه املناســبة أن
أضع غبطته يف أجواء العدلية
والتطــورات الحاصلة لجهة
اعتــكاف القضــاة والجهود
املبذولة يف هــذا الخصوص،
وأنا دامئاً أسعى لكل ما يريض
الجسم القضايئ ،ومن الطبيعي
يف ظــل الظروف االقتصادية خوري يزور الراعي
الصعبــة التي نعيشــها أن ال
الحقيقــة ،ولكن التطورات هي ملك القايض
يجب».
كام
بواجباته
يستطيع القايض القيام
املرشف عىل امللف فال أحد ميلك املعطيات وأنا
مدى
يف
غبطته
وضعــت
وأدرف« :وقــد
ال أســمح لنفيس أن أسأل أو أطلع عىل امللف،
القريب
يف
طبيعتها
اىل
األمور
إمكانية إعادة
وقد توقف العمل يف امللف ألن لكل شــخص
القضايئ
الجســم
أن
اليقني
عىل
العاجل ،وأنا
اســراتيجيته ويطبقها بطريقته القانونية
كام
بواجباته
للقيام
املســؤولية
من
عىل قدر
بغض النظر عن أحقية ما يقوم به ،فهذا أمر
طبيعتها
اىل
األمور
تعــود
أن
وأمتنى
يجــب،
نرتكه للمحكمة.
غبطته
أحب
الــذي
الثاين
الشــق
أما
قريباً.
أما عــن الخطة التي يعمــل عليها إلقناع
وقد
بريوت،
مرفأ
ملف
فهو
عنه
اإلستفســار
القضــاة بالعودة اىل عملهــم ،فقال« :أعمل
أعطيتــه ما أملك من معلومات ألن امللف ليس منــذ فرتة عىل تأمني ما يــريض القضاة يف
يف يدي ،وتناقشــنا يف أمــور حياتية أخرى ظــل الظــروف الصعبة التي ميــر بها البلد،
يعاين منها اللبنانيون ،وعىل أمل أن أعود قريبا وقد اســتطعت التوصل اىل ما يريض الجسم
لزيارة الرصح».
القضايئ ،ونأمل أن تعود الحياة اىل طبيعتها
ميكنه
تطمينات
أي
عن
ســؤال
ورداً عىل
يف أقرب وقت ممكن».
مرفأ
تفجري
ملف
يخــص
ما
يف
يقدمهــا
أن
وأكــد أن «غبطتــه يهمه أن يســود العدل
معرفة
الجميــع
حق
«مــن
قال:
بــروت،
والعدالة».

ُّ
جعجــــــع  :تســــــتر البعــــــض خلــــــف شــــــعار التوافق
لتأميــــــن مشــــــروعه اإلقليمــــــي يوقع البــــــاد بالفراغ

روابــــــط التعليــــــم الرســــــمي بعــــــد لقائهــــــم بــــــري  :لإلســــــراع بصــــــرف
بــــــدل النقــــــل وتحرير الرواتــــــب وصناديــــــق املدارس من ســــــقف الســــــحوبات

عرض رئيس مجلس النواب نبيه
بالدفع الفــوري لبدل النقل املتأخر
بري لالوضــاع الرتبوية ومطالب
وذلــك خالل األيــام القادمة وقبل
املعلمــن يف قطاعــات التعليــم
نهاية األسبوع .كام طالبه باإلرساع
الرسمي الثانوي واألسايس واملهني
بإعداد جــداول الرواتــب الجديدة
ومطالب املتعاقديــن ،وذلك خالل
ورصفها بشــكل منتظم كل شهر.
لقائه يف مقر الرئاســة الثانية يف
وطالــب باإلفراج الفوري عن كافة
عني التينة وفداً موســعاً من روابط
القروض الخاصة بــوزارة الرتبية
والعمل عــى دفع الحوافز الجديدة
التعليم الرسمي الثانوي واألسايس
بالرسعة املمكنة لكافة األســاتذة
واملهني ولجنة املتعاقدين يف التعليم
واملعلمني واملتعاقدين.
األســايس ،بحضور عضــو كتلة
كام اتصل الرئيس بري بحاكمية
«التنمية والتحرير» النيابية النائب
(حسن ابراهيم) مرصف لبنان ،مطالبا إياهم بالضغط
				
أرشف بيضون واملســؤول الرتبوي بري ووفد روابط التعليم
عىل املصارف يف سبيل رفع سقف
املركزي يف حركــة «أمل» الدكتور
الحوافز الجديــدة لألســاتذة واملعلمني بالرسعة
الســحوبات للمدارس والثانويات
عيل مشيك.
وكانت عرضت روابط التعليم الرســمي الثانوي املمكنة.
واملعاهد وتحرير الرواتب كاملة للمعلمني واألساتذة،
رابعا :عدم تقيد السحوبات من صناديق املدارس مالكا ومتعاقدين.األسايس املهني ،يف بيان ،املطالب وهي:
أوال :رصف متأخرات بدل النقل خالل األســبوع واملعاهد والثانويات بســقف محدد من املصارف منوكلــف رئيس مجلس النواب بيضون باملتابعة مع
أجل متكينها من تســديد الكلفة التشــغيلية وعدم رؤســاء الروابط يوم األربعاء املقبل مراجعة وزارة
القادم وعدم االنتظار حتى نهاية الشهر.
ثانيا :انتظام دفع الرواتب مع بداية كل شــهر ،تقيد املصارف لســحب الرواتــب وامللحقات للمالك املاليــة ومرصف لبنان لتنفيذ ما تــم االتفاق عليهإضافــة إىل بدل النقل لكافــة املتأخرات عن العام واملتعاقدين ورصفها دفعة واحدة.
خــال االتصاالت والعودة إليــه إلبالغه بالنتائج.
خامســا :إقرار قانون العقد الكامل وبدل النقل ووعد الرئيس بري الروابط بإجراء ورشة ترشيعيةاملايض.
ثالثا :مطالبة وزير املالية باإلفراج عن القروض والضامن الصحي للمتعاقدين.يف القريــب العاجل ،عنوانها تربوي إلقرار القوانني
من جهته ،اتصل الرئيس بري بوزير املالية وطالبه الالزمة للقطاع الرتبوي مالكا ومتعاقدين.
الخاصة بوزارة الرتبية ليك تستطيع الوزارة رصف

جعجع يلقي كلمته
أكّد رئيس حزب الق ّوات اللبنان ّية ســمري
جعجع« ،أن وقوع الفراغ الرئايس أساســاً
وســبب اســتمراره اليوم مردّه إىل سببني:
األول أن هنــاك مــن يــدرس خطواته يف
مســألة انتخابات رئاســة الجمهور ّية من
منطلقــات ال عالقة لها بلبنــان ،وال يعري
ين
بذلك أي أهم ّية ملصلحة الشــــعب اللبنا ّ
أو املصلحة الوطن ّية العليا وإمنا جل ما يه ّمه
هــو مصالحه الخاصــة ومصالح املرشوع
اإلقليمــي الذي يرتبط بــه ارتباطاً عضوياً،
ويتســر خلف شعار التوافق من أجل تربير
ّ
فعلته هذه .أما الســبب الثــاين فهو حالة
االنتظــار لتطــورات يعتمدها البعض اآلخر
وال نعرف ماهيتها».
كالم جعجــع جاء خالل لقائــه وفداً من
دائرة «بــروت الثانيــة» االنتخابية ،ولفت
إىل أنــه يجب عىل الـ 128نائبــاً أن يقوموا
بأداء واجبهم الدســتوري بحضور جلســات

االنتخــاب» ،باعتبار أنها «جلســات انتخاب
رئيس للجمهور ّية خصوصاً يف ظل األوضاع
الدقيقة والحرجة يف البالد».
من جهة أخرى ،دارت حلقة حوار وتباحث
مطــ ّول ما بني رئيس «الق ّوات» والحضور يف
شؤون مدينة بريوت.
كام التقى جعجع وفداً من بلدة املطلّة ،ضم
رئيس البلد ّية ارنست عيد ،نائبه قزحيا منصور
وعضو املجلس البلدي رشبل عيد ،رئيس مركز
الق ّوات اللبنان ّية يف البلدة حنا حنا وأمني رس
املركز اييل مراد ،وكانت الزيارة مناســبة سلّم
فيهــا الوفد رئيس «الق ّوات» دعوة رســم ّية
لحضور مراســم تربيك وتدشني كنيسة مار
جرجس الجديدة يف البلدة والقداس االحتفايل
الذي سيرتأســه راعي أبرش ّية صيدا املارون ّية
املطران مــارون العامر ،وذلك عند الســاعة
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ّ
ً
ّ
فرنجية رئيسا بأصوات جنبالط وباسيل واملستقلين والجميع
حزب الله يريد
دمشق طلبت من باسيل التريّث بزيارتها وامللف الرئاسي بيد نصرالله
رضوان الذيب
يتزامناالستحقاقالرئايس
مع تطــورات بالغة الخطورة
يف املنطقــة ورصاعات عىل
حد الســيف ،مل ترافــق اي
استحقاق رئايس منذ الطائف،
وهذا يفــرض عىل اللبنانيني
اســتغالل انشــغاالت الدول
الكربى ،لتمرير انتخاب رئيس
للجمهوريةباقلالخسائر،واال
فان املركب سيغرق بالجميع.
وحســب قراءات مراجع
سياسية بارزة ،ال ميكن فصل
امللف االقليمــي املتفجر عن
االستحقاق الرئايس اللبناين،
وتحديــدا لجهة مــا يجري
داخل ايران من مشاكل وفنت
ببصامت سعودية وفرنسية واضحة ،والتحريض
عىل العنف من قبل ماكرون شخصيا ووقوفه خلف
االتحــاد االورويب بفرض عقوبات عىل ايران ،يف
موازاة دعم سعودي مطلق لالحتجاجات وتأمني كل
ما يحتاجه املتظاهرون من دعم لوجيســتي ،تطور
اىل استخدام الســاح واطالق النار عىل املدنيني،
باالضافة اىل تركيب مئات االفالم التلفزيونية وبثها
عىل العربية والحدث ،وتبني للمســؤولني االيرانيني
من خالل العملية االخــرة انها نفذت من عنارص
مدربة تجيد اســتعامل السالح والتنفيذ واملراوغة،
و تحتاج اىل اموال كبرية ،هذه التوترات ســتكون
لهــا تداعيات كبرية ،اولها ،قطع كل ابواب التواصل
بني ايران وفرنسا والسعودية يف امللف الرئايس.
هذه القطيعة االيرانية السعودية حسب القراءات
السياســية ســتلقي بثقلها عىل لبنان وســوريا
وفلسطني والعراق واليمن ،وتدشني مرحلة جديدة
من التوترات الكربى ومســارا تفجرييا سيؤثر عىل

كل ملفات املنطقة ومن بينها االستحقاق الرئايس
ويجعل الفراغ طويال ،ويؤسس لتحالفات اقليمية
جديــدة وعميقة ،بدات بوادرهــا بني ايران وتركيا
وســوريا يف مواجهة املسألة الكردية وتداعياتها
الداخلية عىل الدول الثالث.
ويف املعلومات ،ان االتصاالت الرتكية الســورية
قطعت شوطا متقدما ،مع اعادة املسؤولني االتراك
تقييم مواقفهم من ســوريا والتوصل اىل قراءات
جديدة منفتحة عىل دمشــق والقيادة الســورية
وابداء اردوغان الرغبة بلقاء الرئيس االســد قريبا
وتاكيــده «ال خالفات دامئة يف السياســة» كام
يتحرض وفد من املعارضة الرتكية لزيارة دمشــق،
هذا التطور سينعكس ايضا عىل لبنان واستحقاقه
الرئايس.
ويف ظل هذه االجواء الصعبة ،تعقد الجلســات
النتخاب رئيــس للجمهورية من دون جدوى ،وكل
القــوى تلعب يف الوقت الضائــع ،وتبقى القوات
اللبنانية مع ميشــال معوض وجنبالط بني ـ بني،

والتغرييــون منقســمون،
والعونيــون و ٨اذار بالورقة
البيضاء.
ووحده حــزب الله ميلك
مساحة واسعة من الحركة
حسب القراءات السياسية،
يعمــل عــى تجيريهــا
ملصلحة مرشــحه سليامن
فرنجية بالحوار ومشاركة
الجميــع بانتخابه من وليد
جنبالط اىل جربان باســيل
واملســتقلني والتغرييــن
وحتــى القــوات اللبنانية،
ويعــرف حزب اللــه انه ال
يستطيع ايصال مرشحه اىل
بعبدا اال باصوات كل القوى
وتحديدا جربان باسيل الذي
تختلف موجته الرئاســية
عن موجة حــزب الله حتى االن ،ويف املعلومات
املؤكدة ،ان باســيل يعمل عىل تسويق زياد بارود
مع الفرنســيني والقطريني وعقد سلسلة لقاءات
وحوارات معه حول كل املسائل الخالفية وتحديدا
ســاح املقاومة والعالقة مع سوريا ونظرته اىل
االصالحــات ،ويف املعلومــات املؤكدة ايضا ،ان
املســؤولني الســوريني طلبوا من باسيل الرتيث
يف زيارة دمشــق يف الوقت الحارض كيال تفرس
عــى غري وجهتها الحقيقية ،مع التاكيد ان امللف
الرئــايس وكل ما يتعلق بلبنان يف يد االمني العام
لحزب الله السيد حسن نرصالله.
وحسب القراءات السياسية ،اذا متكنت االطراف
الداخليــة انجاز االســتحقاق الرئايس يف كانون
الثــاين ،فانها توفــر عىل البــاد خضات كبرية
وتجاذبات ،واال فان الحســم الرئايس سيكون بيد
امريكا وحزب الله فقط وليس الســعودية وفرنسا
مهام طال الزمن.

حــــزب الــبــعــث احــتــفــل ب ــال ــذك ــرى  52لــلــحــركــة الــتــصــحــيــحـ ّـيــة فـــي عــرســال
ٍّ
ال ــح ــاج حــســن :أي م ــش ــروع يــســتــهــدف املــعــادلــة الــذهــبـ ّـيــة ه ــو م ــش ــروع تــحــد
حــــجــــازي :الـــنـــصـــاب فــــي مــــوضــــوع انـــتـــخـــاب رئـــيـــس هــــو نـــصـــاب وطــنــي
احتفل حزب البعث العريب
االشــرايك بالذكرى الـ ٥٢
للحركــة التصحيحيــة يف
ســوريا ،يف احتفال أقيم يف
قاعة املختار ببلدة عرســال،
مبشــاركة رئيس تكتل بعلبك
الهرمل النائب حسني الحاج،
النائــب ملحــم الحجريي،
وحضور فاعليات سياســية
وبلديةواختياريةواجتامعية.
وشــدد األمني العام لحزب
البعــث العريب اإلشــرايك
عيل يوسف حجازي ،عىل أن
«النصاب يف موضوع انتخاب
رئيــس الجمهورية بشــكل
واضح هو نصاب وطني ،وكل خالل الحفل
حديث آخر عن نصاب ميرر من
هنا أو من هناك ال قيمة له ،فال
نصاب لعوكر وال للســفارات يف مجلس لنا فيه قوى
وطنية متثلنا خري متثيل ،وهي الضامن الوحيد لعدم
وصول رئيس للجمهورية قد يتخيل يف لحظة ما أنه
قادر عىل الســر يف مرشوع التطبيع ويف مرشوع
االستسالم».
منجهته،أشارالحاجحسن،اىلأنه«كانتالجلسة
السادسة النتخاب رئيس جمهورية ،وما زال البعض
يف لبنان مرصاً عىل مرشــح االســتفزاز والتحدي،
ومــراً عىل رفض الحوار ،ال بل اخرتع باألمس جزء
من هذا البعض معركة نقاش النصاب الدســتوري،
وهذا األمر مفروغ منه ،ومثبوت بالنص وباملامرسة
والعرف ،وطرح موضوع النصاب فقط ليك يصنعوا
معارك وهمية .ال يستطيع أحد منهم ان يخفي رفضهم

للحوار ورفضهم للتالقي بني اللبنانيني».
واعترب أن «أي مرشوع يف هذا البلد يســتهدف قوة
لبناناملتمثلةبالجيشوالشعبواملقاومةهومرشوع
استفزاز وتحدي ،وأي فكر سيايس نحن نحرتمه من
مبدأ االحرتام ،ونعــرض عليه ونعارضه من موقع
الفكر والثقافة والقناعــة .لقد وىل زمن قوة لبنان
يف ضعفه ،ووىل زمن االتكال عىل مروءة املنظامت
الدوليــة واملجتمع الدويل ومجلــس األمن الدويل
وجامعة الدول العربية» ،مضيفا «لقد وىل الزمن الذي
نتكل فيه للدفاع عن أرضنا ومياهنا وترابنا وحقوقنا
يف الرب والبحر وعن ســيادتنا بالشكوى اىل املجتمع
الدويل ومجلس األمن الدويل .نحن يف زمن معادالت
تفرض عىل العدو ومن هو خلفه ،ونحن يف زمن ندافع
فيه عن حقوقنا وعن سيادتنا بقوتنا».

«الطاشناق» أحيا الذكرى الـ  132لتأسيسه
ّ
وكلمات ركزت على دوره الفاعل في لبنان والعالم

وتابــع «عندما نتحدث عن
أن أحــد مواصفــات الرئيس
العتيد أن يكــون قويا ،يعني
أن ال يخــاف من الســفارات
ومــن إمالءاتها ،وأن ال يطعن
املقاومــة وان يكون واضحا
يف هذه املواقف .نريد رئيســا
يقود الدولة ملعالجة املشاكل
االقتصاديــة واالجتامعية
واملاليــة ،نريد رئيســا لكل
اللبنانيني ،نريد رئيسا يتوافق
عليه اللبنانيــون .الدعوة إىل
الحوار مفتوحة ،ولكل واحد
قناعاته ورأيه وإثباتاته ،يف
حني أن اآلخرين الذين يقفلون
باب الحــوار ويرفضونه ،هم
الذين يتحملون مســؤولية
الفــراغ .ورأى أن اللبنانيــن
يعانون معاناة شــديدة ،لكن دامئا علينا أن نتذكر أن
املســؤولية عن معاناة اللبنانيــن ،تتحملها أمريكا
بســبب حصارها للبنان الذي ينكره البعض ،إضافة
إىل األســباب الداخلية يف النظام السيايس والنظام
االقتصادي والفساد».
بدوره ،اعترب الحجريي ،أن «ســوريا انترصت عىل
اإلرهاب وستستكمل تحرير أراضيها ،وهنا يف لبنان
مقاومة بطلة صلبة هي أســاس قوة لبنان ،تحفظ
الحقوق وتحمي السيادة ،وهناك يف فلسطني عرين
األســود تخاض مالحم الرشف والعــزة والبطولة
يصنعون فجر الحرية والتحرير .يف ســوريا ولبنان
والعراقواليمنوفلسطنيمحورمقاوميتقدمويحقق
االنتصارات».

حيت اللجنة املركزية لحزب الطاشــناق يف
لبنان،الذكرىالثانيةوالثالثنيبعداملئةلتأسيس
حزب «الطاشناق» باحتفال مركزي.
شــاركت يف اإلحتفال وفود من كافة أنحاء
العامل وأرمينيا وأرتساخ ،مثل حزب «الطاشناق»
والجمعيات الرياضية والثقافية والكشــفية
والصح ّية عىل رأســها كافــة أعضاء املكتب
العاملي لحزب «الطاشــناق» وحرض أيضً ا ممثل
كاثوليكــوس األرمن لبيت كيليكيــا آرام األ ّول
والقيادات الدينيــة األرمنية يف لبنان وطاقم
ســفارة أرمينيا يف لبنان ،ممثلون عن ســائر
األحــزاب األرمنيــة ،الوزراء والنــواب األرمن
الحــارضون والســابقون وحشــد غفري من
الحزبينيواملنارصين.

وشدّدممثلاملكتبالعامليلحزب«الطاشناق»
هاكوب دير ختشــادرريان ،عىل «أهمية الدور
الــذي لعبه األرمن يف لبنان من وجودهم ،كام
شــدّد عىل رضورة دعم األرمن يف جميع أنحاء
العاملألخواتهميفلبنان،ألنلبنانكانوسيبقى
القلب النابض للوجود األرمني يف العامل».
أ ّما ممثل اللجنة املركزية لحزب الطاشــناق
يف لبنان النائب هاغوب بقرادونيان ،فأكّد «أنّ
«الطاشناق» سوف يبقى وف ًيا للبنان واللبنانيني
يظــل بخدمتهم بكل ما
ّ
وملنارصيه وســوف
ميلك من قوة وإرادة» ،داعيا «شباب الحزب إىل
الصمودوعدماليأسللخروجمناألزمةالخانقة
التي يعاين منها الوطن».
كامتخلّلالحفلبرنامجثقايف،ف ّنيوكشفي.

الربفسور األب يوسف مونس
}قصة امليالد حب الله
للبرشية }

تعبــت اعيننا من التحديق اىل الســاء
وقلبنا من االنتظار
متى تشق الساموات وتنزل وتتجسد الجل
خالصنا؟
تعال مع قطر الندى والنجم ينتظر ليسري
اىل مغارتــك .رفوف املالئكة اعدت ابواقها
لتنشــد نشــيد الخالص والفرح والسالم
واملجد لله يف االعايل ،اىت يســوع مخلص
العامل .انه امليالد قصة حب الله للبرشية.
بامليالد تأنس الله ليؤله االنسان
بامليالد تأنس الله ليؤله االنســان كام
يقول يوحنا فم الذهب .بامليالد اخذ يسوع
مــا لنا واعطانا ما له .اخذ موتنا واعطانا
حياتــه .اخذ ناســوتنا واعطانا الهوته.
الناســوت ارتفع اىل مســتوى الالهوت
وتــم ما يقول الكتاب عنا :قلت انكم الهة.
انه رس لقاء الله باالنســان .ومن املغارة
الفقــرة املتواضعة انبثق فجر جديد فجر
العهد الجديد عهد الله محبة.

} لقاء االنسان بالله }

وتبــدل تاريخ لقاء االنســان بالله تبدالً
جذرياً ،اذ كشــف الله لنا عن وجهه الحق:
انــه الله محبة وارشق عــى االرض فجر
جديد فجر ســام واخوة وعدل ومســاواة
ومحبة وغفران وفداء ومسامحة .وتجىل
وجه الله يف وجه كل انسان وسقط الربقع
الذي كان يحجب مجد الله ووجهه الحقيقي
وجــه املحبة وصار امليــاد رس الله معنا:

عامنوئيل.

} عامنوئيل :الله معنا }

مل يعد االنســان مرتوكاً يف كآبة مساء
الوجــود بل صار الله لــه رفيقاً عىل درب
عــاوس ...درب الحياة يف جميع مراحلها
وصار رس القربــان رس حضور الله الدائم
يف حياتنــا .كل يشء تغــر بامليالد .وانا
الغري واغري حيايت واعيش يف رؤية دامئة
للحضور الدائم لوجه الله يف حيايت.
امللوك واملجوس حملوا هداياهم ذهباً ومراً
ولباناً واتوا من املرشق ليسجدوا مللك املجد.
الرعاة يف الرباري خفق قلبهم للبشــارة
وللخرب واتوا حاملني الحمالن لريوا املخلص
ملفوفــاً باالقامط وهو يف مذود بســيط
يجلس قربه يوسف ومريم.
شــوق كوين للخالص والســام حلم
االنتظار تحقق مبيالد اله املحبة والسالم.

ق ــائ ــد الــجــيــش ّ
كـــــرم أبــــو غـــزالـــة لــدعــمــه
التعليم الــرقــمــي فــي املــؤســســة العسكريّة

خالل التكريم
ســلم قائد الجيش العــاد جوزاف عون
رئيــس مجموعة طالل ابــو غزالة الدكتور
طــال أبوغزالــة ،درعا تكرمييــة ،تقديرا
لتقدمياته التي خص بها مؤسســات التعليم
يف الجيش ،عــر تجهيز  3محطات معرفة
يف كل مــن كليــة فــؤاد شــهاب للقيادة
واألركان والكلية الحربية ومدرســة الرتباء،
بهــدف تعزيز التحول الرقمي يف الجيش من
منطلــق البحث الرقمي ،التمكــن الرقمي،
االبتكار الرقمــي من خالل محطات املعرفة
املجهزة بأجهــزة كمبيوتر محمولة متصلة
مبكتبــة رقمية علمية ومنصة تحتوي عىل
أكرث من  600مقرر تدريبي يف شــتى شؤون
التحــول الرقمــي واالدارة املتقدمــة حيث
ســتقوم نقابة تكنولوجيا الرتبية يف لبنان
بتنسيق االحتياجات من مدربني ودعم تقني

لضامن االفادة من محطات املعرفة عىل أعىل
املستويات املمكنة حيث يلزم .
حرض التكريــم اىل جانــب قائد الجيش
مدير مكتبه العميد عامد خريش ،قائد الكلية
الحربية العميد الركن جورج صقر ،قائد كلية
فوأد شــهاب للقيــادة واألركان العقيد الركن
محمــد البيطار ومدير معهــد الرتباء العميد
الركن بيار أبو عساف .كام حرض رئيس مجلس
املديرين يف مجموعة أبوغزالة االستاذ صالح
ابو عصبة ،املدير التنفيذي للعالقات واالعالم
االستاذ برهان االشقر ،املدير التنفيذي لعمليات
التطوير من خــال محطات طالل أبوغزاله
للمعرفة واالبتــكار ،رئيس نقابة تكنولوجيا
الرتبية يف لبنان النقيب ربيع بعلبيك ،أمنية
الرس ومسؤولة العالقات العامة يف النقابة
نورا املرعبي.

ّ
هـــــاشـــــم :لـــلـــتـــجـــاوب مـــــع تــــوجــــهــــات بـــري
فــي مــقــاربــاتــه الــوطــنـ ّـيــة لالستحقاق الــرئــاســي

ضــاهــر :الجميع يــنــادي برئيس وطني
ّ
ومن أقدر من قائد الجيش لهذه املهمة؟
لفت ال ّنائب ميشــال ضاهر ،إىل أنّ «املجلس النيايب منقسم
علم أنّ
بني ّ
الصديق ال ّنائب ميشــال معوض والورقة البيضاءً ،
الجميــع ينادي برئيس وطني جامع يطمنئ جميع اللّبنان ّيني،
السري بعمل ّية اإلنقاذ».
ويكون قاد ًرا عىل ّ
وتساءل ،يف ترصيح عىل مواقع ال ّتواصل االجتامعيَ « ،من
هــو أقدر من قائــد الجيش عىل هذه امله ّمة؟ ومبا أنّ هذه هي
القناعة الضّ من ّية لدى أغلب ّية ال ّنواب ،فلامذا االنتظار وتضييع
الوقت؟».

مـــــــادايـــــــان :نــــدعــــو الـ ــسـ ــعـ ــوديّـ ــة
ّ
الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنـ ّـيــة
لــــدعــــم

بقرادونيان يلقي كلمته

مت ــــــــى تش ــــــــق الس ــــــــماوات وتن ــــــــزل
املي ــــــــاد س ــــــــر لق ــــــــاء الل ــــــــه باإلنس ــــــــان

قــال الباحث والســيايس رايف مادايان« ،ان الحرب التي
تشــن ضد ايران ليس بســبب طبيعة النظام فيها وال بسبب
نقص الحريات وامنا بســبب انخراط طهران يف الرصاع ضد
ارسائيــل وتبنيها للقضية الفلســطينية منذ  ١٩٧٩ودعمها
لحركات املقاومة الفلســطينية واللبنانيــة والعربية التي
تقاتــل الكيان الصهيــوين .وحينام تنســحب طهران من
املعركة الوجودية ضد إرسائيل عندئذ لن يعود هناك مشكلة
ألمريكا مع إيران».
ويف هذا االطار ،دعا مادايان «السعودية للعودة اىل ساحة
الرصاع مع ارسائيل ودعم القضية الفلسطينية واملدافعني عنها
ألن الخطر الحقيقي عىل العرب ومصالحهم ومستقبلهم يتأىت
مــن وجود الكيان الصهيوين يف فلســطني وليس من الدولة
االسالمية االيرانية .ورأى ان التعاون االيراين  -السعودي كفيل
بحامية دول املنطقة واالستقرار فيها وكذلك الستعادة الحقوق
العربية املســلوبة وهو بديل للحامية األمريكية والتطبيع مع
إرسائيل».

هاشم وزواره
اكد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب
قاســم هاشــم ،أن «التوافق والتفاهم دامئا
يفتح االبواب لحل املشكالت واالزمات ايا تكن
حدودها واحجامها وتضع حدا الي اشكاليات
وتداعياتها ،وتبقى العقالنية والحكمة سبيال
للتخفيف من اثار ســلبية ألي خطأ قد يرتكب
يف لحظة ما».
وأشار اىل «أننا يف أشد الحاجة بهذه االيام
اىل االفــكار واآلراء التي تفتح االفاق للحلول
وانهاء االزمــات ومقاربتها بروحية وطنية
واملصلحــة الجامعة خاصــة يف ظل تفاقم
االزمات وتراكمها مبســتوياتها السياســية
واالقتصاديــة واالجتامعيــة والتي تتطلب
التخفيف من الســجاالت واملناكفات واالقالع
عن كل ما يزيد من حدة التوتر واالنفعال ،وذلك
الفساح املجال امام لغة العقل والحكمة لتأخذ

دورها الطبيعي».
ورأى هاشــم أنه «اذا كان البعض حريص
عىل انهاء ازمة االســتحقاق الرئايس فكان
عليهم تســهيل مبادرة رئيس مجلس النواب
نبيه بري لحوار كان يســعى اليه ،ولالســف
واجه فريق هذه املبادرة وساهموا بخطوتهم
يف اطالة امد الشــغور وانعكاساته السلبية
ورغــم املراوحة يف ذلك مــا زال التوافق هو
الســبيل االقرص للوصول اىل رئيس توافقي
مبواصفــات وطنية جامعة» ،معتربا أنه «اذا
كانت القوى السياســية جادة النقاذ الوطن
فــا عليهم اال التجاوب مع توجهات بري يف
مقارباته الوطنية لالســتحقاق ،مام يخفف
عىل اللبنانيني الكثري من خالل عودة الحرارة
والفعالية اىل املؤسسات لتاخذها دورها يف
مسار االنقاذ».
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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
كلامت يف زمن الغربة
فهد الباشا
1ـ لطاملا تباهى كثريون من كساىل الروح ،أهل الدعوة اىل
الحياد ،بأطروحة أن لبنان رسالة .يتباهون بالكلمة من دون
ُرسلَ ِة اليها .الرسالة والحياد
ّ
التبص مبضمونها وبالجهة امل َ
مفهومان متباعدان .ال يلتقيان ّال ليتالغيا ،ليتنافَيا .فلبنانُ
الواضح بني ما هو
املوقف
الرســال ُة هو لبنانُ الدور ،لبنانُ
ُ
ُ
ظلم وما هو عدل .ما هو اللهُ وما
ٌ
باطل وما هو ّ
حق ،ما هو ٌ
هو يهوه .ما هو فلســطني وما هو دولة الخطيئة العظمى
يف التاريــخ .لبنان املوقف ليس هو اياه الواقف عىل الحياد.
ج ًة للحياد سقوط أعاريب الخزي
لبنان الرسالة ليس ي ّتخذ ح ّ
والعار يف أحبولة «االبراهيمية»  ...التي تفضحها اي ُة يسوع
القائلة« :احذروا الذين يأتونكم بثياب الحمالن وداخلهم ذئاب
خاطفة» .لبنان ـ الرسالة هو لبنانُ أهلِ الرجاء بالقيامة اىل
امللكــوت الذي ال «يُؤخَذ ّال بالجهــاد ».أهل الرجاء هؤالء ال
ٍ
بأموات
يرتكبون ،تحت أية ذريعة او رضورة ،جر َم تق ّبل العزاء
يدرجون عىل هوان الدعوة اىل الحياد.
2ـ من دون أن تتحقّق ،يف عقولنا ،كأفرا ٍد ،ويف الوجدان
ُ
رشوط النظر ِة الجديدة اىل الكون والفن والحياة ،من
العــام،
دون حصولِ
حاســم ملا هو االنســان ـ املجتمع ،فعبثاً
وعي
ٍ
ٍ
نحاول الخروج من قرب التاريخ.
3ـ يف احتفاالت «األجنحة املتكرسة» بالذكرى التســعني
لتأسيسالحزبالسوريالقومياالجتامعي،هذاالعام،الحظ
املراقبون املعن ّيون باألمر ،فعالً ،حضوراً عظيامً للمؤســس
يل فاجع للمحتفلني...
أنطون سعاده يقابله غياب فع ّ
دخيل عىل
ٌ
ُقدَّس» الذي ال يراه العقل كذلك ،هو ،ال بدّ،
 4ـ «امل ُ
وكل دخيلٍ مشت َبهٌ يف امل ُقدّس ،كام هو يف ظاهر
القداسةُّ .
ميليشياوي مينع العقل من الوصول
سلوك ّياتنا ،أشبهُ بحاج ٍز
ٍ
اىل مكان عمله.

ّ
املعنيين اإلســراع
العبسي :على
فــي انــتــخــاب رئــيــس للجمهوريّة

شدد بطريرك أنطاكية وسائر املرشق للروم امللكيني الكاثوليك
يوســف العبيس ،عــى «تجديد الذهنيــة واملفاهيم وأمناط
ّ
التخــي عن أمناط كانت
تفكرينــا وعملنــا ممكن من خالل
صالحة ومفيدة يف املايض وما عادت تصلح يف أيامنا اليوم».
ورأى العبــي ،خــال املؤمتر التشــاريك بعنوان «الروم
الكاثوليك» ،من ريادة التأســيس اىل هواجس املصري›› ،الذي
أطلقته حركة ‹›التجدد للوطن›› يف وثيقتها التأسيســية ،أننا
«ال نُريد أن نكون طائفة تطوف حول نفسها يف دائر ٍة خانقة
كل
وقاتلة تنتهي بالزوال عاجالً أم آجالً ،بل نُريد أن نطوف يف ّ
لبنان وخارجه ،فنحن عشاق حرية وال نعرف حدوداً وكنيستنا
منفتحة وفيها يلتقي ويتصالح الجميع».
وأكد أن «قيام الســلطة هو أساس قيام األوطان لذلك عىل
املعن ّيني جميعاً أن يُرسعوا يف انتخاب رئيس جمهورية لتشكيل
أساس اإلستقرار اإلقتصادي واإلجتامعي».

األبــــيــــض ب ــح ــث مــــع الــكــســار
مـــــوضـــــوع لــــقــــاح الـــكـــولـــيـــرا

االبيض مستقبال الكسار

تم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد األزم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الرئاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـية ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى داخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل تحال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف «الثنائي»<-التي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار»
باســـــــــــــــيل للخصـــــــــــــــوم والحلفـــــــــــــــاء :أنـــــــــــــــا الناخـــــــــــــــب املســـــــــــــــيحي األول
عيل ضاحي
مع تقدم االيام وتعدد الجلســات النيابية،
تكرب االزمة الرئاسية ،حيث ال تبدو مشكلة
التوافق عىل اسم محدد بني مختلف املكونات
السياسية والنيابية محصورة داخل حزب او
فريق محدد.
ويف حني ال يبدو ان توافق «االشــرايك»
و»القوات» و»الكتاب» عىل التصويت حتى
اآلن ملصلحــة النائب ميشــال معوض مع
بعض املســتقلني كافياً ،تكــر الهوة داخل
تكتل «التغيريين» واملستقلني وحتى النواب
السنة ليسوا عىل «قلب واحد».
ُ
يف املقابل ليس بيت «الثنايئ الشــيعي»
الداخيل مع حلفائه يف افضل حاالته ،حيث
قطعت حركة النائب جربان باسيل الداخلية
والقطريــة والفرنســية و»ترصيحاتــه
الناريــة» ،الطريــق عــى اي توافق داخل
تحالــف «الثنايئ» «التيار الوطني الحر» و 8آذار.
وتكشف اوســاط بارزة يف «الثنايئ الشيعي» ان االزمة
تكرب داخل هذا الفريق مع رفض باســيل للســر برتشــيح
النائــب الســابق فرنجيــة ،كام يرفض االخري ان يســمي

ّ
ّ
ّ
الفرنكوفونية» في تونس
مكاري مثل لبنان في «القمة

الصورة التذكارية
مثــل وزير االعالم املهنــدس زياد مكاري
لبنان يف جلسة افتتاح القمة الفرنكوفونية
يف جربة التونسية ،مبشاركة  88دولة ،حيث
ترأس وفدا يضم االمني العام لوزارة الخارجية
السفري هاين شميطيل ،سفري لبنان يف تونس
انطوان فرنجية ،سفرية لبنان لدى االونيسكو
سحر بعاصريي وجرجورة حردان.
والقيت كلامت لــكل من رئيس جمهورية
تونس قيس ســعيد ،الذي قــال« :ان التحول
الرقمــي ناتج عن االنســان وذكائه ،ونحن
علينا أن نحلم وليس الذكاء االصطناعي ،بعامل
افضل لخري البرشية جمعاء عىل اسس العدالة
والحرية».
ثم القــى رئيس حكومــة أرمينيا نيكول
باشــينيان كلمة قال فيهــا« :يف مواجهة
التحديــات الصحية التي هي جائحة كورونا
واملشــاكل البيئية ،يجب ان نؤكد اكرث واكرث
عــى التضامن بني الدول الفرنكوفونية ،عىل

إلتقى رئيس بلدية «ببنني -العبدة» كفاح الكسار ،وزير الصحة
يف حكومــة ترصيف األعامل الدكتور فراس األبيض يف مكتبه
بالوزارة.
ووضع الكسار األبيض بآخر ما وصلت إليه املعطيات بخصوص
الكولريا يف ببنني ،وشدد عىل أن «الزيارة تأيت أيضا لتقديم الشكر
له عىل رسعة استجابته مع نداء ببنني وبلديتها وأهاليها ،والجهد
الكبــر الذي قام به معنا ملكافحة الوباء من خالل املستشــفى
امليداين الذي أنشــئ يف البلدة لهذه الغاية ،واملراكز الطبية التي
ج ِّهــزت بالكامل للتعامل مع الوباء ،إضافة إىل اللقاح الذي وفد
إىل البلدة ،وأمن مزيدا من التحصني لكل الفئات».
وذكر أن «تعاطــي األبيض اإليجايب والطيب جعلنا نصل إىل
مرحلة متقدمة جدا من الســيطرة عىل هذا الوباء ،وقريبا جدا
سنعلن السيطرة التامة عليه».
بدوره ،تحدث وزير الصحة عن اللياقة يف التعاطي التي شهدها
من املجتمع العكاري ،الذي كان يترصف مبسؤولية كاملة وحرص
تام عىل منطقته ،مضيفاً أن «ما ملسناه من قدر كبري من التعاون
الذي بدا لنا بصورة جميلة هو ما شــجعنا لإلســتمرار ،والشكر
موصول إىل كافة املنظامت الدولية ،اليونيسف والهيئة الطبية
الدولية والجميع ،فبتضافرهم جميعا اســتطعنا السيطرة عىل
الكولريا عىل أمل القيام مبا يجب القيام به للعمل عىل حل األسباب
التي أوصلت إىل هذا الوباء».

تواصل فرق الصليب االحمر
اللبنــاين حملة التلقيح ضد
وبــاء الكولريا يف محافظة
عكار ،التــي اطلقتها وزارة
الصحة ،لليوم الســابع عىل
التوايل ،بالتعاون مع منظمة
الصحة العاملية واليونيسف،
ومفوضيــة االمــم املتحدة
لشؤون الالجئني.
وقد بلغ عدد االشــخاص
امللقحني أمس  11515شخصا
لبنانيني وسوريني يف بلدات:
ببنني ،حلبــا ،القليعات ،دير
دلوم ،املقيطع ،قبة شــمرا،
السمقيل.

أعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخيل  -شــعبة العالقات
العامة ،يف بالغ لها انه «بنتيجة املتابعة املستم ّرة الّتي تقوم بها
شعبة املعلومات يف قوى األمن الداخيل للحدّ من عمل ّيات تجارة
املخدراتوترويجهايفمختلفاملناطقاللّبنان ّية،توافرتمعلومات
للشّ عبة عن قيام شخص عراقي الجنس ّية بتخزين املخدرات يف
داخل إحدى الشّ قق يف برج حمود ،وترويجها يف املحلّة املذكورة
واملناطق املجاورة لها.
عىل أثر ذلك ،بارشت القطعات
املختصة يف الشّ عبة إجراءاتها
ّ
امليدان ّية واالستعالم ّية لتحديد هويّته ومكان وجوده وتوقيفه،
وبنتيجة االســتقصاءات وال ّتح ّريات املكثّفة متكّنت من تحديد
هويّتــه ،وهو املدعو« :ع .ح( ».مواليد عــام  ،»)1995مب ّين ًة أنّ
«األوامر أُعطيت للعمل عىل تحديد مكان الشّ ــقّة الّتي تُستخدم
لتخزين املخدرات ،ومداهمتها ،وتوقيف املر ِّوج.
بتــاریخ  ،2022/11/7وبعد عمل ّيــة رصد ومراقبة دقيقة،
نفّذت إحدى دوريّات الشّ ــعبة مداهمة للشّ قّة املذكورة يف برج
تم ضبط:
حمود ،نتج منها توقيف املر ّوج بداخلها .وبتفتيشــهاّ ،
 49مظروفًا بداخله مادّة الكوكايني 10 ،لريات ترك ّية ،مبالغ مال ّية،
وهاتف خلوي» .بال ّتحقيق معه ،اعرتف مبا نُسب إليه لجهة قيامه
ريا عىل األقدام يف محلّة برج حمود واملناطق
برتويج املخدّرات س ً
للتويج داخل
املجاورة لهــا ،وأنّه يقوم بتخزين املخدّرات املعدّة ّ
جار.
منزله؛ كام اعرتف أنّه ينشط ملصلحة أحد ال ّت ّ
املقتىض القانوين أُجري حياله ،وأودع مع املضبوطات املرجع
املختص بنا ًء عىل إشارة القضاء».

قدمت قوات حفظ الســام اإلســبانية
التابعــة لليونيفيــل» ،مجموعة من معدات
مكافحــة الحرائق إىل أربعــة مراكز للدفاع
املدين اللبناين يف قرى وبلدات مرجعيون.
وهدفــت املبادرة إىل الحفاظ عىل خدمات
الطــوارئ املدنية اذ يقــوم متطوعو الدفاع
املــدين بتنفيذ خدمــات الطــوارئ املدنية
العامة مثل مكافحة الحرائق وأنشطة البحث

ّ
توقيــــــف شــــــخص يخــــــزن املخــــــدرات
ويروجه ـــا ف ـــي ب ـــرج حم ـــود ومحيطه ـــا

باســيل ليكون مرشحاً رئاسياً بعدما كان تخىل عن وصوله
«املضمون» اىل بعبدا ،يف العام  ، 2016اذ خرج فرنجية من
السباق الرئايس ملصلحة العامد ميشال عون بـ «مونة» من
االمني العام لحزب الله الســيد حسن نرصالله.
وتكشف االوســاط ان حزب الله كثف يف الفرتة االخرية
لقاءاتــه واتصاالته مــع كل من فرنجية وباســيل خارج

ان تشــعر الدول االضعف بهــذا التضامن»،
مشــرا «اىل انه يف مقابل الكراهية يجب ان
نشدد عىل مواضيع التعايش».
بدورهــا ،قالت االمينــة العامة للمنظمة
العاملية للفرنكوفونية لويز موشــيكيوابو:
«حان وقت التحول .هناك الكثري من املشاكل
واالزمات والعواصف التــي اثرت عىل البيئة
الفرنكوفونية ،ولكنني سعيدة ان هذه الظروف
مل متنع من ان يكون هناك نتائج مشــجعة»،
مشــرة اىل ان «املنظمة حارضة اكرث واكرث
عىل االرض ،بالتنســيق مــع رشكائها ،وهي
االن مرنــة اكرث من قبل ،فنحن متجهون اىل
فرنكوفونية متجــددة ،وكل الدول االعضاء
سيكون لها دور».
وخالل جولة االفتتاح ،التقى مكاري رئيس
جمهورية فرنســا اميانويل ماكرون ،رئيس
وزراء كندا جاســن ترودو ورئيســة وزراء
تونس نجالء بودن وشخصيات.

االضواء.
كام تشاور مع حلفائه يف امللف الرئايس،
ولكــن االزمة عــى حالهــا ،اذ يبقى هذا
الفريــق -التحالف «هامئاً» بني مرشــحني
فرنجية وباســيل ،فال يريد احدهم التنازل
آلخر ،علامً ان اســهم باســيل الرئاســية
منخفضة داخلياً ،وليــس له مقبولية لدى
كثــر من االفرقاء وخصوصــاً مع فرنجية
من جهة ورئيس مجلــس النواب نبيه بري
وحركــة امل من جهة ثانيــة اىل جنبالط
والقوات والكتائب و»التغيرييني».
وتكشــف االوســاط ان الحــراك االخري
لباســيل وجوالتــه الخليجيــة واالوربية
والترصيحــات التي صدرت عنــه مبا فيها
«الترسيبات املقصودة» يف باريس ،ترك آثاراً
سلبية لدى «الثنايئ الشيعي» وكل تحالف 8
آذار ،وابقى «النار» مشــتعلة يف «مضارب»
هــذا الفريق .كام حارص باســيل اي امكان
لرتشــيح فرنجية او تبني لهذا الرتشــيح بعد استبعاده هو
شخصياً.
ومع تعذر حسم الثنايئ الشيعي وحزب الله و 8آذار السم
املرشــح بعد املفاضلة بني باسيل وفرنجية ،يدرك باسيل انه
«الناخب املسيحي االول» للرئيس العتيد.

ّ
رئيس مجلة «األم ــن الــعــام» :ندعو القضاة
لــعــدم انــتــظــار اإلصـــاحـــات لــكــي يستقلوا
لفــت رئيس تحرير مجلّــة «األمن العام»
العميد منري عقيقــي ،إىل أنّه « ُيقال ما ييل:
ًّ
مستقل من دون إقرار قانون جديد
«ال قضاء
السيايس
ّل
خ
د
ت
ال
القضاء،
ة
ي
استقالل
يضمن
ّ
ّ
ّ
يف القضاء هو من يتح ّمل مســؤول ّية عجز
ًّ
مستقل
القضاء عن تحقيق العدالة ،ال قضاء
مــن دون تفتيش قضايئ فاعــل ومبادر ،ال
ًّ
مخصصات ورواتب
مستقل بال تأمني
قضاء
ّ
تأتلــف مع خطورة املســؤول ّيات امل ُلقاة عىل
عاتق القايض وأهم ّيــة ما يؤدّيه ،االعتكاف
القضايئ ســببه عدم تجهيز املحاكم وقصور
العــدل وتأمني مســتلزمات العمل القضايئ
وموجباته.»...
وعلّق ،يف ترصيح عــى مواقع ال ّتواصل
ً
قائل:
االجتامعــي ،عىل هــذه ال ّترصيحات،
«تحديث القوانني هو عامل رضوري ومطلب
مؤسسات الدّ ولة،
رئييس يف مســار تطوير
ّ
(مخصصــات ،رواتب)...
والدّ عــم املــادّي
ّ
شــأن رضوري لعيش كريــم .أ ّما ال ّتجهيزات
اللّوجست ّية فهي أمر مفروغ منه».

وأكّــد عقيقي أنّ «القايض ال يســتجدي
ًّ
مستقل ،القايض هو صوت
قانونًا ليك يكون
الضّ مري وعندما ينطق بالضّ مري ال سلطة تعلو
عليــه» ،مركّ ًزا عىل أنّ «القايض ال يعتكف عن
تأمني العدالة لل ّناس ألسباب ما ّد ّية ،بل يعتكف
كل من يتدخّل يف عمله .وأشــار إىل
يف وجه ّ
كل موظّفي الدّ ولة ،عندما
أنّ القضاة ،مثــل ّ
يتسلّمون مسؤول ّياتهم عليهم أن َيخرجوا من
السياس ّية والطّائف ّية ،ألنّ مه ّمتهم
عباءتهم ّ
ودورهم ووظيفتهم أمام الله والشّ عب أسمى
كل يشء».
وأكرب من ّ
وشــدّ د عىل أنّ «ال ّتفتيش القضايئ له دور
كبري يف مامرســة سلطة ال ّرقابة عىل عمل
حا «أنّنا أمام خيارين« :العدل
القضاء» ،موض ً
ّ
أساس امل ُلك» أو «الظلم أساس الهلك».
ً
قائل« :الوطن والشّ ــعب
وخاطب القضاة
بحاجة إليكم وإىل ضمريكم الحي ،فال تنتظروا
أو تســتجدوا اإلصالحات ليك تستقلّوا .أنتم
أســاس الحكم واســتقرار الدّ ولة .مارسوا
حقّكم ودوركم».

نــقــيــب املــحــامــيــن أشـ ــرف عــلــى الترتيبات
النــتــخــاب أعــضــاء جـــدد فــي مــجــلــس نقابة

مواصلة حملة التلقيح في عكار لليوم السابع
خالل الجولة التفقدية

خالل حملة التلقيح
وستســتمر الحملة لتشمل  27بلدة وقرية
عكارية ،االكرث تأثرا.

ّ
ّ
«اليونيفيل» قدمت معدات مكافحة الحرائق
الــى مــراكــز الــدفــاع املــدنــي فــي مرجعيون

واإلنقــاذ يف كل أنحاء البــاد ،وهذا التربع
يســاعد يف تعزيز قدراتهم وفعاليتهم أثناء
تنفيذ مهامهم.
وكان رئيــس وحدة الـــ G9يف اليونيفيل
الرائد فرانسيسكو غوترييز كانديالريو جنبا
اىل جنب مع املســؤولني اللبنانيني املحليني،
يف حفل التسليم الذي أقيم يف قاعدة ميغيل
دي سريفانتس لليونيفيل يف ابل السقي.

أرشف نقيــب املحامني يف بريوت نارض
كســبار يعاونه مفوض قرص العدل عامد
مرتينوس ،عىل الرتتيبات اللوجســتية يف
قاعــة الخطى الضائعة ،ومن اجل ســر
العمليــة االنتخابية ألربعة أعضاء جدد يف
مجلس نقابة املحامني يف بريوت.
ولهذه الغاية ،أصدر كسبار تعميام أعلن
فيــه أن ضبــط عملية اإلقــراع محصور
برئيــس القلم ومســاعده ،ومينع عىل أي
كان ،مبــن فيهم املحامني وحاميل تصاريح
الدخــول إىل مبنى قرص العدل ،الجلوس أو

التواجد إىل جانب رئيس القلم ومســاعده.
هذا ودرس كســبار إمكان االســتعانة
مبساعد ثان لرئيس القلم من بني املحامني،
ملزيد من الشفافية والرسعة يف اإلنتخاب.
وكــرر النقيب عىل املرشــحني عدم لصق
الصور عىل حيطان قــر العدل لصعوبة
إزالتها الحقا بعد اســتعامل مواد الصقة.
كام أرشف عىل وضع كــرايس كتب عليها
للمقــرع فقط يف أقــام املحامني األقدم
عهــدا يف النقابــة ،والذيــن بلغوا ســنا
متقدمة.

ّ
األكاديمية الخاصة»:
«نقابة أصحاب املــدارس
ً
لدفع مستحقات املدارس نقدا عبر مصرف لبنان

عقــد املجلس التنفيــذي لنقابة «أصحاب
املــدارس األكادمييــة الخاصــة يف لبنان»
إجتامعــه الدوري ،برئاســة النقيب الدكتور
أحمد عطوي ،وأصدر املجتمعون بيانا أشاروا
فيه إىل «املصاعب التي تواجه املدارس الخاصة
يف العام الدرايس الحــايل ،ومنها :اإلرتفاع
الجنوين ألســعار املحروقات ،وعجز املدارس
عن تشغيل مولداتها أو دفع بدل اإلشرتاك نظرا
إلرتفاع أسعارها ،وعجزها عن تدفئة طالبها
وبخاصــة يف املناطق املرتفعــة يف عكار،
البقــاع ،بعلبك الهرمل ،وجبل لبنان ،وبالتايل
عجــز األهايل عن دفع مثن املحروقات ،وعن
تغطية كلفة نقل وإنتقال أبنائهم».
وطالــب املجتمعــون الدولــة ب»اإليفاء
بوعودهــا لجهة رصف مبلغ  350مليار لرية
لبنانية للمــدارس الخاصة غري املجانية عن
العام الدرايس  2020- 2019التي أقرها مجلس
الوزراء ،ووافق عليها مجلس النواب ،وأحيلت
إىل وزارة املالية لرصفها لتلك املدارس».
وتوقــف املجلــس أمــام «معضلة رصف
مســاهمة الدولة اللبنانية املالية إىل املدارس

الخاصة املجانية ،عرب وزاريت الرتبية واملالية،
التــي تم رصفها ألصحــاب هذه املدارس يف
العام الدرايس الســابق عــن العام الدرايس
 ،2017-2016وال تــزال قيمة هذه الحواالت
محجوزة لدى املصــارف اللبنانية ،بحجة أن
ال قيمة لتلــك الحواالت ،ما مل تصلها القيمة
نقدا ،فاملصارف إســتلمت حــواالت ورقية،
وهي تعطي املدارس شيكات مرصفية ورقية،
اســتخدمت املدارس جزءا منهــا فقط لدفع
إشــراكات الضامن وصندوق التعويضات،
وال تســتطيع دفع الرواتب لألرسة التعليمية،
أو تســديد قيمة النفقات أو تســديد الديون
املستحقة عليها» ،مطالبني «وزاريت الرتبية
واملالية ب»دفع املساهامت املستحقة للمداس
الخاصة املجانية عن العام الدرايس
 2018-2017عرب مــرف لبنان ،لقبض
كامل قيمة تلك الحواالت دفعة واحدة ،ورفض
تحويلها اىل املصارف التــي تصادر قيمتها،
الســيام وأن مساهمة الدولة املالية للمدارس
الخاصة املجانية قد فقدت نســبة  % 80من
قيمتها».
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ّ
ُ
األزمة االقتصادية تثقل كاهل املدخنين ...إعتزال ألصناف مستوردة ونزوح الى الوطني بنسبة %80
ه ــل دفــعــت االزمـــــة بـــاإلقـــاع ع ــن الــتــدخــيــن أم الــتــأقــلــم بـتنفيخ أص ــن ــاف أخـــرى؟
ندى عبد الرزاق
«فشــة الخلق» أضحت مكلفة جدا بالنسبة للبنانيني عموماً
واملدخنــن خصوصا ،يف ظل األعباء االقتصادية املتتالية ،فقد
ارتفعت أسعار الســجائر بوترية شديدة جداً دفعت بالكثريين
اىل تغيــر األصناف التي اعتادوا تدخينها وليتح ّولوا اىل تنفيخ
أصنــاف ذات صناعة محلية او وطنية عىل ســبيل املثال الـ
«ســيدرز» بكافة انواعه ،الســيلفر واالزرق الطويل والقصري
والســليم الرفيع «الاليت» واالختالف يكمن يف املذاق حيث ان
بعضها ثقيل واألخر خفيف اال ان الحكمة يف االسعار التي هي
مقبولة للجميع غري انها تتفاوت بني منطقة وأخرى.
االزمــة مل تح ّمــس املواطنني عىل تــرك التدخني بل التأقلم
مع الظروف املســتجدة بتغيري عادات «الهاي اليف» اىل حياة
«التسكيج» ومن أنواع معروفة كاملالبورو ،الكانت ،والونستون
اىل التبــغ العــريب او «دخــان اللف» اضافة اىل الســيجارة
االلكرتونية التي شــاعت مؤخرا ال ســيام لدى السيدات والتي
تعرف بسيجارة املوت نظرا لخطورتها عىل الصحة واىل جانبها
مــا يعرف بـ «االيكوس» والتي يرتاوح ســعر املاكينة بني الـ
 170و $200بحيث يتم وضع أنواع مخصصة من الدخان فيها
لتشــتعل عن طريق الحرارة .ويجب ان ال نغفل عن «الرنجيلة»
والتي امست عادة شائعة يف املجتمع اللبناين وحتى السائحني
القادمني اىل لبنان باتت تستهويهم املطاعم واملقاهي التي يتم
فيها تقديم «الشيشــة» بطريقة مميــزة ومبتكرة اال انها عدا
كونها مرضة بالصحة فســعرها بــات خياليا بحيث ان بعض
املطاعم تتقاىض عىل الرنجيلة  600ألف لرية بعد ان كان سعرها
 20الفا.

} الدخان املستورد يحتاج اىل ميزانية }

تصاعدت أســعار الدخان دفعة واحدة خاصة تلك األصناف
املســتوردة ونعني الدافيدوف ،الكولواز ليتجاوز ســعر العلبة
الواحدة الـ  50ل.ل ما دفع بأكرث من  %80من اللبنانيني بحسب
إدارة حرص التبغ والتنباك اللبنانية للنزوح باتجاه «السيدرز».
والجدير ذكره ان هذا النوع كان غري معروفا او منترشا كام
الحــال اليوم وغري متداول لدى املدخنني اال قلّة قليلة من كبار
السن نظرا لثقله وأيضا بسبب سعره املنخفض.

} «السيدرز» يجمع اللبنانيني }

تبدّلت األمور  360درجة ،بحيث ان املستهلكني باتوا يقبلون
عىل «السيدرز» بكافة انواعه ليكون أكرث سلعة محلية يجمع
اللبنانيون عىل رشائها باإلشــارة اىل ان رشكة الريجي ع ّززت
من صناعته وعمدت اىل ابتكار أنواع جديدة من الفئة ذاتها.

} من  1000لرية اىل  16000ألف }

عمدت رشكة حرص التبــغ والتنباك اللبنانية «الريجي» اىل
اقرار رفع الدوالر الجمريك لديها العتبارات عدة منها:
أوال :عــدم قدرة الدولة يف حســم الجدل الحاصل يف إقرار
الدوالر الجمريك مــا دفع «بالريجي» للبت يف هذا االمر دون
تخوفها من تراجع مبيعاتها او تأثرها بالواقع االقتصادي القائم
والذي تعاين منه رشيحة كبرية من اللبنانيني.
ثانيا :ارتفاع ســعر الرصف للدوالر يف السوق املوازية دفع

بـ «الريجي» اىل أخذ إجراءات
تصب يف إطار حامية نفسها
من خالل تحديد دوالر جمريك
تقريبي يناسب مبيعاتها دون
ان تتأثر ســلبا او تراجعا ،بل
جلت مستويات
عىل العكس س ّ
عاليــة ُوصفــت بالجيدة جدا
مــن ِقبــل الباعــة واملحالت
والسوبرماركت الكبرية.
ويف هــذا اإلطــار لُو ِ
حظ
ان األزمــة مل تــرف الناس
عــن التدخــن بــل جعلتهم
يســتعيضون عــن الدخــان
املستورد واالغىل كلفة وسعرا
باملحيل الصنــع .وبالتايل تم
رفع أسعار السجائر دون تردد
وهذا االمر طال أيضا كافة أنواع
الدخان من املعســل والسجائر
االلكرتونية والتبغ الحر.
ومن هنا امســت األسعار
محكومة بأمرين:
أولهام :زيادة األسعار باعتامد الريجي لسعر دوالر جمريك
تقديري.
ثانيهام :ســعر الدوالر يف الســوق املوازية اىل جانب رفع
األســعار من قبل التجار بشكل إضايف ضاربني عرض الحائط
الســعر املنطقي للسلع ليتامىش مع جشــعهم ليضيفوا اىل
ارباحهم أرباحا إضافية.
ويف ســياق متصل ،فإن التهافت عىل رشاء «السيدرز» دفع
بالرشكة املنتجة اىل رفع ســعره ،فبعد ان كان ســعر العلبة
يــراوح بني  750ل.ل أضحــت بـ  16ألف لرية وبعض املحالت
تبيعها بـ  18ألف لرية.

}  80يف املئة غريوا أنواع دخانهم }

ســوبر ماركت يف االرشفية تقول لـ «الديار» « :ان نســبة
الطلب عــى الدخان الوطني ارتفعت اىل أكرث من  %50والذين
ما زالوا يشرتون املستورد هم من فئة املراهقني».
صاحــب محل «عىل الطريق» يف كورنيش املزرعة يقول لـ
«الديــار» :حواىل  %80من زبائنــه غريوا دخانهم لينتقلوا من
األصناف املستوردة اىل املحيل بسبب ارتفاع األسعار التي تأثر
بهــا اللبنانيون جميعا بحكم االزمة االقتصادية .ويضيف حتى
البنغاليون والرسيالنكيون أمسوا يدخنون السيدرز.

} وطني وأكرث} ...

مع ارتفاع أســعار الدخان كان ال بد لجورج من تغيري النوع
الــذي كان يدخنه ولينتقل من املالبورو األبيض اىل الســيدرز
السيلفر .ويرشح لـ «الديار :قائال :مل أكن اعي ما هو السيدرز
اال انني كنت فقط اســمع باالســم من بعض األشخاص وانه
صناعة وطنية ومل اعتقد يوما انني ســأتحول اليه كبديل عن
املالبورو الذي ادخنه مذ كان عمري خمس عرشة سنة باإلشارة

«الـــــــوالء ل ــل ــوط ــن» احــتــفــل بــمــنــاســبــة عــيــد االســتــقــال

بــــــو مــــعــــشــــر  :نــــبــــحــــث عــــــن رئـــــيـــــس لـــلـــجـــمـــهـــوريّـــة
لـــــيـــــبـــــنـــــي الـــــــــوطـــــــــن ويـــــــــصـــــــــون مـــــــجـــــــده وعــــــزتــــــه
أقام تجمع الــوالء للوطن
احتفاالً وطنياً مبناســبة عيد
االستقالل التاسع والسبعني
بقيــادة وأداء العميد الدكتور
فــواد الخــوري وفرقة الدو
املوســيقية ويف حضــور
اصدقاء وضيوف تجمع الوالء
للوطن.
وتوجــه منســق العــام
للتجمــع العميد الركن الطيار
اندره بومعــر ،اىل عائالت
الشــهداء االبــرار وعائالت
الشــهداء االحيــاء ،بالقول:
«يف ذكرى االستقالل ننحني
اجالال امــام تضحيات حامة
االستقالل والشــهداء الذين
ســقطوا دفاعــا عنــه .يف
ذكرى االســتقالل لهذا العام ،خالل الحفل
تستشــهد الطفلة عىل مقعد
الدراسة ،ويستشهد األطفال
امام ابواب املستشــفيات ،ويستشــهد االبرياء بتفجري مرفأ
بــروت ،وقوافل من الشــهداء االبــرار ...ومل يتحرر الوطن
بعــد .نبحث عــن وطن اغتالته طوائفه ،ونســتذكر رجاالت
االستقالل ،يف ما نرى اليوم بعض املهرجني الذين ال يصلحون
حتى للمرسحيات الهزلية  ،ونرى بعض املتســولني ...والكثري
مــن العمالء .ونبحث ايضاً عن رئيــس للجمهورية ،يبحثون
اليــوم عن رئيس فقط مللء الشــغور ،ونحن نبحث عن رئيس
عىل وســع الوطن ليبني الوطن ويصون مجده وعزته .نحن
نريد الرئيس الرؤية واملرشوع واإلرادة ،رئيســا والءه للوطن
وللوطن وحده ،رئيســا يحافظ عىل وحدة األرض والشــعب
واملؤسسات».
أضــاف «هناك ثالثة أعمدة ،الدســتور والجيش والقضاء،
وهي عــاد اســتقالل الجمهورية ،فمتى اســتبيحت هذه

االعمدة ،استبيح الوطن واستبيحت سيادته وكرامة مواطنيه:
لذلك نريــد الرئيس الذي يحمي الدســتور ويحتكم اليه نريد
الرئيس الذي يقاتل يف ســبيل تسليح الجيش وتعزيز قدراته
ليستطيع ردع العدو اإلرسائييل ،ودحر اإلرهاب ،وبسط سيادة
الدولة عىل كامل األرايض اللبنانية ،واالهم نريد الرئيس الذي
يقف ســدا منيعا بوجه كل من يحاول إذالل عسكريي القوات
املسلحة وإذالل عائالت الشهداء واملعوقني ،وسدا منيعا بوجه
كل مــن يتجارس عىل رسقة قوت عيشــهم ،فبالجيش وحده
نستعيد سيادة الوطن ...نريد الرئيس الذي يؤمن باستقاللية
القضاء ويسعى لرتسيخها ،واالهم نريد الرئيس الذي ال يرىض
بإذالل القضاة ،وال يرىض باغتيالهم ،فبالقضاء وحده نستعيد
كرامة املواطن ،وســنبقى نناضل واياكم لقيام دولة القانون
واملؤسســات ،وســنبقى نناضل واياكم حتــى انبالج فجر
الجمهورية التي تصان فيها ســيادة الوطن وكرامة املواطن».

قــــــاصــــــر يــــبــــتــــز قــــــــاصــــــــرة ّبــــنــــشــــر صــــــــــور فـــــاضـــــحـــــة ل ــه ــا
و«املـــعـــلـــومـــات» تــوقــفــه وتــــحــــذر مـــن الــتــصــويــر بــشــكــل غــيــر الئــق
أعلنت املديريّـــة العـا ّمـــة لقــوى األمــــن الـدّ اخيل
ـ شــعبة العـالقـــات العـا ّمـــة يف بالغ لها انه« :بنتيجة
املتابعة املســتمرة التي تقوم بها شــعبة املعلومات يف قوى
األمن الداخيل ملتابعة جميع أنواع الجرائم يف مختلف املناطق
اللبنانية وتوقيف مرتكبيها ،توافرت معلومات للشــعبة حول
قيــام مجهول بالتحرش بفتاة قارص عرب أحد مواقع التواصل
االجتامعي ،ومحاولة ابتزازها بصور فاضحة لها.
عىل أثــر ذلك ،بــارشت القطعات املختصة يف الشــعبة
إجراءاتها امليدانية واالســتعالمية لكشــف هوية املتح ّرش
وتوقيفه ،وبنتيجة االستقصاءات والتحريات املكثّفة متكّنت
الشعبة من تحديد هويته ،وهو من مواليد عام  ،2005لبناين
الجنس ّية.
أعطيــت االوامر للعمل عىل تحديد مكان تواجده وتوقيفه.
بتاریخ  ،2022/11/9وبعــد عملية رصد ومراقبة دقيقة

أوقفته إحدى دوريات الشعبة يف الجنوب ،وتم ضبط هاتفه
الخلوي.
ّ
بالتحقيق معه ،اعرتف مبا نسب اليه لجهة قيامه بالتح ّرش
بفتــاة قارص ،تعــ ّرف إليها عىل تطبيق «انســتغرام» ،وبعد
أن اســتحصل منهــا عىل صور فاضحة لها ،قــام بابتزازها
لالســتحصال منها عىل مبالغ مالية مقابل عدم نرشها.
أجــري املقتىض القانوين بحقه بناء عىل إشــارة القضاء
املختص.
لذلك ،تطلب املديرية العامة لقوى األمن الداخيل من املواطنني
الكرام ،عدم أخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفســهم بشكلٍ
ٍ
غري الئق ،يف أي
ظرف من الظروف ،يك ال يقعوا ضحي ًة ويتم
أي
استغاللهم من قبل االخرين ،وعدم الخضوع ّ
ألي ابتزاز أو ّ
يارس عليهم ،وعدم
أي ضغط قد ُ
محاولة لالســتغالل تحت ّ
الــردّد يف اإلبالغ فوراً عن مثل هذه الحاالت.

الجيش  :توقيف شخص على مدخل مخيم
عيــــــن الحلوة بعد فراره مــــــن مخفر صيدا
أعلنت قيادة الجيش اللبناين  -مديرية التوجيه ،أنّ «أوقفت
أمــس دوريّــة من مديرية املخابرات عــى مدخل مخيم عني
الحلوة ،وبال ّتنســيق مع الجهات املعن ّية ،الفلسطيني (م .ط).
لفراره من مخفر صيدا الجديدة بتاريخ .»2022/9/14
وأشــارت يف بيان ،إىل أنّه «مطلوب مبوجب عدّ ة مذكّرات
الشوع بالقتل ،االتّجار باألســلحة ونقلها،
توقيــف بجرائم ّ
ترويج املخدرات ،وإطالق النار» ،موضح ًة أنّ «ال ّتحقيق بورش
مع املوقوف بإرشاف القضاء املختص».

زمـــــــــــــــــــــــن الــــــــــنــــــــــهــــــــــوض
ابراهيم رشيف

اىل ان السيدرز ثقيل عىل الصدر جداً.
ويتابع« ،يف البداية االمر كان صعبا ومل اتعود برسعة عليه
حتى ان صدري كان يؤملني بسبب انتقايل من نوع خفيف اىل
آخر ثقيل ،غري انني مع مرور الوقت تعودت وتك ّيفت وتأقلمت
عىل االمر حتى بات عاديا بالنسبة يل.
امــا عيل .ح من الهرمل فيدخن التبغ الحر او الدخان العريب
كام هو معروف كام انه يزرع هذا النوع يف ارض تعود لعائلته
يقول لـ «الديار»» مصائب قوم عن قوم فوائد فقد
تحسن مبيع
ّ
بت غري قادر عىل
هذا الصنف وأضحى الطلب عليه مرتفعا حتى ّ
تلبية طلبات زبائني القدامى والجدد.
ويشــر عيل اىل أصناف هذا النوع مــن التبغ وهي ثالثة:
األحمر واالشقر واالسمر وال اختالف بني هذه األنواع الثالثة اال
يف املذاق بحيث ان بعضها ثقيل واألخر خفيف .اما عن األسعار
فيقول سعر الكيلو حواىل  250ألف لرية ويكفي لحوايل الشهر
والنصف وهذا يعتمد عىل املدخن بحسب استهالكه اليومي.

} التهريب باب من أبواب رفع سعر الدخان }

بعــض التجار أفادوا «الديار» مبعلومات عن العالقة ما بني
ارتفاع ســعر الســجائر بالتهريب ،معتربين ان ارتفاع ســعر
رصف الدوالر ومالمســته الـ  40ليس السبب األوحد .بل أيضا
العقوبــات التي تخضع لها ســوريا بفعل قانون قيرص جعلت
اللبنانيني يعانون فوق معاناتهم بحيث يتم تهريب اصناف من
الدخان املستورد اليها ويباع اضعافا مضاعفة وبالفرش دوالر
وهذا املوضوع ســنتطرق اليــه يف تحقيق منفصل مع رشكة
«الريجي».
االزمــة التي خ ّيمت بثقلها عــى اللبنانيني مل تدفعهم لرتك
التدخــن بــل لـ التنفيخ عىل مصابهم عــى ان تخفف هذه
الســيجارة بعضا من الثقل عــى القلب والنفس وعىل أمل ان
يفكر املدخنون يف صحتهم قبل جيوبهم.

صــــــــــاف مــــــع ارتـــــفـــــاع
طــــقــــس
ٍ
إضــــافــــي فــــي درجـــــــات الــــحــــرارة

توقعــت دائرة التقديــرات يف مصلحة األرصاد الجوية يف
املديرية العامة للطــران املدين ،أن يكون الطقس صافيا إىل
قليــل الغيوم مع ارتفاع إضايف بدرجات الحرارة ،يتحول خالل
الليل إىل غائم جزئيا بسحب مرتفعة.
وجــاء يف النرشة اآليت :الحال العامة :منطقة من الضغط
الجوي املرتفع تســيطر عىل الحوض الرشقي للمتوسط خالل
األيام القادمة تؤدي اىل طقس خريفي مســتقر ودافئ نسبيا
حتــى ظهر يوم الثالثاء حيث يتأثر مبنخفض جوي مصحوب
بكتل هوائية باردة متمركز فوق اليونان والذي يقرتب تدريجيا
مام يؤدي إىل طقس متقلب وماطر ويستمر حتى يوم الجمعة
حيث ينحرس تدريجيا.
الطقــس املتوقع يف لبنان :الســبت :اإلثنني :غائم جزئيابسحب مرتفعة وارتفاع محدود بدرجات الحرارة والتي تصبح
فوق معدالتها املوسمية كام تنشط الرياح أحيانا.
اما الثالثاء :غائم جزئيا إىل غائم أحيانا بســحب متوسطة
ومرتفعــة مع انخفاض تدريجــي وملموس بدرجات الحرارة
والتــي تعود إىل معدالتها املوســمية ،تتكاثف الغيوم اعتبارا
من بعد الظهر وتتســاقط أمطار متفرقة اعتبارا من املســاء
وتشــتد غزارتها أحيانا حالل الليل مع حدوث برق ورعد ورياح
ناشــطة كام يتكون الضباب عىل املرتفعات وتتساقط الثلوج
عىل الجبال اعتبارا من ارتفاع  2200مرت.

ش َعــت قلبــي للهــوى اعتابــا
َ َّ
وشــهرت حبــك مــا خشــيت عتابــا
ومل -التكتــم يف هــواك وطاملــا
بــوح األزاهــر وزع األطيابــا
أهــواك يــا فــرح املواعيــد التــي
مــأت كــؤوس االنتظــار غيابــا
رشفــات عينيــك املدىوانــا الصــدى
بــن املســافات التــي تتصــاىب
قومي انهيض شــمس النهــوض تصاعدت
مــن وهجهــا اشــتعل الزمــان شــهابا
قومــي انهــي الصبــح اورق نــوره
أرسابــا
توزعــي
لالنتشــار
قومــي انهــي ترشيــن أيقــظ فجــره
فينــا الحيــاة ،وفجــر االخصابــا
قومــي انهــي إين احبــك دامئــا
وشــبابا
محبــة
تتضوعــن
قومــي انهــي هــذا زمــان نهوضنــا
ش َع للعــا األبوابــا
ترشيــن
َ َّ
]] ]
شــعلت حبــي مــن لظــاك فطابــا
مــا طيــب حــب مل يكــن لهابــا
عينــاك ارسار يبــوح بهــا الهــوى
لجفونــك الشــمس انتهــت اهدابــا
اهــواك يــا دفئــا يعــرش يف غــدي
صحــوا عميقــاً يف دمــي منســابا
إين بحثــت بداخــي زمنــا عــن امــرأة
رسابــا
وجــدت
انــا
تصــر
يهتــز ســطح املــاء مــن وقــع الحىص
عبابــا
تســتطيع
ال
لكنهــا
وانــا الــذي أيقظــت جرحــي فاســتوى
فــوق الــرى وطنــاً غــدا محرابــا
بلــدي حكايــا تســتفيق عــى غــدي
صــارت بوجــه املعتديــن حرابــا
هــذا انــا جســدي الشــظايا واملرايــا
جثتــي ،حــن انهمــرت ســحابا
قومــي انهــي وطنــاً يطــول بقامــة
العــز الســاء ويســتحيل قبابــا
قومــي انهــي هــذا زمــان نهوضنــا
ش َع للعــا األبوابــا
ترشيــن
َ َّ
]] ]
والحــب مــا مل يشــعل األلبابــا
يبقــى رسابــا ال يغــوص لبابــا
أهــواك ،فالكــون امتــداد مشــاعري
ال ترتــدي غــر املــدى اثوابــا
عينــاك احالمــي وشــهقة فجرهــا
ســحر إذا دعــت الفــؤاد أجابــا
قومــي نخــط اليــوم ملحمــة الهــوى
وكتابــا
منــارة
للعاشــقني
ويســافر املــوال نحــو جنوبنــا
شــجراً شــهيداً ورافــا خالبــا
نحــن انتــاء الخالديــن اىل دم
ينســاب يف عــرس الفــدا وهابــا
نحــن احتفــال األرض يف ميالدهــا
كــم عانقــت شــهداءنا اعجابــا
املــوت مــن أجــل الحيــاة خيارنــا
رصنــا لــه طالبنــا
بخلــوده
قومــي انهــي يف األرض قامة عاشــق
صــاغ الصبــاح وطــوع األحقابــا
قومــي انهــي هــذا زمــان نهوضنــا
ش َع للعــا األبوابــا
ترشيــن
َ َّ
]] ]
أطلقــت لحظــك يف املــدى فأصــاب
قلبــي ،فصــار بــك الجنــون صوابــا
عينــاك تــورق يف بــراري عشــقها
وهجــا ،وكــم مــن عاشــقني اذابــا
اهــواك فاتحــة الكــروم وخمرهــا
اهــواك خامتــة لهــا ورشابــا
اهــواك يف عــرس الفــداء مدامــة
أنخابــا
رواده
عــى
دارت
ال تفتحــي شــفة النبيــذ ففــي فمــي
لغــة تفيــض مــن اللظــى أكوابــا
قومــي انهــي ترشيــن مدخلنــا إىل
شــمس الحقيقــة فاحزمــي األعصابــا
شــمس وابــن النــور نــور شــعاعها
وابــن الظــام يعيشــها مرتابــا
والقــدس مــن حجــر اللظــى اطفالهــا
يتســابقون اىل املنــون غضــاىب
قومــي انهــي فحــذار مــن ذل إذا
عشــنا الحيــاة بأرضنــا أغرابــا
قومــي انهــي هــذا زمــان نهوضنــا
للعــا األبوابــا
ش َع
ترشيــن
َ َّ
]] ]
تســعون عامــاً مــن لهيــب نهوضنــا
متــي القوافــل ال نهــاب صعابــا
تســعون عامــاً مــن ســنا التاريخ صوت
الحــق يــدوي واضحــاً صخابــا
كــم ادمنــت فينــا البطولــة بوحهــا
ورصاحــة مــا هادنــت كذابــا
حبيبــة
يــا
تســــأليني
ال
فالجــراح ،تســيل مــن آالمهــا مزرابــا
وتســابق األعــراب يك يحمــوا الحمــى
صــارت بــادي (ميجنــا وعتابــا)
يــا ميجنــا يــا ميجنــا يــا ميجنــا
أبعــد األعرابــا
يــا رب عنــا
قومــي انهــي للمجــد نهضــة عــزة
فهــي الرهــان لنســتعيد ترابــا
قومــي انهــي هــذا زمــان نهوضنــا
للعــا األبوابــا
ش َع
ترشيــن
َ َّ
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ا قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا د
عاصفة هوجاء تضرب سوق العمالت الرقمية ...واآلراء حول مستقبلها «متضاربة»!
شانتال عايص

الســوقية حواىل  320مليار
دوالر.

} هل تبلغ البيتكوين
عتبة الـ  250ألف
دوالر؟ }

يُعــ َرف ســوق العمــات
الرقمية بتقلّبه الرسيع وتأثّره
بعوامل عديدة منها السياسية
االقتصادية ،اإلقليمية أو حتى
يتأثّر بتغريدة ينرشها أحد كبار
مســتثمري العمالت الرقمية
كامللياردير «إيلون ماسك».
رضبت عاصفــة هوجاء
األســبوع املــايض ســوق
العمالت الرقمية لتطيح واحدة
أهم وأكرب منصات التداول
من ّ
بالعمــات الرقمية «أف يت
أكس  »FTX -وتعلن إفالسها
يف غضون  48ساعة.

} فامذا حدث؟ }

اســتفاق هواة وعشــاق العمالت الرقمية عىل
مفاجأة إعالن مؤســس منصة تــداول العمالت
الرقمية «بينانس» «شــانجبنج تــزاو» ،أنَّ رشكته
كانت تتجه لالســتحواذ عىل رشكة «إف يت إكس»
التابعة للملياردير «سام بنكامن فرايد» ،والتي عانت
من أزمة ســيولة بعــد أن أعلن األول عن بيعه 530
مليون دوالر من حيازته عملة «إف يت يت» األصلية.
وأبرمت الرشكتان اتفاق نيات غري ملزم.
ويف تراجع مفاجئ ،انسحبت منصة «بينانس»
من صفقة االستحواذ عىل منافستها «إف يت إكس»،
قائل ًة إن مشــاكل الرشكة «خارجة عن سيطرتنا أو
قدرتنا عىل املساعدة» .وكشفت أنها راجعت الشؤون
املالية لرشكة «إف يت إكس» ،واستشــهدت بتقارير
حول «ســوء إدارة أموال العمالء وتحقيقات وكالة
أمريكية يف اإلعالن عن إيقاف الصفقة.

} ضحايا «إف يت إكس» }

إثر انهيار إف يت أكس ،انخفضت القيمة السوقية
لرشكة «ســوالنا» من ذرو ٍة بلغت حواىل  80مليار
دوالر يف ترشيــن الثاين املايض إىل ما يزيد قليالً
عىل  6مليارات دوالر .كام تأثرت شبكة البلوكتشني
الخاصة بسوالنا بسلسلة من االنقطاعات .وقد أثر
تدهور وضع «ســوالنا» يف جميع األنظمة التقنية

القامئة عليها بشكلٍ غري مبارش ،فقد امتد التدهور
إىل ســولند» كذلك ،وهو بروتوكول اإلقراض املايل
الالمركزي املبني عىل «سوالنا».
هــذا وانخفضت القيمــة اإلجاملية للتطبيقات
املبنية عىل سوالنا أيضاً مبقدار النصف تقريباً.
أ ّمــا رشكة «بلــوك فاي» ،فهــي ضحية أخرى
إلخقاقات منصة «إف يت أكس» ،وها هي تســتعد
لإلفالس املحتمل مع انتشار عدوى «إف يت أكس»،
حيث زعم تقرير أن مقرض العمالت الرقمية «بلوك
فاي» يقوم باستعدادات لإلفالس املحتمل مع انتشار
عدوى العملة الرقمية إىل الرشكات املعرضة بشــدة
ملنصة «إف يت أكس» املنهارة.
حا يف ســوق العمالت الرقمية
ال يزال التوتر واض ً
مع تزايد األرضار الجانبية من إفالس «إف يت اكس».
وألقت القضية بظاللها عىل الســوق بشــكل عام،
فرتاجعت أسعار العمالت الرقمية دون استثناء ،ما
أثار موجة من الهلع بني املستثمرين واملتداولني بهذه
العمالت ودفع بهــم إىل بيع ممثالتهم الرقمية أو
عمالتهم.
عىل ســبيل املثال ،فقدت «بيتكوين» ج ّراء انهيار
«إف يت إكــس» ما يقرب من  %25من قيمتها نزوال
من مســتويات قرب الـ 21ألــف دوالر وصوال إىل
مستويات قرب الـ  15.6ألف دوالر.
هذا وتحوم بيتكوين اآلن قرب مســتويات 16.6
ألــف دوالر برتاجع يف حدود  %1بينام تبلغ قيمتها

يقول امللياردير املســتثمر
الرأســايل ،تيم درابر ،والذي
الذي يعــد أحد أبــرز داعمي
العملــة الرقميــة األوىل يف
العــامل ،ان انهيــار منصــة
العمــات الرقميــة  FTXال
عالقة له بنجاح بيتكوين ألن
عملة بيتكوين عملة ال مركزية
و»إف يت إكــس» مل تكن يو ًما
عىل غرار بيتكوين.
وال يزال امللياردير املستثمر
تيم درابر إيجاب ًيا بشــأن توقعات ســعر البيتكوين
حيث يرى أن العملة األشــهر ستقفز إىل مستويات
 250ألف دوالر يف عام .2023

} رأي معارض متاماً! }

فيام ال يحمل الجميع القدر نفســه من التفاؤل
بشأن ســعر البيتكوين يف املستقبل القريب ،يرى
مؤســس بينانس «شانجبنج تزاو» أنه من الواضح
أن «بيتكويــن» لن تصل إىل  250.000دوالر بحلول
منتصف عام .2023
وطالب «تزاو» برضورة التعلم من املايض الفتاً إىل
توقع بيتكوين الفاشل من قبل الراحل جون مكايف.
وقــال الرئيس التنفيذي ألكــر منصة عمالت
رقمية إن إخفاق «إف يت إكس» أعاد قطاع العمالت
الرقميــة إىل الوراء بضع ســنوات ،مع املزيد من
التدقيق التنظيمي يف املستقبل.
ختامــاً ،يف ظل التقلّب املخيــف والرسيع الذي
يشــهده ســوق العمالت الرقمية ،ال ميكن التن ّبؤ
مبســتقبل هذه العمالت ،ولكن ما ميكن استنتاجه
هو أنّه يف حال وضعت األطر التنظيمية املناســبة
يف أرسع وقت سيصبح قطاع العمالت الرقمية أكرث
وربا يستقطب
استقراراً ويستعيد ثقة مستثمريه
ّ
مســتثمرين جددا حيث يشعرون باألمان يف بيئة
تقنية منظّمة ،ويحفظون حقوقهم.

وزارة الســــــياحة  :الســــــماح للمؤسســــــات الســــــياحية
الناقلة ملباريات كأس العالم باســــــتيفاء رســــــم دخول
صدر عن وزارة الســياحة البيــان االيت« :مع
انطالق مباريات كأس العــامل لكرة القدم ،2022
وحيث انه يرتتب عىل املؤسســات السياحية التي
ستقوم بعرض املباريات يف صاالتها كلفة مالية،
كل مؤسسة بحسب قدرتها االستيعابية .وحيث ان
وزارة الســياحة تحرص عىل استمرارية عمل هذه
املؤسسات ،واستنادا إىل الفقرة رقم  10من امللحق
رقم ( 2نظام األســعار) من املرســوم رقم 1970
( 15598/الخاص بإنشــاء واستثامر املؤسسات
السياحية) ،تســمح وزارة السياحة للمؤسسات
الســياحية التي ستنقل مباريات كأس العامل لكرة

القدم  ،2022باســتيفاء رسم دخول عن
كل شــخص او تحديد الســعر املطلوب
اســتيفاؤه عن كل شــخص بحسب ما
تقدمه املؤسســة ،خالل فرتة بث املباراة
وذلك بعد إيداع وزارة الســياحة نسخة
عن الئحة األســعار باللغتــن العربية
واإلنكليزيــة للحصول عــى املوافقة،
مرتافقة بأوقات الربامج املنوي عرضها،
تؤكد وزارة السياحة دورها الرقايب وفقا
لألنظمــة املرعية اإلجــراء وتطلب من
جميع املؤسســات أن تعلن لوائح األسعار املذكورة

أعاله بشــكل واضح عــى مداخلها ،حفاظا عىل
الشفافية بني املؤسسات السياحية وروادها».

قيام وزارة األشــغال العامة والنقل
بإعطــاء ومنح رخص مامرســة
العمل يف أنشــطة قطــاع النقل
البحري .و كان حميه قد اشــاريف
ترصيح لة انه «حرصاً عىل اإلفادة
من ثــروة لبنان من نفط وغاز من
االستكشــاف إىل االستخراج نعمل
منذ أكرث من عام عىل:
 -١أن تكــون املرافــئ اللبنانية
صاحبة األفضلية لتقديم الخدمات
من خــال الرخص التي ســنقوم
مبنحها يف النقل البحري والجوي
من/إىل منصات تنقيب.
 -٢إعــداد العدة إلنشــاء مرافئ
تخصصية تواكب املرحلة»  .

خص اســرداد الودائع ،ويقول :ال نطلب من أحد
ما ّ
أن يع ّوض عىل أحد أو يَكفَله ،بل كل ما يف األمر أن
هناك ودائع مودَعة يف مؤسســات مرصف ّية ،وإذا
كانــت موجودات األخرية تغطــي املطلوب ،فعليها
تلبيتها ...لكن ال إمكان لذلك ،نظراً إىل وجود مشكلة
يف السيولة قد يكون من املمكن إعادة برمجتها.
ويعتــر أن «التمييز بني «مو ِدع صغري» و»مو ِدع
كبــر» ،ال وجود له يف اللغــة املرصفية ،فالقطاع
املــريف ال يعيــش إال بكبــار املو ِدعــن وليس
بصغارهم ،فهو يع ِّول عليهم يف تحريك منو القطاع
واالقتصاد .وبالتايل يجب أن يكون الهدف األساس،
إيــاء كبــار املو ِدعني األهمية الكــرى وأن تبقى
املؤسســات املرصفية عىل عملها الطبيعي بشكل
ســليم ،»...ويُضيف :نحن نُقــ ّر بوجود أزمة مالية
ومرصفيــة ونقدية ،لكن من غــر الجائز الخروج
عن النظــام و»خربطته» من أجل األزمة عىل رغم

أقــدم مجهولون يف وضح
النهار يف بلــدة الفيدار عىل
رسقة كابالت التوتر املتوسط
بقوة  ،V 1500مبسافة  3كلم،
التابعة المتياز رشكة كهرباء
جبيــل ،اضافــة اىل عدد من
البلدات التي تتغذى من االمتياز،
وقدّ رت قيمة املرسوقات بأكرث
من  150الــف دوالر امرييك
 ،حيث نالــت الفيدار الحصة
الكربى منهــا ،وادخلت البلدة
يف الظالم الحالك .
وامــس اقامــت الرشكة
جولة لالعالميني يف املنطقة
املستهدفة حيث رشح محامي
الرشكة مارك عساف تفاصيل
ما حصل ،وقال :ان الشــبكة
الكهربائيــة التابعة المتياز
كهرباء جبيل تعرضت كابالتها
النحاسية للرسقة عىل طول ما يقارب الـ  3كلم
 ،وهذا اليشء يؤثر يف البنى التحتية املوجودة
يف املنطقــة ويحــرم االهايل واملؤسســات
التجارية والصناعية فيها من االســتفادة من
الكهربــاء  ،فبلدتا الفيــدار وحاالت اليوم يف
الظلمة بسبب عدم التغذية بالتيار الكهربايئ
العام الذي يتسلمه االمتياز من رشكة كهرباء
لبنان .
واضــاف :الرسقات بــدأت منذ اســابيع
واســتمرت حتى االمس وقد ناشدنا االجهزة
االمنية والبلديات يف املناطق التابعة لالمتياز
بان هناك عمليات ســــرقة تحصل للكابالت
وتعديات عىل الشــبكة  ،ويف بعض املناطق
استطاعت البلديات ضبط هذه العمليات  ،امنا
املفاجأة كانــت يف بلدة الفيدار حيث تعرضنا
للرسقــة بقيمة  150الــف دوالر امرييك من
الكابالت النحاســية بالرغم من وجود نواطري
وحراس ليليني ورشطة بلدية اال اننا مل نستطع
التوصــل اىل اي نتيجــة يف عملية كشــف
الفاعلني.
وناشد «القوى االمنية وتحديدا بلدية الفيدار
واهــل البلدة يك يكون كل واحد منهم خفريا ،
والخطة االنقاذية التي تقوم بها وزارة الطاقة
ورشكة كهرباء لبنان ال نستطيع تنفيذها ان مل
توجد البنى التحتية «.
واعلــن ان «بلدة الفيــدار تعيش اليوم عىل
كهربــاء املولدات» ،مشــرا اىل ان «امتياز

كهرباء جبيل تقدم بشــكاوى عديدة للنيابة
العامة  ،وســلم البلدية ووزارة الطاقة نسخا
من هــذه الرسقات  ،وحتى اليوم مل نصل الي
نتيجة مع بلدية الفيدار لقمع هذه املخالفات»،
وقــال « :ان امللفت يف املوضوع وجود لوحات
اعالنية تشــر اىل وجــود كامريات مراقبة،
اال ان هــذه الكامريات غري موجودة وان وجد
بعضها ال يعمل ،وبالرغم من مراسالتنا للبلدية
والتواصل معها ظلــت عملية الرسقة قامئة
ويف وضــح النهار مع العلم ان البلدية ابلغتنا
انها تقوم بواجباتها «.
واعلن ان «امتياز رشكة كهرباء جبيل يعمل
الستبدال الكابالت النحاســية بااللومينيوم
كيــا ترسق مرة ثانية « ،مؤكدا ان «الرشكة ال
ميكنها ان تضع حراســا ونواطري ليال ونهارا
عىل كل الشبكة لديها» .
ولفــت اىل ان «عمليــة التصليح ســتأخذ
وقتا طويال الن حجــم االعطال كبرية جدا «،
كاشفا ان «االجهزة االمنية بارشت التحقيقات
واستمعت اىل بعض النواطري يف املنطقة « .
بدوره اشار املسؤول عن الشبكات واملحطات
يف الرشكة املهندس غســان فاخوري اىل ان
«بلدة الفيدار بلدة منوذجية تتغذى بالتيار 24
ساعة يوميا النها تتغذى من معمل نهر ابراهيم
الذي يولد الطاقة عىل املياه « ،واكد ان «الدائرة
القانونية يف الرشكــة تتابع التحقيقات مع
االجهــزة االمنية املختصة ونرتك التحقيق يف
عهدتها ونحن ال نتهم أحدا».

فض العروض
ســــت ساعات اســتغرق ّ
اإلدارية العائدة لثالث رشكات تنافست للفوز
مبناقصة رشاء فيــول أويل  Aوفيول أويل B
وغاز أويل ملصلحة «مؤسسة كهرباء لبنان».
تبــن أن اثنني من بني
ويف نهايــة الجلســة
ّ
العارضني الثالثة لديهم نواقص غري جوهرية
يف عروضاتهم ،لــذا تق ّرر بناء عىل املادة 55
من قانون الــراء العام ،واملادة  16من دفرت
الرشوط ،إمهــال الرشكات حتى يوم األربعاء
وفض العروض
ّ
املقبل لتصحيح مســتنداتها
املالية.
الرشكات الثالث التي شــاركت يف املناقصة
هــي »Coral Energy DMCC« :وهي رشكة
أذربيجانيــة (ال عالقــة لهــا برشكة كورال
لبنــان) ،ورشكة «»BB Energy trading LTD

التــي تعمل يف أوروبا مع أنها لبنانية األصل،
ورشكــة « »Vitol BAHRAINاململوكــة من
رشكة «فيتول هولدنغ» السويرسية.
وبحســب دفرت الرشوط ،فإن مؤسســة
كهرباء لبنان ستشــري من الرشكة الفائزة
الكميــات التي تحتاج اليها لتشــغيل معامل
إنتــاج الطاقة الكهربائيــة مبا يؤمن «معدل
تغذية يومي يصل إىل ما بني  8ســاعات و10
ســاعات» ،وفق بيان الوزارة الذي أعلنت فيه
املناقصة الشــهر الفائــت .وكانت الوزارة قد
أطلقت املناقصة بعد «مشاورات واجتامعات
أجريت بني رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة
وامليــاه ووزارة املاليــة وحاكم مرصف لبنان
والتــي أفضت إىل إبالغ الوزيــر وليد فياض
بتأمني التمويل الالزم».

األســــــمر تمنى أن تنصــــــف املوازنة الطبقــــــة العاملة

الــــودائــــع الــكــبــيــرة والــصــغــيــرة ســواســيــة أمـــــام «الم ــس ــؤول ــي ــة» الــــدولــــة...
يف تحوي ٍر الفت ملسار األزمة السياسية
الخطرة يف مرحلة بغاية الدقة مل يشهد
لبنان مثيالً لها يف تاريخه ،تتح ّرك أصابع
التضليــل يف اتجــاه الودائع املرصفية،
وت ِ
ُكث من القــراءات والتحاليل للتعتيم
عىل أكــر عملية إهــال نفّذتها دولة
تجاه شعبها ،حتى بات يستجدي قرشه
األبيض يف يومه األسود الذي يعيش.
يف كل مــرة تُثــار قضيــة معالجة
فجــوة الخســائر يف مــرف لبنان
واملصارف ،معطوفة عىل مرشوع قانون
تقييــد الســحوبات والتحويــات (الـ
«كابيتــال كونرتول») ،تته ّرب الدولة من
مســؤولياتها لرتمي كرة الحل يف امللعب
املرصيف ،ضمــن مضبطــة اتهام بأن
املصــارف «ال ترغب يف إعادة الودائع إىل
أصحابها ،وال يف التعويض عليهم بأي طريقة،)...
فيام املصارف كانت رأس الحربة يف الضغط إلقرار
قانون الـ «كابيتال كونرتول» ورفع الصوت لوضع
خطة منظَّمة إلعادة الودائع إىل أصحابها – مبع ّية
الدولة  -حتى لو تم تقســيطها عىل مدى سنوات،
العتبارهــا أفضل من أال تســرجعها أبداً ،واضعة
نفسها واملو ِدعني يف خندقٍ واحد ،انطالقاً من مبدأ
«ال قطا َع مرصفياً بــدون مو ِدعني وال
ودائع بدون
َ
مصارف.»...
أما وقد تعدّ دت الخطط لتنظيم عملية اســرجاع
الودائع ألصحابها ،يبقى األســاس يف شمول الحل
رشائــح املو ِدعني كافة عىل وقع الكالم عن وجوب
التعويض عىل صغار املو ِدعني قبل الكبار منهم...
الرئيس السابق للجنة الرقابة عىل املصارف سمري
حمــود يرفض عرب «املركزية» كلمة «تعويض» يف

ســــــرقة كابالت التوتر املتوســــــط لـ «كهربــــــاء جبيل»..
وقيمة الخســــــائر فــــــي «الفيدار» بلغــــــت  150الف دوالر

ّ
فــــــض أســــــعار عــــــروض الفيــــــول األربعــــــاء املقبل

ّ
حـــمـــيـــة الـــــــــى «وزارة الــــطــــاقــــة»  :العـــــطـــــاء املــــرافــــئ
كــــتــــاب مـــــن
ال ــل ــب ــن ــان ــي ــة االفـــضـــلـــيـــة فــــي تـــقـــديـــم خــــدمــــات ال ــت ــن ــق ــي ــب عــــن الــنــفــط

جه وزير األشغال العامة والنقل
و ّ
يف حكومــة ترصيف األعامل عيل
حم ّيــة كتابــاً إىل وزارة الطاقة
واملياه ،عن وضع دقائق خطّة وزارة
األشــغال العامة والنقــل لناحية
تفعيل وتشــجيع استعامل املرافئ
اللبنانيــة والعمل عىل تحســينها
موضع التطبيق الفعيل ،من خالل
اتّخــاذ اإلجراءات والتدابري الالزمة
إلعطــاء هــذه املرافــئ األفضلية
واألولوية يف مهام تقديم مختلف
أوجه الدعم واألنشطة اللوجستية
لخدمات التنقيب عن النفط والغاز
يف مختلــف البلــوكات واملناطق،
ل ُيصار يف ضوئه إىل تحديد أســس
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حديّتها .وما بــن ترتيب وضع املصارف
وترتيب موجوداتها من أجل تنظيم أموال
املو ِدعــن ،ال تكمــن األهمية يف كبار أو
صغار املو ِدعني ،إمنــا يف توفري األموال
لهم لسدّ حاجاتهم الحياتية من استشفاء
وتعليم...إلخ ،ال فرق بأي عملة ،إن بالدوالر
أو باللرية وفق ســعر الســوق املوازية.
من هنا يجــب مراعاة حاجــات املو ِدع
األساسية فهو يعيش من دَخله وادّخاره،
حتى موظفو القطاعني العام والخاص ال
يجــوز تهديدهم بلغة «التضخم» لتبقى
رواتبهم أقل من كلفة معيشــتهم ..هناك
أوالً مسؤولية اجتامعية قبل املادية.
لذلك ،يقول حمــود« ،ال مجال للتمييز
بني مو ِدع صغري أو كبري ،إمنا يجب تأمني
حاجاته األساســية وفــق إعادة هيكلة
القطــاع املرصيف ككل ،وقد أطلقت هنا تســمية
إعادة «تكوين» وليس «هيكلة» ،بالتوازي مع إنشاء
مصارف تعود إىل العمل الطبيعي.»...
ويخلص إىل التأكيد أن «إمكان التعاطي مع األزمة
بحجم الودائــع املوجودة حالياً ،بربمجتها بالدوالر
األمرييك واللــرة اللبنانية وفق إمكانات املصارف
ومــرف لبنان والدولــة ،تتمثّل يف توافر األموال
والتحــ ّوط ملوضوع التضخّم ...إمنا األمور الحياتية
واملعيشــية يجب أن تكون يف سلّم األولويات ،مع
احرتام الودائع الكبرية كام الودائع الصغرية ...إذ ال
توجد ودائع مؤهَّلة وأخرى غري مؤهَّلة وال صغرية أو
كبرية إذا أردت أن أُعيد تكوين قطاع مرصيف صحيح
وأن أَيف بالتزامــايت تجاه املو ِدعني ،يك يقال فيام
بعد :صحيح أن لبنان م ّر بأزمة كبرية ،لكنه «مل يأكل
مال الناس»...

شكر رئيس االتحاد العاميل العام يف لبنان
بشارة األسمر كل املسؤولني الذين تفاعلوا مع
مطالب االتحاد العاميل العام وســاهموا يف
صياغــة املواد التي صدرت يف قانون املوازنة
التــي تخدم العامل وذوي الدخل املحدود ممن
هم موظفون يف القطاع الخاص أو يف القطاع
العــام أو املتقاعدون واألســاك والقطاعات
العسكرية وهذه املواد هي كااليت:
 رفع الشــطور الرضيبيــة مبا يؤدي اىلتخفـــيض قيمــة الرضيبة عــى األجور
والرواتب.
رفع قيمة التنزيــل العائيل للعامل ورفعقيمة التنزيــل عن كل مكلف برضيبة األجور
ما يؤدي اىل تخفيض الوعاء الرضيبي والذي
يشــمل جميــع العامل اضافــة اىل االجراء
واملياومني والعاملني بالساعة.
-تعليق تطبيــق املادة  ٨١من موازنة العام

 ٢٠١٩التي تحدد السقف األقىص للرواتب.
إقرار حق العاملني يف املؤسســات العامةواملصالــح املســتقلة واتحــادات البلديات
والبلديات واملستشفيات الحكومية والجامعة
اللبنانية واملتقاعدين واملتعاقدين وكل من هو
مص ّنف من أشــخاص الحق العام باملساعدة
االجتامعية.
إعادة اســتثناء املتقاعديــن من رضيبةالدخل عىل الرواتب واألجور.
إعفاء تعويضات العامل من الرضيبة. تقسيط ديون الضامن االجتامعي.ومتنــى األســمر أن «تــأيت موازنة العام
 2023لتنصف الطبقة العاملة بشــقيها العام
مــا يعطي مزيداً
والخاص عىل نح ٍو ســليم
ّ
من الحقوق لهــذه الطبقة يف ظل الضائقة
االجتامعية واالقتصادية الكبرية التي يعيشها
عامل لبنان وذوي الدخل املحدود».

صنــــــدوق النقــــــد  :تفكك سالســــــل «التوريــــــد العاملية»
ثمنه باهظ علــــــى االقتصــــــادات املفتوحــــــة والنامية
أكدت رئيســة صنــدوق النقــد الدويل،
كريســتالينا جورجيفا ،أن الحرب يف أوكرانيا
هي «العامل السلبي الوحيد األكرث تأثريًا» يف
االقتصــاد العاملي هذا العام ،وعىل األرجح قد
يستمر للعام املقبل.
وقالت جورجيفا« ،أي ىشء يزيد القلق هو
بالطبع ضار بآفــاق النمو وتلبية احتياجات
وتطلعات األفراد يف كل مكان» ،بحسب شبكة
«يس إن يب يس».
وأوضحــت أن الرتكيــز يف قمة مجموعة
العرشيــن كان عىل مشــاكل ملحة جدا مثل
التضخــم العاملي وارتفاع تكاليف املعيشــة
واألمن الغذايئ وأمن الطاقة.
وحذر الصندوق من تفكك سالسل التوريد
العاملية بســبب الحرب الروسية يف أوكرانيا،
وخفض توقعات النمــو لعام  2023إىل 2.7
باملئة ،بعد منوه املتوقع بنسبة  3.2باملئة يف
.2022
وهــذا هو أضعف معدل منو منذ عام 2001
باستثناء األزمة املالية العاملية واملرحلة الحادة
لوباء كورونا» ،بحســب تقرير صندوق النقد
الدويل.
وقالــت جورجيفا «نحن نشــهد بالفعل
بعــض عالمات التفكك يف سالســل اإلمداد

العاملية ،بسبب أمن اإلمدادات وهو مصدر قلق
مرشوع».
«لقد رأينا هذا بسبب كوفيد وبسبب الحرب
يف أوكرانيا ،تعطلت سالسل التوريد ،مام قد
أرض بالنمو محل ًيــا ودول ًيا» .وأضافت أنه إذا
اختار العامل الذهاب إىل «تكتالت منفصلة»،
فسيكون هناك مثن باهظ يجب دفعه.
وحــذرت جورجيفا« :ســيكون هذا الثمن
مرتف ًعا بشــكل خاص بالنسبة لالقتصادات
املفتوحة ،وعىل نطاق أوســع بالنسبة للعامل
النامي».
وقالت جورجيفا «نتوقع عىل سبيل املثال،
بأن آسيا واملحيط الهادئ ،قد تخرس أكرث من 3
يف املئة من الناتج املحيل اإلجاميل إذا تم قطع
التجــارة يف القطاعات املترضرة من عقوبات
الرقائــق األمريكية عىل الصــن وإذا تم رفع
الحواجز غري الجمركية يف مناطق أخرى إىل
مستويات حقبة الحرب الباردة».
«إذا كنا ال نريد أن نخرس ما بني  1.4تريليون،
ورمبا  3.4تريليون دوالر سنوياً  -فقط تخيل
ما ميكننا فعله بهذه األموال  -فعلينا أن نتوقع
بعنايــة عواقب األفعال وأن نكون حكامء ملنع
االنجراف بدون وعي إىل عامل أفقر وأقل أماناً».
بحسب تعبري رئيسة صندوق النقد الدويل.

االحد  20ترشين الثاين 2022

8

عربيـــــــــــــات  -دولـــيــــــــــــــات

كي ــــــف ب ــــــدت قط ــــــر عش ــــــية انط ــــــاق كأس العال ــــــم 2022؟
بعيــدا عــن املنافســات
املثرية املنتظرة يف املونديال
القطري ،يطل سؤال يف األفق
وهو كيف تبــدو دولة قطر
قبل  24ساعة من االنطالقة
التاريخية للبطولة العاملية؟
يف قطــر اآلن ،ال يعلو صوت
فوق صــوت املونديال ،يف
وقت تتجــه فيه األعني يف
الساعات املقبلة صوب ملعب
البيت إيذانا بإطالق صفارة
بداية املونديال.
العاصمــة الدوحة وكل
املــدن القطرية أصبحت يف
حالة استثنائية عىل مستوى
األجواء التي تعيشها قبل 24
ساعة من افتتاح كأس العامل،
وهي األجواء املســتمرة عىل
مدى األيام واألسابيع األخرية بعدما بات قطر بأكملها تتنفس
كل ما يرتبط باملونديال ،ليس فقط عىل املستوى الشعبي ،وإمنا
أيضا عىل مستوى الدولة بكل مؤسساتها العامة والخاصة.
املدن القطرية تحولت إىل ســاحة كربى الســتقبال كل ما
يخص مونديال  ،2022وباتت مرسحا لكل فعالياته واحتفاالته،
وبدت مظاهر املونديال واضحة يف كل األرجاء.
يف شــوارع قطر ستجد أشــهر صناع املحتوى املريئ عىل
يوتيــوب (« )Youtubeيوتيوبــرز»  ،يتجولــون بكامرياتهم
ويرصدون كل كبرية وصغرية لنقلها للماليني من متابعيهم.
وإذا حاولت متابعة وســائل التواصل االجتامعي لن تشاهد
أكرث من استفســارات رواد تلك املواقع عن مواعيد الفعاليات
الجديدة ،والنصائح املتبادلة بشــأنها من ناحية ،واإلشــادة
بالفعاليــات والحفالت التي حرضوها يف مختلف املناطق من
ناحية أخرى.

} حديقة جديدة مبطار }

أول ما يســتقبله زائر قطر يف كأس العامل املقبلة هو ميناء
جوي مبعايري عاملية عىل جميع املستويات ،ولكن الجديد متثل
يف إضافة حديقة أوتشــارد يف قلب مطار حمد الدويل ،التي
تحوي أكرث من  300شجرة وأكرث من  25ألف نبتة.
وتقدم الحديقة تجارب جديدة للمسافرين ،بجانب الفعاليات
التي أعدها املطار للقادمني إىل الدوحة خالل املونديال.
كل الفنون حارضةوعندما تتجول يف الشــوارع القطرية،
من املؤكد أنك ستشــاهد الجداريات يف الكثري من تلك األماكن،
والرســومات املتنوعة التي ترحب بنجوم وجامهري املنتخبات
املشــاركة ،يف رسالة محبة وسالم من جهة ،وتجسيد للرتاث
العريب من جهة أخرى.
ومل تتوقف أشكال الفنون عند الجداريات فحسب ،بل امتدت
للعديــد من املظاهر األخرى من منحوتــات وتصاميم وتحف
ولوحات فنية تعرب عن ثقافة املجتمع القطري ،كام تعرب أيضا
عن التنوع الثقايف عىل أرضها واالهتامم بالفنون العاملية.
ســيارات املواطنني واملقيمني بدولة قطر كان لها نصيب من
أجــواء الدوحة الجديدة ،بعدمــا حرص أصحابها عىل تزيينها
بأعالم بلدان مختلفة وبصور نجومهم املفضلني يف رســالة
دعم معنوية قبل انطالق املنافسة العاملية.

} العلم القطري فوق كل بيت }

العلــم القطري أصبــح يزين أغلب املنــازل دعام للمنتخب
العنــايب الذي يشــارك للمــرة األوىل يف املونديال ،كام أطلق
االتحاد القطري لكرة القدم مبادرة «البريق فوق كل بيت» لدعم
«العنــايب» ،وإظهار صورة مميزة عــن البلد خالل فرتة كأس
العامل ،كام قامت إحــدى رشكات االتصاالت القطرية بتوزيع
 2022علام عىل الجامهري دعام للمبادرة.
وحظيت أعالم الدول املشــاركة يف كأس العامل بخالف قطر
عــى نصيب معترب من الوجود بالشــوارع القطرية ،وظهرت

أعالم كل املنتخبات املشــاركة ،وكذلك أبرز نجومهم يف الكثري
من املناطق ،وعىل رأســها بالطبع كورنيش الدوحة ،الذي يعد
أول املســتقبلني ألعالم املشاركني بعد تأهل كل منتخب بشكل
رسمي للبطولة.
الجاليات ومؤازرة املنتخباتــوإذا انتقلنا للجاليات األجنبية
املوجــودة يف دولة قطــر فحدث وال حــرج ،بعدما أظهرت
جامهريهم حامسا منقطع النظري الستقبال منتخبات بلدانهم
وااللتفاف حول بعثاتهم واالحتفاء بهم ،والســر خلفهم من
فندق اإلقامة حتى مقر التدريب مثلام فعلت الجامهري اليابانية
خلــف منتخب بالدها ،بجانب العديد من الجاليات األخرى التي
حرصــت عىل الحضور بقوة خلف فريقها ســواء عند مالعب
التدريــب أو مقر اإلقامة  ،ومنها جامهري املنتخب الغاين التي
احتفت بفريقها وحرصت عىل الوجود عند مقر إقامته .

} الفعاليات يف كل مكان }

فعاليات كثــرة أعدتها الجهات املنظمة لجامهري وضيوف
املونديال ،وتوزعت تلــك الفعاليات عىل أماكن مختلفة ،منها
الحي الثقايف كتارا وســوق واقف ودرب لوسيل وحديقة البدع
التي ستســتقبل مهرجان الفيفا للمشجعني ،بجانب عرشات
الحدائــق واألماكن األخرى ،وكذلــك كورنيش الدوحة الذي تم
إغالقه أمام الســيارات من أجل فســح املجال أمام عشاق كرة
القدم وجامهري كأس العامل للتجول بحرية.
وعىل نغامت املوســيقى تعيــش مناطق مختلفة يف قطر
أجواء احتفالية ،وتســتعد البالد الســتقبال عدد من النجوم
العامليــن إلحياء حفالت بالتزامن مع كأس العامل  ،2022وهو
ما يعزز الخيارات الرتفيهية املتاحة أمام املشجعني والجامهري
التي ستحرض البطولة.
طرق واعدة ومســارات جديدةوأعدت الدولة املســتضيفة
للمونديال بنية تحتية عىل أعىل مســتوى ،خالل الســنوات
املاضيــة ،من أجل اســتقبال ضيوفها عىل أكمل وجه ،وظهر
ذلك يف الطرق والجسور الجديدة واملميزة ،واملسارات املختلفة
التــي تم تغيريها خصيصا من أجل أحد أهم األحداث الرياضية
يف العامل.
البنيــة التحتية مل تكــن الهم الوحيد لدولة قطر ،وإمنا كان
الحــرص واضحا عــى الجانب الجاميل بكل أشــكاله ،حيث
حرصت الجهات املكلفة باإلنجاز عىل إضفاء ملسة جاملية عىل
كل املشــاريع ،إضافة إىل اهتامم خاص باملساحات الخرضاء
عرب كل املناطق.
املواصــات العامة خيار التنقل األول بالنســبة لجامهري
املونديال ،مع خيــارات متنوعة ،ويف مقدمتها مرتو الدوحة
الذي ســيكون أفضل وسيلة لنقل املشجعني إىل املالعب ونحو
مختلف املناطق التي تحتضن الفعاليات املصاحبة لكأس العامل.
كل تلــك املظاهر وغريها تؤكد أن الدوحة تحولت يف الفرتة
األخرية إىل مدينة اســتثنائية عن التي يعرفها عنها ســكانها
وزائروها ،وذلك قبل ســاعات قليلة من النســخة االستثنائية
لكأس العامل.

هــجــوم لتنظيم ال ــدول ــة عــلــى ثكنة عــســكــريــة فــي كــركــوك
قتل  4عنارص من الجيش العراقي إثر هجوم
لعنارصتنظيمالدولةاإلسالميةيفمحافظة
كركوك ( 250كلم شامل بغداد) ،حسب مصدر
أمني عراقي.
وأضاف املصدر أن عنارص التنظيم أقدموا
عىل شــن هجوم عىل الجيش العراقي ضمن
قضاء الدبس يف املحافظة ،الفتا إىل أن أولئك
العنــارص أقدموا عىل رسقــة أجهزة النداء
وهواتف الجنود وأسلحتهم.
وأشــار إىل أن قائــد عمليات املقر املتقدم
جهإىلمكانالحادث،وقادعمليةعسكرية
تو ّ
تفتيشية بحثا عن عنارص تنظيم الدولة.
ويفوقتسابقأعلنتهيئةالحشدالشعبي
إطالق تفتيش من  5محاور يف سلسلة جبال
حمرين يف محافظة ديــاىل (رشق البالد)
ملطاردة فلول التنظيم.
وقال قائد عمليات دياىل طالب املوسوي ،يف بيان ،إن «قيادة
عمليات دياىل للحشــد الشــعبي رشعت بتنفيذ عملية نوعية
ودقيقة استنادا للمعلومات االستخبارية الواردة من قبل املديرية
العامة لألمن واالنضباط لهيئة الحشــد الشعبي ،بتحديد أماكن
أوكار اإلرهابيني بدقة ومراقبة تحركاته ومتابعته من قبل قسم
استخبارات قيادتنا» .وأشار إىل أن العملية األمنية انطلقت لتعقب
عنارص تنظيم الدولة وتدمري أوكاره يف سلســلة جبال حمرين
شاملرشقناحيةالعظيميفاملنطقةاملحصورةبنيطريقبغداد-
كركوك من خالل  5محاور رئيسية ومبشاركة قوة االحتياط.
وأضاف أن هذه العملية مســندة من صنوف وخدمات القيادة
كافة ،وصنوف وخدمات هيئة الحشد الشعبي وطريان الجيش،

إضافة إىل مشــاركة قطعات راجلــة لوعورة املنطقة ولتجنب
العبوات التفجريية املزروعة من قبل عنارص التنظيم عىل جميع
محاور التقدم ،مؤكدا أن العملية تسري بشكل جيد باتجاه األهداف
املحددة مسبقا للقطعات بدقة.
ومنــذ مطلع العام الجاري ،كثفــت القوات العراقية عمليات
التمشــيط واملداهمة ملالحقة عنارص تنظيم الدولة ،الذي تلقى
هزمية يف العراق عام  2017بخســارته ثلث مساحة البالد كان
قد اجتاحها صيف عام .2014
وال يــزال التنظيم ينشــط يف بعض املحافظات الشــالية
والرشقيــة ،يف وقت تكافح فيه حكومة بغداد الحتواء هجامت
التنظيمعربشنعملياتأمنيةوعسكريةشاميلوغريبورشقي
البالد.

فـــــــــــــــــــــــــي نـــــــــــــســـــــــــــخـــــــــــــتـــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــــــــــــ18
انـــــــــــطـــــــــــاق مـــــــؤتـــــــمـــــــر «حـــــــــــــــــــــوار املـــــــنـــــــامـــــــة»
انطلقت امس  4جلســات عامــة يف مؤمتر «حوار املنامة»
الـ ،18قمة األمن اإلقليمي.
وبحسب وسائل اإلعالم ،من املرتقب أن يتحدث يف الجلسات
 13متحدثا رفيعي املستوى ،أبرزهم ،وزير الخارجية البحريني
عبد اللطيف بن راشــد الزياين ،ووزير خارجية الكويت ســامل
عبد الله الجابر الصباح ،ونائب وزير الخارجية الســعودي وليد
الخريجــي ،وقائد القيادة املركزيــة األمريكية الجرنال مايكل
كوريــا ،ونائب وزير الدفاع للعالقــات الدولية بوزارة الدفاع
واإلنتــاج الحريب يف مرص ،اللواء محمد صالح الدين حســن،
وغريهم.
وتحمل أوىل الجلسات العامة للقمة األمنية عنوان «املتغريات
الجيوسياسية للطاقة» ،ويتحدث فيها ،كل من ،وزير خارجية
الكويت ،الشيخ سامل عبدالله الجابر الصباح ،ووزير الخارجية
وشؤون الكومنولث والتنمية باململكة املتحدة ،جيمس كليفريل،
ونائبوزيرالخارجيةباململكةالعربيةالسعوديةوليدالخريجي.
ومن املنتظر أن تختتم الجلسات العامة لليوم األول من «حوار

املنامة» ،بالجلســة الرابعة التي ســتناقش «مبادرات الرشق
األوســط لحــل النزاعات اإلقليمية» ،ويتحــدث فيها ،كل من،
نائب رئيس مجلس الــوزراء ووزير الخارجية يف العراق ،فؤاد
حسني ،واألمني العام ملجلس التعاون لدول الخليج العربية ،نايف
الحجرف ،ووزيرة خارجية الرنويج ،أنيكني هويتفليدت.
يــأيت ذلك بعدما انطلقت فعاليات مؤمتــر «حوار املنامة»،
قمة األمن اإلقليمي يف نسختها الثامنة عرش ،بكلمة ترحيبية
لنارص بن حمد آل خليفة ،ممثل ملك البحرين لألعامل الخريية
وشؤون الشباب ،مستشار األمن الوطني ،وأعقبها كلمة للمدير
العام والرئيس التنفيذي للمعهد الدويل للدراسات االسرتاتيجية،
جون تشــيبامن ،فيام ألقت الكلمة الرئيسة يف حفل االفتتاح
رئيسة املفوضية األوروبية أورسوال فون دير الين.
يشــار إىل أن اليوم الختامي سيشهد ،عقد  3جلسات ،حيث
يتحدث فيها  10متحدثني ،وتناقش الجلسات ،أمن نقاط االختناق
البحرية العاملية ،والرشاكات الجديدة يف مجال األمن يف الرشق
األوسط ،وسياسات الرشق األوسط يف السياق العاملي.

ً

ً

نادي األسير« :إسرائيل» اعتقلت  750طفال فلسطينيا منذ بداية 2022

قــال نــادي األســر
الفلســطيني إن الســلطات
اإلرسائيلية اعتقلت أكرث من
 750طفال فلســطينيا منذ
بداية العام الجاري ،من بينهم
جرحى ،وينحدر أغلبهم من
مدينة القدس املحتلة.
وأضاف نادي األسري -وهو
منظمــة غري حكومية -يف
تقريره الصادر مبناسبة يوم
الطفــل العاملــي املوافق 20
ترشين الثــاين من كل عام،
أن عدد األرسى األطفال الذين
ما يزالون يف سجون إرسائيل
يبلــغ اليوم نحو  160طفال،
وذلك يف ســجون الدامون
ومجدو وعوفر.
وذكر النــادي أن من بني
األطفــال  3فتيات ،و 5أطفال رهن االعتقال اإلداري (بال تهمة
أو أحكام قضائية).
وقال نادي األسري إن «عمليات االعتقال اليومية بحق األطفال
املقدســيني تشكل النســبة العليا مقارنة مع بقية محافظات
الوطن ،كام ترتكز عمليــات االعتقال يف البلدات ،واملخيامت،
وبعض املناطق التــي تقع عىل متاس مع نقاط وجود لجنود
االحتالل ،واملستوطنات املقامة عىل أرايض بلداتهم».

} القارصون املقدسيون }

وأضــاف النادي أن نســبة اعتقال االحتــال للقارصين
املقدســيني هي األعــى مقارنــة باالعتقــاالت يف بقية
املحافظات الفلســطينية ،موضحا أن االحتالل يســتهدف

«جيال كامال باعتقال العرشات منهم واحتجازهم بشكل غري
قانوين ،وإطالق رساحهم وإعادة اســتدعائهم للتحقيق مرة
أخرى».
ويــرى النادي أن «سياســة الحبس املنــزيل واإلبعاد عن
املدينة املقدســة كعقوبة بديلة ،أخطر السياسات التي خرج
بها االحتالل ،وتركت آثارا واضحة عىل مصري األطفال ،وكذلك
عائالتهم ،وحولت بيت العائلة للطفل إىل سجن».
ووثق نادي األسري اإلحصاءات وشهادات املعتقلني األطفال
التي تظهر تعرضهم للتعذيب النفيس والجســدي ،والذي قال
نادي األسري إنه مناف لألعراف الدولية املتعلقة بحقوق الطفل،
وأشــارت اإلحصاءات إىل أن مستوى االنتهاكات هذا العام كان
األكرث تنكيال منذ عام .2015

خامنئـــــــــــــــي :تطـــــــــــــــور إيـــــــــــــــران ســـــــــــــــيلغي منطـــــــــــــــق
الديموقراطيـــــــــــــــة الليبراليـــــــــــــــة فـــــــــــــــي الغـــــــــــــــرب
قال املرشد اإليراين السيد
عيل خامنئي ،إنّ تطور إيران
وازدهارها يف العامل «سيلغي
منطــق الدميوقراطيــة
الليربالية يف الغرب».
وأضاف الســيد خامنئي،
خــال اســتقباله حشــداً
مــن أهــايل أصفهــان ،أنّ
«الغربيني نهبوا العامل خالل
القرنــن املاضيــن مبنطق
الدميوقراطيــة الليربالية»،
معقبــاً بأنّ «أوروبا الفقرية
أصبحت غنية مقابل إلحاقها
الرضر بدول كالهند والصني».
وأشــار إىل أنّ الذيــن
يديرون أعامل الشــغب يف
البالد «بدأوا بافتعال الرش بعد عجزهم عن إرشاك الشــعب يف
أعاملهم» ،متابعاً« :ملف الرش سیغلق من دون شك ،وعندها
سيعود الشعب مبعنويات جديدة للميض مبسرية تطور البالد».
ومنذ أيام ،قال املرشد اإليراين إنّ «النظام العاملي الحايل يف
حالة تغري» ،مبيناً أنّ «نظاماً جديداً ســوف يسود يف املرحلة
املقبلة».

ولفت إىل «وجود  3خطوط عريضة يف النظام الجديد ،هي
انزواء الواليات املتحدة ،وانتقال القوة إىل آســيا ،وانتشار فكر
املقاومة وتوسع جبهتها»  .
ويف  14ترشيــن األول املايض ،رأى الســيد عيل خامنئي
أنّ «قضيــة أحادية القطــب ،وفرض قوة أو قوتني عىل الدول
والشــعوب فقدت رشعيتها ،أي أن الشعوب استيقظت ،وجرى
رفض النظام أحادي القطب».

«الحرية والتغيير» السودانية :اتفاق مع الجيش إلنهاء االنقالب
أكد قيــادي بارز يف قوى «الحرية والتغيري» الســودانية
التوصــل لتفاهم مع الجيش وقــوات «الدعم الرسيع» إلنهاء
االنقالب وإقامة سلطة مدنية دميقراطية يف البال.
وأضــاف عضو املكتب التنفيذي لقــوى «الحرية والتغيري»
يارس عرمــان ،أن هناك اتفاقا بضامنات ذاتية هي الشــعب
الســوداين ،وضامنات دولية تضم الرباعية الدولية والثالثية
الدولية وغريها.
وأوضح يف ترصيحات لـ «ســودان تربيــون» أن االتفاق
سيكون عرب مرحلتني األوىل اتفاق إطاري يتضمن كل اآلليات
التــي تتحدث بوضوح كامل إلنهاء االنقالب وإقامة ســلطة
مدنية استنادا عىل الدستور االنتقايل الذي أعدته لجنة تسيري
املحاميني واإلعالن السيايس سيتم التوقيع عليه خالل  10أيام.
واملرحلة الثانية «ستكون مبشاركة واسعة من قوى الثورة
وأصحاب املصلحة وتتضمن أربع قضايا تهم الشــارع وقوى
الثورة وهي قضية العدالة واتفاق السالم وتفكيك نظام اإلنقاذ
عالوة عىل قضية اإلصالح األمني والعسكري».
وأشــار عرمان إىل أن هناك اتصــاالت مع القوى اإلقليمية
والدولية بغرض تقديم املســاعدات ملعالجة األزمة االقتصادية
يف الســودان ،وتحــدث عن وجود ردود أفعــال إيجابية من
املجتمع الدويل.
وأكد اســتعداد االئتالف للتفاهم مع حركات الكفاح املسلح

بغرض بناء الثقة ومراجعة اتفاق جوبا للسالم وتنفيذه.
ووصف القيادي املعارض االتفاق بأنه «مهم لقطع الطريق
أمام قوى النظــام القديم واملؤمتر الوطني لتميض البالد يف
طريق التحول املدين الدميوقراطي».
وحــث عرمان املجتمع الدويل إلظهــار رأيه الواضح ودعم
االتفاق اإلطاري والتفصييل دعام للتحول الدميوقراطي وتقديم
املســاعدات الفنية واالقتصادية يف ظل هشاشة األوضاع يف
السودان وعجز الدولة.

الخالفـــــــــــــــات تؤخـــــــــــــــر بيـــــــــــــــان قمـــــــــــــــة املنـــــــــــــــاخ

يواصــل املفاوضون يف قمة املنــاخ «كوب  »27يف مرص
مســاعيهم لحل نقاط الخالف إثر متديد املؤمتر موعد ختامه
املقــرر أمس الجمعة ،وقد هدد االتحاد األورويب باملغادرة من
دون التوصل إىل اتفاق.
ونقل عن وزير الخارجية املرصي سامح شكري ،الذي يرتأس
املؤمتر ،قوله إنه يعلم أن هناك الكثري من «االستياء» بني جميع
األطراف ،لكنه دعا الدول إىل إبداء تصميمها عىل الوصول إىل
التوافق.
وقال شكري «تخضع املسألة اآلن إلرادة األطراف .يجب عىل
األطــراف أن ترتقي إىل مســتوى الحدث وتحمل عىل عاتقها
مسؤولية إيجاد مجاالت التقارب».
ومن أبرز القضايا الخالفية يف القمة املنعقدة مبنتجع رشم
الشيخ مسأل ُة إنشاء صندوق جديد ملساعدة الدول يف مواجهة
األرضار التي نجمت عن تغري املناخ ،وكذلك الدعوة إىل التخلص
التدريجي من جميع أنواع الوقود األحفوري.
ورصح وزيــر الخارجية املرصي بأن مســودة بيان القمة
تحافظ عىل هدف  1.5درجة ،يف إشــارة إىل املســتوى الذي
كرسته بالفعل قمم املناخ السابقة لإلبقاء عىل مقدار االرتفاع
بدرجة حرارة األرض دون  1.5درجة مئوية.
وقال شكري للصحفيني بعد ليلة من املفاوضات املكثفة إن
«الغالبية العظمى من األطراف أبلغتني أنها ترى النص متوازنا
وقــد يؤدي إىل اخــراق محتمل للوصول إىل توافق» ،وفقا ملا
نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
موقــف االتحــاد األوروبيمن جهة أخرى ،أعــرب االتحاد
األورويب عن اســتعداده ملغــادرة القمة من دون اتفاق ،لكنه
أوضح أنه ما زال باإلمكان التوصل إىل حل.
وقال فرانس تيمرمانــس نائب رئيس املفوضية األوروبية
ومسؤول سياسات املناخ «نفضل عدم التوصل إىل نتيجة عن
التوصل إىل نتيجة سيئة».

وأضــاف يف حديثــه للصحفيني «نحن قلقون من أشــياء
رأيناها وسمعناها يف الســاعات الـ 12األخرية» ،مشريا إىل
أن األوروبيني يريدون إبقاء هدف حرص االحرتار بـ 1.5درجة
مئوية «ح ّيا».
من جهته ،قال وزير املناخ الهولندي روب يتني إنه يشعر أن
قمــة «كوب  »27ترتاجــع يف بعض املجاالت عن اتفاق املناخ
الذي تم التوصل إليه يف غالسكو العام املايض ،يف إشارة إىل
قمة «كوب .»26
ورصح «أعتقد أن الجميع ليســوا سعداء حقا بشأن التقدم
الــذي تم إحرازه خالل الليل» .وأضــاف «ما زلنا ننتظر بعض
النصوص ،لكن يبدو أننا نرتاجع عن مســار غالســكو ،وهذا
أمر غري مقبول».
يف السياق نفسه ،نقل عن مسؤول يف وزارة انتقال الطاقة
الفرنسية قوله إنه «يف هذه املرحلة ،ترتاجع الرئاسة املرصية
(لقمة املناخ) عن املكاســب التي تحققت يف غالسكو بشأن
خفض االنبعاثات».
وأضاف املســؤول الفرنيس أن «هذا أمر غري مقبول بالنسبة
لفرنسا ودول االتحاد األورويب».
وقد أعلن االتحاد األورويب أول أمس الخميس بشكل مفاجئ
أنه سيدعم طلب املجموعة التي تضم  134دولة نامية بإنشاء
صندوق ملساعدتها عىل التكيف مع أرضار التغري املناخي.
ولكــن مل يتضح ما إذا كانت الدول النامية ســتقبل رشط
االتحاد األورويب بأن يأيت التمويل من قاعدة عريضة من الدول
منها الصني ،وأن «الدول األكرث تأثرا» فقط هي التي تســتفيد
من املساعدة.
وال يزال املندوبون ينتظرون معرفة كيف ستستجيب الواليات
املتحدة والصني.
ويجب أن يحظى أي اتفاق يتم التوصل إليه يف مؤمتر كوب
 27بالتأييد من جميع الدول الحارضة وعددها  200تقريبا.
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دولـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
معلومــــــــات وتفاصيــــــــل جديــــــــدة عــــــــن انفجــــــــار اســــــــطنبول
تركيـــا :العمـــال الكردســـتاني تنظيـــم لالســـتخبارات األميركيـــة
اعلن وزير الداخلية الرتيك سليامن صويلو إنّ تنظيم حزب
العامل الكردســتاين (يب يك يك) هو «تنظيم لالستخبارات
األمريكية» ،مضيفاً أنّ «حزب الشــعب الدميوقراطي الرتيك
هو االمتداد السيايس لـ يب يك يك» .وأضاف صويلو« :قوات
األمــن داهمت  14منزالً من أجل العثور عىل اإلرهابية أحالم
البشري ،منفذة التفجري بشــارع االستقالل يف إسطنبول»،
متابعــاً أنّ «املنــزل الـ  13كان هو املنزل الــذي اعتقدنا أننا
ســنجدها فيه ،وانتابنا شعور سيئ ألنّنا رجحنا أننا قد فقدنا
أثرها ،ولكن عرثنا عليها».
ولفــت الوزير الــريك إىل أن القيادي يف تنظيم «واي يب
جــي/يب يك يك» فرهاد عبدي شــاهني امللقب بـ «مظلوم
عبــدي» والتنظيم أصــدرا بيانات لنفــي صلتهام بتفجري
إســطنبول الذي أســفر عن مقتل  6أشــخاص وإصابة 81
آخرين.
اىل ذلك كشــفت مصادر أمنية تركية عن تفاصيل جديدة
بشأن القنبلة املستخدمة يف تفجري شارع االستقالل مبيدان
تقسيم ،الذي أسفر عن مقتل  6وإصابة العرشات ،كام أوقفت
فرق األمن  8مشتبهني جددا ،كام وجه القضاء البلغاري تهام
لـ 5أشخاص بالضلوع يف املساعدة.
وأفــادت املصادر بــأن القنبلة املســتخدمة يف التفجري
بشــارع االستقالل بإسطنبول يف  13ترشين الثاين الجاري
تم تزويدها مبســامري وقطع حديد ورصاص صنارات صيد
(ثقاالت) لزيادة مفعولها.
وتواصل الفرق املعنية مبديرية أمن إسطنبول فحص أجزاء
القنبلة املســتخدمة يف التفجري ويعتقد أنها كانت موقوتة.
وذكــر مراســل األناضول أن الخرباء توصلــوا إىل أنه تم
استخدام مسامري وقطع حديد ورصاص صنارات صيد بهدف
زيادة مفعول مادة «يت إن يت» املتفجرة .وظهرت بقايا ماديت
«يت إن يت» و «نيرتو الســليلوز» يف األدلة.

} توقيفات جديدة }

وأوقفــت فرق األمن الرتكية  8مشــتبهني جددا يف قضية
التفجري اإلرهايب بشــارع االســتقالل بإسطنبول ،وأحرض
املشــتبهون إىل مديريــة أمن إســطنبول ،حيــث تتواصل
اإلجراءات القانونية.

} دهم املنازل }

وكشف وزير الداخلية الرتيك سليامن صويلو عن أن قوات

األمــن دهمت  14منزال من أجــل العثور عىل منفذة التفجري
أحالم البشــر بشارع االستقالل يف إســطنبول  .جاء ذلك
خالل إجابته عن أســئلة وانتقادات النواب خالل مناقشات
موازنة الوزارة لعام .2023
وقــال دهمنا ما ال يقل عــن  14منزال ،وكان  13هو املنزل
الذي اعتقدنا أننا ســنجدها فيه ،لكنه مل يكن كذلك ،وانتابنا
شــعور سيئ ألننا اعتقدنا أننا قد فقدنا أثرها ولن منسك بها
مرة أخرى ،ولكن عرثنا عليها.
وأشــار صويلو إىل أن أحالم قالت إن التنظيم الذي تنتمي
إليه كان ينوي تهريبها إىل اليونان لدى اســتجوابها األويل،
وكــررت قول ذلك يف إفادتها يف النيابة واملحكمة.
وحــول الضالعني يف التفجري ،قال صويلو إن «إرهابيا يف
كوباين الســورية قال لصاحب ورشة نسيج يف إسطنبول
ينحدر من عني العرب أيضا إنه سريسل له شخصني ليأويهام،
أحدهام اإلرهابية البشري».
وأشــار إىل أن امللقــب «بخليل» كان يتــوىل تأمني الدعم
اللوجيســتي من القامشــي بســوريا ،يف حني كان اآلخر
امللقب «بحجي» املوجود يف منبج الســورية -يدير العملية،وهو من قام بتكليف اإلرهابية البشري بتنفيذ التفجري بعد أن
جعلها أداة طيعة بيده ورتب العالقة بينها وبني املدعو «بالل
حسان» الذي كان يتحرك معها.
كام لفت إىل وجود أشــخاص آخرين ضالعني يف العملية،
بينهــم إرهايب تــم إلقاء القبض عليه يف إعزاز الســورية،
وشــخص تم القبض عليه يف والية أدرنة الرتكية الحدودية،
كان مكلفــا تهريــب املتورطني يف التفجــر إىل بلغاريا أو
اليونان.

} متهمون يف بلغاريا }

ويف بلغاريــا ،أعلــن مكتب املدعي العــام البلغاري اليوم
السبت توجيه اتهامات إىل  5مشتبهني بعد هجوم  13ترشين
الثاين الجاري يف إسطنبول.
وقالت املتحدثة باسم املدعي العام يف صوفيا سيكا ميليفا
إن « 5أشــخاص اتهموا مبســاعدة» أحد املنفذين املفرتضني
لالعتداء عىل الفرار .وقالت إن دورهم كان «لوجيســتيا».
وذكــرت قنــوات تلفزيونية محليــة أن  3من هؤالء من
مولدوفــا وآخر من دولة عربية (مل يحددها).

العشـــائر تدعـــو لزيـــادة املقاومـــة ضـــد االميركييـــن شـــرقي ســـوريا
 4شـــــهداء وجريـــــح فـــــي عـــــدوان إســـــرائيلي علـــــى ســـــوريا
أفاد مصدر عســكري ســوري لوكالة «ســانا» السورية
الرســمية بتنفيذ االحتالل اإلرسائيــي عدواناً جوياً من فوق
البحر املتوســط باتجاه بانياس ،مســتهدفاً بعض النقاط يف
املنطقة الوســطى والساحلية .وأكد املصدر العسكري تصدي
الدفاعات الجوية للصواريخ اإلرسائيلية ،معلناً أنّ العدوان أدّى
إىل استشهاد أربعة عســكريني وإصابة آخر بجروح ووقوع
خسائر مادية.
ويــأيت هذا العدوان بعد أيــام عىل عدوان إرسائييل آخر يف
ريف حمص ،استشــهد يف إثره عسكريَني سوريني ،وأُصيب ،3
إضاف ًة إىل وقوع خسائر مادية.
عىل صعيد آخر أصدر التجمع العشائري يف مدينة القامشيل
والحســكة ،ووجهاء القبائل العربية مبنطقة الجزيرة شامل
رشقي ســوريا بيانا ،أكدوا فيه استمرار الواليات املتحدة بنهب
ثروات الشعب السوري.
وأعلن التجمع رفضه ملا يســمى ملتقى العشائر الذي يدعو
إليه املحتل األمــريك معتربا كل من يحرض هذا امللتقى خائنا
لوطنه وقيمه العشائرية األصيلة.
وجــاء يف البيان الذي تاله رئيس مجلس شــيوخ ووجهاء
القبائل والعشــائر الســورية يف محافظة الحسكة ،الشيخ
ضــاري محمد الفــارس الطايئ ،أنه «ليــس بخاف عليكم أن
الوجود األمرييك يف املنطقتني الرشقية والشــالية الرشقية
من ســوريا كان مدروســا يف اتجاهات عدة ،أهمها حرمان
سوريا من خزان النفط والقمح يف جغرافيتها ،والتموضع يف
مكان يتيح لألمريكيني تحقيق الهدف الصهيوين املتمثل برعاية
وتشــجيع وتغطية مرشوع انفصايل تقســيمي يف الشامل
الرشقي ،وإيجاد عازل «جيوبوليتييك» يتيح منع التواصل بني

أطراف محور املقاومة يف املشهد األوسع».
وتابع الشــيخ الطــايئ« :ومن أجل تحقيــق هذه األهداف
العدوانية الخبيثة عملت قوات االحتالل األمرييك عىل محاربة
الســلم األهيل والتعايش بني مختلف أبنــاء املنطقة ،رافضة
التخــي عن أي هــدف تخريبي يف املناطق التي تحتلها ،والتي
تشــكل العشائر والقبائل العرب ّية فيها  %80من السكان ،ورغم
ذلــك تواصل قوات االحتالل األمرييك مامرســاتها العدوانية
واالقصائيــة ضد هــذه األغلبية املطلقــة يف أوقح تهميش
ألكــر قومية يف الرشق األوســط ،ووتب ّنيها باملقابل لصغار
السياسة الذين وقعوا للمحتل عىل صك عبوديتهم .وذلك إرضاءا
لألمرييك الذي ســيتخىل عنهــم يف أي لحظة كام فعلها مع
غريهم» ،بحسب البيان.
وأضاف الشــيخ ضاري الفارس شــيخ مشايخ قبيلة طيء
العربية« :يا أبناء سوريا الحبيبة واستكامال للمخطط العدواين
للمحتل األمرييك يف املنطقة ضد سوريا أرضا وجيشا وشعبا
وقيــادة ،يتم حاليا اتخاذ اإلجراءات اللوجســتية لعقد ملتقى
للعشــائر والقبائل يف سوريا عىل أرض محافظة الحسكة».
وتابع« :مجلس شيوخ ووجهاء القبائل والعشائر السورية يف
الحســكة إذ يبني للشعب السوري العظيم وكافة شعوب العامل
أن هذه الخطوة تأيت لتحقيق هدف إعالمي خبيث ،يظهر للرأي
العام العاملي تأييد العشــائر والقبائل للمحتل األمرييك ،إدراكا
منه للدور املهم الذي تؤديه العشــائر والقبائل يف ترجيح كفة
الرصاع عىل مستقبل املنطقة».
وختم لبيــان بأن «املجلس يعترب كل من يحرض هذا امللتقى
خائنا ومساهام يف املخطط الصهيوأمرييك الداعم للمرشوع
االنفصايل يف الجزيرة السورية».

االنــــــتــــــخــــــابــــــات املـــــالـــــيـــــزيـــــة  :الـــــنـــــتـــــائـــــج األولــــــيــــــة
تـــــظـــــهـــــر تــــــــقــــــــدم تــــــحــــــالــــــف أنـــــــــــــــور إبــــــراهــــــيــــــم
أظهرت النتائج األولية لالنتخابات الترشيعية املاليزية تقدّ م
«تحالف األمل» املعارض الذي يتزعمه أنور إبراهيم ،بينام خرس
رئيس الوزراء الســابق مهاتري محمد ( 97عاما) الســباق إىل
مقعد برملاين يف أول هزمية له خالل  53عاما.
وجاء مهاتري الذي شــغل منصب رئيس وزراء ماليزيا ألكرث
من عقدين عىل فرتتني ،يف املركز الرابع ،يف منافسة خاضها
 5مرشحني يف دائرة جزيرة النكاوي االنتخابية.
وتشــر النتائــج األولية إىل عدم اســتطاعة أي من الكتل
الحزبية تحقيق الفوز مبفردها ،وال يســتبعد أن تفرز النتائج
النهائية برملانا معلقا تعقبه أزمة سياسية.
وقــد حقق «تحالف األمــل»  64مقعدا حتى اآلن ،مقابل 37
مقعدا حصل عليها «تحالف العقد الوطني» الذي يتزعمه رئيس
الوزراء السابق محيي الدين ياسني ،و 18مقعدا فقط لـ «تحالف
الجبهة الوطنية» الذي حكم ماليزيا أكرث من  6عقود.

ويتوقع مراقبون زيادة نفوذ القرص املليك يف السياســة،
عىل الرغم من الوضع الربوتوكويل الذي يحكم امللك.
وأغلقــت مراكز االقرتاع يف ماليزيا اليوم الســبت ،ليبدأ عدّ
أصوات الناخبــن لالنتخابات الترشيعية الخامســة عرشة
الختيار نحو  940مرشــحا يتنافســون عىل  220مقعدا يف
مجلس النواب ،إضافة إىل  117مقعدا يف مجالس  3واليات.
وقــال رئيس املفوضية العليا لالنتخابات عبد الغني صالح
إن االقرتاع جرى بسالســة ،وأضافت املفوضية أن نحو %70
مــن الناخبني أدلوا بأصواتهم قبل ســاعتني من إغالق مراكز
االقرتاع.
وقالت وكالة األنباء املاليزية الرســمية (برناما) إن أكرث من
 21مليــون ناخب يحق لهم التصويت يف االنتخابات الحالية،
ويجري هــذا االقرتاع بعدما جرى خفض الســن األدىن لحق
االنتخابات إىل  18عاما ،وذلك ألول مرة يف تاريخ البالد.

نــــــصــــــب تــــــــــذكــــــــــاري لــــــكــــــاســــــتــــــرو فـــــــــي مــــوســــكــــو
قــال مصدر يف الخارجية الكوبيــة إنّ الرئيس ميغيل دياز
كانيل ،سيشارك ،يف إطار زيارته لروسيا املق ّررة يف  22ترشين
الثــاين ،يف فعالية افتتاح النصب التــذكاري للرئيس الكويب
األسبق فيدل كاسرتو.
وذكر املصدر أنّ الرئيس الكويب يقوم من  16إىل  27ترشين
الثاين بجولة خارجية كبرية ،بدأت يف الجزائر ،وتشمل زيارات
لرتكيا وروسيا والصني.
وبدأ كانيل ،منذ يومني ،بشكلٍ عميل زيارته الرسمية للجزائر،
بأجنــدة مكثفة ،تتضمن اجتامعات مــع القيادة الجزائرية،
إضافــ ًة إىل زيارات رمزيــة ألماكن تحمل دالالت معنوية يف
العالقات الجزائرية -الكوبية.
وأعلن الرئيس الجزائري ،عبد املجيد تبون ،عقب اســتقباله
نظريه الكويب ،إلغاء كل فوائد ديون الجزائر عىل كوبا ،وتأجيل
سدادها.
وبحسب معلومات غري مؤكدة ،سيقوم كانيل ،بعد الجزائر،
بزيارة قصرية لرتكيا.
من جانبه ،قال املتحدث باســم الرئاسة الروسية ،دميرتي
بيســكوف ،إنّ مــن املقرر أن يُجــري الرئيس فالدميري بوتني
محادثات مع الزعيم الكويب ،األسبوع املقبل.
وقبــل بدء الجولة ،أفاد الرئيس الكــويب بأنّ تنظيم جولته

الخارجية جرى عىل أســاس دعوات من قادة الدول املضيفة،
وأنّ املباحثات سترتكز عىل مجال الطاقة.
ويضــم الوفد الكويب املرافق للرئيس وزير الخارجية برونو
رودريغيز باريــا ،ونائب رئيس الوزراء لالقتصاد والتخطيط
اليخاندرو جيل فرنانديز ،ووزير التجارة الخارجية واالستثامر
رودريغو ماملريكا دياز ،ووزير الصحة خوســيه أنخيل بورتال
مرياندا ،ووزير الطاقة والتعدين فيسنتي دي ال أو ليفي.

اعتداءات للمستوطنين في الخليل بقيادة ايتمار بن غفير

هاجمــت مجموعــات مــن املســتوطنني بقيادة عضو
الكنيســت املتطرف إيتامر بن غفري وحامية جيش االحتالل،
املواطنني وسط مدينة الخليل  ،والذي أدى إىل إصابة عدد من
الفلسطينيني بينهم طفلة.
واعتدى املستوطنون عىل املحالت التجارية واملنازل يف أحياء
تل ارميدة ،جابر ،الســامية ،شارع الشهداء ،وشارع الشاللة
األوسط بحامية كبرية من قوات االحتالل اإلرسائيلية ،وحينام
حاول مواطنون صد هجوم املســتوطنني قام جنود االحتالل
بإطالق الرصاص باتجاه املواطنني.
وأكّد املتحدث باسم حركة الجهاد اإلسالمي ،طارق عز الدين،
أنّ «املطلوب من األجهزة األمنية الفلسطينية يف مدينة الخليل
أخذ دورها يف حامية شــعبنا ومقدســاتنا يف الخليل وعدم
الوقــوف عىل الحيــاد» ،مؤكّداً أنّ «الحياد يف هذه املواقف هو
فتح املجال ملزيد من اإلجرام الصهيوين ضد شعبنا».
وقال املتحدث باسم حركة الجهاد« :دعوتنا ملقاومي شعبنا
بأطيافه كافة برضورة تفعيل العمل عىل لجم االحتالل وقطعان
املستوطنني ورضبهم بكل قوة عىل جرامئهم البشعة ضد أهلنا

يف الخليل».
وأضــاف« :نوجه نداءنا لــكل أهلنا يف الضفة وخاصة يف
خليل الرحمن بــرورة الخروج والتصدي لآلالف من قطعان
املستوطنني الذين يعتدون عىل أهلنا يف تل رميدة».
وح ّمل املتحدث باســم حركة الجهاد ،االحتالل وقادته كامل
املســؤولية عام يجري يف الخليل من اعتداءات وتدنيس للحرم
اإلبراهيمي واستغالل طقوسهم الدينة لتنفيذ أجندات احتاللية
لن يسمح بها الشعب الفلسطيني.
وتابع أن «ما يجري من إرهاب واعتداء قطعان املســتوطنني
عــى بيوت الفلســطينيني يف مدينة الخليــل جرمية يجب
عدم الســكوت عنها ،هذه العربدات التي ينفذها املستوطنون
الصهاينــة مخططــة ومدعومــة ومحمية مــن قبل قوات
االحتالل».
وتتعمد قــوات االحتالل اإلرسائييل انتهاج سياســة هدم
البيوت ،ســواء عرب آلياتهــا أو عن طريق إجبار أصحابها عىل
هدمها بأنفسهم ،يف محاولة إلخضاع الفلسطينيني والضغط
عليهم.

بيلوســي تتنحــى عــن قيــادة الديموقراطييــن فــي الكونغــرس
قررت رئيسة مجلس النواب األمرييك نانيس بيلويس التخيل
عن زعامة الحزب الدميوقراطي يف املجلس املقبل ،وذلك عقب
االنتخابات النصفية التــي خرس فيها الحزب األغلبية لصالح
الجمهوريني بفارق ضئيل.
وبذلك تطوي بيلويس -التي دخلت التاريخ بكونها أول امرأة
تــرأس مجلس النواب األمرييك -حقبة  20عاما من الزعامة
الحزبية ،اتسمت يف سنواتها األخرية مبعارك سياسية رشسة،
ال سيام مع الرئيس السابق دونالد ترامب.
وأعلنت بيلويس ( 82عاما) الخميس املايض أنه قد «آن األوان
لجيــل جديد أن يقود املجمع الدميقراطي الذي أجلّه بشــدة».
وأضافــت «لن أترشــح لإلدارة الدميقراطيــة يف الكونغرس
املقبل».
وكانــت بيلــويس انتخبت عــام  2003زعيمــة لألقلية
الدميقراطية يف مجلس النواب ،ووصلت لرئاسة املجلس عام
.2007
وأشاد بها الرئيس األمرييك جو بايدن ،مؤكدا -يف بيان -أنها
«حمت دميوقراطيتنا من التمرد العنيف والدامي يف الســادس

من كانــون الثاين» ،ووصفها بأنها «رئيســة مجلس النواب
األكرث أهمية يف تاريخنا».
كام أشــاد بها الرئيس السابق باراك أوباما ،ووصفها بأنها
«واحدة من أكرث املرشعني إنجازا يف التاريخ األمرييك».
ومع انتهاء حقبة بيلويس ،يصعد نجم النائب حكيم جيفريز
الذي يســعى لخالفتها يف قيــادة الدميوقراطيني ،ليكون أول
زعيم أسود ألحد الحزبني يف الكونغرس األمرييك.

تـــدريـــبـــات جـــويـــة بــيــن واش ــن ــط ــن وســيــول

وفيـــــــــــات
زوجة الفقيد جاكلني ليشع أيب
نادر
أوالده املهندس ســامي شلهوب
وزوجته املهندســة روزيتا عبدو
وعائلتهام
املحامي فادي شلهوب وزوجته
ليال يزبك وعائلتهام

املهندس
زياد شلهوب

أعيد نــر القاذفة األمريكيــة من طراز
«يب1-يب» يف شــبه الجزيرة الكورية ،يف
إطار تدريبات جوية مشــركة بني ســيؤول
وواشــنطن ،غداة إطالق كوريا الشــالية
صاروخــاً بالســتياً عابراً للقارات ،بحســب
الجيش الكوري الجنويب.
وقالــت هيئة األركان املشــركة الكورية
الجنوبية ،يف بيان ،إنّ ســيؤول وواشــنطن
«أجرتــا تدريباً جوياً مشــركاً مــع القاذفة
اإلســراتيجية يب1-يب التابعة لسالح الجو
األمرييك».
كذلك ،شــارك يف التدريب بعض الطائرات
حي الجو األمرييك
األكرث تطــوراً يف ســا َ
والكــوري الجنويب ،من بينها املقاتلة الخفية
«أف ،»35-وفقاً للمصدر نفسه.
«أبيك» بشأن تجربة كوريا الشاملية األخرية

ويف  5ترشيــن الثــاين ،أعلنت وزارة دفاع
كوريــا الجنوبية أنّ قاذفتني إســراتيجيتني
أمريكيتــن ،من طــراز «يب  1 -يب النرس»،
أجرتا تدريبات مشــركة مع مقاتالت شبح
كوريــة جنوبية ،من طــراز «أف  35 -أيه»،
ضمن مناورات «عاصفة اليقظة» ،فوق شبه
الجزيرة الكورية.
ويف هـــــذا اإلطــار ،أكد رئيــس كوريا
الشاملية كيم جونغ أون ،أنّه يف حال استمرت
تهديدات األعداء ضد بالده ،ســوف يلقون رداً
باألســلحة النووية ،قائالً إنّ قواته النووية
«جاهزة».
وكانت بيونغ يانغ أعلنت ســابقاً أنّها سرت ّد
عىل التدريبات املشــركة بني الواليات امل ّتحدة
وكوريا الجنوب ّية بإجراءات عسكريّة «حازمة
وساحقة».

بـ ــولـ ــسـ ــونـ ــارو يـــعـــتـــزل ويـــلـــتـــزم الــصــمــت
بـــعـــد خـــســـارتـــه االنـ ــتـ ــخـ ــابـ ــات ال ــرئ ــاس ــي ــة
اختفى الرئيــس الربازييل
املنتهيــة واليتــه جايــر
بولســونارو عــن األنظار،
منذ خســارته يف االنتخابات
الرئاســية ،مختبئــاً يف مقر
إقامته الرســمي يف برازيليا،
تاركاً البالد يف حالة اضطراب
بسبب الفراغ يف السلطة.
وبعــد نحو ثالثة أســابيع
من خســارته أمام منافســه
اليســاري ،لويس إيناســيو
لوال دا ســيلفا ،ما زال الرئيس
اليميني املتطرف الذي سيبقى
يف منصبــه حتــى األول من
كانون الثاين ،صامتاً ،متج ّنباً
املناسبات الرســمية ،وحتى
النــر عرب حســاباته عىل
وسائل التواصل االجتامعي.
وبعد التكهنات املتعددة بشأن األسباب وراء
صمت بولسونارو ،قدّ م نائب الرئيس هاملتون
موراو تفسرياً قبل أيام ،قائالً إنّ «بولسونارو
حم َرة يف
مصاب بعدوى جلدية تعرف باسم ال ُ
ساقه».
وكان بولسونارو قال ،مطلع الشهر الجاري،
يف أول ترصيح له بعد خســارته االنتخابات:
«سألتزم الدستور» .وشــكر « 50مليوناً من
الربازيليني الذين صوتوا ملصلحته».
وأضــاف موراو لصحيفــة «أو غلوبو» أنّ
«لديه مشكلة صحية ،فهو ال يستطيع ارتداء
الرساويل» ،موضحاً« :كيف ســيأيت إىل هنا
مرتدياً رساويل قصرية؟».
لك ّن مكتب الرئيس مل يؤكد املعلومات ،فيام

أشــقاؤه هــدى حــداد أرملة
شــقيقه املرحوم بطرس شلهوب
وأوالدها وعائالتهم
صباح حــداد أرملة شــقيقه
املرحــوم جان شــلهوب وأوالدها
وعائالتهم
جوزيــف شــلهوب وزوجته
عطاف نعمه واوالدهام وعائالتهم
شقيقاته ســعاد زوجة روبري
خليل وأوالدهــا وعائالتهم (يف
املهجر)
ليــى زوجة بطــرس موىس
وأوالدهام وعائالتهم
وعموم عائالت شلهوب ،مراد،
أيب نادر ،عبدو ،يزبك ،نعمه ،حداد،
خليــل ،موىس وعمــوم عائالت
تنوريــن وأنســباؤهم يف الوطن
واملهجر ينعون إليكم مبزيد الحزن
واألىس فقيدهم الغايل املأســوف
عليه املرحوم
األستاذ جورج نعيم شلهوب
مفتــش ســابق بالضــان
االجتامعي
املنتقــل اىل رحمته تعاىل يوم
السبت الواقع فيه  19ترشين الثاين
 2022متمامً واجباته الدينية.
يحتفل بالصالة لراحة نفســه
الســاعة الثانية عــرة من ظهر
يوم االثنني  21الجاري يف كنيســة
الســيدة ،الفنار ثــم ينقل جثامن
الفقيد اىل مســقط رأسه تنورين
الفوقــا حيث تقــام صالة وضع
البخور يف كنيســة سيدة االنتقال
ويوارى الــرى يف مدافن العائلة.
وتقبل التعازي يف صالون الكنيسة
لغاية الساعة السادسة مسا ًء.
تقبل التعــازي قبل الصالة يف
صالون كنيسة السيدة ،الفنار ابتدا ًء
من الســاعة العارشة صباحاً ويوم
الثالثــاء  22الجــاري يف صالون
كنيسة الســيدة ،الفنار ابتدا ًء من
الساعة الحادية عرشة قبل الظهر
لغاية الساعة السادسة مسا ًء.
تقبل التعازي عرب الهاتف:
جاكلني03688641 :
املهندس سامي03240710 :
فادي70323123 :
زيــاد:
املهنــدس
0015145507340

اعالنات مبوبة
لاليجار

بدا أنّ ترصيحات موراو «غري مقنعة».
رصح موراو لصحيفة
ويف وقت ســابقّ ،
«فالور» بأنّ «بولســونارو كان يف عزلة» من
أجل «خلوة روحية».
ويعتقد موراو أنّ بولسونارو قد يستمر يف
عزلته حتى نهاية فرتة واليته ،وســط تقارير
تفيــد بأنّــه «يعتزم الســفر إىل الخارج يوم
التنصيب ،لتج ّنب تســليم وشاح الرئاسة إىل
لوال ،كام متيل التقاليد».
فيــا قال نائب بولســونارو« :أنا لســت
الرئيس ..ال ميكنني أن أكون الشــخص الذي
يسلّم الوشاح».
وكان هنــاك تحذير داخل الربازيل من قيام
بولسونارو بالسري عىل نهج الرئيس األمرييك
الســابق دونالــد ترامب ،برفــض االعرتاف
بخسارته االنتخابات.

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
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ر يا ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

األنظـــــــــــــــار نحـــــــــــــــو الدوحـــــــــــــــة اليـــــــــــــــوم فـــــــــــــــي افتتـــــــــــــــاح كأس العالـــــــــــــــم لكـــــــــــــــرة القـــــــــــــــدم
منتخب ــــــــا قط ــــــــر واالك ــــــــوادور يقص ــــــــان ش ــــــــريط املنافس ــــــــات والبرنام ــــــــج الكام ــــــــل ملباري ــــــــات ال ــــــــدور األول بتوقي ــــــــت بي ــــــــروت
تتجه األنظار اليوم األحد إىل استاد البيت الذي سيشهد افتتاح
أول مونديال يف بلد عريب ،وسط ترقب كبري لنسخة قطر ،2022
التي يتوقع أن تكون استثنائية ،يف ظل جدل ال يزال يدور حولها.
وتتزين شــوارع قطر بأعالم اثنني وثالثني دولة مشاركة يف
نهائيــات كأس العامل  ،2022وبصور أبرز نجوم هذه املنتخبات،
بينــا يجري العمل عىل وضع اللمســات األخرية عىل مناطق
املشجعني التي ستشهد الكثري من الفعاليات عىل مدار البطولة.
ومنذ الوصول إىل الدوحة ،تبدو الصبغة العربية واضحة عىل
هذه النســخة من املونديال ،بدءا باستاد البيت الذي سيستضيف
حفــل االفتتاح أوال ثم املباراة االفتتاحيــة بني قطر واإلكوادور،
فتصميم هذا امللعب مستوحى من الخيمة التي كان يسكنها أهل
البادية ،وترتبط بكرم الضيافة.
وتتوافد الجامهري العربية عىل قطر تباعا ،وتحتشد يف مناطق
متفرقة بالبالد ،لتبدأ أجواء املونديال مبكرا عن املوعد املنتظر ،مع
انطــاق احتفاالتهم بهذه البطولة التي يرون أنها أخريا وضعت
الجامهري العربية للساحرة املستديرة يف دائرة الضوء ،إذ تقام عىل
أرض عربية للمرة األوىل بعد عقود من النسخة األوىل.
ومنــذ اإلعالن عن فوز قطر باســتضافة بطولة كأس العامل
 ،2010تبدل حال هذا البلد بشكل كبري ،رمبا أرسع مام كان يتوقعه
القطريون أنفسهم ،إذ أكد لنا مواطن قطري أن املونديال ساهم يف
«التعجيل بوترية تطوير البنية التحتية» يف البالد.
و ُيفتتح املونديال اليوم األحد عىل استاد البيت الواقع يف مدينة
الخور (شــال) واملستوحى من بيت الشّ عر أو الخيمة التقليدية
التي سكنها أهل البادية يف قطر.
ومــع اإلعالن عن بيع نحو  3ماليني بطاقة ،يتوقع أن متتلئ
املدرجات التي تتسع لستني ألف متفرج عىل آخرها يف مباراة قطر
املضيفة واملشاركة للمرة األوىل يف املونديال أمام اإلكوادور.
مبوازاةذلك،استمرتالسجاالتحيالمنحقطرحقاالستضافة،
لتكون أول دولة عربية تحظى بهذا الرشف ،بسبب مواضيع ش ّتى
ترتاوح من رشاء األصوات ،مناخ اإلمارة الحا ّر ومجتمعها املحافظ،
إىل سجلّها يف مجال الحريّات وحقوق اإلنسان ،وال س ّيام حقوق
والعمل املهاجرين ومجتمع املثليني.
املرأة
ّ
مــن جهتهــم ،يؤكّد املنظّمــون بأنهم قامــوا باصالحات
أي متييز.
وسيستقبلون «جميع» الزوار من دون ّ
كام ندّد مســؤولو الدولة الخليجية وعىل رأسهم أمري البالد
الشيخ متيم بن حمد ،بـ»حملة غري مسبوقة» من «االفرتاءات»
و»ازدواجية املعايري» .لفت الشــهر املايض إىل أنّ قطر شــهدت
«نهضة ترشيعية اســتكملت مبوجبها قوانني أساسية تنظم
مختلف أوجه الحياة واملعامالت يف الدولة».
وتحــاول بعض املنتخبات عرب العبيهــا ورشكاتها الراعية او
االتحادات املشــاركة ،توجيه رسائل معرتضة ،يقابلها االتحاد
الــدويل (فيفا) بالرفض ،عىل غرار طلب الدمنارك ارتداء قمصان
مؤيدة لحقوق االنســان خالل التدريبات ،قبل ان يؤكد املنتخب
االسكندينايف امتثاله يك يتج ّنب الغرامات والعقوبات.
اعرتاضات قابلها الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون الخميس
بطلب «عدم تسييس الرياضة» .قال ماكرون الذي يدافع منتخب
بــاده عن اللقب العاملــي الذي حققه يف روســيا عام 2018
«أعتقد أنه يجب عدم تسييس الرياضة» ،وذلك خالل حديثه مع
الصحافيني عند وصوله اىل بانكوك للمشــاركة يف قمة منتدى
التعاون االقتصادي لدول آسيا واملحيط الهادئ (أبيك).

} مونديال قطر األكرث إثارة للجدل }

ورمبا تكون نسخة مونديال قطر األكرث إثارة للجدل يف تاريخ
نهائيات كأس العامل ،وســط انتقــادات لهذا البلد العريب تتعلق
بحقوق اإلنســان والعامل املشــاركني يف تشييد البنية التحتية
اســتعدادا لهذه البطولة ،إال أن مواطنني قطريني يرون أن بلدهم
«يتعرض لحملة تشويه من الغرب».
ورصح مواطن قطري ،فضل عدم الكشــف عن اسمه ،لبي يب
يس من الدوحة بأن «من ينتقد عليه أن ينظر إىل نفسه أوال ،فال
يوجد بلد بال قضايا جدلية» ،عىل حد تعبريه ،مشريا أن من يوجه
هــذه االنتقادات ليس عىل دراية مبا يحدث عىل أرض الواقع يف
قطر.
وأضاف أن الحملة تــزداد مع اقرتاب موعد انطالق البطولة،
ويؤكــد أنه رغم ذلك هناك كثريون يرون أن البطولة «ســتكون
ناجحة».
ومتثل أحد أكرب التحديات التي واجهتها قطر يف توفري أماكن
إقامة للمشجعني .فمنذ الوهلة األوىل ،تردد التساؤل حول كيفية
استقبالهذاالبلدمبساحتهالصغريةلعرشاتاآلالفمناملشجعني
خــال املونديال ،لذا تنوعت الخيارات املتعلقة باإلقامة ،مبا فيها
استضافة املشجعني يف أماكن مختلفة ومتنوعة.
اســتعدت مزرعة حينة ســاملة يف قطر الستقبال الوافدين
لحضــور املونديال ،من خالل توفري خيــم ملنح تجربة مغايرة

للقادمني لحضور املونديال.
وتقع مزرعة حينة ساملة
يف بلدية الشــحانية ،ويذكر
موقــع املزرعة عىل اإلنرتنت
أنها «تجذب املهتمني بالشؤون
البيئية واملتمسكني بالتقاليد
الزراعيــة ومؤيدي املنتجات
العضوية والطبيعية .وتدعم
حينة ساملة الحياة املجتمعية
وترحــب بالضيــوف الذين
يقدّرونالطبيعة».
وتتنوعخياراتاالستضافة
التي توفرها قطر ما بني كبائن
خاصة باملشــجعني ،وخيم
يف معســكرات بالصحراء،
باإلضافة إىل الفنادق والشقق امللعب الذي سيستضيف املباراة االفتتاحية اليوم
الفندقيــة ،وحتــى الفنادق
أخطر املهاجمني يف أوروبا ولعب دوراً أساسياً يف قيادة فريقه
العامئة.
لكن مشجعني يروى أن كل هذه الخيارات رمبا ال تتناسب مع ريال مدريد اإلسباين إلحراز ثنائية الدوري املحيل ودوري أبطال
ميزانيتهم ،ولذا نجد أن منهم من اختار اإلقامة يف السعودية ،أو أوروبا املوسم املايض .مجموع األهداف الـ 22التي سجلها املوسم
املايض ال يضاهيها يف النادي املليك ســوى الفرنيس املخرضم
ديب ،عىل أن يتوجه إىل قطر أيام املباريات.
وقال الشاب أنس ،وهو مشجع مغريب سيقيم يف ديب ،نظرا كريم بنزميا ،وحتى أنه كان أكرث تأثرياً من األخري يف نهايئ دوري
الرتفاع أسعار اإلقامة والطريان املبارش من املغرب إىل الدوحة ،إذ األبطال بتســجيله هدف الفوز ضد ليفربول اإلنكليزي .استحق
قرر أن يستغل األمر ليك يزور بلدين عربيني بدال من بلد واحد ،عىل الربازييل البالغ 22عاماً نيله جائزة أفضل العب شاب يف املسابقة
أن يسافر إىل الدوحة يف أيام املباريات التي سيخوضها منتخب القارية األم.
ويواصل الربازييل تألقه هذا املوســم بتسجيله  10أهداف مع
بالده.
ويرى أنس أن املنتخب املغريب ســينجح يف التأهل إىل الدور  5متريرات حاسمة يف  21مباراة ،ما يجعله مرشحاً ليكون أبرز
الثاين من املونديال ،معربا عن فرحته بعودة العب تشيليس حكيم نجوم الشبان يف املونديال القطري يف حال حصل عىل فرصته
زياش إىل قامئة املغرب مع املدرب الحايل للمنتخب وليد الركرايك .ضمن منتخب يعج باملواهب الهجومية.
وتشــر تقارير صحفية إىل أن قطر أنفقت نحو  220مليار
} أوريليان تشواميني (فرنسا 22 ،عاماً) }
دوالرأمرييكلتستضيفاملونديال،وبالتايلستصبحهذهالنسخة
لعبــت املوهبــة دوراً مفصليــاً يف عملية نقــل أوريليان
األغىل يف تاريخ البطولة ،لكن ال توجد بيانات رسمية كاملة حول
تشــواميني من فريق مغمــور يف ضواحي بوردو إىل النادي
حجم اإلنفاق.
إذاً ،نحــن يف انتظار «مونديال لــكل العرب» ،فهذا ما ترتقبه األكرب جريوندان دو بوردو يف ســن الـ11عاماً .كانت مجرد
الجامهــر العربية التي كانت تتمنــى تأهل مرص والجزائر إىل نقطة انطالق يف رحلة ال تصدق وصلت به ،بعد ســنوات ،إىل
نهائيــات كأس العامل ،لتصبح املشــاركة األكرب عددا للعرب يف خط وســط «الديوك» وريــال مدريد.فوجئ العامل عندما قرر
الربازيــي كازميريو ترك ريال الصيــف املنرصم والبحث عن
املونديال املقام يف قطر.
مغامرة جديدة مع مانشســر يونايتد اإلنكليزي ،ليفك بالتايل
} شبان املونديال }
ما اعترب أفضل ثاليث وســط يف أوروبا (كازميريو -الكروايت
وكام الحال دامئاً يف أي بطولة كروية كربى ،ستكون نهائيات لــوكا مودريتش  -األملاين توين كروس) .لكن املد ّرب اإليطايل
النسخة الثانية والعرشين من كأس العامل التي تنطلق األحد يف كارلو أنشــيلويت كان يعلم بأنه ميلك البديل املناسب بشخص
تشواميني الذي رسعان ما سد الفراغ بوعيه التكتييك ،دهائه
قطر ،عىل موعد مع أسامء شابة مرشحة لخطف األضواء.
وهناك خمســة من هؤالء الالعبني الشــبان املرشحني لرتك الفني وغريزته يف التموضع الصحيح داخل امللعب.
وبغياب نغويل كانتي وبول بوغبا عن املنتخب الفرنيس بسبب
بصمتهم يف املونديال القطري والســر رمبا عىل خطى بعض
األساطري ،عىل رأسهم الربازييل بيليه الذي مل يكن قد أكمل الثامنة اإلصابة ،سيحظى ابن الـ 22عاماً بفرصة اثبات نفسه أكرث فأكرث
عرشة من عمره حني خطف األضواء يف مونديال  1958وساهم مع «الديوك» ،عىل أمل قيادتهم لالحتفاظ باللقب العاملي.
يف قيادة الربازيل اىل لقبها األول بتسجيله هدف املباراة الوحيد يف
} جامل موسياال (أملانيا 19 ،عاماً) }
ربع النهايئ ضد ويلز ،ثم ثالثية يف نصف النهايئ ضد فرنسا (-5
عىل غرار كونها مرشــحة دامئــة للفوز باللقب العاملي الذي
 ،)2قبل ان يتألق يف النهايئ أمام السويد ( )2-5مسجالً هدفني.
أحرزته أربع مرات آخرها عام  ،2014دامئاً ما تقدم أملانيا النجوم
} غايف (إسبانيا 18 ،عاما) }
الشبان لخالفة املخرضمني ،وهذه حال جامل موسياال يف نسخة
بعدما فرض نفسه أبرز الركائز يف عملية بناء نادي برشلونة قطر  .2022بأهدافه الـ 12ومتريراته الحاســمة العرش يف 22
بقيادة املدرب تشايف هرنانديس ،يستعدّ غايف ليكون مايسرتو مباراة خاضها مع فريقه بايرن ميونيخ يف جميع املسابقات هذا
خط وسط منتخب إسبانيا رغم أعوامه الـ .18فهذا الطفل ،الذي املوســم ،سيكون موسياال ،املولود ألب نيجريي وأم بولندية ،من
صعد ،وهو محرج ،إىل خشبة مرسح شاتليه يف  17ترشين األ ّول أبرز نجوم «دي مانشافت» رغم أعوامه الـ.19
«نحن عىل مســار جيد» ،هذا ما قاله موســياال بعد التعادل
يف باريس خالل حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لتسلم جائزة
كوبا ألفضل العب شــاب يف العامل ،هو نفسه الذي أذهل مدربه مــع إنكلرتا  1-1يف أيلول ،مضيفاً «املباراة ضد إنكلرتا يف دوري
األمم األوروبية أظهرت التطور الذي حققناه .أعتقد أننا سنكون
األول منذ  12عاماً.
يف نادي ال ليارا بالومبييه ،عىل بُعد  30كيلومرتاً من إشبيلية ،جاهزين ...لن يكون من السهل الفوز علينا يف قطر».
يتذكر املريب مانويل باسكو امللقب «باتايا» يف مقابلة مع وكالة
} جود بيلينغهام (إنكلرتا 19 ،عاماً)}
فرانسبرس«مراهقمتحفظومنطو،لكنهيتمتعبروحالفكاهة»
بعمر التاســعة عرشة فقط ،أظهر جــود بيلينغهام حجم
والذي «كان يعاين بالفعل من هذا الهوس بلسانه .أعتقد أن بابلو
النضــج الذي يتمتع به رغم صغر ســنه وذلك حني لعب دور
(يناديه باسمه االول) لن يفقده أبداً».
من مالعب قاحلة ومغربة يف األندلس إىل عظمة ملعب «كامب املنقذ بقلبه تخلف إنكلرتا أمام أملانيا يف دوري األمم األوروبية
نو» يف برشــلونة ،العشــب املتقن ألكادميية ال ماسيا والعرس بهدفــن نظيفني اىل تقــدم  2-3يف مدى  12دقيقة .فقد بدأ
الكــروي العاملي :ال يشء ميكن أن يقــاوم الصعود الصاروخي الهجمة التي قلص منها لوك شــو النتيجة اىل  ،2-1ثم حصل
عىل ركلة الجزاء التي ترجمها بنجاح هدافه هاري كاين ليتقدم
لغايف.
لخّص مدرب إسبانيا لويس إنرييك يف حزيران ما مير به العبه املنتخــب االنكليزي  2-3قبــل ان يدرك كاي هافريتس التعادل
ّ
الشاب بعدما دفعه لحرق املراحل يف «ال روخا» قائالً «ال أحد ميكن يف وقت متأخر.
اشاد به مدرب انكلرتا غاريث ساوثغيت بالقول «أعتقد أن أهم
أن يقول انه ال يعشق غايف».
يشء هو أن لديه عقلية عالية املستوى للمنافسة».
} فينيسيوس جونيور (الربازيل 22 ،عاماً) }
كان نجم دورمتوند األملاين بيلينغهام احد افراد منتخب انكلرتا
رغم أعوامه الـ ،22فرض فينيســيوس جونيور نفســه أحد الذي وصل اىل أول نهايئ كبري يف احدى البطوالت منذ  55عاماً

بطولة غــرب آســيــا للسيدات فــي الــكــرة الطائرة
لــبــنــان يــنــهــي الـــــدور األول بــالــعــامــة الــكــامــلــة
ُ
خليفة  :العــبــات وطــن األرز تــرفــع لهن القبعة
أنهى منتخب لبنان
ويف اتصال برئيس
البعثــة اللبنانيــة
للســيدات يف الكــرة
املهنــدس عيل خليفة
الطائــرة مبارياته يف
قال»منتخــب لبنان
الدور األول من بطولة
للسيدات يواصل تألقه
غرب آسيا األوىل التي
يف بطولة غرب آسيا
تستضيفها العاصمة
وهذا يعود اىل االلفة
األردنيــة
عــان
ّ
والتضامن السائدتني
بالعالمــة الكاملــة
بــن افــراد البعثة.
محققاً فــوزه الرابع
العبــات لبنان بطالت
عىل التوايل يف الدور
ولن يوفّرن اي جهد من
األول ومن دون خسارة
اجل التأهل اىل املباراة
اذ فاز عىل فلســطني
النهائيــة وبالتــايل
والعراق وسوريا وأنهى الفرحة اللبنانية بعد الفوز عىل السعودية
احراز اللقب املرموق.
مبارياتــه يف الدور
األحد هو يــوم راحة
األول الســبت بفــوز
كبــر عىل نظريه الســعودي ( .)0-3وجاءت نتيجة لجميع املنتخبــات والدور ربع النهايئ االثنني .أود ان
اشــكر بشــكل خاص املواكبة لحظة بلحظة لرئيس
املجموعات كاآليت .)11-25( )7-25( )17-25( :
وسيخوض منتخب لبنان مباراة الدور ربع النهايئ اللجنة الخامسية لتسيري شؤون الكرة الطائرة ميشال
ضد رابع املجموعة الثانية غداً االثنني وعينه عىل الفوز ايب رميا ومق ّرر اللجنة وليد القاصوف وباقي زماليئ
للتأهل اىل الدور نصف النهايئ بعد غد الثالثاء فالدور اعضاء اللجنة اىل جانب العديد من املسؤولني السابقني
النهــايئ األربعاء يف «رحلة» احــراز اللقب االقليمي لالتحــاد .كام أود ان أن ّوه بجهود اداري البعثة زمييل
الدكتــور اييل موىس وجهود الجهاز الفني املؤلف من
الكبري يف البطولة التي تقام للمرة األوىل.
واســتحقت ســيدات منتخــب األرز الفوز عىل املدربــن جوين اللقيس واييل النــار اللذين يقومان
السعودية وظهر فارق املســتوى كبري بني املنتخبني بواجباتهام عىل أكمل وجه .معنويات العبات منتخب
فخاض املنتخب اللبناين مباراة أشبه بتمرينة بقيادة لبنــان مرتفعة ويتمتعن بروح املســؤولية وعينهن
املدربني الوطنيني جوين اللقيس واييل النار .وبسطت مصوبــة اآلن لخوض مبــاراة الدور ربع النهايئ ضد
الالعبــات اللبنانيات ســيطرتهن املطلقة عىل أجواء رابــع املجموعة الثانية .منتخب لبنان تُرفع له القبعة
اللقاء ونجــح املنتخب اللبناين ان يصول ويجول كام والتوفيق من الله».
وقال رئيس لجنة االحتكام يف البطولة اللبناين حنا
يحلو له ومل تؤثر «املبــاراة املاراتونية» التي خاضها
الجمعة مع منتخب سوريا عىل لياقة العبات منتخب الزيلع «البطولة تســر عىل ما يرام والروح الرياضية
األرز فتفوقن هجوماً ودفاعاً بالرضبات الساحقة يف سائدة بني العبات جميع املنتخبات واقامة بطولة غرب
امللعب السعودي ولتسجلن فوزاً جديداً يف البطولة التي آسيا للسيدات للمرة األوىل لتنشيط اللعبة عىل صعيد
ّ
جاء املنتخب اللبناين للمنافســة عىل لقبها باعرتاف االنــاث أمر جميل وهام وهي خطوة ممتازة من اتحاد
غرب آسيا».
املراقبني املتابعني لها.

وتحديــداً يف كأس اوروبا  ،2021لكنه أمىض القليل من الوقت
عىل أرض امللعب.
تعرض ساوثغيت إىل االنتقاد بشان عناده والوالء لالعبني الذين
قدموا له يف املايض ،لكنه قد يعتمد مقاربة مختلفة يف قطر من
خالل منح بيلينغهام فرصة التألق دولياً بعدما أبدع مع دورمتوند
بتسجيله  9أهداف مع  3متريرات حاسمة يف  22مباراة خاضها
هذا املوسم.
قد يستمع ساوثغيت اىل مدرب دورمتوند إدين تريزيتش الذي
قال عن العبه اإلنكليزي الشاب «ال نعرف حتى مدى جودته .نحاول
اكتشاف أين ستصل حدوده (من حيث املوهبة)».
الربنامج الكامل ملباريات الدور األول بتوقيت بريوت
األحد  20ترشين الثاين :
 اإلكوادور  6مساء ملعب البيت.االثنني  21ترشين الثاين :
إنكلرتا  -إيران  3عرصا ملعب خليفة الدويل.
السنغال  -هولندا  6مساء ملعب الثاممة.
أمريكا  -ويلز  9مساء ملعب أحمد بن عيل.
الثالثاء  22ترشين الثاين :
األرجنتني  -السعودية  12ظهرا ملعب لوسيل.
الدمنارك  -تونس  3عرصا ملعب املدينة التعليمية.
املكسيك  -بولندا  6مساء ملعب .974
فرنسا  -أسرتاليا  9مساء ملعب الجنوب.
األربعاء  23ترشين الثاين :
املغرب  -كرواتيا  12ظهرا ملعب البيت.
أملانيا  -اليابان  3عرصا ملعب خليفة الدويل.
إسبانيا  -كوستاريكا  6مساء ملعب الثاممة.
بلجيكا  -كندا  9مساء ملعب أحمد بن عيل.
الخميس  24ترشين الثاين :
سويرسا  -الكامريون  12ظهرا ملعب الجنوب.
األوروغواي  -كوريا الجنوبية  3عرصا ملعب املدينة التعليمية.
الربتغال  -غانا  6مساء ملعب .974
الربازيل  -رصبيا  9مساء ملعب لوسيل.
الجمعة  25ترشين الثاين :
ويلز  -إيران  12ظهرا ملعب أحمد بن عيل.
قطر  -السنغال  3عرصا ملعب الثاممة.
هولندا  -اإلكوادور  6مساء ملعب خليفة الدويل.
إنكلرتا  -أمريكا  9مساء ملعب البيت.
السبت  26ترشين الثاين :
تونس  -أسرتاليا  12ظهرا ملعب الجنوب.
بولندا  -السعودية  3عرصا ملعب املدينة التعليمية.
فرنسا  -الدمنارك  6مساء ملعب .974
األرجنتني  -املكسيك  9مساء ملعب لوسيل.
األحد  27ترشين الثاين :
اليابان  -كوستاريكا  12ظهرا ملعب أحمد بن عيل.
بلجيكا  -املغرب  3عرصا ملعب الثاممة.
كرواتيا  -كندا  6مساء ملعب خليفة الدويل.
إسبانيا  -أملانيا  9مساء ملعب البيت.
االثنني  28ترشين الثاين :
الكامريون  -رصبيا  12ظهرا ملعب الجنوب.
كوريا الجنوبية  -غانا  3عرصا ملعب املدينة التعليمية.
الربازيل  -سويرسا  6مساء ملعب .974
الربتغال  -األوروغواي  9مساء ملعب لوسيل.
الثالثاء  29ترشين الثاين :
اإلكوادور  -السنغال  5مساء ملعب خليفة الدويل.
هولندا  -قطر  5مساء ملعب البيت.
إيران  -أمريكا  9مساء ملعب الثاممة.
أسرتاليا  -إنكلرتا  9مساء ملعب أحمد بن عيل.
األربعاء  30ترشين الثاين :
أسرتاليا  -الدمنارك  5مساء ملعب الجنوب.
تونس  -فرنسا  5مساء ملعب املدينة التعليمية.
السعودية  -املكسيك  9مساء ملعب لوسيل.
بولندا  -األرجنتني  9مساء ملعب .974
الخميس  1كانون األول :
كندا  -املغرب  5مساء ملعب الثاممة.
كرواتيا  -بلجيكا  5مساء ملعب أحمد بن عىل.
اليابان  -إسبانيا  9مساء ملعب خليفة الدويل.
كوستاريكا  -أملانيا  9مساء ملعب البيت.
الجمعة  2كانون األول :
غانا  -األوروغواي  5مساء ملعب الجنوب.
كوريا الجنوبية  -الربتغال  5مساء ملعب املدينة التعليمية.
الكامريون  -الربازيل  9مساء ملعب لوسيل.
رصبيا  -سويرسا  9مساء ملعب .974

 beIN SPORTSتبــث  22مبــاراة مــن بطولــة كأس العالــم  FIFAقطــر 2022
ً
مجانــــا لتحتفــــي بــــأول نســــخة يســــتضيفها العالــــم العربــــي مــــن البطولــــة
أعلنــت مجموعة  beINاإلعالمية اليوم عن خطتها لبث  22مباراة
ضمــن كأس العامل  FIFAقطر ™2022عىل قنــاة beIN SPORTS
املجانية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
وتأيت الخطوة لالحتفاء بأول نسخة يستضيفها العامل العريب من
البطولــة .ويبدأ البث املجاين باملباراة االفتتاحية ،التي تقام يوم األحد
 20نوفمرب الجاري يف استاد البيت ،وتجمع بني الدولة املضيفة قطر
واإلكوادور.
ويتيح اإلعالن للماليني من عشــاق كرة القدم والعائالت يف دول
املنطقة الـ  24االستمتاع باملواجهات الحامسية ،وذلك خالل البطولة
املرتقبــة التي تنطلق للمــرة األوىل يف منطقتهم .وتنقل قناة beIN
 SPORTSاملفتوحة  22مباراة ،يف إطار التغطية الشاملة التي تقدمها
قنوات  beIN SPORTS MAXلـكل من الـ 64مباراة يف البطولة.
وتُعد  SPORTS beINالناقل الرسمي والحرصي لبطولة كأس العامل
 FIFAقطر  ™2022التي تستضيفها قطر يف  24دولة مبنطقة الرشق
األوســط وشــال أفريقيا ،علامً أنها تلعب دوراً محورياً يف تسليط
الضوء عىل هذا الحدث التاريخي عىل الساحة العاملية.
وقال الســيد محمد الســبيعي ،الرئيس التنفيذي لـ  beINالرشق

األوســط وشــال أفريقيا« :يرسنا أن نتمكن من بث أبرز املباريات
مجاناً ليتابعها الجمهور الشــغوف بكرة القدم يف املنطقة ،احتفاالً
بإحياء البطولة الشهرية يف العامل العريب .ونحرص منذ أصبحنا الناقل
الرسمي لبطولة كأس العامل  FIFAقطر  ™2022عىل استثامر جميع
الفرص املتاحة لفسح املجال أمام أكرب قدر ممكن من جمهور املنطقة
ملشــاهدة منافسات البطولة .ونؤكد التزامنا بتوفري محتوى الشبكة
ألوسع رشيحة ممكنة ،انطالقاً من إدراكنا مدى أهمية هذه البطولة
ودورها الجامع».
ويــأيت إعالن اليوم بعد فرتة وجيزة من كشــف  beINعن خطط
التغطية الحرصية للبطولة بأكملها عىل قنوات .beIN SPORTSوإىل
جانب املحتوى املجاين ،يحظى املشرتكون يف قنوات beIN SPORTS
بفرصة مشاهدة جميع مباريات البطولة ،وكل دقيقة من مواجهاتها
الـ  64بأربع لغات ومن خالل ســبع قنوات مخصصة ،مع االستمتاع
بأداء أفضل املعلقني والتصوير من جميع الزوايا واستديوهات التحليل
مــن خالل أجهزة التلفاز أو الهواتــف املحمولة أو األجهزة اللوحية.
وتحظى هذه الباقة املتكاملة من التغطية املبارشة بسلســلة خاصة
من الربامج من إنتاج .beIN

بطولة لبنان في كرة السلة  :فوز صعب للرياضي على «)76-83( »NSA
ضمن منافســات املرحلة السادســة منبطولة لبنان «سنيبس
شــيبس» يف كرة السلة ،حقق فريقالريايض فوزا مثينا يف املباراة
التــي جمعته امام نظريه NSAبواقع .76 - 83
متكن فريق  NSAمن فرض ســيطرته عىل مجريات الشوط االول
حيث حســمه بـ  7نقاط لصالحه ،ومع بداية فعاليات الربع الثالث
متكــن فريــق الريايض من قلب الطاولة حيث اســتلم زمام االمور
وفرض ســيطرته عــى الكرة ،فيام فشــل يف الحفاظ عىل تقدمه
يف الربع الرابع واالخري حيث كان قد حســمه فريق اصحاب االرض
ولينتهــي اللقاء لصالح فريق الضيوف وبفارق  7نقاط.
واتت ارباع اللقاء لصالح الفريق الفائز عىل الشــكل التايل:
الربع االول.22 – 17 :
الربع الثاين.26 – 24 :

الربع الثالث.9 – 24 :
الربع الرابع واالخري.19 – 18 :
واتت ابرز احصاءات هذه املباراة عىل الشــكل التايل:
نسبة نجاح التســديدات من جميع املسافات % 43 :للريايض و41
%لـ .NSA
نســبة التســجيل من مسافة النقطتني % 57 :للريايض و% 45لـ
.NSA
نســبة التسجيل من مســافة الـ  3نقاط % 25 :للريايض و% 31
لـ .NSA
الكــرات املرتدة «ريباوند» 45 :للريايض و41لـ .NSA
التمريرات الحاسمة 14 :للريايض و 1 1لـ .NSA
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اعداد  :فيليب شامس

من هو
من هي؟

االحد  20ترشين الثاين 2022

؟

أديب وشــاعروعامل إشــتهر يف فنون األدب ،وكان
حســن املعرفة بأخبار امللوك .عاش يف العهد العبايس
وناد َم ثالثة خلفاء.
إسمه مؤلف من  12حرفا .إذا جمعت:
 - 1+12+6+10+5دولة آسيوية.
 - 1+6+5+7عاصمة افريقية.
 - 5+6+3+12مدينة بريطانية.
 - 12+6+3+4مدينة بريطانية.
 - 11+9+3بل َغ اىل.
 - 8+2+7جِ امل.
 - 10+1محطة تلفزيونية.

الحل السابق
افقيا:

اخترب معلوماتك

عموديا:

1ـ مدينــة يف
األرجنتــن ،مدينة يف
إيران.
2ـ عملــة أجنبية،
املاء الشــديد امللوحة،
طلق الوجه.
3ـ قوانــن البالد،
قديس وبطل أرمني.
4ـ رىث ،املخــرون
عن الغيب واملســتقبل
الرب.
بإلهام من َ
5ـ أغنيــة لفريــد
األطرش ،يهرب ،نشّ َ
ط
بعد فتور.
6ـ جــواب ،نوتــة
موسيقية ،يقايضون.
7ـ آلــة طــرب،

عطــــشان ،مــدار
النجوم.
8ـ يتكــ َّون منهــا
املنــزل ،طعــن ،يف
الرأس ،ضمري منفصل.
9ـ يلجــأِ ،
فاصــل،
مسلسل سوري.
10ـ عــامل لبناين
راحل ،لغة.
11ـ لالســتدراك،
عائش ،دولة أوروبية،
مدينة سورية.
جئــي ،تل َّبكَ ،
12ـ مل َ
مدينة عراقية.
13ـ عاصمة أرمينيا،
االســم الثاين ملطرب
لبناين ،د ّونَ .

الحل السابق
1ـ عامد حمدي ،األمم
2ـ فيليبوس ،النمسا
3ـ ارحم ،رسبل ،دلحت
4ـ الوشك ،يرون ،اي
5ـ نــــج ،وادعــه،
الســلطان
6ـ هتافك ،دميول ،بابا
7ـ نروي ،أدّعي ،الحانق
8ـ اس ،نس ،وجــــدان،

1ـ بناء تحت األرض ،مهاجرون
اىل بلد آخر.
2ـ شــاعر جاهــي ،جامعة
القوم.
خلِصاُ ،مليك.
3ـ خ ََبناُ ،م ْ
َ
4ـ ّ
تدق وتسحق،
خاط الثوب،
البستان.
5ـ يــرغــــب ،نــوع مــن
العصافري.
6ـ هارِب ،هــواء عليل ،راحة
ال َيدَ .
7ـ لالستفهام ،دولة أوروبية،
نهر يف سويرسا.
8ـ كاتب مرسحــي فرنيس،
مدينة مرصية.
9ـ لحــاق بـِ ،أحســب ،طعم
الحنظل.

افقيا:

االبراج

الحمل
( 21آذار  20 -نيسان)

1ـ عفا ،نونا الهنا
2ـ مرياج ،رس ،اإلل
ح ّل ،هو ،حم ،دم
3ـ ال َ
4ـ دميوستينس ،ويس
5ـ حب ،سالكان
6ـ موسكوفا ،مهالً
7ـ رس ،أكّدوه ،تال
8ـ بيد ،عجاف ،جم
9ـ الرعديد ،كينا

الثور
( 21نيسان  21 -أيار)

الرسطان
( 22حزيران  23 -متوز)

اســتفد من الحب قدر املســتطاع يف هذا
توضيح املواقف يف هــذه املرحلة الدقيقة
خري من الغموض .املشــاكل املرتاكمة ال تحل اليوم املميز .ســوف تجذبك بعض النشاطات
بالهروب اىل األمام .دع حبيبك الويفّ يساعدك االجتامعيــة ،ولكن احذر مــن التف ّوه بأقوال
جارحة قد تزعج أحد الخبثاء.
يف تيسري أمورك.

االسد
( 24متوز  23 -آب)

العذراء
( 24آب  23 -أيلول)

يف هذه الفــرة الجميلة من حياتك يهتف
تتمتع بحدس جيد وفطنة عالية لتحقيق أحد
القلب بقوة ويسمع الجواب الرصيح واملريح .املشــاريع الغالية عىل قلبك .ال تعتمد سياسة
لقد دفعت الكثري من رصيدك ،وآن أوان التحصيل كل يشء أو ال يشء يف الشــؤون العاطفيــة
وقطف الثامر اللذيذة.
واكتف بالواقع.

امليزان
( 24أيلول  22 -ت)1

العقرب
( 23ت21-1ت)2

النشــاطات املختلفة ســتكون مؤاتية يف
ســتتغلب بفضل نباهتك ومثابرتك عىل كل
هــذه األونة رغم بعض العوائق الصغرية .أيام الصعوبات التي تعرتض سبيلك .تراودك أفكار
مثمرة حافلة بالنتائج الطيبة التي ستحققها ،رمادية أحيانا ،واألفضل التهرب منها واللجوء
وستكسبك االعجاب والتقدير.
إىل حل الكلامت املتقاطعة.

القوس
(22ت 21 - 2ك)1

الجدي
(22ك 20 - 1ك)2

أخبار جديدة تتلقاها عن أمور كانت تقلقك
ال تضع نفســك اليوم يف مواجهة مع أحد
فتفــرح بها كثريا .الطرف اآلخر يعلم متاما ما األشــخاص بحيــث تضيع منك فــرص بناء
تخبئــه من حب جارف يف داخلك تجاهه ،فال صداقات أنت بأشــدّ الحاجة إليها حاليا .واجه
نفسك بشجاعة وحدد نقاط ضعفك.
تتجاهل مشاعره الصادقة أيضا.

الدلو
( 21ك 19 - 2شباط)

10ـ أل ،وهي ،استعدّ
11ـ لندن ،مان ،وجيه
12ـ أمل ،أول ،هرل
13ـ مسح اللحى ،سا
14ـ ماتيس ،باوند
15ـ لبنان ،ناي
16ـ طاقم ،نش ّن
يق
17ـ آب ،رهوّ ،
18ـ نانيس عجرم

1ـ من هــي الجارية املغنية وامللحنة التي إشــتهرت
حســنها .رافقت الخليفة األموي يزيد الثاين
جاملها و ُ
ب َ
وغلبــت عىل عقله .وعندما ماتت ،مات بعدها بأيام حزنا
عليها؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ ما إسم املطربة العربية الراحلة التي إسمها األصيل
به ّية وهبه؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3ـ يف أية سنة ظهرت أول رشكة سينامئية يف مرص؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4ـ كم يبلغ عدد أنواع املذاق يف الوجود؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5ـ من هو الســيايس اللبناين الراحل الذي كان وزيرا
للخارجية واملغرتبني يف الوزارة رقم  ،11التي إســتمرت
من  7حزيران  1951اىل  11شباط 1952؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6ـ ما إسم اللغة املستعملة يف عاصمة سويرسا برين؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7ـ ما اســم الوالية األمريكية التي تقع عىل األطليس،
فيها  2500بحرية ،وآالف األنهر الصغرية املشهورة بوفرة
أسامكها؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8ـ ما إســم العاصمة العربية التي كانت تُع َرف قدميا
بإسم فيالدلفيا؟
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عموديا:

افقيا:
1ـ عازف وفنان لبناين
راحل.
2ـ مدينة يف دولة ب ِنني.
3ـ إسم ســابق لوكالة
أنباء روسية.
4ـ الثور املسنّ.
5ـ عاصمة افريقية.

1ـ نوع من األقمشة.
2ـ تكرتث
وتهتم لألمر.
ّ
3ـ دولة كربى.

4ـ أحد الوالدين ،مبسم.
5ـ طبيعتي وخليقتي.

الحل السابق
عموديا:

افقيا:
1ـ كينيا.

1ـ كوكبا.

2ـ وكنات.

2ـ يكامل.

3ـ كاتبي.

3ـ ننتشل.

4ـ بلشون.

4ـ يأبون.

5ـ أملنا.

5ـ أتَينا.

الحل السابق الخترب معلوماتك
1ـ أغاتا كريستي.
2ـ اللغة االنكليزية.
3ـ يف اليمن.
4ـ وليم صعب.
5ـ سنة 1905
6ـ يف مرص.
7ـ سحر.
8ـ أغنية الكرنك.

من ستة حروف:

ال تفصح ألحد عام يدور يف رأســك الجميل
تشــعر اليوم ببعض التلبك وعدم االستقرار
بســبب عــدم الرتكيز الــكايف .احرص عىل من أمور قد تنــوي تنفيذها .قم بتصفية كل
التعــاون مع اآلخرين .هدوء يف املنزل وتطور األعامل واملشــكالت القدمية قبل أن تدخل يف
مرشوعات جديدة.
حسن يف عالقة خاصة.

الجوزاء
( 22أيار  21 -حزيران)

10ـ من األســاء الحسنى،
االسم الثاين ألديب لبناين راحل،
سيف قاطع.
رسل
11ـ قســاطل ،شبيهُ ،م َ
من الله.
12ـ والية أمريكية ،مدينة يف
شامل إيطاليا.
13ـ عادَ ،أجاوب ،وكالة ابحاث
الطريان والفضاء األمريكية.
14ـ نرغــب ونريــد ،نوتــة
موســيقية ،حرف نصب ،صار
الوقت.
15ـ صبيان ،طليق.
16ـ نبذر األرض ،قضاء لبناين.
17ـ لعب ومرح ،منزل.
18ـ مغنيــة عاملية صاحبة
الصورة ،قلب.

عموديا:

امرس
9ـ حسامها ،بن ،هي
10ـ الم ،له ،فكتــــوريا،
نوع
11ـ هل ،وكّلــت ،يعجل،
ونش
12ـ ناديــا الجــــندي،
سنانري
13ـ املسنّ ،أ َّما ،هنادي

روجيه كايوا

ال ــش ــب ــك ــة الــصــغــيــرة

الحوت
( 20شباط  20 -آذار)

تجارب مختلفة تــؤدي اىل تحقيق الكثري
أحد الزمالء سيحاول االتصال بك ال ترفضه
قبل معرفة هدفــه معك .لن تذهب تضحياتك من أحالمك املحببة وطموحك الكبري .اســنمر
وجهودك ســدى النجاح العمل الجديد املوكل بعملك الجا ّد واســتقاللية أفكارك وســتنال
قسطا كبريا من التقدير واالحرتام.
إليك تنفيذه.
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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
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االس ــــــــتحقاق الرئاس ــــــــي ف ــــــــي دائ ــــــــرة التصعي ــــــــد بانتظ ــــــــار انض ــــــــاج املب ــــــــادرات الوفاقي ــــــــة
(تتمة ص)1

حصوله يوم االثنني عشــية سفر باسيل اىل باريس ،الفتا اىل
ان اي لقاء او تواصل يؤكد ما شــدد ويشدد عليه الرئيس بري،
وهو ان مقاربة االســتحقاق الرئايس يجب ان تكون بالحوار
والتوافق ،وان يتكلم الجميع مع بعضهم بعضا.

الرئيــس ماكرون االخرية مع ويل العهد الســعودي محمد بن
ســلامن ،رغبتهم يف ان تشــاركهم اململكة وتدعم مسعاهم
النتخاب الرئيس الجديد.
ويعطي الفرنسيون انطباعا يف اللقاءات التي اجروها بانهم
يؤيدون انتخاب رئيس ال يشــكل «نقــزة» لحزب الله ويحظى
بتوافق اللبنانيني ويريض يف الوقت نفســه السعودية ليضمن
اعادة تفعيل العالقة بينها وبني لبنان يف املرحلة املقبلة.
وكشــف املصدر عن ان فرنسا ستزيد من زخم تحركها سعيا
لتعزيز فرص االرساع يف انتخاب الرئيس اللبناين .واشــار اىل
ان االدارة االمريكية كانت ابلغت فرنسا انها تدعم تحركها هذا،
لكنها تجنبت حتى االن الخوض معها يف تفاصيل هذا املوضوع.

الوقت املناســب للرشوع مببادرات جديــة تتضمن الخيارات
واالســاء ،عدا ان املناخات الداخلية والخارجية ال توحي بانها
باتت مساعدة النتخاب الرئيس الجديد».
واضاف ان العقــدة بالدرجة االوىل هي عقدة داخلية تعود
الســباب عديدة منها :ارصار فريق ســيايس عىل امليض يف
ترشيح النائب ميشال معوض الذي يعتربه الفريق االخر مرشح
تحــد ،وثانيا املواقف التصعيدية ،واخرها لرئيس التيار الوطني
الحر جربان باســيل الذي رفع السقف بوجه رئيس تيار املردة
سليامن فرنجية.
ويف غمرة الحديث عــن التحركات االخرية ،علمت « الديار»
ان الثنايئ الشــيعي ،الذي يدعم ضمنا انتخاب فرنجية ،يحرص
حتى االن عىل عدم تظهري هذا املوقف وربط ذلك بتوسيع دائرة
التوافق عليه .لذلك رمبا ســارع باسيل اىل اعالن رفضه تاييده
لـ «القوطبة» او تأخري تعزيز فرص فرنجية.
واضافت املعلومات ان حزب الله يف اللقاءات واالتصاالت التى
جرت وتجري معه مل يطرح اسامء ،واكتفى حتى االن ،كام يعرب
يف العلــن ،بالتاكيد عىل مواصفات الرئيس التي لخصها االمني
العام الســيد حسن نرصالله يف خطابه االخري ،وابرزها الرئيس
الذي ال يطعن املقاومة ،وبالتاكيد ايضا عىل الحوار والتوافق.
ويف موضــوع اللقاء املطول االخري الذي عقد يف عني التينة
بني الرئيس بري وباســيل بناء عىل رغبة الثاين ،اكدت مصادر
مطلعة لـ «الديار» انه ابلغ قيادة حزب الله مســبقا عن اللقاء
مبديا حســن نيات يف بحث رصيح مع رئيس املجلس بشــأن
االســتحقاق الرئايس ،وان الحزب رحب بالخطوة التي تساهم
يف تعزيز التواصل والحوار بينهام.
ويف هذا السياق ايضا مل يشأ مصدر نيايب يف كتلة التنمية
والتحرير التعليق عام كتب ونرش عن اللقاء واجوائه ،لكنه اكد

عىل صعيد اخر ،قال مصدر مطلع عىل اجواء التحرك الفرنيس
لـــ «الديار» ان باريس كام هو معلوم مهتمة وتركز يف االونة
االخرية عىل تذليــل الصعوبات التي تحول دون انتخاب رئيس
الجمهورية ،وانها نشــطت يف االسابيع القليلة االخرية عىل
كل املستويات للمساعدة يف انجاز هذا االستحقاق ،واستمعت
من االفرقاء السياســية يف لبنــان لوجهات نظرهم حول هذا
املوضوع ،ومنهم جربان باسيل يف زيارته مؤخرا لفرنسا.
واضاف ان باريس حريصة عىل االســتامع للجميع ،كاشفا
ان الســفرية الفرنســية ان غريــو زودت الخارجية بتقرير
حــول تحركهــا يف هذا االطار ،وان الفريــق الفرنيس املكلف
متابعة امللف اللبناين تكون لديه الصورة حول املشــهد املتعلق
باالســتحقاق الرئايس الذي يتضح فيه حتى االن ان سليامن
فرنجية يحظى بتاييد الثنايئ الشيعي ونسبة كبرية من النواب
السنة ومستقلني عدا كتلته ،بينام يدعم فريق آخر بات معروفا،
مشكل من القوات اللبنانية والحزب التقدمي والكتائب واخرين،
ترشيح النائب ميشال معوض .وانه بعد زيارة باسيل بات عىل
علــم بان تياره ال يدعم الخيارين ويســعى لخيار ثالث ،بينام
يسعى نواب التغيري ايضا لخيار ثالث من موقع اخر.
وحســب املصدر ،فان موقف باســيل رمبــا يؤخر اطالق
الفرنســيني مبادرة محددة ويخلق مزيدا من االجواء الضبابية
امام مسعاهم وتحركهم.
ووفقــا للمصدر ،فان الفرنســيني مل يعرضوا عىل اي طرف
مبادرة او اقرتاحات معينة ،ومل يتناولوا اســا محددا ،لكنهم
اظهروا ويظهرون من خالل تحركهم ،ال سيام من خالل لقاءات

عىل صيد اخر ،اكدت مصــادر التيار الوطني الحر والقوات
اللبنانية انه ال يوجد اي حوار رســمي او اجتامعات رســمية
حتى االن بني الطرفني ملناقشــة موضوع االستحقاق الرئايس
او طريقة مقاربته.
لكن مصدرا نيابيا يف التيار قال ردا عىل ســؤال للديار حول
هــذا املوضوع :ان هناك لقــاءات تجري بني نواب الطرفني يف
مجلــس النواب ،تتناول موضوع انتخــاب رئيس الجمهورية
واملوقــف منه ،وذلك يف اطار تبادل وجهات النظر واالراء حول
مستجدات االستحقاق الرئايس واجواء جلسات االنتخاب.
واضاف :ان هذه اللقاءات ليســت عىل مستوى رسمي او لها
صفة االجتامعات او الحوار الرســمي بني الطرفني ،وهي تايت
يف ســياق اللقاءات العادية التي تجــري بني نواب الكتل ،اكان
عىل هامش جلســات انتخاب الرئيس ام خالل النشاط اليومي
يف املجلس.
ولفــت اىل ان هناك ،كام هو معلــوم ،خالفا يف الرأي بني
الطرفني حول طريقة التعاطي مع هذا االستحقاق او املرشحني،
لكن هذا ال مينع من حصول مثل هذه اللقاءات التي تشمل كتال

دانت وزارة الخارجية اإليرانية يف بيان ،الهجامت اإلرهابية
عىل املدن اإليرانية يف إيذه وأصفهان ومشــهد .وقالت الوزارة
إنّ «التزام الصمــت عمداً من قبل املروجني األجانب للعنف يف
إيران ال يحمل أي رســالة ســوى تعزيز اإلرهاب يف العامل».
وأشــارت إىل أنّ «الجرائم اإلرهابية التي شــهدتها مدن إيذه
وأصفهان ومشــهد تؤكد الطبيعة اإلجراميــة ألعداء النظام
اإلســامي».ودعت الخارجية اإليرانية املجتمع الدويل إىل أن
«يتحمل مســؤولياته ،ويدين هــذه العمليات اإلرهابية يك ال
يخلــق مجاالً آمناً لتعزيــز اإلرهاب».وأكدت أنّ «ايران تحتفظ
بحقهــا يف متابعة هذه العمليات اإلرهابية قانونياً وقضائياً،
ملحاســبة مرتكبيها والحكومات التي تدعمهم» ،مشري ًة إىل أنّ
الدبلوماســية اإليرانية «ستبذل كل ما بوسعها لحامية حقوق
الشعب اإليراين».
اىل ذلك نقل عن مســؤولني عراقيني أن مســؤوال عسكريا
إيرانيا بارزا ،زار بغداد مؤخرا ،هدد بشن عملية عسكرية برية

شــايل العراق إذا مل يقم الجيش العراقــي بتحصني الحدود
املشــركة بني البلدين ،ملنع تســلل جامعات املعارضة الكردية
اإليرانية.وقالت الوكالة إنه يف حال شــن مثل هذا الهجوم من
القوات اإليرانية سيكون غري مسبوق يف العراق ،وسيثري شبح
التداعيات اإلقليمية من االضطرابات الداخلية يف إيران.
وذكرت الوكالة أنه تم تســليم التحذير للمسؤولني العراقيني
واألكــراد يف بغداد من قبل قائــد فيلق القدس (التابع للحرس
الثوري اإليراين) إسامعيل قآين ،الذي وصل االثنني املايض إىل
بغداد يف زيارة غري معلنة استمرت ملدة يومني.
وجاءت زيادة قآين بعد يوم واحد من هجوم صاروخي إيراين
اســتهدف قاعدة للمعارضة الكردية اإليرانية يف أربيل (مركز
إقليم كردستان) ،مام أدى إىل مقتل  3أشخاص.
وتشــر املعلومات -وفق مصادر محلية -إىل أن قآين التقى
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداين ،وقادة آخرين يف
تحالف اإلطار التنســيقي ،والرئيس الجديد عبد اللطيف رشيد،

إضافة إىل قادة يف الفصائل العراقية املسلحة .وتألفت مطالب
قآين من شقني «نزع سالح الجامعات الكردية املعارضة إليران
يف شامل العراق ،وتحصني الحدود ملنع التسلل».
وأضافــت أن «االنفصاليني األكراد» نفذوا عمليات ضد إيران،
وأن اســتهداف مقراتهم يأيت يف إطار حق طهران للدفاع عن
النفس.
عىل صعيد اخر أعلن قائد القيادة املركزية األمريكية الجرنال
مايــكل كوريال أن قوة
مخصصــة لألنظمة غري املأهولة يف
ّ
سية يف مياه املنطقة
الخليج ســتنرش أكرث من  100سفينة ُم ّ
اإلسرتاتيجية بحلول العام املقبل.
والواليات املتحدة
ُ
إرسائيل
ُ
وكان كوريال يتحدث بعدما اتهمت
مسية عىل
إيرانَ هذا األسبوع مبا وصفته بأنه هجوم بطائرة
ّ
ناقلة نفط تديرها رشكة مملوكة لرجل أعامل إرسائييل ،محملة
بالوقود قبالة سواحل ُعامن.
وقــال كوريال يف مؤمتر «حوار املنامة» الســنوي :بحلول

} التحرك الفرنيس }

} القوات والتيار حوار غري رسمي }

اخرى.
ونفى املصدر ردا عىل ســؤال اخر ان تكــون هذه اللقاءات
موجهة ضد احد او انها تايت يف توقيت معني.
ويف تعليق مقتضب الحظ مصدر نيايب مســتقل ان التيار
والقوات يلتقيان حتى االن ،كل من موقعه ومن رؤية مختلفة،
عىل عدم تاييــد فرنجية وعدم توفري الفرصة له للوصول اىل
بعبدا.

} التيار والورقة البيضاء وخيار باسيل الثالث }

مــن جهة اخرى ،قال املصدر النيايب يف التيار الوطني الحر
ان تكتل لبنان القوي ال يزال يؤيد االقرتاع بالورقة البيضاء اىل
حني بلورة مرشح يحظى بتاييد وتوافق.
واشــار اىل ان التكتل كان ناقش هذا املوضوع باسهاب يف
اجتامعه مؤخرا واتخذ هذا القرار.
وعلمت الديار من مصادر اخرى مطلعة انه جرت مناقشــة
تخيل التكتل عن الورقة البيضاء والتصويت ملرشح محدد .وانه
طرحت فكرة تســمية احد اعضاء التكتل غري رئيســه باسيل،
وتداول املجتمعون اســاء االن عــون وابراهيم كنعان وندى
البستاين التي لوحظ انها اقرب اىل تزكية باسيل.
وبعد االخذ والرد طرحت فكرة ترشــيح شــخص من خارج
التكتل ،ال ســيام اسم الوزير السابق زياد بارود الذي ايده نائب
رئيس املجلس الياس بوصعب الحقا.
وحاول باسيل االســتامع ملعظم اراء اعضاء التكتل ،قبل ان
يحسم النقاش بقرار االبقاء عىل خيار الورقة البيضاء العتبارات
عديــدة منها داخلية ومنها ما يتعلق بالحرص عىل عدم احداث
اشكالية مع حليفه حزب الله.
وتقول املعلومات ان باســيل كان بدأ يعد لخياره الجاد الذي
يختلف عن فحــوى النقاش الذي دار يف االجتامع منذ زيارته
االخرية لبكريك ،وهو اســتبعاد فرنجية ومعوض وترشــيح
مرشح ثالث.

ّ
مســـــــــــــــيرة فـــــــــــــــي ميـــــــــــــــاه الخليـــــــــــــــج
أميـــــــــــــــركا تخطـــــــــــــــط لنشـــــــــــــــر  100ســـــــــــــــفينة
طه ــــــــران :الصم ــــــــت الدول ــــــــي تج ــــــــاه م ــــــــا يح ــــــــدث ف ــــــــي إي ــــــــران يع ــــــــزز اإلره ــــــــاب ف ــــــــي العال ــــــــم

موس ــــــــكو تواص ــــــــل تدمي ــــــــر منظوم ــــــــة الطاق ــــــــة األوكراني ــــــــة
واشـــنطن تحـــذر مـــن محـــاوالت الهيمنـــة علـــى األجـــواء األوكرانيـــة
قال االنفصاليون املوالون لروسيا إن قواتهم تتقدم
عىل طول خط الجبهة يف دونيتســك (رشق) ،يف
املقابل أكد الرئيس األوكراين فولودميري زيلينسيك
أن روسيا تبحث عن هدنة قصرية الستعادة قدراتها
القتالية ،يف حني حذر مسؤول أمرييك مام سامه
محاوالت موسكو للهيمنة عىل األجواء األوكرانية.
يأيت هذا بينام قــال الجيش األوكراين إنه رصد
تحركات  7سفن روسية معادية يف البحر األسود،
بينها حاملة صواريخ.
وقالت وزارة الدفاع الروســية إن قواتها نجحت
يف الســيطرة عىل بلدة أوبيتنو القريبة من مطار
دونيتســك ،بينام تواصل قصــف مدينة باخموت
وبلدات مجاورة لها باملدفعية.
من جهته ،قال زعيم دونيتســك املوايل لروسيا،
دينيس بوشــيلني« ،قوات العــدو تدفع بتعزيزات
كبرية إىل محور باخموت» .وأكد بوشيلني أن املعارك
مســتمرة ،وأن قواته تتقدم عىل طول خط الجبهة
يف املنطقة.
يف غضون ذلك ،قال مركز الدفاع اإلقليمي التابع
لقوات دونيتسك املوالية لروسيا إن  6مدنيني أصيبوا
بجــروح يف قصف أوكراين عــى حي كييفكيس
شاميل مدينة دونيتسك.
وأضاف مركز الدفاع أن القوات األوكرانية أطلقت
 6قذائف مدفعية عىل الحي أصابت مباين ســكنية
ومبنى اإلدارة اإلقليمية للمياه بإقليم دونباس.
من جهته ،قال عمدة دونيتســك املوايل لروسيا،
أليكــي كوليمزين ،إن قصفا مــن جانب القوات
األوكرانيــة أدى لوقــوع أرضار ماديــة مبجمع
«دونباس أرينا» وملعب فريق شــاختار دونيتسك
لكرة القدم وسط املدينة.
يف املقابل ،أعلنت قيادة األركان األوكرانية صد 6
محاوالت تقدم للقوات الروسية مبقاطعة دونيتسك
جنوب رشقي البالد.
وقالت القيادة إن نحو  500جندي رويس أصيبوا
خالل األسبوع املايض يف محور مايورسك.
ونقل عن مصادر عســكرية أوكرانية أن املدفعية
األوكرانيــة متكنت من توجيه رضبات أعاقت تقدم
القوات الروسية يف منطقة أفديفيكا.

} رشوط السالم }

سياسيا ،قال أندريه يرماك كبري مساعدي الرئيس
األوكراين إن الســام مع روسيا لن يكون ممكنا إال
عندما يتم تدمري الجيش الرويس وتستعيد أوكرانيا
حدود عام .1991
وتشمل حدود  1991املقاطعات األوكرانية األربع
التي أعلنت روسيا ضمها من جانب واحد ،إىل جانب
شبه جزيرة القرم.
وسبق هذه الترصيحات إعالن الرئيس األوكراين

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

فولودميــر زيلينســي أن روســيا ال تبحث عن
السالم ،بل عن هدنة قصرية تستجمع فيها قواتها،
ولن يؤدي ذلك إال إىل تفاقم الوضع ،حسب تعبريه.
وشدد زيلينسيك -يف كلمة وجهها عرب الفيديو
للمشــاركني يف منتدى األمن الــدويل يف مدينة
هاليفاكــس بكندا -عــى أن أي صيغة للتنازل عن
أرايض بالده أو سيادتها ال ميكن اعتبارها سالما

وقال كولــن كال وكيــل الوزارة للسياســات
للصحفيني خالل رحلة إىل الرشق األوسط -إنهم(الــروس) يف الحقيقة يحاولــون إرباك وإجهاد
أنظمة الدفاع الجــوي األوكرانية.وأضاف «نعرف
نظرية النرص الروسية ،وملتزمون بضامن أال تثمر،
وذلــك من خالل ضامن حصول األوكرانيني عىل ما
يحتاجون إليه ،لتظل دفاعاتهم الجوية قوية».

ويف ســياق متصل ،تخىش السلطات األوكرانية
تصاعــد أزمة الكهرباء بعدمــا أكدت أن الهجامت
الروسية عطلت نصف منظومة الطاقة يف البالد.
وقالت قيادة عمليات الجنوب األوكرانية إن قصفا
صاروخيا روسيا استهدف ،بنى تحتية صناعية يف
مقاطعة زاباروجيا جنويب البالد.
جــاء ذلك بعدما قال الرئيس زيلينســي «وضع
إمــدادات الطاقــة صعــب يف  17منطقــة ويف
العاصمة».وأوضح زيلينســي أن «األمور صعبة
للغاية يف منطقــة كييف ومدينة كييف ومنطقة
أوديسا (جنوب) وأيضا فينيتسيا وترنوبل (غرب)».
ويف وقت ســابق ،أعلن رئيس الــوزراء دينيس
شــميغال أن الهجامت الروسية عىل البنية التحتية
عطلــت نصف منظومة الطاقة ،متهام موســكو
بقتــل املدنيني وحرمانهم مــن الكهرباء والتدفئة
واالتصاالت خالل فصل الشتاء.

بدوره ،أكد حلف شامل األطليس «ناتو» ()NATO
أن طائرتني مقاتلتني روسيتني اقرتبتا بشكل خطري
وغري احرتايف  -يف وقت سابق هذا األسبوع  -من
ســفن للناتو كانت تجري عملية روتينية يف بحر
البلطيق.
وأوضحــت القيادة البحرية للحلف -يف بيان -أن
الحــادث وقع صباح الثالثاء املايض عندما اقرتبت
طائرتان روسيتان من هذه السفن عىل ارتفاع 300
قدم ( 91مرتا) ومســافة  80ياردة ( 73مرتا) ،من
دون أن يرد الطياران عىل االتصاالت.
وأضــاف البيان أن الناتــو اعترب حادثة االقرتاب
«خطرية وغــر مهنية» ،ألنها متــت يف منطقة
خطــر معروفة ،تم تفعيلها لتدريب الدفاع الجوي،
نظرا ملســتوى ارتفاع الطائرات وقربها ،مشريا إىل
أنها زادت من خطر ارتكاب أخطاء يف الحســابات
وسقطات وحوادث.
ولفــت البيــان إىل أن قوات الناتــو «ترصفت
مبســؤولية» إزاء هذه الحادثــة ،تنفيذا لألنظمة
البحرية.
وتابع أن الحلف ســرد بشــكل مناسب عىل أي
تداخل مع النشــاط الرشعي للناتو يف املنطقة من
شأنه «تعريض سالمة طائراتنا أو سفننا أو طاقمها
للخطر .الناتو ال يســعى إىل املواجهة وال ميثل أي
تهديد».

} القصف الرويس }

} خطة موسكو }

ويف واشــنطن ،قال مســؤول كبــر يف وزارة
الدفــاع األمريكية (البنتاغون) إن تصعيد الرضبات
الصاروخية الروسية يف أوكرانيا يستهدف -ضمن
أمــور أخرى -إجهاد قــدرات الدفاعــات الجوية
األوكرانية ،وهو أمر تأمل موسكو أن يسمح لقواتها
بتحقيق الهيمنة عىل أجواء البالد.

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

} تحذير للناتو }

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

ً
أسطول يضم
هذا الوقت من العام املقبل ،ســتنرش «القوة »59
مسية فوق سطح البحر وتحته ،تعمل
أكرث من  100ســفينة
ّ
وتتواصل م ًعا.
وتم إطالق «القوة  »59يف أيلول  2021يف مقر األســطول
الخامس األمــريك يف البحرين ،بهــدف دمج األنظمة غري
املأهولة والذكاء االصطناعي يف عمليات الرشق األوســط ،بعد
سلسلة من هجامت الطائرات املسرية عىل السفن ،أُلقي باللوم
فيها عىل إيران.
وقــال كوريال إنه باإلضافة إىل الســفن غــر املأهولة
جــا تجريب ًيا
(املســرة) ،فإن الواليــات املتحدة تبني برنام ً
ّ
املســرة
هنــا يف الرشق األوســط للتغلب عىل الطائرات
ّ
مــع رشكائنا ،من دون تفاصيــل إضافية .وأضاف الجرنال
األمــريك :مع تقــدم تكنولوجيا الطائرات بــدون طيار،
املســرة أكرب تهديد
فقــد يكون تطوير «أعدائنا» للطائرات
ّ
تكنولوجي لألمن اإلقليمي.

ُ
خواطــر مهاجــر فــي رثــاء لبنــان ...ورجــاء بقيامتــه!

(تتمة ص)1
اتخذوا آلهــة لهم أوثان العصبية الدينية
والقبلية
أكتب قرفا من أبناء وطني الذين
باعوا العقل املســتنري واشــروا الغرائز
املظلمة
أكتب قرفا من أبناء وطني الذين
داسوا عىل زهرة الحرية العطرة
أكتب قرفا من أبناء وطني الذين
دنسوا ينبوع النقد الفكري الصايف
أكتب قرفا من أبناء وطني الذين
أضاعوا لؤلؤة الشك الثمينة ووجدوا حجر
اليقني البخس
أكتب قرفا من أبناء وطني الذين
استبدلوا نور البصرية بعامها
أكتب قرفا من أبناء وطني الذين
باعوا اإلميان الرسمدي واشرتوا الطقوس
املتحجرة
أكتب قرفا من أبناء وطني الذين
أفلتــوا حبال الروح الســامية،وتعلقوا
بقشور املادة الواهية
أكتب قرفا من أبناء وطني الذين
تشدقوا بشــتى أنواع العلوم رغم غرقهم
يف بحور الجهل
أكتب قرفا من أبناء وطني الذين
اهتمــوا بفنون الرثثــرة ومضْ غ الوقت
وأهملوا مناهل املعرفة
أكتب قرفا من أبناء وطني الذين
اغرتّوا مبظاهرهم وتربجهم فا ْســتدانوا
ليتزينوا
أكتب قرفا من أبناء وطني الذين
فرضوا عيل (وعىل من مثيل) أن أتعايش
معهم حتى يوم هجريت القرسية
أكتب قرفا من أبناء وطني الذين
كرهوا بعضهم بعضا فلمعت عيون الحقد
يف سيوفهم املسلولة
أكتب قرفا من أبناء وطني الذين
اقتتلوا وقاتلــوا مع إله الرش يف األرض
ليفوزوا بجوار إله املحبة يف السامء
أكتب قرفا من أبناء وطني الذين
أ ركبوا عىل ظهورهم أســيادا يديرونهم
كالدواب يف زريبة نتنة
أكتب قرفا من أبناء وطني الذين
تهافتوا وما زالــوا عىل طعن قلب لبنان
الخافق حتى أسلم الروح اىل الرب القدوس
أكتب قرفا من أبناء وطني الذين
ِ
أقدمــوا وما زالوا عىل نحــر جيد لبنان
الناصــع حتى فاح من دمــه أريج الزعرت
والزعفران
أكتب قرفا من أبناء وطني الذين

 املـدير املايل عــامد معـلوفـ املدير املسؤول دوليل بشعالين
ـ املوقع االلكرتوين رجا املهتار  -هشام زين الدين
 -مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

تكاتفــوا وما زالوا،عىل كــم ثغر لبنان
الباســم حتى أغمض أجفانه املحبوكة من
أغصان األرز
أكتب قرفا من أبناء وطني الذين
تناوبــوا وما زالوا،عىل اغتصاب جســد
لبنان املســجى،ثم تركوه يُحترض يف قعر
وادي التيم
أكتب قرفا من أبناء وطني الذين
بصقوا وما زالوا،عىل وجه لبنان الطاهر،
وقمر مشغرة يبيك حزنا ويفيض ضوءا
أكتب قرفا من أبناء وطني الذين
رموا لبنــان يف عتمة كهوف بغضائهم،
ومل يضيئوا شمعة حب واحدة
أكتب قرفا من أبناء وطني الذين
أكلوا خريات لبنان حتى البشــم ،فعقرت
أشجار املشمش واللوز والزيتون
أكتب قرفا من أبناء وطني الذين
رشبــوا أنهار لبنان حتــى جفت ينابيع
األبجدية واألرجوان
أكتــب حبا،أكتب حبــا،أكتب حبا بأبناء
وطني
الثائريــن املؤمنني بلبنــان دولة مدنية
علامنية
أكتــب حبا ،أكتب حبــا ،أكتب حبا بأبناء
وطني
التواقني اىل بناء لبنان وطنا كرميا لجميع
أبنائه
أكتــب حبا،أكتب حبــا ،أكتب حبا بأبناء
وطني
الحاملني باملســاواة الكاملــة،وباملحبة
املطلقة ،وبالخري الالمنتهي
أكتــب حبا،أكتب حبــا،أكتب حبا بأبناء
وطنــي وطن الفينيقيــن واملبدعني،وطن
جربان،ونعيمة،وأرســان،والبســتاين،
واألخطل الصغري،والقروي،وعقل وأدونيس،
وزيادة،ومعلوف،وأديسون الرشق الصباح،
وعامل الفضاء العيش،ونابغة الفيزياء رمال
والزعنــي،وشوشــو ،وفيلمون،ونرصي،
والصــايف ،وصباح،والرحابنــة،وقيثارة
السامء فريوز،ونبيها ال(مش كافر) زياد.
أكتــب حبا،أكتب حبا أكتــب حبا بأبناء
وطني
الذيــن دينهم لبنان،وقبلتهم األرز ال قبل
وال بعد إال إحساسهم اإلنساين الكوين
أكتب حبــا،أكتب حبا،أكتب حبا بوطني
...لبنان.
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