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ــة مــســتــمــرة ــجــم ــن ــة ال ــاحـ ــة« سـ ــزلـ ــهـ ــق... »مـ ــ ــري ــ ــط ــ ــن عــلــى ال ــامـ ــثـ الــفــشــل الـــســـابـــع رئـــاســـيـــا والـ
ــس ــات الـــســـيـــاســـيـــة فــــي املــجــل ــ ــوازنـ ــ ــتـ ــ ــة نـــائـــبـــيـــن وال يـــغـــيـــر الـ ــابـ ــيـ »الـــــدســـــتـــــوري« يـــبـــطـــل نـ
ــي ــ ــدول ــ ــوظ لـــلـــمـــؤتـــمـــر ال ــ ــظ ــ ــي: ال ح ــركـ ــكـ ــبـ ــى ضــــــرب ايــــــــــــران... وبـــــاريـــــس لـ ــلـ رهـــــانـــــات عـ
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ابراهيم ناصرالدين 
 

كرس املجلس الدســتوري رتابة املشهد السيايس يف البالد 
بابطــال نيابية النائب يف »تكتل التغيــر« رامي فنج الفائز 
عن املقعد الســني يف طرابلس. لكن اعالن فوز فيصل كرامي 
وانســحاب ذلك عىل خســارة النائب فراس السلوم الفائز عن 
املقعــد العلوي ليحل مكانه حيدر نارص من الئحة فنج مل ولن 
تغــر خريطة املجلس النيايب الــذي يواكب الفراغ الذي يتمدد 
يف »رشايــن« الدولة املتهالكة حيث تكــرر باالمس العرض 
املرسحي الســابع يف ساحة النجمة بفشل الكتل النيابية يف 
انتخــاب رئيس للجمهورية، وبــات واضحا ان الجميع ينتظر 
تســوية خارجية ال تزال مجرد وهــم يتعلق به البعض لتربير 
الفشــل يف اخراج البالد من النفق املظلم القابعة فيه اىل اجل 
غر مســمى عىل وقع تصاعد التوتــرات يف املنطقة يف ظل 
رهانات اقليميــة ودولية عىل االحتجاجات الداخلية االيرانية 
لتغير موازين القوى، ورهان بعض القوى اللبنانية عىل رضبة 
ارسائيلية- امركية لطهران عىل خلفية تعقيدات امللف النووي. 
لكن ما بات يدركه الجميع وال يجاهرون به، ان احدا يف العامل 
ال يرغــب يف تحييد لبنان عن ازمات املنطقة وايجاد حل منفرد 
يخرجه من ازماته، وهو امر جرى ابالغه اىل البطريرك املاروين 
بشــارة الراعي من قبل دبلومايس فرنيس رفيع املستوى، قال 
رصاحــة »ان فكرة عقد مؤمتر دويل حول لبنان غر واردة يف 

املدى املنظور لعدم توافر الظروف املساعدة عىل ذلك«. 

{ رهان عىل التصعيد االقليمي؟  {
ويف هذا الســياق، اكدت مصادر سياســية بارزة ان بعض 

القوى السياســية يف لبنان تراهــن عىل تحرك ارسائييل ضد 
ايــران ميكن ان يغر قواعد »اللعبــة« يف املنطقة، وينعكس 
حكام عىل موازين القوى عىل الساحة اللبنانية، وهذا ما يفرس 
»املراوحة« والرهان عىل الوقت. ويعول هؤالء عىل عودة اليمن 
املتطرف اىل الحكم يف ارسائيل، وارتفاع منسوب التنسيق مع 
واشــنطن ملواجهة ما يعتربونه »الخطر« االيراين. ومن هذه 
املؤرشات الدالة عىل ذلك، تاكيد رئيس أركان الجيش اإلرسائييل 
أفيف كوخايف، خالل سلسلة لقاءات عقدها يف البيت األبيض 
مع مسؤويل وزارة الدفاع األمركية يف واشنطن التي وصلها 
نهاية االسبوع املايض عىل رضورة ترسيع الخطط العملياتية 

والتعاون مع الواليات املتحدة األمركية ملواجهة إيران. 

{ »النقطة الحرجة« {

 وكان الفتا لقاء كوخايف مع مستشــار األمن القومي، جيك 
ســوليفان، حيث ناقشا التحديات األمنية يف الرشق األوسط 
والتهديد اإليراين. وقال كوخايف الذي قابل أيضا رئيَس وكالة 
املخابــرات املركزية األمركية وليام برنز، ان »الواليات املتحدة 
تقف وراء التزام الرئيس األمريك مبنع إيران من امتالك سالح 
نــووي. ووفقا للرئيس االركان االرسائييل فان جيش االحتالل 
ســيقوم بترسيع كافة الخطط العسكرية يف مواجهة إيران 
بعد التوافق مع واشــنطن بان االمور وصلت اىل نقطة حرجة 
تحتــم ترسيع الخطط العملياتية وتعزيز التعاون يف مواجهة 

طهران و »أذرعها« يف املنطقة..؟ 

قســم كبر من النواب يطالبون بالحوار 
والتوافق عىل مرشــح للرئاســة، او اجراء 
انتخابات رئاســية حيث يظهر كل مرشح 
مــا لديه من مؤيديــن، واذا مل يحصل احد 
عىل االكرثيــة املطلوبــة النتخاب رئيس 
للجمهوريــة يتــم التوافق عىل مرشــح 

بانسحاب احد املرشحن للرئاسة.
عندما يقوم نواب بالتصويت بخمســن 
ورقة بيضاء  ويخفون اسامءهم ووجوههم 
فيهــا، فكيف ميكن ان يكون مجلس النواب 
دميوقراطيــا عندما ميــارس النواب لعبة 

اخفاء من هو مرشــحهم ويضعون اوراقا 
بيضاء؟.

يجب ان تنتهي لعبة االوراق البيضاء النها 
معيبة ومهينة للمجلس النيايب، وعىل هذا 
االساس عندما تنكشف االوراق البيضاء يتم 
معرفة من ميلك االكرثية ثم املرشح الثاين 

الذي  ميلك االقلية.
لكــن يف ظــل االوراق البيضاء فان ذلك 
اخفــاء ولعبة اوالد اكــرث مام هي مواقف 

رجال.

عىل طريق الديار

»الديار«

كأس العالم - قطر
نتائج مباريات أمس

البرازيل

سويسرا 
البرتغال

األوروغواي

صربيا

الكاميرون
غانا

كوريا الجنوبية
التفاصيل ص10

0

0
2

0

2

1
3

0

؟ القدم  لكرة  استراتيجّية  تجّمد فلسفة  اإلقــلــيــمــّيــة  ــات  ــرهــان ال
امللف الرئاسي: فرنجّية يحاول 
ــاض ــري شـــّق طــريــقــه نــحــو ال

ــة بــيــن  ــاســ ــ ــرئ ــ ال
الــداخــل والــخــارج: 
ــو داخــلــي  ــت ــي ــف ال
ــذه املــــــــّرة... ــ هـ

ــة:  ــك ــه ــت ــن ــم امل ــلـ ــعـ ــة الـ ــيـ ــدسـ قـ
ــر وادعــــــــــاء وانـــتـــحـــال ــ ــزويـ ــ تـ

لخســـــارة الـــــوزن بشـــــكل طبيعـــــي...
إليكـــــم الطـــــرق العلمّيـــــة الفّعالـــــة !

ــحــارة: ــل ــا ل ــس ــرن ف
فـــــــــكـــــــــكـــــــــوا
ــر ــهـ ــصـ لــــغــــم الـ

الجلسة السابعة تؤكد سقوط لعبة عّد 
 األصوات... فهل تتغّير الرهانات؟

أقصى  تــبــذل  الــــوزارة  الحلبي: 
ــات امُلــتــاحــة  ــاإلمــكــان جــهــودهــا ب
ــمــوضــوع الـــطـــاب الــعــراقــيــيــن ب
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ــب إمـــــــــــــــدادات الــــكــــهــــربــــاء واملــــــــاء ــ ـــلـ ــ ــد أغ ــيـ ــعـ ــتـ ــسـ كـــيـــيـــف تـ
ــداف »الــســيــل الــجــنــوبــي« ــه مــوســكــو: إحــبــاط مــحــاولــة أوكــرانــيــة الســت

اعلن جهاز األمن االتحادي 
الــرويس امس إنــه أحبط 
محاولــة أجهــزة مخابرات 
أوكرانية تنفيــذ ما ذكر أنه 
تخريــب لخــط أنابيب غاز 
الســيل الجنويب »ســاوث 

.)South Stream( »سرتيم
وكان مرشوع خط أنابيب 
»ســاوث سرتيم« يهدف إىل 
نقل الغاز الرويس عرب البحر 
األســود إىل بلغاريــا، لكنه 
ألغي يف وقــت الحق وحل 
محله مرشوع »ترك سرتيم« 
لنقل الغاز الرويس إىل تركيا 

ذكر جهاز األمن الداخيل اإلرسائييل )شــن 
بيت( امــس أن »إرسائيل« ألغت 200 ترصيح 
عمــل من أصل نحو 15 ألفا و500 تم إصدارها 
لفلسطينين من قطاع غزة للعمل يف االرايض 
املحتلة، بعد اتهــام عامل بالتخطيط لتفجر 

حافلة لنقل الركاب.
وزعــم الجهاز أنه تم إلقــاء القبض عىل 

اعـــتـــقـــاالت ومـــداهـــمـــات فـــي الـــقـــدس والــضــفــة
االحتال يلغي تصاريح عمل 200 فلسطيني من غزة

ــع أمــــيــــركــــا وحـــلـــفـــاءهـــا ــفـ ــصـ ــيـ ــب االيـــــــرانـــــــي سـ ــ ــع ــشــ ــ رئــــيــــســــي: ال

االتحـــاد األوروبـــي يفشـــل فـــي االتفـــاق  علـــى قـــرار للحـــّد مـــن ارتفـــاع أســـعار الغـــاز

ــو تــــــــدعــــــــوان انـــــــقـــــــرة لــــضــــبــــط الـــنـــفـــس ــ ــ ــك ــ ــ ــوس ــ ــ ــن وم ــ ــ ــط ــ ــ ــن ــ ــ واش
اردوغــــــــــــــــــــــــــان: لـــــــــن نــــــــوقــــــــف كـــــفـــــاحـــــنـــــا ضـــــــــد اإلرهـــــــــــــــاب
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اجتمع رئيس حكومة ترصيف 
األعامل نجيب ميقايت، مع وزير 
االعــام يف حكومــة ترصيف 
االعــامل زياد املكاري ظهر أمس 
يف الرسايــا الحكومية، وعرض 
معــه الواقع االعامي يف الباد 

وشؤون وزارته.
وقال مــكاري يف ترصيح اثر 
اللقاء: »وضعت ميقايت يف جو 
املحادثــات التــي اجريناها يف 
تونس مبناســبة انعقاد مؤمتر 
القمــة  الفرنكوفونيــة، حيث 
التقيت بعدد من رؤســاء الدول 
ووزراء مهتمني بالشأن اللبناين. 
الذي بحثناه  الثاين  املوضوع  اما 

فهو يخص اللبنانيني وهو نقل املونديال، انا ممن 
ال يفقدون األمل، ولكن واجهتنا عقبة أساسية 
وهي عدم انعقاد جلســة ملجلس الوزراء، وهذا 
األمر أوقف العقد التجاري الذي كانت ستوقعه 
الحكومــة اللبنانية ممثلة بوزارة االتصاالت أو 
تلفزيون لبنان ألنــه ال يجوز قانونا«، مضيفا 
»اعتقد انه خال الـ ٢٤ ساعة املقبلة  ميكن ان 
نجــد فتوى إدارية وقانونية لتأمني عملية دفع 
األموال لرشكة bisports يف قطر، مع اين ال آمل 

كثريا يف هذا الشأن«.
كام اســتقبل رئيس الحكومة النائبة سرتيدا 
جعجــع يف حضور االمني العــام للهيئة العليا 

لاغاثة اللواء محمد خري. 
وبعــد اللقاء، قالت جعجــع: »الزيارة تندرج 

يف إطار ما حصــل يف األرز والتخريب الكبري 
الذي حدث لسوء الحظ عىل أرض الواقع. وأتيت 
ألشــكر الرئيس ميقايت الرساله خري للكشف 
عىل األرضار، ومتنيت عليه التعويض ولو بجزء 
من املبلغ عىل الرشكة املترضرة، كام متنيت أيضا 
املتابعــة مع األجهــزة األمنية ملعرفة ما حصل 

تحديدا ووعدين خريا«.
وإســتقبل الرئيــس ميقــايت، وفــدا من 
مؤسســة التمويــل الدولية برئاســة املدير 
االقليمي ملنطقة الرشق األوســط وباكستان 
وأفغانســتان خواجة أفتاب أحمد. كام شارك 
يف االجتامع مستشارا ميقايت الوزير السابق 
نقوال نحاس وســمري الضاهــر. وتم خال 
االجتامع بحث فرص مســاعدة لبنان وبعض 

املشاريع  املشرتكة.

2
ــانـــيـــة ســــيــــاســــة لـــبـــنـ

؟ القدم  لكرة  استراتيجّية  فلسفة 
نبيه الربجي

يف التسعينات من القرن 
الفائت، كتب هرني كيسنجر 
عن العاقة بني الفلســفة 
االســرتاتيجية لدولــة ما 
وأداء فريقها يف كرة القدم 
. يف البداية، ندد بقول وزير 
الثقافة الفرنيس جاك النغ 
ان الفريــق األمرييك يدخل 
اىل امللعب كام لو أنه يغزو، 
عىل صهــوة الخيول، قرية 

للهنود الحمر ...
النغ قال أيضاً »انهم يلعبون بأقدام نووية. يش ما يشــبه 
االنــزال البحري، أو الجوي، عىل منجم للذهب، أو عىل حقل 
للنفط« . كيســنجر مل يعلم ما اذا كان هذا الكام تعبرياً عن 

السخرية أم تعبرياً عن الكراهية الديغولية ألمريكا.
لكنه اعرتف أن املنتخب األمرييك يلعب عىل قرع الطبول، 
ويفرتض أن يسحق منافسه«. وحني سألت مدرباً عن السبب 
يف هذه الحالة السيكولوجية، أجابني »هنا ال تستطيع اال أن 
ترتدي شخصية الكاوبوي لتثري الهلع لدى الاعبني اآلخرين« 
. مــاذا اذا خرس األمريكيون »لــن أردد ما قاله النغ من أنهم 

يخرجون... بالتوابيت« !
عن االنكليز، كتب »أنهــم يلعبون بدم بارد، وبالكثري من 
الحنكة، ومن الحبكة الشكسبريية، كام لو أنهم عىل الخشبة 
ال عىل األرض . لكن املفارقة أن الجمهور يغيل اىل حد الجنون. 
وحتى حني يلعب فريقان انكليزيان، ال بد أن تتوقع حرباً أهلية 

يف بريطانيا«.
األملان؟ »انهم الصاعقة« . »هنا التفاعات الفلسفية يف 
العقل األملاين، وعىل مدى قرون، تنتقل اىل األقدام التي تنطلق 
عىل الطريقة البيسامركية«. مل يقل عىل الطريقة الهتلرية 

بالرغم من التامهي امليداين بني الرجلني .
»مجــرد أن ينزل املنتخب األملــاين اىل األرض يفرتض أن 
تتزعزع األرض.  وحني يخرس األملان يشعر العامل أن مصيبة 
وقعت. مجلة »دير شبيغل« أوحت، يف املونديال السابق، بأن 

سقوط املنتخب األملاين سقوط التاريخ«. 
كيف يلعب الفرنسيون؟ يقول كيسنجر »تشعر كام لو أنهام 
فريقان اندمجا للتو بطريقة عجيبة، أو بطريقة ســحرية . 
يحدث أنك تجمع بني املاريشــال بيتان والجرنال ديغول تحت 
خيمة واحدة، أو بني منهجية ديكارت ونرجسية بونابرت. اذا 
ما هزم املنتخب الفرنيس ال تستغرب أن يستعيد الفرنسيون 
ذكرى واترلو، ويعلقون الزنابق الســوداء عىل صدور أعضاء 
املنتخــب«!    الربازيليون يف نظره يختزلون »الروح املعذبة«  
و«الــروح النقية«  يف أمريكا الاتينيــة ». حني تضع أوالد 
األزقة تحت الرثيات . انهم أصحاب األقدام التي تجعل اآلخرين 

يشعرون بأنها أقدامهم«...
العرب طارئون عىل كرة القدم. من ســباق االبل، وسباق 
الخيول، اىل ترويــض، ورياضة، الصقور. واذا كان الخرباء 
يعتربون أن املباريات األوىل يف املونديال تعكس مدى أهلية 
املنتخبات، كان مدوياً فوز الســعودية عىل األرجنتني )ولكم 
متنينا لو كان الفوز عىل أمريكا(. باد خورخي بورخيس التي 
طاملا فاخــرت بليونيل مييس كونه خليفة دييغو مارادونا، 

بأدائه الفذ...
شخصياً، لست من هواة كرة القدم، لكنني أتتبع مباريات 
املونديال )رمبا من الزاوية الكيسنجرية(. بطبيعة الحال، كنت 
وال أزال متحمساً للمنتخبات العربية  عسانا نامس الكأس 

الذهبي للمرة األوىل يف تاريخ املونديال. 
أثناء املباراة بني الســعودية واألرجنتني، عرّجت من قبيل 
الفضول، أو من قبيل االستطاع، عىل بعض مقاهي الضاحية 
. فاجأين ابتهاج رواد هؤالء املقاهي بفوز املنتخب السعودي . 
كانوا يهزجون كلام هز الصقور الخرض الشباك األرجنتيني .

أحدهم الذي عرفني قال يل »أكتب عن فرحتنا بفوز منتخب 
عريب عىل أهم العب يف العامل، ليك يقرأ السفري وليد البخاري 
مدى فرحتنا بذلك الفوز الذي هو فوز لكل العرب، وليك يعلم 
أن الضاحيــة التي دحــرت االحتال هي قلعة العرب وقلعة 

العروبة«...
ولكــن هل لقطر التي أنفقت ما يفوق املائتي مليار دوالر 
لتنظيم الحدث، وهو مبلغ خيايل، أن متنى بالخســارة، ومن 
الســاعة األوىل لافتتاح، أمام منتخب االكوادور . هذا البلد 
من أمريكا الاتينية التي أعطاها لبنان 11 رئيساً للجمهورية 

؟ ال ندري، أهي الصدمة أم الفضيحة؟
  هنا يف لبنان، ســاعات مــن االنبهار لننىس مصائبنا، 
ولنشيح بنظرنا عن الكوميديا السوداء يف ساحة النجمة  . 

هناك مهرجان لكرة القدم، وهنا مهرجان ... لكرة النار !!

التهنئة بــرقــيــات  مــن  املــزيــد  تلّقى   بــري 
الصيني« »الشيوعي  من  جوابّية  ورسالة 

اســتقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري يف مقر الرئاســة 
الثانية يف عني التينــة، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة 
والزراعة الوزير الســابق محمد شــقري حيــث جرى عرض 

لاوضاع العامة السيام االقتصادية منها. 
عىل صعيد آخر، وملناســبة عيد االســتقال، تلقى رئيس 
مجلــس النواب النواب برقية تهنئة من االمني العام للجمعية 
الربملانية اآلسيوية )APA( محمد رضا مجيدي، وبرقية مامثلة 

من نائب رئيس الجمهورية العراقية السابق أياد عاوي. 
كام تلقى الرئيس بري رســالة جوابية من اللجنة املركزية 

للحزب الشيوعي الصيني .

لزيارة موسكو دعوة  روداكــوف  تلّقى من 

ــال الــســام فــي الــعــالــم ــ الــعــبــســي: إلح

العبيس مستقبالً السفري الرويس

استقبل بطريرك أنطاكية وسائر املرشق للروم امللكيني الكاثوليك 

يوسف العبيس يف املقر البطريريك يف الربوة، السفري الرويس 

الكسندر روداكوف يرافقه ممثل بطريركية موسكو وسائر روسيا 

يف لبنان وسوريا االرشمندريت فيليب فاسيلتييف.

واستمع العبيس اىل رشح مفصل من روداكوف عن االوضاع 

يف روسيا وعن االزمة مع اوكرانية ومسارات الحلول املطروحة. 

كام نقل دعوة رسمية وكنسية للعبيس اىل موسكو . 

بدوره، اكد العبيس تقديره للدعوة الكنسية والرسمية  ودعا اىل 

»احال السام  يف العامل فاالنسان موجود لخدمة الخري وليس 

لخدمة الحروب والتوترات«.

ــم الـــصـــهـــر ــ ــغ ــ ــوا ل ــ ــك ــ ــك ــ ــارة: ف ــ ــحـ ــ ــلـ ــ ــا لـ ــ ــس ــ ــرن ــ ف
ميشال نرص

يف الداخــل مراوحة يف كل امللفات، وكام ال يتخطى كونه 
»قرع طناجر عالفايض« ال يقدم وال يؤخر يف املشــهد، حيث 
يقف الجميع عىل قارعة طريق االنتظار، مبن فيهم املرشحان 
االساســيان حتى الساعة، بيك زغرتا والورقة البيضاء. اما يف 
الخارج فحركة يلفها الغموض والضبابية، حيث الحديث محوره 
ترسيبات و«تنجيم«، وموقــف واضح من الفاتيكان، عباءته 
الصاة، التي قررت عىل ما يبدو الدخول عىل خط الرئاسة، مع 
تغيري ســفريها يف بريوت، وما رافق ذلك من استعدادات بدات 
عملية لحركة »رسولية« ال ميكن اال ان تكون فاعلة ومنتجة، 

واول غيثها عودة التواصل بني بكريك وحارة حريك.
فعىل وقع قرارات املجلس الدســتوري »املتوقعة«، انعقدت 
الجلسة السابعة، لتنقل امانتها اىل الثامنة، بعدما فشلت يف 
تحقيــق غايتها، مع تغيري بســيط يف موازين القوى لصالح 
فريق الثامن من آذار ومرشحه الرئايس، حيث يتوقع ان يزداد 
عــدد االوراق البيضاء مبدئيا يف املرة القادمة، كذلك »االصوات 
املبعرثة« كصوت«بدري الضاهر« التي استبدلت ورقة سليامن 
فرنجية، وهي اللعبة التي ميتهنها جامعة »لبنان القوي«، وقد 
دعت اوســاط متابعة اىل التوقف بامعان امام رمزية التوقيت 
وما يحمله من معان، لجهة الشخصيات التي عادت اىل املجلس 
النيايب واالدوار التي قد تلعبها مستقبا، رغم ان نائبني »بالزايد 
او بالناقص« ال يقدمان او يؤخران يف مسار تحديد االكرثية او 
االقلية النيابية وتاليا عدم احراز اي تغيري يف املعادلة املتحكمة 

باملشهد النيايب –الرئايس.
وسط هذه املراوحة السلبية، 
دبلوماســية،  مصادر  تؤكد 
ان خيار تكليف فرنســا قيادة 
حسم  واالتصاالت  املشاورات 
امريكيا، مــن خال تكليفها 
اقليميــة –  ادارة وســاطة 
دولية، يف شــكل اســايس، 
عــىل خط الرياض – طهران، 
رغــم عاقاتها الســيئة مع 
ايران هذه االيام عىل خلفيات 
االتهامات لباريس بالتحريض 
عىل »الثورة« يف الجمهورية 
االســامية، وهو ما دفعها 
اىل تكليف دولة عربية بلعب 

دور قناة التواصل، وداخليا يف حوار مبارش بني قرص الصنوبر 
وحــارة حريك،عرب اكرث من »لجنة« معنية بالكثري من امللفات، 
بناء لتوصية خلية االزمة يف االيليزيه، والتي تطلع عىل تقارير 

يومية ترفع اليها من السفارة يف بريوت.
وتتابــع املصادر بانه من االكيــد ان توتر العاقة عىل خط 
باريس – طهران قد ادى اىل بطء يف املسار اال انه مل يتوقف، 
اذ لعبت نتائج االنتخابــات االمريكية النصفية دور »املعادل« 
وهو ما ضمن اســتمرار التواصل وان بالواسطة، متوقعة ان 
تثمر املفاوضات قريبا، خصوصا ان القاعدة اللبنانية الداخلية 

باتت قاب قوسني او ادىن من تلقف التسوية والسري بها، نتيجة 
»اســتواء« االوضاع االقتصادية واملعيشــية، ورغبة الجميع 
بحسم الشغور يف اقرب وقت ضمن الحد االدىن من الضامنات.

مــن هنا رات املصادر ان الكرة اليــوم يف ملعب حزب الله 
حيث الرهان الدويل، وبان املعضلة االساسية اليوم امام الحل، 
وخصوصا داخل فريق الثامن من اذار عنوانها »جربان باسيل«، 
وهو لغم بحاجة اىل التفكيك يف ارسع وقت ممكن، خصوصا 
ان شكل النظام للفرتة املقبلة قد حسم لصالح االبقاء عىل نفاذ 
مفعول اتفاق الطائف، مع بعض التعديات عليه يف املامرسة 

ال يف النصوص.

الــريــاض نحو  طريقه  شــّق  يــحــاول  فرنجّية  الــرئــاســي:  املــلــف  تجّمد  اإلقليمّية  الــرهــانــات 
محمد علوش

يف محصلة الجولة األوىل من اإلســتطاعات الفرنســية 
التــي تتعلق بامللف اللبناين، يبدو أن الجميع ال يزال يراهن عىل 
عامــل الوقت من أجل الوصول إىل ظروف أفضل يخوض فيها 
اإلستحقاق الرئايس، حيث ليس هناك من فريق لديه اإلستعداد 
لتقديم تنازالت مجانية، ال سيام إذا مل يكن مضطراً لذلك، واليوم 
ال يجد أحد نفســه مضطراً للتنــازل، حتى ولو كانت النصائح 

تقول للجميع »اتفقوا«.
من هنا، يبدو أن اململكة العربية الســعودية، التي كانت 
قد تغاضت عن الدخول يف معركة تســمية رئيس الحكومة 
املكلف يف الفرتة املاضية، ليســت يف وارد تقديم أي تنازل 
يف اإلســتحقاق الرئايس، ال سيام بالنسبة إىل املواصفات 
التي كانت قد حددتها يف البيان الثايث مع فرنسا وأمريكا، 
األمر الذي يربر عدم إســتعجالها التسوية الرئاسية، وهذا 
التباطــؤ يؤدي بالدرجة االوىل اىل امتناع أحد من الجهات 
الخارجية عن تسمية مرشــحني مفضلني للرئاسة، فطاملا 
أن الحديــث هو عن املواصفــات، فيعني أن انتخاب الرئيس 

يزال متأخراً. ال 
يف هذا الســياق، ينبغي التوقف عند نقطتني: األوىل هي أن 
عدم اإلستعجال الخارجي، قبل الداخيل، يعود إىل الرهان عىل 
تطورات من املمكن أن تحصل عىل املستوى اإلقليمي، خصوصاً 

يف ظل األوضاع اإليرانية الداخلية، أما الثانية فهي أن الرياض 
مل تقفل حتى اآلن األبواب أمام العودة إىل التفاهم عىل إســم 
رئيــس تيار »املردة« ســليامن فرنجية، الــذي يلبي جزءاً من 
املواصفات التي تطرحها، بالنسبة إىل التمسك باتفاق الطائف، 
والذي يسعى بحسب املعلومات اىل التقارب مع اململكة للتحاور 
معها بشــأن الرئاسة، عرب وسطاء يعملون عىل خط زغرتا – 
الرياض، ورمبا يتمكنون من صناعة طاولة حوار بني فرنجية 
واملسؤولني يف اململكة بعد أسابيع قليلة، وبحال نجاحه فإنه 

يكون قد قطع شوطاً مهامً يف الطريق اىل بعبدا.
يف املقابــل، توحــي املواقف التي يعرب عنها »حزب الله«، ال 

سيام بالنسبة إىل التمسك بفرنجية، رغم عدم اإلعان رسمياً 
عن تبنيه أو ترشــيحه، إىل أن الحزب مل يستسلم إىل الوقائع 
الراهنة، سواء تلك املتعلقة بالخاف مع »التيار الوطني الحر« 
حول اإلســم، أو بالنســبة إىل عدم إقتنــاع الفريق اآلخر به، 
وبالتــايل هو أيضاً يراهن عىل تطــورات من املمكن أن تصب 
لصالح دعم ترشــيح رئيس تيار »املردة«، الذي يعترب املرشــح 

األفضل له يف املرحلة الراهنة.
بالنســبة اىل حزب الله، فإن متســكه برتشــيح سليامن 
فرنجية سيشــتّد يف املرحلة املقبلة بسبب رهان الفريق اآلخر 
عىل تطورات اقليمية تصّب لصالحه، وتساهم بإضعاف محور 
حزب الله، لذلك فإن الحزب الذي يعترب نفســه رأســاً أساسياً 
باملحــور لن يرتاجع كام يظن البعض، ففي حال خرس محوره 
يف ساحة ما، سيجد نفسه متشدداً اكرث للتعويض يف لبنان، 
ورمبا هذا ما ال يفهمه خصوم الحزب الذين يعتربون أنه خاضع 

ألوامر خارجية.
بالخاصة، دخلنا اليــوم مرحلة الرهانات اإلقليمية، وبات 
امللــف الرئايس رهينة نتائج الرهانــات، فا الواليات املتحدة 
األمريكية مســتعجلة، بدليل األولويــات الخارجية التي تعرب 
عنها اإلدارة األمريكية بالنســبة للحرب الروسية األوكرانية، 
وملف الغاز، والتفاوض مع إيران، ناهيك عن االســتحقاقات 
الداخلية إلدارة بايدن، وال الســعودية مســتعجلة ألنها تعترب 

املرحلة الحالية سُتضعف إيران.

الرئاســـــــــــــــة بيـــــــــــــــن الداخـــــــــــــــل والخـــــــــــــــارج: الفيتـــــــــــــــو داخلـــــــــــــــي هـــــــــــــــذه املـــــــــــــــّرة...
مريم نرس

ال ميكن الحديث عن استحقاق رئاسة الجمهورية يف لبنان إال 
بشكل متداخل بني الخارج والداخل وكأنه حدث مشرتك، خاصة 
بعد األحداث التي حصلت يف السنوات الثاث األخرية والتي كان 
عنوانها الحصــار األمرييك عىل لبنان بهدف إضعاف املقاومة، 
لكــن رغم كل هذه املحاوالت باتت الواليات املتحدة تعلَم جيداً أن 
املقاومة ال ميكن املس بها داخلياً، لكن محاوالتها املســتمرة من 
خال سياســاتها تأيت يف سياق تشديد الضغط، ورغم ذلك كل 
ما قامت به من حصار وانهيار وعقوبات صحيح أنه أرّض لبنان 
بشكل عام وساهم يف إيصاله اىل ما نحن عليه اليوم لكنه مل يؤثّر 
يف املقاومة بشكل خاص، ال بل عىل عكس ما يهدفون، فاملقاومة 

بات لديها فائض قوة وأصبحت تصنع معادالت يف املنطقة.
يربك حزب الله األمرييك يف الداخل اللبناين باعتباره مكّونا 
أساســيا »يقبل ويرفض« وهو اليوم يرفض وصول أي رئيس 
للجمهورية ضد املقاومة وهذا ما رشحه شخصياً األمني العام 

لحزب الله الســيد حســن نرصالله، وباملقابل الطرف الداخيل 
املحســوب عىل األمرييك يفقد التوازن باعتباره أصبح ضعيفاً 
جداً لكن والءه له هو الذي يجعل الخارج حارضا بهذا الشــكل 

باستحقاق الرئاسة.
هذا الرصاع يف دميومة دامئة لكن يف كل مرحلة يأخذ شكا 
مختلفا وعندما ال يأيت التصعيد بنتيجة وأحياناً بنتائج عكسية 
نلحظ الرتاجع يف نقاط محددة، من هنا بدأ الحديث عن ليونة 
ظاهرية مبوضوع الرئاســة من الفريق األمرييك-الفرنيس- 
الســعودي مبا يخص اسم رئيس تيار املردة سليامن فرنجية، 
باعتبــار توزيع األدوار يكون عىل الشــكل التايل: األســاس 
أمرييك الذي ســلّم امللف اللبناين للفرنيس وهنا تكمن أهمية 
دوره أما الســعودي فتكمن أهميته حسب الهامش األمرييك، 
لكن يف الوقت نفسه ال تستطيع اململكة االستمرار يف تجاهل 
الوضــع يف لبنان بحيث بدل الرتاجع تخرس دورها نهائياً، من 
هنا نرى إمــكان تراجعها عن رفضها لرئيس ينتمي اىل فريق 
كانت تضع عليه فيتو ســابقاً، لعلّه طمعاً منها بدور ما فيام 

بعــد باختيار رئيس حكومة تُعيد مكانتها من خاله أي ضمن 
تسوية مل تُعرَف ركائزها بعد.

أما يف الداخل فاملوقف الرافض البارز واملؤثر والذي ال ميكن 
تخطيــه هو موقف رئيس التيــار الوطني الحر النائب جربان 
باسيل الذي رفع السقف كثرياً بوجه رئيس تيار املردة بترسيبه 
األخري، موقف له قراءتني متناقضتني: األوىل أن موقف باسيل 

نهايئ ومحسوم وقاطع برفضه فرنجية.
أما القراءة الثانية التي يتغلّب عليها طموح باسيل الرئايس 
الــذي مل تتوافر رشوط تحقيقه هذه املرة، فهل من املمكن أن 
يقبل فرنجية اآلن ليك يضمن مجيئه بعد ٦ سنوات؟ وبخاصة 
أن قبوله سيكون وفقاً لرشوطه وتحديداً هذا الرشط، باعتبار 
أن البديــل الحايل قائد الجيش العامد جوزيف عون الذي بحال 

وصوله ستتكرر املعركة ذاتها بعد ٦ سنوات.
وما بني الخارج والداخــل، لعلّها من املرات القليلة والنادرة 
التي يكون فيها »الفيتو داخيل« عىل اســتحقاق بحجم رئاسة 

الجمهورية.

ميقايت مستقبال مكاري                                            )دااليت ونهرا(

املونديال نقل   ميقاتي اطلع من مكاري على موضوع 
ومن ستريدا جعجع على التخريب الذي حصل في األرز

رئيٍس النتخاب  التفاهم  للمقاومة«:   »الوفاء 
املعبر األسرع إلنجاز هذه املهمة الدستورية

للمقاومة«  »الوفــاء  كتلة  أشــارت 
يف اجتامعهــا الدوري الــذي عقد يف 
مقرها املركزي، بعد ظهر امس برئاســة 
النائــب محمــد رعــد إىل أّن »يف يوم 
االســتقال الوطنــي للبنان، ميثل أمام 
واضحان  مشــهدان  واملتأمل  املراقــب 
املشــهد األول: مشهد عزٍّ وانتصار يبعث 
بالقدرة عىل  اللبنانيــني إحساســاً  يف 
اعتداءاته  العدو الصهيــوين وكبح  ردع 
والجيش  الشــعب  معادلة  التــزام  عرب 
واملقاومــة«، الفتة إىل أنّه »رغم توهج 
هذا املشــهد ومــا يوّفره مــن مناخاٍت 
فإّن  والدولة،  باملجتمع  للنهوض  مؤاتيٍة 
تبدو  الداخيل  للشأن  املطلوبة  املعالجات 
األزمة  التخفيــف من حّدة  قارصة، عن 
االقتصادية واالجتامعية، التي هي نتاج 
نظام محاصصة طائفية وأداء ســلطة 
يتوالهــا رشكاء متشاكســون، إضافة 
إىل انقضــاض خارجي يجــد الفرصًة 
ســانحًة لتعميق االنقسام بني اللبنانيني 
بهدف ابتزازهم يف لقمة عيشهم، تأديباً 
لهم عىل صمودهــم الوطني وتصديهم 
الناجــح واملجدي لإلرهــاب الصهيوين 
والدعم  بالرعاية  املحظــي  والتكفريي، 
مــن القــوى االســتكبارية املعاديــة 
للشــعوب الناهضــة بهدف إشــغالها 
النهوض  فرص  من  وحرمانها  وإفقارها 

واملنافسة. والتقدم 
أما املشــهد الثاين فهو مشهد إقليمي 

ودويل تحتشــد فيــه نزاعات وحروب 
نتاج  باألغلب  الوترية، هــي  متفاوتــة 
طغيــاٍن وظلٍم واســتعاٍء لقوًى دولّيٍة 
جامحة متارس التفّرد يف رصف النفوذ 
والتحكــم بالقرارات الدولية بهدف هدر 
فرص القوة ومنعهام من تحقيق نهوٍض 
اجتامعي وســيايس أو إحــراَز تقّدٍم أو 
إنجــاَز تطويٍر عىل صعيــد التكنولوجيا 

التنمية«. أو  االقتصاد  أو 
وأعلنت الكتلــة أّن »التفاهم النتخاب 
رئيــٍس للجمهورية يف هــذه املرحلة، 
هــو املعرب األرسع إلنجــاز هذه املهمة 
الدستوريّة، فضاً عن أّن من شأنه تذليل 
العديد مــن العقبات املعيقة وتســهيل 
العديد من الخطوات واملناخات املطلوبة 
االقتصادية  أزمتها  من  الباد  النتشــال 
واملاليــة الراهنة وبأقرص وقٍت ممكن«.

وشــددت عىل أنّه »مع إعان الحكومة 
الــرشوع باعتامد تعرفة جديدة مضاعفة 
للكهربــاء، واعان املــرصف املركزي بدء 
العمل بالدوالر الجمريك اعتباراً من بداية 
شــهر كانون األول وبــدء العمل بالدوالر 
املــرصيف اعتباراً من العــام ٢0٢3، الفتة 
»عناية املســؤولني املعنيني إىل التداعيات 
السلبية لهذه القرارات عىل القدرة الرشائية 
للمواطنني وخصوصاً الفئات املستضعفة، 
ال ســيام يف ظــل القصــور الواضح يف 
السياســات االجتامعية والتقدميات التي 

تقررت ملساندة العائات األكرث فقراً ».

الجمعة ٢5 ترشين الثاين ٢0٢٢
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ــي االســتــحــقــاقــات الــرئــاســّيــة؟ ــش فـ ــجــي ــم قـــائـــد ال ــ ــاذا يـــتـــقـــّدم اس ــ ملـ
هـــــل يكـــــون العمـــــاد جـــــوزاف عـــــون العســـــكري الخامـــــس فـــــي رئاســـــة الجمهوريــــّـة؟

كامل ذبيان

مــع كل اســتحقاق دســتوري النتخاب 
رئيس للجمهورية، يُطرح اســم قائد الجيش 
كمرشح محتمل وهذا ما بدأ يظهر منذ ما بعد 
االســتقالل، وكانت التجربة االوىل مع قائد 
الجيش اللواء فؤاد شــهاب، بعد انتهاء والية 
دموية  كانت  التي  كميل شــمعون،  الرئيس 
الذي اتخذه يف  يف وجه الخيار الســيايس 
ان يكون يف املــرشوع االمرييك ضد التمدد 
الشــيوعي، وكان يهيىء نفسه للتمديد له، 
كام حصل مع سلفه الرئيس بشارة الخوري، 

الذي انتهى عهده بـ »ثــورة بيضاء« فرضت عليه 
االســتقالة يف نصف الوالية املمــددة له، فكان 
التطلع االمرييك نحو قائــد الجيش ليكون رئيس 
املرصي  الرئيس  مع  حصلت  كتسوية  الجمهورية، 
جامل عبد النارص، وجيء باللواء شــهاب رئيســاً 
للجمهورية، النه حّيد الجيش من الرصاع الداخيل.

فكان اول وصول لقائد الجيش اىل الســلطة يف 
ايلول 1958، دون انقالب عسكري، وكانت املنطقة 

بدأت تشهد انقالبات عسكرية.
القومــي االجتامعي  الســوري  الحزب  وحاول 
القيام بانقالب عسكري، مستعيناً بضباط اعضاء 
يف الحــزب ومــن ابرزهم فؤاد عوض وشــوقي 
خريالله وعيل الحاج حســن، لكنه فشل يف ذلك، 
وتحّول الحكم الشهايب اىل عسكري بوجه مدين، 

يحكم مبخابرات الجيش )املكتب الثاين(.
فعرف لبنان اول اختبار لقائد جيش يف السلطة، 
وليس للجيــش، الن يف داخلــه كان معارضون 
للحكــم، وقد جرى اســتغالل انقــالب القومي، 
لالطاحة بضبــاط النهم ال يتفقــون مع التوجه 
السيايس لشهاب، وبعضهم كان والؤه شمعونياً، 
كالعقيد فؤاد لحود الذي دخل السجن واصبح نائباً 

يف السبعينات.
فمنذ نهاية الخمســينات،  وكل قائد جيش يعد 
نفسه برئاسة الجمهورية فسعى اليها ايضاً مديرو 
الطائف، وجورج خوري  الجيش قبل  مخابرات يف 
بعد الطائف، فانتخب ثالثة من قادة الجيش لرئاسة 
الجمهورية وهم: اميل لحود، ميشــال ســليامن 
وميشال عون، الذي انتظر نحو ثالثة عقود ليصل 

اىل قرص بعبدا بعد تعيينه رئيساً لحكومة عسكرية 
مبتــورة من التمثيل االســالمي فيها، واشــرط 
عون ان ينتخب هو رئيســاً للجمهورية، او سيمنع 
حصول االستحقاق وتخريب كل تسوية اذا مل يكن 
هو فيها رئيســاً للجمهورية، اىل ان حصل له ذلك، 
يف العام 2016، وانتخب رئيساً للجمهورية بعد ان 
ارّص عىل اسمه »حزب الله« الذي اقام معه »تفاهم 

مار مخايل« عام 2006.
اما ملاذا يظهر اســم قائد الجيش كمرشح دائم 
لرئاسة الجمهورية، كام يف احيان يربز اسم حاكم 
مرصف لبنــان، بعد وصول الرئيس الياس رسكيس 
اىل رئاســة الجمهورية يف العام 1976، وطرحت 
الخوري،  ادمون نعيم وميشــال  اســامء كل من 
واخرياً رياض ســالمه، وان من يصل اىل رئاسة 
الجمهورية، هو قائــد الجيش وليس الجيش الذي 
رفع العميد فؤاد عون شــعار »الجيش هو الحل«، 
وعــاد ليردد مؤخراً من قبل النائب الســابق اييل 
الفرزيل، حيث يقرأ مرجع سيايس مخرضم بطرح 
اسم قائد الجيش رســالة بعدم الثقة بالسياسيني 
وادائهم، الذي كان يوصل لبنان اىل ازمات واحراب 

داخيل.
والتداول باسم قائد الجيش كرئيس للجمهورية، 
بات تقليداً منذ ما بعد االستقالل، وقد وصل ثالثة 
من قادة الجيش اىل رئاسة الجمهورية، بالتتابع، 
بعد التســعينات بدءا من انتخــاب اميل لحود اىل 
ميشــال سليامن واخريا ميشــال عون، ولو كانت 
املسافة الزمنية بعيدة من العام 1988 اىل 2016، 
وقد نجح يف تأطري جمهور واســع وراءه منذ ان 
كان يف قرص بعبدا رئيســاً لحكومة عســكرية، 

بشعارات شعبوية.
فهل هذا االختيــار لقادة الجيش منذ فؤاد 
شهاب، عمل ســليم ويدخل يف اطار النظام 
الربملــاين، والعمليــة الدميوقراطية، ام ان 
ودولية  اقليمية  واخــرى  الداخلية  الظروف 

تفرض قائد الجيش رئيساً للجمهورية.
ان كل قائد جيش وصل اىل الرئاسة االولة 
اىت به عامــل خارجي، هذا مــا حصل مع 
شهاب الذي اوصله اتفاق امرييك ـ مرصي، 
السوري حافظ االسد  الرئيس  اختاره  ولحود 
يف عنــوان لصحيفة »االهــرام«، ولوقوفه 
مع املقاومة يف لبنان وعدم التصادم معها، 
وســليامن اىت به »اتفاق الدوحــة«، بعد معارك 
عســكرية يف مخيم نهار البارد، وضبط االمن يف 
الداخل اللبنــاين، بالفعل بني املقاتلني عىل املحاور 
بني  قوى 8 و14 آذار وعدم اظهار عدائه للمقاومة 
وســوريا، يف تلك املرحلة من العــام 2008 وما 
قبله، كــام ان »تفاهم مار مخايــل« اىت بالعامد 
عون رئيساً للجمهورية الذي قام بني »حزب الله« 
و«التيار الوطني الحــر«، واخترب يف اثناء العدوان 
االرسائييل عىل لبنان صيــف 2006، فوقف عون 
مع املقاومة التي نفذت وعداً قطعه الســيد حسن 

نرصالله ملؤسس »التيار الوطني الحر«.
فالخارج هو صاحــب الكلمة، يف اختيار رئيس 
الجمهورية وقائد الجيش احدهم، وان طرح اســم 
العامد جوزاف عون، كخيار لرئاســة الجمهورية 
القرار يف  الداخيل، ويقــره موقع  التفاهم  يقرره 
الخارج، وهو ما ينطبق ايضا عىل اي مرشح مدين، 
حيث الظروف الداخليــة والعوامل الخارجية، هي 
من تقرر يف صناعة رئيــس الجمهورية، وهو ما 
جرى منذ انشاء »دولة لبنان الكبري« يف اول ايلول 
1920، اىل االستقالل وما بعده، واىل االستحقاق 
النواب،  الذي استهلك سبع جلسات ملجلس  الحايل 

والنتيجة نفسها.
فهــل يكون فشــل النواب يف انتخــاب رئيس 
للجمهورية، واستمرار الشــغور الرئايس ودخول 
لبنان يف مزيد من التدهور عىل كل الصعد، مورشا 
كمرشــح الزامي النهاء مرسحيــة انتخاب رئيس 

للجمهورية، واسدال الستارة عىل املرسح؟
الجواب رهن الظروف يف االسابيع املقبلة.

ــر الــــرهــــانــــات؟ ــّيـ ــغـ ــتـ ــبـــة عــــــّد األصــــــــــــــوات... فـــهـــل تـ ــوط لـــعـ ــ ــق ــ ــد س ــ ــؤك ــ ــة الـــســـابـــعـــة ت ــسـ ــلـ ــجـ  الـ
ــر تـــــفـــــاهـــــمـــــاً داخــــــلــــــيــــــاً وجـــــــرعـــــــة دعـــــــــم خـــــارجـــــّيـــــة ــ ــظ ــ ــت ــ ــن ــ ــس ي ــ ــ ــي ــ ــ ــرئ ــ ــ ـــاب ال ــ ــخـ ــ ــ ــت ــ ــ إن

محمد بلوط

مل يعد مشــهد جلســة انتخاب رئيــس الجمهورية التي 
تبث عرب وســائل االعالم ومحطات التلفزة، مشهدا مرغوبا 
خصوصا يف موســم كأس العامل لكرة القــدم الذي يتابعه 
ما تيرس لجزء من اللبنانيني عرب االشــراكات او التطبيقات 
االلكرونية بعد ان حرم لبنان من مشــاهدته بسبب »قرص 
يد الدولة واالشكاالت الدســتورية« التي تحدث عنها رئيس 

الحكومة ووزير االعالم.
جلسة االمس اكدت املؤكد فاملشهد املتكرر لسابقاتها اصبح 
مشهدا ممجوجا ومّمال، ومل تعد تنفع املشاغبات واملداخالت 
النيابية يف رفع رصيد مشاهدة ومتابعة مثل هذه الجلسات.

وبات مؤكدا ايضا ان لعبة عّد االصوات سقطت منذ الجلسة 
الثانية فكيف ميكن االســتمرار يف ظل االنقســام الحاصل 

داخل مجلس النواب.
وحده املرشح ميشــال معوض بقي يتابع العّد واحتساب 
االصوات مراهنا عىل زيادة رصيــده. لكن ذلك مل يحصل يف 
جلسة االمس فراجع رقمه من 43 اىل 42 صوتا رغم اعالن 
النائب التغيريي مــارك ضو االنضامم اىل التصويت ملصلحته 

وزميلته نجاة صليبا التي غابت عن الجلسة بعذر.
 وحاول معوض بعد الجلسة تربير استمرار رهانه هذا، فكرر 
القول ان رصيده ارتفع ومل ينزل وبســبب االطالة واالسهاب 
اضطر النائب جورج عــدوان اىل العدول عن الترصيح بعد ان 

انتظر لفرة ربع ساعة وغادر املجلس.
ويف الجلسة السابعة النتخاب الرئيس امس افسح الرئيس 
بــري للنواب الكالم بالنظام، لكنه مل يســمح باســتغاللها 
املشاكسة وختم  او  والتشــويش  املشــاغبة  لالستمرار يف 
الجلســة بعد تالوة محرضها، معلنا ان الجلسة املقبلة يوم 

الخميس يف 1 كانون االول.
ويف الــدورة االوىل من عملية االقراع بلــغ عدد االوراق 
البيضاء 50 صوتا، ونال معــوض 42، و8 للبنان الجديد، و6 
لعصام خليفة، و2 لزياد بــارود، وصوت واحد لبدري ضاهر 
املوقوف يف جرمية انفجار املرفــأ، وورقة ملغاة كتب عليها 
اســم الرئيس اليساري التشييل الراحل سلفادور الليندي الذي 
اغتيل اثناء االنقالب العسكري الذي نفذه اوغيستو بينوشيه 

املدعوم يف ذلك الحني من االدارة االمريكية.
وعىل عكس الجلستني الســابقتني مل يجدد النائب سامي 
الجميل اثارة موضوع نصاب الجلســة وتفسري املادة 49 من 
الدســتور، واكتفى بالتصويت ملعوض دون ان يشارك يف اي 

مداخلة خالل الجلسة.
امــا تكتل نواب التغيري فبقي قســم منــه يصوت لعصام 
خليفة، بينام خــرج علنا عن هذا املســار النواب مارك ضو، 
ووضاح صادق، ونجاة صليبا الذين صوتوا ملعوض. اما النائب 
ميشــال دويهي الذي كان اعلن ســابقا خروجه من التكتل 
فحرص عىل التأكيد انه مل يغــادر التكتل املذكور للدخول يف 

تكتل آخر.
وطرحت اجواء جلسة االمس السؤال حول مصري الجلسة 
املقبلة، ال سيام بعد ان تأكد ســقوط الرهان عىل رفع رصيد 
معوض واســتحالة حصول فريق عىل االكرثية املطلقة يف 
الدورة الثانية اوال بسبب عدم القدرة عىل االستمرار يف تأمني 
نصاب الثلثني للجلسة، وثانيا بسبب عدم متكن اي طرف من 
جمع االكرثية املطلقة اكان عند املعارضة ام عند 8 آذار، بسبب 

موقف التيار الوطني الحر ورئيسه املعارض لفرنجيه.
وللمرة السابعة بات مؤكدا ان غياب التوافق لن ينتج رئيسا 
للبالد، وان هذا التوافق او التفاهــم يفرض ان يكون داخليا 

مدعوما او مدعام بجرعة خارجية.
واىل حــني نضوج هذا االمر، صار مــن االفضل عدم تكرار 
مشهد الجلسات الســبع النتخاب رئيس للجمهورية، وهذا ما 
جعــل بعض النواب يطلب عدم عقدها اســبوعيا اذا مل تتغري 

الظروف باتجاه التفاهم والتوافق.

{ الجلسة {
* مل يتأخــر الرئيــس نبيه بري بعد افتتاحه الجلســة يف 
االعــالن عن توزيــع االوراق للمبــارشة يف عملية االقراع 

النتخاب رئيس الجمهورية.
* واستفرس نائب رئيس املجلس الياس ابو صعب عن املادة 
12 مــن النظام الداخيل وما اذا كانت عبــارة »لبنان الجديد« 

تعترب ورقة ملغاة ام ال.
* ورّد الرئيس بري: ال، ليست ملغاة.

* وتكلم النائب ســجيع عطية عن اجواء الجلسات املتكررة 
قائال »رصنا عم نستهلك حالنا، والشعب عم بيسبنا، والوضع 
ال يحتمل« واقرح تشــكيل لجنة نيابية برئاسة الرئيس بري 

الجراء حوار حول االستحقاق الرئايس.
* واثار النائب اديب عبد املســيح ما وصفــه بانه تعرض 
للتهديد بالقتل وتهديد الســلم االهيل من خالل ما سمعه يف 
تظاهرة املودعني الذين قالوا له »رضوري ترجعولنا مرصياتنا 

واال بيصري دم بالبلد«.
* وخالل فــرز اوراق التصويت قالت النائبة بوال يعقوبيان 
ان هناك ورقة عىل االرض مكتوبا عليها اسم النائب معوض.

* ورد بو صعب: كل ورقة خارج الصندوق ال تحتسب اصال.
* وهنا اوضح النائب بالل حشيمي ان هذه الورقة سقطت 

منه ولقد كتب عىل ورقة اخرى وشارك يف االقراع.
ونتيجة الفرز اعلن الرئيس بري النتيجة عىل الشكل االيت: 
40 ملعــوض، 52 ورقة بيضــاء، 8 للبنان الجديــد، 6 لعصام 
خليفة، اثنان لزياد بارود، صوت لبدري ضاهر، وورقة ملغاة.

* وبعد تدخل عدد من النــواب جرى تصحيح النتيجة عىل 
الشــكل اآليت: 42 ملعوض، 50 ورقة بيضاء، 8 للبنان الجديد، 
6 لخليفة، 2 لبارود، صوت واحد لبدري ضاهر، وورقة ملغاة.

* وطالب النائب فــراس حمدان بعّد النــواب بعد ان ختم 
الرئيس بري الجلسة وبعد فقدان النصاب.

* وجرى تعداد انواب يف القاعة وتبني ان العدد دون الثلثني 
وبلغ 73 نائبا.

* ويف املرة الثانية بعد دقيقة بلغ 70 نائبا.

{ مواقف نيابية {

* وكالعادة ســجلت سلســلة من الترصيحــات قبل وبعد 
الجلسة، وشدد النائب عيل حســن خليل عىل وجوب الحوار 
بني النواب للتوافق عىل انتخــاب الرئيس الجديد، وقال »املهم 
اليوم هو الركيز عىل النقطة االساســية التي هي البحث عن 

صيغة للتفاهم لكرس حالة االنسداد والجمود«.
* واكد النائب عــيل عامر ايضا عىل الحوار والتوافق، وقال 
من الرضوري االرساع يف الحوار داخل كل فريق وبني االفرقاء 

ونحن ما زلنا نفضل ان يكون الوفاق سيد القرص.
 وردا عىل ســؤال قال ان قائد الجيش العامد جوزاف عون 
»قدم منوذجا طيبا يف ادارته للمؤسسة العسكرية واستطاع 
من خالل قيادة الجيش ان يحمي السلم االهيل، ولكن هذا االمر 
ليس له ربط باالستحقاق الرئايس، وال اقول ليس مرشحا بل 

ليس له ربط«.
* وقــال نائب رئيس املجلــس الياس بو صعــب انه جدد 
التصويت لزياد بارود، الفتــا اىل انه »كان لدى مجموعة من 
النواب مبادرة وفيها سلة اســامء، وانا اخرت اسام منها اال 

انهم تخلوا عنها ومل يلتزموا بها«.
* ورأى النائب ميشــال معوض ان رصيــده زاد ومل ينقص 
مستعينا باعالن النائب مارك ضو باسمه وباسم زميلته نجاة 
صليبا تأييده. ودعا اىل وحــدة املعارضة قائال عىل املعارضة 
ان تبني جســورا فيام  بينها الن الخالفات تؤدي اىل التشتت 
ولكيال نصل اىل رئيس رمادي تســووي يجب الحصول عىل 
اكرثية مع اجتامع قوى املعارضــة، والحقا نخوض معركة 

النصاب«.

 الحلبي: الوزارة تبذل أقصى جهودها باإلمكانات املتاحة
عطّية: ال نّتهم جامعات لبنان بمنح شهادات مزّورة

الحلبي والوفد العراقي
اجتمع وزير الربيــة والتعليم العايل يف 
الحلبي  عبــاس  األعامل  ترصيــف  حكومة 
مع وفد وزاري عراقي، ضم مستشــار وزارة 
التعليم العايل عالء عبد الحسن عطية، املدير 
العام لدائرة البعثات والعالقات الثقافية حازم 
باقــر طاهر واملدير العام للدائــرة القانونية 
أحمد جعفر شاوي، يرافقهم وفد من السفارة 

يف بريوت.
العالقة  عــىل  »الحــرص  عطيــة  وأكد 
»إن  وقال:  املســتمر«،  والتواصل  التاريخية 
جامعات لبنــان محرمة، وال نتهمها مطلقا 
مبنح شــهادات مزورة، بل هنــاك جامعات 
ســجلت أعدادا كبرية من الطالب مبا يخالف 
الرخيص املتاح لها لجهة العدد واألســاتذة 

املتخصصني«.
من جهته، أكد الحلبي أن »العراق بالنسبة 
إىل لبنان دولة شــقيقة وشــعبها شقيق، 
وأوالده مبثابة أوالدنا«، مضيفا »نرحب دوما 
بدراســة الطالب العراقيــني يف جامعاتنا، 
فالفوىض حدثت نتيجــة مخالفات عدد من 
الجامعات التي اســتقبلت طالبــا من دون 
معادلة الثانوية العامة، وطالب ماسرز من 
البكالوريوس مام شكل ضغطا  دون معادلة 

كبريا عىل أقسام املعادالت«.
واعتــرب أن »هــذا األمر يشــكل مخالفة 
جوهرية لجهة القبول«، مشــريا إىل »اآللية 
العراق  الوزارة وســفارة  التي وضعت بــني 
لتســهيل املصادقات. إن الوزارة تبذل أقىص 
جهودهــا باإلمكانات املتاحة، فلم نقرص يف 

إنجاز آالف املعامالت«.
أضاف: »إن إرسال الجامعات التي تستقبل 

طالبا عراقيني لوائح تبــني قرب الطالب من 
مرحلة التخرج او إنجازها، يجعلنا نضعه يف 
األولوية عىل الئحــة املعادالت ليك ال يتأخر 

يف  العودة إىل بالده ».
وطــرح الجانبــان »التعــاون يف القيود 
امللحقة  مــع  والتنســيق  بالطالب  املتعلقة 
الثقافية يف الســفارة لجهة تحديد الجامعة 
التي اختارهــا كل طالب وضبــط اإلحصاء 
العام للطالب يف جامعات لبنان. كام طرحا 
وجهات النظر حول اآلليات القانونية والفنية 
قبول  حول  والتوجهات  املعتمدة  والسياسات 

الطالب ومعادلة شهاداتهم«.
ثم اجتمع الحلبي مع النائب أكرم شــهيب، 
عىل رأس وفد لبناين عراقــي، واطلع منهم 
عىل »مشــاريع التوأمة بني جامعات لبنانية 
وأخرى عراقيــة عىل أن تكــون البداية مع 
جامعة A U S T  من خالل مرشوع متكامل 
أن  عىل  والجامعة  واملهنيــات  باملدارس  يبدأ 
الجامعة تقديــم الخربات األكادميية  تتوىل 

واألساتذة املتخصصني«.
ثم اســتقبل الحلبي رئيس االتحاد الدويل 
أركادي دفوركوفيتش ومساعده  للشــطرنج 
االتحاد  رئيس  ونائبة  كيســليف  قسطنطني 
اوزوال،  رزينينــس  دانا  للشــطرنج  الدويل 
وتناول البحث »أهمية اللعبة وإمكان إدخالها 

يف املناهج الدراسية«.
وعرض  الصمد  جهاد  النائب  اســتقبل  ثم 

معه القضايا الربوية العائدة ملنطقته.
البلمند  اســتقبل رئيس جامعــة  وكذلك، 
الجامعة  الوراق، وعرض معه مطالب  الياس 

وملفاتها.

 البزري: عدم القدرة على انتخاب رئيس
يعكس عمق األزمة الحقيقّية

إعترب النائب عبــد الرحمن البزري، يف بيان »أن 
اإلقراع ملصلحة لبنــان الجديد يهدف إىل الحفاظ 
عىل خصوصية الســاحة الوســطية يف املجلس 
مختلف  مع  مفتوحــة  الخطوط  وإبقــاء  النيايب 
وازنة  الســاحة  هذه  تكون  ليك  التغيريية  القوى 
حني تصبح الظروف أكــرث مالمئة إلنتخاب رئيس 
جديــد للبــالد«، مضيفا »من املؤســف أن تتكرر 
التجربة نفســها يف كل جلســة انتخاب نيابية إذ 
أن مشهد عدم القدرة عىل إنتخاب رئيس والهروب 
إىل األمام من خــالل خيارات متعددة يعكس عمق 
األزمــة الحقيقية التي تعصــف بالبالد وبنظامها 

السيايس«.
وأبدى البزري خشــيته من »أن إســتمرار األزمة 
السياســية مفتوحة دون أفــٍق واضح قد يؤدي إىل 
تعقيــدات مختلفة فتتحول من أزمة سياســية إىل 

معيشية وإقتصادية ورمبا وهو األخطر أمنية«.

ــاب ــ ــخـ ــ ــتـ ــ »مـــــــــشـــــــــروع وطــــــــــن االنــــــــــــســــــــــــان«: انـ
ــب ــ ــل واجـ ــ ــة لـــيـــس خـــــيـــــاراً بـ ــوريّـ ــهـ ــمـ ــجـ ــلـ ــس لـ ــ ــي ــ رئ

لـــ »مرشوع وطن  التنفيذي  املجلــس  رأى 
الذي  األســبوعي  اجتامعــه  يف  االنســان« 
عقد برئاســة النائــب نعمة افــرام، »أنّه من 
املؤمل أن متّر ذكرى االســتقالل ولبنان يعيش 
شغوراً رئاســّياً وشــلالً حكومّياً. أن ميّر عيد 
االستقالل عىل وقع فراغ مدٍو ليس إال تكريساً 
فكلّام  والوطن.  الدولة  مبفهومْي  لالستخفاف 
يطول الفراغ كلّام يتهّدد لبنان بكيانه وهويّته. 
إن االســتقالل إرث من االجداد وهو مسؤولّية 

املقبلة«. األجيال  تجاه  علينا 
واعتــرب املجتمعــون يف بيــان أن »معظم 
االقتحامــات التــي تعّرضــت وتتعــّرض لها 
ارتبطــت بخلفّية حاالت  لبنــان،  املصارف يف 
طّبية واجتامعّية مأســاوية. إنّه مع شجب كّل 
مامرســة تخالف القانون العام، ال يجد املجلس 
التنفيذي طريقاً لحّل هذا املوضوع إالّ من خالل 

إعادة أمــوال املودعني من جّهــة والعمل عىل 
التي ســبق  بالصيغة  الصّحية  البطاقة  مفهوم 
من جّهة  االنسان«  وطن  بها »مرشوع  وأوىص 
ثانية. واألخرية من شأنها إن طّبقت، أن تخّفف 
االعباء االستشــفائّية والطبّية عن املواطنني«. 
كام دعــا املجتمعون إىل العمل بشــكل فوري 
ببطاقة الدعم االجتامعي خصوصاً وأّن التمويل 

املعنيني«.  تأّمن بحسب  قد  املطلوب 
وختم »بناء عىل ما تقــّدم، وإمياناً منا بأّن 
أولويّــة االولويّات تتمثل بوقــف وجع الناس 
الذي يــزداد حّدة وعمقاً يومــاً بعد يوم، يؤكّد 
»مــرشوع وطن االنســان« أّن إنهــاء الفراغ 
التزاماً بالدســتور  وانتخاب رئيس للجمهورية 
ليــس خيــاراً، بل هــو واجب حتمــّي لوقف 
والناس عىل  الوطن  وانقاذ  االنهيارات  مسلسل 

السواء«.

ــة ــخــروج مــن األزمـ ــل ــق أســاســي ل ــواف ــت هــاشــم: ال
رأى النائــب قاســم هاشــم يف حديث 
الرئيس  التوافقي هو  اذاعي، ان »الرئيــس 
الكتل  التفــاف  من  قوته  يســتمد  القوي، 
النيابيــة والقــوى السياســية حوله ولو 
عىل  البعض  ارصار  وامــا  اجامع،  بشــبه 
او رئيــس مواجهة واحــد فهو  مرشــح 
مغامــرة ونقطــة ضعف قــد تدخلنا يف 

عنها«. غنى  يف  نحن  اشكاليات 
اضــاف »ســيبقى الحــوار والنقــاش 
الهــادىء اقــرص الســبل الختصــار امد 
الشــغور من خالل توافق وتفاهم تفرضه 
التــي  الصعبــة  االســتثنائية  الظــروف 

واقع  يف  كنا  ولــو  اللبنانيون،  يواجههــا 
طبيعــي لكانــت آلية التعاطــي مختلفة، 
االنتخابية االخرية عدم  الجلســات  واثبتت 
قدرة اي فريق عــىل  تحقيق ارادته مبعزل 
عــن االخريــن، وما منارســه يف اعتامد 
الورقة البيضــاء حق دميوقراطي وحامية 
اي تهور، ومل نطرح اسام  لالستحقاق من 
البيضاء الننا ال نريد مرشــحا  الورقة  بدل 

.« كيفام كان 
التوافق  ان  عــىل  مرصون  »نحن  وختم 
االستحقاق  ازمة  من  للخروج  االساس  هو 

وملحقاتها«.
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حزب الله عالق بين حليفيه املسيحيين... فرنجية مرشحه الرئاسي املفضل
؟ بالسياسة  رســالــة  وعــون  صفا  ولــقــاء  »مــقــبــولــة«...  الــيــرزة  مــع  العالقة 

 إنشاء كتلة لـ »االفندي« وطه ناجي والصمد وترشيح مشايخ ملفتي »الفيحاء«
نيابة كرامي بعد كسبه طعن »الدستوري« تعيد »التوازن السني« الى طرابلس؟

ابتسام شديد

املشــهد  يشــهد  ان  بدل 
بســبب  انفراجات  الرئايس 
األوضــاع الضاغطة داخليا 
األزمــات  وطــأة  تحــت 
تعقيدا  يــزداد  فإنه  الحادة 
تبيــان  يعــد ممكنــا  ومل 
اليه  ســتذهب  الذي  املسار 
مــؤرشات  وســط  األمور 
ان ال رئيــس للجمهوريــة 
الحالية  الســنة  نهاية  قبل 
منســوب  ارتفاع   نتيجــة 
السياســية  التشــنجات 
بني  املتبادلــة  والفيتــوات 

القوى السياســية التي لها رأي يف االســتحقاق 
الرئايس وحيث يتصدر النائب جربان باسيل قامئة 
املشاكســني يف هذا امللف محــاوال فرض معادلة 
»أنا الرئيس والرئيــس أنا« او الصيغة املعدلة عنها 
وقوامها ان باســيل هو من يحدد املواصفات وأنه 
الحليف  أربك  اآلمر والناهي يف االســتحقاق مام 
الشيعي يف حارة حريك الذي يحاول تدوير الزوايا 
الرئاسية وان يحفظ مصلحة فريق ٨ آذار ممسكا 
بالوقت نفســه بالعصا من وســطها بني حليفيه 

املسيحيني يف زغرتا ومرينا الشالوحي.
ومل يعــد رسا ان باســيل يعمل عــى تقويض 
الرئاســة وهزها من » تحت« الشخصيتني  األكرث 
تداوال يف بورصة االســتحقاق  يف الريزة وزغرتا 
بحيث اســتهدف قبل فرتة رئيس تيار املردة بكالم 
من العيــار الثقيل وغري املقبول خطابيا بني حلفاء 
انتقادات بطريقه  السيايس نفسه وموجها  الخط 
اىل جرنال الريزة الذي صار واضحا ان ترشيحه ال 

مير بالنسبة اىل مرينا الشالوحي.
موقف النائب باسيل  الهجومي عى الرتشيحني 
خلق حالة ضياع رئاســية واربك حزب الله العالق 
بني حليفيــه  فرئيس تيار املردة حليف مســيحي 
أسايس واسرتاتيجي لحزب الله فيام  قائد الجيش 
العامد جوزاف عــون  مل يكن يوما معاديا او بعيدا 

عن باسيل والحزب ايضا.
 فيتوات رئيس التيار برأي كثريين ال مربرات لها 
عى اعتبــار ان ال خصومة حقيقية واقعة معهام 
والتيــار وحيث ان قطع الطريــق عى أحدهام  ال 
يعزز فرص باســيل رئاســيا وال  يفيده  بســبب  

انعدام حظوظــه داخليا وخارجيــا حيث يواجه 
العقوبات وعدم تصويت أفرقاء كثريين له من تكتل 
الصوت  اىل  واملردة مســيحيا  القوية  الجمهورية 
الســني الذي يدور يف فلك تيار املستقبل والرئيس 
نبيه بري الذي مل يصوت أيضا للرئيس ميشال عون.

معاداة باســيل لإلثنني مبنية كام تقول مصادر 
سياسية عى معطيات شخصية  فرئيس تيار املردة 
يف حال أصبح رئيســا للجمهورية يشــكل خطرا 
عى مســتقبله السيايس والحزيب خوفا من متدد 
املردة شــامال وان ينمو حزب فرنجية بعد وصوله 
الجمهوري واألمر نفسه ينسحب عى  القرص  اىل 
العــامد جوزاف عون الذي دخل  نادي املرشــحني 
الجديني ويطرح اسمه كمرشح تسوية عند اشتداد 
األزمة   كام ان أمورا كثــرية تصب يف خانة رفع 
أسهم العامد عون اســتنادا اىل  أداء قيادة الريزة 
يف التعامل مع األزمة اللبنانية وقدرته عى تعزيز 
مناعة الجيش الصحية واإلنســانية واألمنية يف 
مرحلة  االنهيار مام جعل قائد الجيش منافسا قويا 
يف استحقاق 2022، ومن اإلشكاليات التي يتخوف 
منهــا التيــار ان الجرنال جوزاف عون بالنســبة 
اىل العونيني  من املؤسســة العســكرية التي أىت 
منها الرئيس ميشــال عون ومعلوم مدى الروابط 
العاطفية بــني قاعدة التيار الوطني الحر والجيش 
مام ســيؤدي حتام اىل خلق حالــة جديدة مؤيدة 
لجرنال الريزة  تشــكل خطرا عى شــعبية التيار 
الوطني الحر يف املســتقبل، كــام ان وصول قائد 
الجيش اىل بعبدا يعني تكرار الحالة الشعبية نفسها 
التي جرت مع العامد ميشــال عون ومن املؤكد ان 

التيار لن يقبل سحب الغطاء 
تحت  من   املسيحي  الشعبي 

بساطه.
الرئاســية   التيار  مقاربة 
ال تــري عى حــزب الله 
الذي يحــاول تدوير الزوايا ، 
فســليامن فرنجية بالنسبة 
اىل الحــزب حليــف صادق 
واسرتاتيجي ومل يعد مخفيا 
حارة  مرشــح  فرنجية   ان 
حريــك املفضــل وعى هذا 
الحزب  يتحــرك  األســاس 
ألغــام  كاســحة  ليكــون 
لتذليــل العقبات مــن أمام 
مع  فعل  كام  متاما  ترشحه 
اإلنتخابات  يف  عون  ميشال 
الرئاســية قبل ست ســنوات، اما مع الريزة فإن 
حزب الله ليس متشــددا او رافضــا بعد لوصول 
قائد الجيش العامد جــوزاف عون عى الرغم  من 
التفســريات الكثرية التي أعطيت لخطاب الســيد 
حسن نرصالله الذي حدد فيه مواصفات مبرشحه 
الرئايس حيــث رأى العديد من املحللني فيه خطابا 
موجها اىل الريزة، ولعــل اللقاء الذي جمع الحاج 
وفيــق صفا بقائد الجيش األربعــاء املايض وكان 
الوزير السابق وئام وهاب أول من تحدث عنه خري 
دليل ان ال فيتوات من الضاحية عى الجرنال عون 
مع العلم ان اللقاء جــاء يف أعقاب الهجوم الذي 
شنه النائب جربان باسيل عى رئيس املردة يف لقاء 
مع منارصيه فجــرى اعتبار لقاء صفا- عون بأنه 

رسالة من الحزب اىل باسيل.
وفق مصادر سياســية فان لقــاء الريزة يأيت 
دحضا لكل الســلبيات والشائعات التي تحدثت عن 
عالقة سيئة بني قيادة الريزة  وحزب الله ورد عى 
مــا اعتربه البعض بأنه إلغاء ألســم جوزاف عون 
من قامئة املرشــحني بعد خطاب نرصالله، وبرأي 
اللقاء جرى تحميله الكثري فال املوفد  املصادر فان 
من قبل حزب الله أراد توجيه إنذارات لباســيل او 
لآلخرين امنا هو مجرد لقاء يف ســياق اللقاءات 
التنســيقية القامئة يف امللفات األمنية وعدد من 
املواضيع مــن دون ان يكون امللف الرئايس أحدها، 
فالعالقة مفتوحة بــني الريزة وحزب الله وقامئة 
عى التنســيق واملتابعــة يف املســائل الحيوية 

والرضورية بينهام.

عيل ضاحي

بعد 5 اشهر وبضعة ايام عى نتائج االنتخابات 
النيابية عاد »االفندي« فيصل كرامي اىل مجلس 
النواب، »معززاً« بنتيجة طعن املجلس الدستوري 

امس ملصلحته عى حساب النائب رامي فنج.
وترى اوســاط ســنية مطلعة عــى اجواء 
طرابلس و«حساسيتها« السنية، ان عودة كرامي 
اىل مجلس النواب ستنعكس اوالً عى كتلته والتي 
ســتضم مجدداً اليه كل من النائبني جهاد الصمد  

والنائب »املشاريعي« طه ناجي.
وبذلك ستكون ثاين اكرب كتلة سنية شاملية 
الطابع  ذي  الوطنــي«  »االعتــداِل  تكتــُل  بعد 
العكاري والذي يضــُم النواَب أحمد الخري ووليد 
وعبد  عطية  وسجيع  سليامن  ومحمد  البعريني 

الصمد وأحمد رستم. العزيز 

التوازن  إعــادة  عــى  ثانياً  ســتنعكس  كام 
الســيايس والســني اىل طرابلس، بعد انسحاب 
»املستقبل« رغم وجود »كتلة مموهة« له ميثلها 
النائب  تكتل االعتدال الوطني العكاري، ومحاولة 
ارشف ريفي انشاء تكتل ســني يجمع بني نواب 

كتلته وكتلة املستقلني و«التغيرييني«.
وتؤكد االوساط  ان طرابلس اليوم ومع عودة 
الحضور النيايب لكرامي تعزز طابعها االعتدايل 
»نزعة تطرفيــة« خفت صوتها يف  ويف وجه 
الفــرتة املاضيــة، ومل تنجــح يف االنتخابات 
النيابية االخرية ان تحجــز لها مكان او توصل 

النواب.     اىل مجلس  ممثليها 
وتشــري اىل ان حضــور كرامي ايضــاً وهو 
املتحالف مــع املقاومــة و٨ آذار، يعزز الصوت 
العــرويب يف املدينة ويعيد حلفاء ســوريا اىل 
واجهة الحدث الشــاميل مع نشاط لقاء االحزاب 

وخصوصاً البعث والقومي يف عاصمة الشامل.
ويأيت توقيــت قبول الطعــن ملصلحة كرامي 
ايضاً وسط شــد حبال كبري بني العدد من القوى 
الطرابلســية لخوض انتخابــات إفتاء طرابلس، 
والتي يتنافس عليها 3 مرشــحني بشكل اسايس 
احدهم قريب من الرئيــس نجيب ميقايت، وآخر 
محسوب عى املفتي الشــيخ عبد اللطيف دريان 
وآخر مدعوم من كرامــي وتحالفه مع االحباش 

)طه ناجي( وجهاد الصمد.
يف املقابــل تلقى خصوم كرامي السياســيني 
بالصمت والرتقب  نائبــاً  قبول طعنــه وعودته 
وانتظــار كيفيــة تعاطــي االخري مــع القوى 

السياسية االخرى.
النتيجة وســط  وتشــري معلومات اىل تقبل 
حديث عن احتــامل قيام الخارسيــن مبراجعة 

قانونية جديدة.

ــن الــطــعــن ــ ــان بـــعـــد 6 أشــــهــــر مـ ــ ــب ــ ــائ ــ ــدر نــــاصــــر ن ــ ــيـ ــ ــي وحـ ــ ــرامـ ــ ــل كـ ــصـ ــيـ فـ

ناصر ملصلحة  الــســلــوم  ونــيــابــة  ــي  ــرام ك ملصلحة  فــنــج  نــيــابــة  أبــطــل  »الـــدســـتـــوري« 

دموع االسمر

بعد اشــهر ســتة من الطعن، بت املجلس 
الدســتوري بالطعن الذي قدمه الوزير السابق 
فيصل كرامي ضد النائب رامي فنج، وضم  اليه 
النائب فراس  الدكتور حيدر نارص ضــد  طعن 
السلوم عن املقعد العلوي، كون الطعنان موجهني 

ضد نفس االشخاص املطعون بنيابتهم.
مراجعة الحسابات والوثائق التي قدمها كرامي 

كانت كافيــة البطال نيابة رامــي فنج وبالتايل 
نيابة فراس السلوم، نظرا للحاصل االنتخايب الذي 

حققته الئحة االرادة الشعبية بحصولها عى ثالثة 
حواصل كافية العالن فوز كرامي عن املقعد السني، 

وفوز حيدر نارص عن املقعد العلوي.
ما اعلنه املجلس الدســتوري شكل سابقة مل 
تحصل من قبل، واعتمد  فيها عى اعادة احتساب 
خمســني صندوقا تبني منهــم ان الئحة كرامي 
تفوز بثالثة حواصل وهذا ما كان قد اكده كرامي 
مرارا اىل درجة انه كان واثقا من فوزه. ولعل قرار 
املجلس الدستوري كان فريدا من نوعه رغم انه سبق 
له ابطال نيابة دمية جــاميل العام 20١٨ ويومها 
قرر اعادة االنتخابات التي جرى فيها حينها إنجاح 

الجاميل واثريت يومها الكثري من التساؤالت.
عودة كرامي اىل املجلس النيايب كانت شبه مؤكدة 

يف اوساطه، والالفت ان انصاره التزموا باالمتناع 
عن اطالق الرصاص حســب ما درجت عليه العادة 
يف مناسبات طرابلسية عديدة، واستعاض انصاره 
عن الرصاص باطــالق املفرقعات النارية، واقامة 

حلقات الدبكة عى وقع الطبول والزمر.
كام احتفل العاملون يف املستشــفى االسالمي 

بالفوز وخرجوا اىل باحتها يحتفلون بفوز كرامي.
ويف اول ترصيح له بعد اعالن فوزه قال كرامي 
ان »  االنتخابات باتت وراءنا وسنعمل مع الجميع 
ملصلحة طرابلس والشامل التي تستحق التعاون مع 

كل الزمالء باستثناء القوات اللبنانية«.
وأكد ان »الحق عاد وكنت واثق من األرقام والوثائق 

التي تقدمنا بها للمجلس الدستوري«.
وقال: »ما يسمون انفســهم تغيرييون ميثلون 

رشيحة وبعض طروحاتهم تتوافق مع طروحاتنا، 
املجلس الدســتوري أعاد الحق الصحابه، وأصحاب 

الحق هم الذين انتخبوا الئحة اإلرادة الشعبية«. 
وردا عى ســؤال عن االنتخابات الرئاسية، قال: 
»مل اتصل بأحد ومل اتشاور مع احد من االثنني املقبل 
سنبدأ املشــاورات واكيد سنتوجه جميعا النتخاب 

رئيس الجمهورية«.
دارة كرامي غصت باملهنئني، واعلن عن استقباله 
االصدقــاء واالنصار اعتبارا من الســاعة العارشة 

صباح اليوم الجمعة ولغاية موعد صالة الظهر.
فوز كرامي اعــاد خلط االوراق عى الســاحة 
الطرابلسية ورسم لوحة سياسية مغايرة للنتائج 
التي اعلنت يف أيار املايض، وسيكون صوتا مضافا 

يف محور املقاومة.

أبطل املجلس الدســتوري أمس يف قرار حمل 
الرقم ١5 نيابة النائب رامي فنج وأعلن فوز فيصل 
كرامي عن املقعد الســني يف طرابلس. كام اعلن 
بطالن نيابة فراس سلوم، وأعلن فوز حيدر آصف 

نارص عن املقعد العلوي يف طرابلس.
وكان املجلــس التأم يف مقره يف الحدت امس، 
برئاسة القايض طنوس مشلب وحضور األعضاء. 
وقد خالف قرار املجلس نائب رئيسه القايض عمر 
حمــزة، معلال رأيه، ورأى وجــوب رد الطعن يف 

املراجعتني باألساس.
يف السياق، قال القايض مشــلب »كان هناك 

طعن مقّدم من كرامي ونارص ضد  األشــخاص 
أنفســهم، وضممنا الطعنني وأعدنــا فرز تقريباً 
50 قلم«، مشــرياً »إىل أن الفــرق بني الئحة فنج 
والالئحة األخرى كان بســيطاً. وعند إعادة الفرز 
نيابة  إبطال  وأعلنــا  النتائج وصححناها  تغريت 
فنج عن املقعد الســني وفراس السلوم عن املقعد 
العلوي، وحّل كرامي نائباً عن املقعد السني ونارص 

عن املقعد العلوي«.

{ كرامي: سنتعاون مع الجميع {

من جهة ثانية، غصت دارة النائب فيصل كرامي 

باملهنئني بعد اعالن قبول الطعن املقدم، ويف اول 
ترصيح له قال كرامــي: »االنتخابات باتت وراءنا 
وســنعمل مع الجميع ملصلحة طرابلس والشامل 
التي تســتحق والتعاون مع كل الزمالء باستثناء 
»القوات اللبنانية«، مؤكــدا ان »الحق عاد وكنت 
واثق من األرقام والوثائق التي تقدمنا بها للمجلس 

الدستوري«.
وردا عى سؤال عن االنتخابات الرئاسية، قال: 
»مل اتصل بأحد ومل اتشــاور مع احد من االثنني 
واكيد ســنتوجه جميعا  املئــاورات،  املقبل مبدأ 

النتخاب رئيس الجمهورية«.

حيدر نارص فيصل كرامي

ــد الــجــيــش افــتــتــح مـــركـــزاً طــبــيــاً: ــائ ق
التقديمات لتحسين  جــاهــديــن  نعمل 

ــخــّرجــيــن: ــن الــقــضــاة املــت ــام دفـــعـــة مـ ــ الـــخـــوري أمـ
ــصــور الــعــدل ــاة الـــى ق ــحــي ــادة ال ــ رســالــتــكــم هـــي إعـ

عون  جوزاف  العــامد  الجيش  قائد  افتتح 
ظهر امس، مبنى املركز الطبي الجديد يف مقر 
عام الجيش الريزة، وجال يف أقســامه، يف 

حضور عدد من الشخصيات والضباط.
وشــدد العامد عون »عى أهمية الطبابة 
يف املؤسسة العسكرية«، مؤكدا »أن القيادة 
تعمل جاهدة عى تحسني التقدميات الطبية 
يف  لتطويرها  وتســعى  املستفيدين  لجميع 

مختلف املجاالت«.

من جهة ثانية، اســتقبل قائد الجيش يف 
مكتبه يف الريزة الســفري األملاين يف لبنان 
اندريــاس كيندل يرافقه امللحق العســكري 
املقدم Heino MATZKEN، ثم تم توقيع اتفاق 
األملاين  الســفري  مبوجبه  قدم  الجانبني  بني 

هبة مالية ملصلحة املؤسسة العسكرية. 
كام اســتقبل االمني العام للمجلس األعى 
وتناول  خــوري،  نرصي  اللبناين  الســوري 

البحث شؤونا مختلفة.

أشــار وزير العــدل يف حكومة ترصيف 
األعامل هــرني الخــوري، اىل أن »القضاء 
التي مير  العصيبة  املرحلــة  يواجه يف هذه 
بها لبنــان تحديات جســيمة، وعى عاتقه 
تُلقى مسؤولية الرسالة التي يحملها القضاة 
والذين يحكمون باسم الشعب ليبقى القضاة 

أداة عدل بني الناس.«
كالم ا الخوري جاء خالل لقائه دفعة من 
القضاة الذين أنهوا تدرجهم يف معهد الدروس 
القضائية وأقســموا اليمني القانونية، وذلك 
يف حضور املدير العام لوزارة العدل القايض 

محمــد املرصي ورئيســة معهــد الدروس 
القضائية القاضية ندى دكروب.

املتخرجني«  القضاة  أمــام  الخوري  وأكد 
برصح  باالرتقــاء  ورســالتهم  دورهــم 
اىل  الحياة  إعادة  يف  واملســاهمة  العدالة 
صور العدل، والتقيد باآلداب والســلوكيات 

القضائية«.
املتخرجني  القضاة  أن  اىل  اإلشــارة  تجدر 
والبالغ عددهم 3٤ قاضياً  ينتسبون اىل قسم 
القضاء العــديل، وقد أُلحقوا بــوزارة العدل 

متهيداً اللتحاقهم باملحاكم.

قائد الجيش يجول عىل األقسام

الخوري واملتخرجني

استقبل السفير األملاني 
 مقّدماً هبة للمؤسسة

ــن خطير ــي ــئ ــالج ل ــي  ــانـ ــسـ اإلنـ الـــوضـــع   الزاريـــــنـــــي: 
دوالر ــن  ــ ــي ــ ــالي ــ م  6 ــم  ــ ــه ــ ل قـــــّدمـــــت  ــا  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ وأملـ

»األونروا«  لوكالــة  العام  املفّوض  شــّدد 
فيليــب الزارينــي، بعد زيارتــه لبنان، عى 
أّن »الّنــاس يف لبنان ومــن ضمنهم الجئو 
فلســطني، يعانون ويدفعون الّثمن مقابل ما 
ليس من صنعهــم. لقد التقيت خالل زياريت 
بالجئي فلســطني الّذين يعيشون يف الفقر 

واليأس وانعدام األفق«.
ولفت يف بيان، إىل أّن »الوضع اإلنســاين 
لالجئي فلســطني يف لبنان شديد الخطورة. 
ميــوت الّناس موتًــا بطيًئــا، الكثري منهم 
أو  األدوية  تكاليــف  تحّمل  يســتطيعون  ال 
املشــاركة يف تقاســم كلفة العالج خاّصًة 
لألمــراض املزمنــة والرطــان«، مبّيًنا أّن 
والبطالة غري مسبوقة،  الفقر  »مســتويات 
نتيجة إحدى أســوأ األزمات االقتصاديّة يف 
الّتاريخ الحديث، وانتشــار »الكولريا« يفاقم 

من املأساة واملصاعب الحاّدة والعجز«.
وأشار الزاريني إىل »أنّني بينام كنت أسري 
يف شــوارع مظلمة بســبب انقطاع التيار 
الكهربايئ لفرتات طويلة، تســاءلت عاّم إذا 
الاّلعودة«، مذكًّرا بـ«أنّني  لبنان نقطة  وصل 
قمت يف الّشــهر املايض بتوجيــه نداء عن 

الجئي فلسطني، يســلّط الّضوء عى وصول 
نتيجة  الحضيض،  لبنان  يف  الفلســطينّيني 
الظّروف القاســية الّتي يعيشون. طالبت يف 
هذا النداء من العامل أن »يســمع أصواتهم«، 
وأن يقّدم الّدعم لألونروا من أجل مســاعدة 
الجئي فلسطني يف حياتهم اليومّية والعيش 

بكرامة«.
لتقديم  لدعوتنا  »اســتجابًة  أّن  وكشــف 
املســاعدة العاجلة، قّدمت الحكومة األملانية 
مبلغ 6 ماليني دوالر لالجئي فلســطني يف 
لبنان. ومن خالل هذا الّدعم الّسخي، ستتمكّن 
األونروا من تقديم املساعدات الّنقديّة للفئات 
األكرث حاجة وهشاشــة، من أجل الّتحضري 
لفصل الّشــتاء. كام تشــمل هذه املساعدات 
الجئي فلسطني من ســوريا )الّذين يعيشون 
يف لبنان(، ويعتمدون عى املعونات الّشهريّة 
الحياة«، مضيفا  للبقاء عى قيد  من األونروا 
»ســتواصل األونروا بذل كّل ما يف وســعها 
ملســاعدة الجئــي فلســطني للحصول عى 
حياة كرمية. وناشــد تقديم املزيد من الدعم 
مساعدة  مواصلة  من  نتمكّن  حّتى  لألونروا، 

العائالت املحتاجة«.

ــــاً مــــن رؤســــاء اللجــــان كســــبار اجتمــــع مــــع خمســــين محامي
املحامني  نقيــب  عقــد 
يف بــريوت نارض كســبار 
منذ  ماراتونية  إجتامعــات 
فاجتمع  التاســعة صباحاً، 
مــع خمســني محامياً من 
رؤســاء اللجان. وتخلّل ذلك 
إدارية  أعــامل  بعدة  القيام 
ومصالحــات، حيــث انجز 
مصالحات  خمس  كســبار 
ناجحة نظراً ملا يتمتع به من 
ثقة لدى محامني ومن خربة 

وحكمة.
إىل  كســبار،  واســتمع 
وتناقش  اللجــان  رؤســاء 

معهم يف ظروف عمــل كل لجنة، ومن كان 
يتسنى  تغّيب، حتى  الجلســات ومن  يحرض 
إختيار املحامني الذيــن كانوا يتابعون أعامل 
اللجان بجدية. وأبلغ كســبار رؤساء اللجان 
أنه عى كل مــن يدخل فيها أن يتعّهد بالعمل 
بجديــة، وإذا كانت لديه أي مآخــذ أن يبلّغ 
أمام وسائل  التشــهري  النقيب مبارشة دون 
اإلعالم بعيداً عــن املناقبية واألخالقية التي 
تفرضها مهنة املحاماة والعمل داخل اللجان. 
كام طلب كســبار منهــم العمل عى عقد 

املؤمترات والندوات املفيدة، وأن أبواب النقابة 
مفتوحة أمامهم.

هذا ووضع بعض رؤســاء اللجان النقيب 
يف أجواء مشــاريع القوانــني التي أعدوها، 
واملشاريع التي قاموا بها عى مختلف الصعد.

اإلجتامعات  كســبار  يســتكمل  وسوف 
اللجان متهيداً لتشكيلها  مع بقية رؤســاء 
وتشكيل  كام  القادم،  األســبوع  نهاية  يف 
النقابة يف  التأديبي، وتعيني ممثيل  املجلس 

املناطق.

كسبار مجتمعاً مع زواره
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ماجد جابر

يف عام 2020، ســحبت فرانســيس آرنولد، العاملة الحاصلة 
عىل جائزة نوبل يف الكيمياء، بحثها من مجلة science العاملية 
والعريقة، ثم قدمت اعتذاراً معللة السبب اىل فشل فريق عملها 
يف إعادة نتائج الدراسة، وان البيانات التي قدمتها كانت ناقصة، 

ومل تؤد عملها كام يجب. 
 عندما قــرأت هذه القصة عن العاملة آرنولد، توارد اىل ذهني 
بشــكل رسيع صورة عن واقع العلم واخالقياته يف مجتمعنا 
الذي يعوم عىل بحر من االلقاب واملسميات واالدعاءات العلمية، 
بينــام هو يف حقيقة االمر غارق يف قاع من التزوير واالنتحال 
والكذب العلمي، يف حني ان الترصف الذي قامت به العاملة آرنولد 
يعكس روح االمانة العلمية واخالقيات البحث العلمي لديها، وان 
كل ادعاء علمي يجب ان يكون مقروناً بدليل دامغ وصادق، وأن 
االلقاب مهام بلغت رفعتها، ال يعني تجاهل اصحابها ألخطاء قد 

يقعون بها يف مسريتهم املهنية والعلمية.
تجــاوز اخالقيات العلم والبحث العلمي عرب التزوير والكذب 
واالنتحــال واالدعاء والرسقات ظاهرة قدمية عاملياً، ولكن يزداد 
تفاقمها ســنوياً يف ظل التقدم والتطور العلمي والتكنولوجي 
الرسيع الذي يشــهده العامل ألسباب عديدة، اما من خالل أفراد، 
او جمعيات، وحتى دول. وهي ال تقترص عىل رسقة بحث من هنا 
او ترجمة اطروحة من هناك ونسبها للذات، او تبني نتائج بحثية 
غري دقيقة ووهمية، وامنا يتجاوز االمر هذا الحد بشــكل كبري 
وصــوالً اىل ادعاءات واكاذيب علمية قد تفوق الخيال ومنها ما 
قد يلحق الرضر باملجتمعات البرشية بشكل كبري. فتاريخ الكذب 
واالنتحال والتزوير العلمي سلســلة طويلة من القصص التي ال 
تنتهــي، نذكر منها كذبة »بيلت داون« التي انترشت ملدة اربعني 
عاماً عن اكتشــاف الحلقة املفقودة بني القرد واالنسان إلثبات 
نظرية داروين، او كذبة »بونز  وفاليشامن« يف ادعاء الوصول 
اىل الطاقة الهيدروجينيــة بطريقة االندماج البارد، اىل جانب 
الرسقات العلمية التي تعرض لها العامل الرصيب » تيســال » من 
طريق اخرين ادعوا حيازتهم الخرتاعاته التي سميت بأسامئهم 
حتى يومنا هذا، وغريها الكثري من القصص واالدعاءات الكاذبة 

ال سيام املتعلقة بنتائج بحثية.
 يف لبنان، تزداد ظاهــرة التزوير واالدعاء واالنتحال العلمي  
بشكل الفت خالل السنوات االخرية، اذ ان  ما نرصده وما نالحظه 
من امناط ســلوكية ألشخاص ترتبط بهذه الظاهرة، تجاوز  كل 
معروف ومألوف حتى بتنا عاجزين عن  تعداد االنجازات العلمية 
واالبتكارية الوهمية وفقاً ملا يتم استعراضه  عىل وسائل التواصل 
واالعالم يومياً، يف وقت يشهد لبنان، خصوصاً يف ظل الرتدي 
االقتصادي واملايل    واملؤسسايت الذي يعيشه، تراجعاً ملحوظاً 
WIP عىل مستوى تصنيفه االبتكاري العاملي وفقاً ملنظمة الويبو
وتأخراً  تعليمياً عميقاً  كام تظهره تقارير تعليم دولية كتيمس 
TIMSS وبيــزا PISA وتقارير البنك الدويل، او وفقاً للتصنيفات 
العاملية  الدقيقة والعلمية  للجامعات، وليس التصنيفات التجارية 
او الدعائية التي تســتعرضها بعــض الجامعات اعالمياً وعرب 
وســائل التواصل للتعظيم من مكانتهــا وامكاناتها زوراً وكذباً 

بشكل مغاير لحقيقة واقعها.
قد تكون قضية الشــاب »عيل الهادي طليس« التي أثريت يف 

األيام األخرية حول قيامه بتزوير شهادات عاملية  وإدعائه حيازة 
القاب علمية عالية قد خرجت اىل الضوء نتيجة متابعتها وتقيص 
صحتها، وهي بطبيعة الحال قضية تعكس ازمة ســيكولوجية 
)نفسية( وسوســيولوجية )اجتامعية( عميقة  متجذرة يف 
بنية املجتمع اللبناين الذي نعيشــه   يف ظل اســتفحال ظواهر 
االنتحال العلمي واألكادميــي  والتي تتفىش نتيجًة الضطراب 
عــام يف املجتمع او ما يعرف يف علم االجتامع بظاهرة »فقدان 
َاملعايــري« التي تنتج مــن معاناة افراد املجتمعــات من أزمات 
اقتصادية ونفسية واجتامعية وصحية مؤثرة،  وذلك يف سبيل 
حيازة لقب هنا او تقدير ومنصب هناك.  والالفت اكرث يف قضية 
الشاب طليس، ان بعض ممن كانوا يتنمرون عليه ويجهدون عىل 
وســائل التواصل للتصويب عىل عدم حقيقة انجازاته و تزويره 
للشــهادات، ويسعون بشكل دؤوب للكشف عن كذب ادعاءاته، 
هم انفســهم من منتحيل االلقاب العلمية او مدعي اإلنجازات 
االبتكاريــة الوهمية، حيث يعكس هذا الترصف أيضاً عن وجود 
ازمــة اكرث عمقاً من التزوير نفســه، الن املنطق يفرتض ان ما 
حصل من كشف للحقائق يجب ان يشكل دعوة تلقائية  للبعض 
من  اجل مراجعة الذات حيال مامرســتهم االنتحال او التزوير 
العلمي، وليس مامرسة املحاكمة وهم يف موضع التهمة،  ألن 
حقيقــة االمور تيش وتؤكد عن  وجــود  االف حاالت االنتحال 
والتزوير العلمي يف لبنان، مع فارق  انه مل يتم، وألسباب مختلفة، 
التقيص والكشــف للَعلن عن حقيقة أصحابها  الذين يعيشون 
مجد بطوالتهم والقابهم الوهمية والكاذبة اعالمياً واجتامعياً 
واكادميياً حتى بلغوا من املراتب واملناصب السياسية واألكادميية  
ما مل يستطع الوصول اليه متعلمون واكفاء حقيقيون وجديرون 
كرث، وما يتم كشفه ال ميثل سوى جزء بسيط من قمة جبل الجليد 

الذي يختفي 90% منه تحث سطح الحقيقة. 
ال شــك أن للتزوير او لالنتحال العلمي أســباب سيكولوجية 
وسيســيولوجية متعددة، منها ما يرتبط بالطموح الشخيص 
الجارف لكل املبادئ واالخالقيات العلمية من اجل االرتقاء للنجاح 
الذي حققه اخرون أو يف  محاولة إلثبات الذات وكســب املكانة 
االجتامعية والوظيفية،  او بسبب التنشئة الرتبوية غري السلمية 
واملعاناة من مشــكالت نفسية واجتامعية واقتصادية، تجعل 
املنتحل او املزور ال يرى عيباً يف الكذب او الغش او االدعاء ويف 

رسقة مجهود غريه.
عىل سبيل املثال، واحدة من أبرز الظواهر او العقد التي يعاين 
منه كرث يف لبنان والتي تدفعهم اىل السعي وراء االنتحال العلمي، 
هي ازمة لقب الدكتوراه، أو ما أرغب بتسميته عقدة  »داء الدال« 
)د.( لدى رشيحة واسعة من املتعلمني أو مّدعي العلم. والدكتوراه، 
بطبيعة الحال، هي شهادة تعني ان صاحبها اصبح باستطاعته 
انجاز بحث ما دون االســتعانة مبرشف يتابعه، وبالتايل قدرته 
عىل القيام بإنتاج معريف يف مجال تخصصه وحيازته االهلية 
العلمية ملســاعدة الباحثني الناشــئني يف الجامعات المتالك 
مهارات البحث العلمي ومعارفه يف مجال علمي محدد، وال تعني 
بالرضورة ان حائزها اصبح فهيامً بكل مشارب العلم واغواره، اذ 
ان حيازة دكتوراه  يف  فرع  من الفيزياء ال تعني ان صاحبها اصبح  
باحثاً  يف الفروع االخرى، او باحثاً وناقداً يف الرتبية والسياسة 
وجغرافيات العوملة والعالقات الدولية واالســرتاتيجية، او يف 
اي مجــال  ال يرتبط مبا قام مبعالجتــه يف بحثه الدكتورايل. 

ولكن ما نشــاهده عىل وسائل 
االعالم ووســائل التواصل من 
قيام اشــخاص كرث بإســناد 
القاٍب ألنفســهم خارج سياق 
تخصصهــم امنا يعــد انتحاالً 
املحاسبة  ينبغي  لصفة علمية 
عليهــا، خصوصــاً ان هــذه 
الظاهرة تتفاقم بشكل كبري يف 
ظل غيــاب اي روادع قانونية. 
وما ترصف الشــاب طليس يف 
تزويره او ادعاءاته اال محاولة 
موجودة  موجــة  لركوب  منه 
ملس انها تكرب يف بلده وتوصل 
محظيــني او مزورين كرث اىل 
شواطئ التنعم واملجد والشهرة 
الرسيعــة. وكل ذلك مرده اىل 

أن العــادات االجتامعية التي تقوم عىل متجيد وتقديس االلقاب 
واالنســاب، دفعت اشخاصا كرثا اىل السعي وراء حيازة االلقاب 
واملسميات الوهمية الهالمية املنترشة كالفطريات )مستشار، 
ســفري، خبري، دكتوراه فخرية .....( بطرق ملتوية كثرية، والتي 
تقــوم بتوزيعها جمعيات ومراكز وصالونات ومنتديات ثقافية 
ومنهــا مقابل مبلغ وضيع من املال، وقد ذهب كرث اىل أبعد من 
ذلك من خالل رشاء شهادات دكتوراه عرب  جهات ودول اجنبية 
دون ان يتم التأكد من حقيقتها او من اهلية اصحابها لحيازتها.
ومن األســباب التي شجعت كرثا عىل التجرؤ عىل االنتحال 
والتزويــر العلمــي اىل جانب غياب رقابــة الدولة والقوانني 
الرادعة  هي وســائل االعالم ووســائل التواصل  التي تتبنى 
وتتناقل االخبار  ال ســيام العلمية  دون متحيص او تدقيق يف 
صحتها، وكذلك ضعف  رقابة اصحاب الكفاءات العلمية وغياب 
القراءات النقدية لديهم، حيث نشــهد عىل وسائل التواصل ان 
طائفة كبرية من النخب العلمية والثقافية، وألسباب مختلفة،  
تسّوق وتروج بنفسها ملا يقوم به املزورون  ومنتحلو الصفات 
واملســميات العلمية وذلــك من خالل مدحهم  او مشــاركة 
منشــوراتهم  والتأييد ملا يقومون بنرشه من شهادات او اعامل 
او انجازات وهمية، ومن دون ان يتكلفوا عناء التأكد من صحة 
ما يتم نرشه او الرتويج له أو أقله القيام بقراءة نقدية منطقية 
وعلمية ملا يتم ادعائه. فكيف نربر ألصحاب الكفاءات العلمية 
ســقوطها يف فخ تأييد  ادعاءات شــاب مل يبلغ العرشين من 
عمره بكل هذه االنجازات واملســميات واالخرتاعات االبداعية 
واالبتكاريــة التي تحتاج اقله اىل بيئة علمية حاضنة متطورة 
جــداً  ومكتملة التجهيز من مختربات واجهزة وكهرباء دامئة 
فضــاًل عن املعرفــة العلمية واملنهجية العاليــة املرتبطة بها  
والكلفة املالية  الكبرية النجازها  بينام هو يعيش يف بلدة نائية 
تعاين الحرمــان وال تتوافر فيها ادين مقومات البيئة العلمية  
واالقتصادية واملعيشية التي تسمح للقيام بأبسط االبتكارات او 
الصناعات، وهذا ان دل، فانه يشــري اىل فقدان التفكري النقدي 
العلمــي واملوضوعي عند من يجب عليهم ان يكونوا يف مقدمة 
الجبهة التى تصون قدسية العلم وتكون يف  خط املواجهة لكل 
من تســول له نفســه تجاوز مبادئ  العلم ورشعة اخالقياته. 

وبالتايل يشــري غياب القراءة العلمية النقدية اىل ان وســائل 
التواصل االجتامعي ووســائل االعــالم قد نجحت يف تكريس 
ظاهــرة »التكتل او التجمــع«  من خالل الحاق »النخب العلمية 
والثقافية«  بتجمع او تكتل القطيع الذي يصفق وينرش ويروج 

ويبارك ويهلل ويجامل دون وعي ونقد وتفكري.
ليــس املقصود يف ما اقوم بكتابتــه هو التصويب عىل فرد 
محدد، رمبا أجد فيه شخصية طموحة مل تجد البيئة الحاضنة 
والداعمة لها ليك تثبت وجودها وامكاناتها، وهو ضحية مجتمع 
وبلد انقلبت فيه معايري القيم، واسترشى فيه الفساد والزبونية 
والوصولية  والتذايك عىل حســاب االستحقاق والجدارة، االمر 
الــذي  اضطره  كام كرث اىل ســلوك  طرق ملتوية غري مقبولة 
وغــري مربرة يف نظام مجتمعي مزيف يقوم عىل االســتهالك 

واالستعراض والفرجة.
أن مواجهــة ظواهر االنتحال والتزوير واالدعاء العلمي يجب 
ان ال تقتــرص  عــىل وضع القوانني الرادعة  وانشــاء مجالس 
خاصة لحوكمة األبحــاث العلمية واالبتكارات وإقرار القوانني 
واملراسيم التطبيقية لرشعة املبادئ األخالقية للعلم  والتي تتناول 
املامرسات غري املســؤولة علمياً كاالنتحال والتزوير واختالق 
النتائج ومخالفة مبادئ امللكية الفكرية فحســب،  وامنا يجب 
أيضا ان تقوم الدولة بتهيئة البيئة الالزمة للمبتكرين الصغار من 
أصحاب القدرات العلمية عرب إنشاء حاضنات االبتكار ومحطات 
املعرفة واملختربات الالزمة، وخلق نظام وطني لالبداع واالبتكار 
ضمن إجراءات ترشيعية وقانونية، ومالية، وبرشية، ومؤسسية 
فاعلة بالتعاون مع الجمعيات والنقابات الخاصة باالبتكار، وذلك 
من أجل الكشف عن املبتكرين الصغار  ومساعدتهم واحتضانهم 
وتقديــم الدعم الالزم لهم وتوجيههــم، كيال يدفعهم اإلهامل 
الرســمي والظروف القاهرة اىل اتباع  طرق ملتوية بعيدة عن 
الشفافية والنزاهة واألمانة بطريقة  مقصودة او غري مقصودة 
يف ســبيل اإلضاءة ولفت النظر عىل ما يقومون بإنجازه. كام 
ينبغي عىل أصحاب الكفاءات العلمية  ان ميارسوا دورهم النقدي 
العلمي، وان يكونوا يف خط املواجهة للدفاع عن قدســية العلم 
من خالل التقيص والكشف عن حاالت االنتحال والتزوير والكذب 
العلمي التي تعكس صورة عن الســقوط األخالقي والقيمي يف 

املجتمع وضياع الوطن.

أعلنت منظمــة الصحة العاملية، 
اإلثنــني 21 ترشيــن الثــاين، أنها 
بصدد وضع قامئة جديدة ملســببات 
األمراض ذات األولوية، والتي تخطر 
بإثارة األوبئــة أو تفيش األمراض، 
ويجب أن تظل تحت املراقبة الدقيقة.
وقالــت املنظمــة إن الهدف هو 
تحديــث القامئــة التي تســتخدم 
لتوجيه البحــث والتطوير العامليني، 
اللقاحات  يف  خاصة  واالســتثامر 

واالختبارات والعالجات.
وكجزء من هذه العملية، التي بدأت 
يوم الجمعة املايض، تجتــمع وكالة 
املتحـــدة  لألمم  التابعة  الصــحة 
مع أكرث من 300 عامل للنظر يف أدلة 

عىل أكرث من 25 عائلة فريوسية وبكتريية.
 - »X وســينظرون أيضا يف ما يسمى بـ »املرض
أحد العوامل املمرضة غــري املعروفة التي ميكن أن 

تسبب وباء دوليا خطريا.
ورصح مايــكل رايان، مديــر الطوارئ مبنظمة 
الصحة العاملية: »إن اســتهداف مسببات األمراض 
وعائالت الفريوسات ذات األولوية للبحث وتطوير 
اإلجراءات املضادة أمر رضوري لالستجابة الرسيعة 

والفعالة للوباء والجائحة«.
وتابــع: »من دون اســتثامرات كبرية يف البحث 
والتطوير قبل جائحة كوفيد-19، مل يكن من املمكن 

تطوير لقاحات آمنة وفعالة يف وقت قيايس«.
وقــد تم نرش القامئة ألول مــرة يف عام 2017، 
ومــن املتوقع نرش القامئة املنقحــة الجديدة، قبل 

أبريل 2023.

وتشــمل القامئة حاليا »كوفيــد-19«، ومرض 
فــريوس اإليبوال، ومرض فريوس ماربورغ، وحمى 
 ،)MERS( السا، ومتالزمة الرشق األوسط التنفسية
ومتالزمــة الجهــاز التنفيس الحــادة الوخيمة 

.X سارس(، ونيباه، وزيكا ومرض(
وسيحدد الخرباء لكل ُمْمرِض تم تحديده كأولوية 

الفجوات املعرفية وأولويات البحث.
وميكــن بعد ذلــك وضع املواصفــات املرغوبة 

للقاحات والعالجات واالختبارات التشخيصية.
كــام تُبذل جهود لتســــهيل التجارب الرسيرية 
الالزمة لتـطوير مثل هذه األدوات، مع مراعاة الجهود 

املبــذولة لتعزيز الرقابة التنظيمية واألخالقية.
وتأيت جلسات تحديد العوامل املمرضة يف الوقت 
الذي تســتعد فيه منظمة الصحــة العاملية للجولة 

التالية من املحادثات نحو معاهدة بشأن الوباء.
ومتهــد هيئة تفاوض حكوميــة دولية الطريق 

نحــو اتفاقية عاملية ميكن أن تنظم 
النهاية كيفية اســتعداد الدول  يف 
املســتقبلية  الوبائية  للتهديــدات 

واالستجابة لها.
ومن املــــقرر أن تجتمع الهيئة 
يف جــــنيف يف الفرتة من 5 إىل 7 
ديســمرب يف اجتامع ثالث لصياغة 
اتفاقيــة منظمة الصحة العاملية أو 
أي نوع آخر مــن االتفاقات الدولية 
للوباء واالستجابة  بشأن االستعداد 

لها والتفاوض بشأنها.
وســيتم تقديم تقرير مرحيل إىل 
الــدول األعضاء يف منظمة الصحة 
العامليــة العام املقبــل، مع عرض 
النتيجــة النهائيــة للنظر فيها يف 
عام 2024. وظهرت مســودة نّصية أولية الجتامع 

ديسمرب األسبوع املايض.
وقالــت اللجنة املعنيــة باتفاقية عاملية للصحة 
العامة، يوم االثنني، إنه ينبغي بذل املزيد من الجهود 
لتحديد املساءلة والجداول الزمنية الواضحة للتنبيه 
واالســتجابة لتجنب العواقب الضارة عند ظهور أي 

. تفشٍّ
ورصحت اللجنة يف بيان لها: »مبجرد اكتشــاف 
تفــيش املرض، غالبا ما يكون هناك بضع ســاعات 
حرجة لإلبالغ والتقييم والعمل لوقف انتشار املرض 

قبل أن يصبح من املستحيل وقفه«.
وأضافــت أن »املســودة الحالية ليســت كافية 
 X الســتدعاء الحاجة امللحة إما لالســتعداد ملرض
أو ملســببات األمراض املعروفة، أو لالستجابة يف 

مرحلة مبكرة«.

إليكــــــم أكثر ُمســــــّببات األمراض فتــــــكاً التي قد تشــــــّكل الوبــــــاء القادم !

التمرينــات  مامرســة  إن 
املكمالت  وتنــاول  الرياضية 
الغذائية واتبــاع نظام غذايئ 
معني ليســت إال مجرد خيارات 
ميكن أن تســاعد عىل إنقاص 
الوزن. عىل الرغم من أن العديد 
من األنظمة الغذائية واملكمالت 
اســتبدال  وخطط  الغذائيــة 
أنها  يُزعم  الغذائيــة  الوجبات 
تضمن فقــدان الوزن برسعة، 
إال أن معظمهــا غري مدعومة 
باألدلة العلميــة. يقدم تقرير 
نرشه موقع Boldsky عدًدا من 

اســرتاتيجيات إدارة الوزن التي يدعمها العلم 
بشكل فعال، وهي كام يأيت: 

- مامرســة األكل اليقظ: تتضمن مامرسة 
األكل اليقــظ االنتباه إىل كيفية ومكان تناول 
الطعام. ميكن أن تســاهم هذه املامرسة يف 
الحفــاظ عىل وزن صحي وكذلك االســتمتاع 
بالطعــام أثناء تناوله. لســوء الحظ، يضطر 
الكثــريون إىل تناول الوجبــات رسيًعا لتلبية 
متطلبــات حياتهم املزدحمة أثنــاء تناقلهم 
يف ســياراتهم أو مكاتبهم أو أثناء مشــاهدة 
التلفزيــون أو اســتخدام الهاتف الذيك. لذلك، 

فإنهم بالكاد يهتمون باستهالكهم الغذايئ.
- اتباع صيام متقطع: إّن الصيام املتقطع هو 
منــط من األكل يتضمن صياًما منتظاًم قصري 
املــدى ووجبات خالل فــرتة أقرص من اليوم. 
أشــارت العديد من الدراســات إىل أن الصيام 
املتقطع قصري املدى، حتى 24 أســبوًعا، يؤدي 
إىل فقــدان الوزن لدى األفــراد، الذين يعانون 
مــن زيادة الوزن. من األفضل اتباع منط األكل 
الصحــي يف أيام عدم الصيام وتجنب اإلفراط 
يف األكل. إن هنــاك أنواعا مختلفة من الصيام 
املتقطع، لذا ميكن اختيار نوع الصيام املتقطع 

الذي يناسب الجدول الزمني لكل شخص.
- تنــاول الربوتني عــىل الفطور: من خالل 
تنظيم هرمونات الشــهية، ميكن أن يســاعد 
الربوتني األشخاص يف الشعور بالشبع. يرجع 
السبب الرئييس إىل أنه يقلل من هرمون الجوع 
الغريلــني مع زيادة هرمونات الشــبع. تعترب 
األطعمة التالية اختيارات جيدة لوجبة فطور 
غنية بالربوتني: البيض والشوفان وزبدة الجوز 

والبذور والرسدين وبودنغ بذور الشيا.
- تقليل الســكر والكربوهيــدرات املكررة: 
يســتهلك الكثريون نظاًما غذائًيا يحتوي عىل 
نســبة عالية من الســكريات املضافة بشكل 
متزايــد، وحتى املرشوبــات التي تحتوي عىل 
الســكريات لها صالت محددة بالسمنة. يعد 
األرز األبيض والخبــز واملعكرونة أمثلة عىل 
الكربوهيــدرات املكــررة. يحدث تحول رسيع 
للغلوكــوز من هذه األطعمــة، وبخاصة أنها 
رسيعة الهضــم. عندما يدخل الغلوكوز الزائد 

إىل مجرى الدم، فإنه يحفز هرمون األنسولني، 
الذي يعزز تخزين الدهون يف األنسجة الدهنية.
- تناول الكثــري من األلياف: ال ميكن هضم 
الكربوهيدرات النباتية مثل األلياف يف األمعاء 
الدقيقة. يساعد اتباع نظام غذايئ غني باأللياف 
عىل إنقاص الوزن عن طريق زيادة الشــعور 

باالمتالء.
- تعزيــز بكترييا األمعاء: يعد دور البكترييا 
يف األمعاء وإدارة الوزن مجااًل ناشــًئا للبحث. 
ميتلــك كل فرد تركيبة فريدة وكمية فريدة من 
بكترييا األمعاء. ميكن أن تزيد بعض األنواع من 
الطاقة التــي يحصدها الفرد من الطعام، مام 

يؤدي إىل ترسب الدهون وزيادة الوزن.
- تحسني جودة النوم: كشفت نتائج العديد 
من الدراسات أن أقل من خمس إىل ست ساعات 
مــن النــوم كل ليلة يزيد مــن خطر اإلصابة 
بالسمنة. تتســبب عدم كفاية أو جودة النوم 
يف تباطــؤ العملية، التي يحول فيها الجســم 
السعرات الحرارية إىل طاقة، واملعروفة أيًضا 
باســم التمثيل الغذايئ. وبالتايل، يتم تخزين 
الطاقة غري املستخدمة عىل شكل دهون عندما 
يكــون التمثيل الغذايئ أقــل فعالية. ميكن أن 
تؤدي قلة النوم أيًضا إىل زيادة إنتاج األنسولني 

والكورتيزول، مام يساهم يف تراكم الدهون.
- تقليل مستويات التوتر: نتيجة لإلجهاد أو 
التوتري، يتم إطالق األدرينالني والكورتيزول يف 
مجرى الدم، مام يقلل الشهية يف البداية كجزء 
من اســتجابة القتال أو الهروب. ولكن عندما 
يكون الشــخص تحت ضغط مســتمر، يبقى 
الكورتيــزول يف مجرى الدم لفرتة أطول، مام 
يزيد من شهيته ويحتمل أن يزيد من استهالكه 

لألغذية.
- نظام غذايئ ومامرســة يومية: إلنقاص 
الــوزن، يجب أن يكون املرء عــىل دراية بكل 
ما يســتهلكه من أطعمة ومرشوبات يومًيا. 
إن الطريقــة األكرث فعاليــة للقيام بذلك هي 
االحتفاظ بدفرت يوميات أو اســتخدام متتبع 
استهالك طعام عرب اإلنرتنت أو الهاتف الذيك. 
لكن يحذر الخرباء من أن الوســواس يف تتبع 
الوجبات ميكن أن يكون غري صحي وأن يؤدي 

إىل عادات غذائية غري سليمة.

ــي... ــ ــع ــ ــي ــ ــب ــ ــل ط ــ ــك ــشــ ــ ــارة الـــــــــــوزن ب ــ ــسـ ــ ــخـ ــ لـ
ــم الـــــطـــــرق الـــعـــلـــمـــّيـــة الــــفــــّعــــالــــة ! ــ ــك ــ ــي ــ إل

يرتاجــع أداء الذاكرة لدى الكثريين مع التقدم يف 
العمر، إال أن دراسة حديثة كشفت عن أنواع معنية 
من املأكوالت واملرشوبات من شأنها أن تبطئ تدهور 

الذاكرة.
وأهم أسباب ضعف الذاكرة هي اآلتية:

- الحالة النفسية والعاطفية قد تؤثر يف الوظائف 
العقلية والجســدية بشكل كبري ومن ابرز األسباب 

النفسية هو التوتر  واالكتئاب والقلق وقلة النوم.
- الضغط العصبي واالجهاد الشديد بسبب االفراط 

يف العمل.
- الصداع الدائم.

- تناول بعض األدوية املهدئة واملضادة لألكتئاب 
قد تكون سببا يف ضعف الذاكرة.

- التدخني وتناول املخدرات.
- اصابات املخ نتيجة لرضبات شديدة أو السقوط.

- السكتة الدماغية وبعض أورام املخ.
- ســوء التغذية ونقص بعض الفيتامينات مثل 

فيتامني B12 والزنك.
- عدم انتظام أو قلة ساعات النوم.

- الشــيخوخة والتقدم يف السن يعرض االنسان 

لضعــف الذاكرة وميكــن ان يصــل اىل اإلصابة 
بالزهامير.

ووفق الدراســة التي نــرشت نتائجها يف مجلة 
Neurology الصادرة عن األكادميية األمريكية لطب 
األعصــاب، فإن الذين يأكلون األطعمة واملرشوبات 
الغنية مبركبات »الفالفونول« املضادة لألكســدة، 
يكون تدهور ذاكرتهــم وتراجع أدائها، أقل مقارنة 

بأولئك الذين ال يتناولونها.
ومــن األغذيــة واملرشوبات الغنيــة مبركبات 
اللفت والطامطم والتفاح والربتقال  »الفالفونول« 
والتوت والعنب وامللفوف األحمر والشوكوال الداكنة 
والبقدونس والبصل والخوخ والخرضاوات الورقية 
ذات اللون االدكن، باإلضافة إىل الشــاي وخصوصا 

األخرض.
وأشار توماس إم هوالند، املؤلف الرئييس للدراسة 
من معهد »راش للشيخوخة« بالواليات املتحدة، إىل 
أن أولئــك الذين يتناولون 7 حصص من الخرضاوات 
الورقيــة الداكنة أســبوعية أو حصة منها يوميا، 
لوحــظ لديهم انخفاض بنســبة 32 باملئة مبعدل 

التدهور املعريف لديهم.

ونقلت وكالة »يو يب آي« لألنباء عن هوالند قوله 
إن »البدء بتعديالت يف النظام الغذايئ ومنط الحياة 
يف ســن مبكرة، سيحقق عىل األرجح نتائج جيدة 

بالنسبة للذاكرة عىل املدى الطويل«.
وأضاف: »قد تبدأ التغريات يف الدماغ، مثل تراكم 
لويحات األميلويد التي تتشــكل يف املادة الرمادية 
للدماغ، ونســبة بروتني )تاو( يف أدمغة املصابني 
بالتنكس العصبي، والتشابكات الليفية العصبية يف 
حالة مرض ألزهامير، قبل ما بني 10 إىل 20 ســنة 
لظهور عالمات رسيريــة للتدهور املعريف ميكن 

اكتشافها بسهولة«.
وشــارك يف الدراســة 961 شــخصا متوسط 

أعامرهم 81 عاما، ليس لديهم أعراض الخرف.
قدم املشــاركون معلومات عن تناولهم ألطعمة 
محددة، واملستوى التعليمي، والوقت الذي يقضونه 
يف أنشطة ذهنية، ومامرسة الرياضة، ثم خضعوا 

الختبارات الذاكرة.
كشفت النتائج أن تناول كمية من »الفالفونول« 
تزيد عن 16 غراما يوميا، يرتبط بأفضل أداء للذاكرة، 

وأقل معدل تدهور لها.

أطعمــــــة ومشــــــروبات تبطــــــئ تدهــــــور الذاكــــــرة... تعّرفــــــوا إليهــــــا !

ــال ــتـــحـ ــر وادعـــــــــاء وانـ ــ ــزوي ــ ــلـــم املــنــتــهــكــة : ت ــعـ ــيـــة الـ قـــدسـ
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افتتح إتحاد املصارف العربية، صباح امس  يف فندق فينيسيا، 
فعاليات »منتدى بريوت االقتصادي 2022« تحت عنوان »التجارب 
العربيــة يف اإلصالح االقتصادي وصوال اىل اتفاق مع صندوق 
النقد الدويل«، برعايــة رئيس حكومة ترصيف نجيب  ميقايت 
وحضور 500 شــخصية مرصفية ومالية. حرض االفتتاح نائب 
رئيس مجلس الوزراء  ســعادة الشــامي والوزراء يف حكومة 
ترصيف االعامل: الصناعة جورج بوشــكيان، االتصاالت جوين 
قرم واالقتصاد أمني سالم، املهجرين عصام رشف الدين، السياحة 
وليد نصار،  ســفراء: اململكة العربية الســعودية وليد بخاري،  
املغــرب احمد كرين، تونس بواري اإلمــام،  االردن وليد الحديد، 
سلطنة عامن احمد بن محمد السعيدي، بريطانيا هاميش كوييل، 
إيطاليا نيكوليتا بومبارديريي، بلجيكا كوين فركاين، كندا شانتال 
تشاســيناي، ماليزيا أزري مات ياكوب، القائم باألعامل القطري 
عيل املطاوعة،  ممثلون عن ســفارات الكويت، العراق، الجزائر، 
اليونان، فرنســا ومرص، النواب: غادة ايوب، فريد البستاين، طه 
ناجــي ونارص جابر، ارشف بيضون، اديب عبد املســيح، الوزير 
السابق اآلن حكيم، النائبة السابقة روال طبش، نقيب الصحافة 
عوين الكعيك، نقيب املحرريــن جوزف القصيفي،  اضافة اىل 
رئيس اإلتحاد الدويل للمرصفيني العرب  الدكتور جوزف طربيه، 
رئيس لجنة اإلستثامر يف إتحاد املصارف العربية الشيخ محمد 
الجراح الصباح، أمني عام اتحاد املصارف العربية  الدكتور وسام  
فتوح ورئيس الهيئات االقتصادية يف لبنان محمد شقري، رئيس 
جمعية املصارف الدكتور سليم صفري، رئيس مجلس اإلدارة املدير 
العام ملرصف اإلسكان أنطوان حبيب، اضافة اىل  أعضاء مجلس 

إدارة إتحاد املصارف العربية.فتوح
والقى أمني عام اتحاد املصارف العربية كلمة االفتتاح أشــار 
فيهــا اىل ان »اتحاد املصارف العربية أرص عىل عقد هذا املؤمتر 
هنــا، لنؤكد بأن بريوت ال تزال مدينة محببة لدى اإلخوة العرب، 
وانها نابضة بالحياة دامئاً وابداً. وإذا عانت من كبوة، فإنها تنهض 
من جديد، بأفضل مام كانت عليه. هذا ما أثبته لنا التاريخ، وهذا 
مــا نؤكده اليوم«، مضيفا »ثالثة أعوام، واللبنانيون يعانون من 
ثالثية كورونا واألزمة االقتصادية واألزمة املالية يف ظّل غياب 
أية إصالحات ملموســة. إننا نهــِدُف من هذا اللقاء الكبري،  إىل 
حشد الدعم، والطاقات، والِخربات العربية واللبنانية، ملناقشة أهم 
هاجس يقلُِق بال اللبنانيني وبعض الدول العربية، أال وهو الخطط 
اإلصالحية، االقتصادية واملاليــة واملرصفية، والبدائل املتوفرة، 
ومســار املفاوضات مع صندوق النقد الدويل، وما هو مطلوب 

من صانعي القرار يف لبنان يف هذا الخصوص«. 
ورأى فتــوح »ان تعايف االقتصاد ممكن والحلول للخروج من 
نفق االزمة االقتصادية واملالية متوفرة وممكنة«، وقال: »سوف 
نعرض  رؤية اتحاد املصارف العربية عىل أســس علمية وعملية 
ومنطقية، لكيفيــة الخروج من هذا املأزق والحفاظ عىل أموال 
املودعني، فال نهوض للبنان وإقتصاده من دون قطاعه املرصيف«.

ثم أعلن فتوح  إفتتاح أعامل املؤمتر رســمياً،  ثم عرض فيلم 
وثائقي عن مدينة بريوت.

{ الصباح {

  بعــد ذلك، توالت الكلامت الرئيســية إلفتتاح أعامل املؤمتر، 
والقــى رئيس بنك الكويت الدويل، رئيس لجنة اإلســتثامر يف 
إتحاد املصارف العربية الشــيخ محمد الجراح الصباح كلمة جاء 
فيها: »إّن حضور الكويت يهدف إىل دعم مسار التعايف واإلصالح 
االقتصادي، واملساهمة يف دفع مسرية االستقرار والنمو. وإننا 
من هذا املنطلق، سنعمل بكل طاقاتنا، كلجنة إستثامر يف إتحاد 
املصارف العربية إىل تشــجيع وتحفيز عودة اإلســتثامرات إىل 
لبنــان، الذي يزخر باإلمكانات واملشــاريع املنتجة، التي تخرج 
لبنان من النفق، وتعيده إىل خارطة الدول املزدهرة، وتجدد الثقة 

بإقتصاده وبقطاعه املرصيف«.
وتابع: »لذا نتمنى أن يفتح هذا املؤمتر باباً واســعاً، إلستعادة 
هذا البلد ثقة املجتمع العريب، واإلطمئنان عىل مساره السيايس 
واإلقتصادي واإلجتامعي، وأن يحافظ عىل املناخ اإلستثامري فيه، 
من خالل اإلصالحات املطلوبة، ونتمنى عىل الحكومة اللبنانية 
والجهات املعنية، وضع خطة تضمن إســتعادة أموال املودعني 
العرب حفاظاً عىل الثقة بلبنان وقطاعه املرصيف، ونســأل الله 
أن نرى هذا البلد  سائراً بخطوات ثابتة نحو اإلصالح االقتصادي، 

وبتعاون وإرشاف صندوق النقد الدويل«.

{ طربيه {

من جهته، توجه طربيه بالشكر  إىل الرئيس ميقايت »لرعاية 
هذا املنتدى وتحمله املســؤولية يف هذا الظرف بالذات. والشكر 
موصول أيضاً إىل الخرباء الذين سينقلون إلينا خربتهم وتجارب 
بالدهم يف هــذه األيام التي ترضب فيها األزمة اإلقتصادية يف 
معظم بلدان العامل. ويلعب فيها صندوق النقد الدويل دوراً محورياً 

يف الدعم«.
وقال: »بالفعل، فقد ســاهم صندوق النقد الدويل خالل هذه 
الســنة يف تخفيف أثار األزمــة اإلقتصادية العاملية عن طريق 

اقراض اإلقتصادات املأزومة وفقاً ملا ييل: 
- متت املوافقة عىل رصف أكرث من 219 مليار دوالر يف هيئة 

قروض إىل 92 بلداً.
-  ساهم اإلقراض من صندوق النقد الدويل، والتوزيع التاريخي 
ملخصصات حقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دوالر يف توفري 

السيولة للبلدان التي تعاين من ضيق السيولة بعد جائحة كورونا.
-  تم توزيع وحدات حقوق الســحب الخاصة عىل كل البلدان 
األعضاء، منها 275 مليار دوالر من نصيب إقتصادات األســواق 

الصاعدة واإلقتصادات النامية«.
اضاف »لقد أوردنا هذه األرقام لنشــري إىل أهمية الدور الذي 
يلعبه الصندوق عىل صعيد اإلقتصاد العاملي، والذي يرافقه أعامل 
تحقق من ســالمة إقتصادات البلدان وتقديم املشورة الفنية لها 
مبا يســاعد هذه البلدان التي تنفذ برامج إصالحية مع الصندوق 
عىل الولوج إىل مؤسســات التمويل الدولية األخرى وكذلك إىل 

أسواق املال«. 
وتابع »يف الواقع، مل تكن مسرية التفاوض مع صندوق النقد 
الدويل سهلة، واليوم ستصبح أصعب مع وقوع لبنان يف مرحلة 
الفراغ الرئايس واإلشــتباك  الدســتوري الحاصل حول استمرار 
صالحيــة املجلــس النيايب يف الترشيع. يضــاف إىل ذلك دقة 
املواضيع املطروحة عىل املجلس النيايب للترشيع بشأنها والتي 
تتضمن بنوداً ال ســابق لها يف لبنان كشــطب الودائع وتصفري 
الرساميل للمصارف، ووضع قيود عىل حركة الرساميل ، وإجراء 

مراجعة عىل النظام الرضيبي«.
وأعلــن انه »مل يكن اللجــوء إىل صندوق النقد الدويل الخيار 
املرغــوب يف لبنان، لعــدة إعتبارات تتمحور حــول الحذر من 
الصندوق ألســباب متعددة  ال مجال لتعدادها اآلن، إىل أن حصل 
االنهيار املايل وتوقف لبنان عن دفع ديونه الســيادية الخارجية 
وخروجه من أسواق املال العاملية وتعّذر عودته إليها دون اتفاق 

مع صنــدوق النقد الدويل. كام أنه ال ميكن أن نفّند  الصعوبات 
التــي يواجهها تحرك الصندوق يف لبنان ووصفاته التقليدية أو 
املستحدثة ســواء كان منها يف إلغاء الرسية املرصفية، وطلب 
إعتامد قانون الكابيتال كونرتول وتوحيد وتحرير ســعر الرصف  
وضبط عجز املوازنة العامة وشــطب الودائــع وإعادة هيكلة 
املصارف وتصفري رساميلها. وتشكك جهات عديدة يف لبنان يف 
الكثري من صوابية بعض املعالجات والطروحات القاســية التي 

تضمنتها خطة الصندوق«.
وقال: »لقد وّقعت الحكومة اللبنانية اتفاقا أوليا عىل مستوى 
املوظفــني مع الصندوق، وتتطلب معظــم بنود االتفاق إقرارها 
بقوانني يف املجلس النيايب، وهذا ما حصل حتى اآلن بالنســبة 
ملوضــوع تعديل قانون الرسية املرصفية وإصدار قانون املوازنة 
العامــة لعام 2022، وما يجري مناقشــته يف املجلس النيايب 
بالنســبة ملوضوع الكابيتال كونرتول املطلــوب من الصندوق 
إقراره، والذي تجري مقاربته برتدد ألنه يضع قيوداً عىل تحويل 
الرساميل يف بلد طاملا تغّنى بالحريات اإلقتصادية ويف مقدمها 
حرية حركة الرســاميل ضمن نظامه املرصيف. وتدل مناقشات  
املجلس النيايب الحالية عىل وجود مواقف رافضة من معظم الكتل 
النيابية ملا تضمنته خطة التعايف من شطب للودائع حيث تبدو 
معظــم االتجاهات النيابية لصالح الحفاظ عىل ودائع املودعني، 
صغارهــم وكذلك كبارهم، وبينهم مؤسســات مرصفية عربية 
ومســتثمرون ومودعون عرب أودعوا أمــواالً  لهم منذ عرشات 
الســنني يف املصارف اللبنانية وكذلك األمر بالنســبة للمودعني 
اللبنانيني من مقيمني ومغرتبني. إن رسدية صندوق النقد لجهة 
اعتبار ديون الدولة خســائر وإعفائها من التزاماتها املالية تجاه 
البنك املركزي وشطب عرشات املليارات من الدوالرات من الديون، 
ســترتجم يف النهاية شطباً للودائع، وهو ما يبدو مرفوضاً من 
املجلس النيايب حيث يطلق الكثري من النواب شــعارات معاكسة 
متامــاً لذلك، تالقي تأييداً لــدى جمعيات املودعني عىل مختلف 
انتامءاتهم، لعل أبلغها املناداة »بقدسية الودائع«.  كام أن الرئيس 
ميقايت، الذي وضعت حكومته لبنان عىل طريق اإلصالح، متاشياً 
مع مطالب الصندوق، أبلغ املجلس النيايب بســعيه ملعالجة هذه 

الفجوة يف خطة التعايف التي تلحظ شطب الودائع«. 
واكــد »إن صندوق النقد الــدويل، ال بد له أن يتعامل مع هذه 
الحقيقة املبنية عىل وجود موانع دستورية وقانونية وسياسية 
متنع عىل الدولة شطب الودائع. كام أنه يجب عدم االستخفاف 
باآلثار اإلقتصادية واإلجتامعية للشطب وكذلك انعكاساته عىل 
التعايف وعىل اســتعادة الثقة بلبنان وبقطاعه املرصيف، وهذا 
ما يعمل له إتحاد املصارف العربية واملؤسســات العربية األخرى 
الناشطة يف حقل اإلستثامر. لذلك ال بد للدولة اللبنانية من تحّمل 
مســؤوليتها عن ديونها، وقيادة الحــل من خالل خطة إلعادة 
الودائع تدريجيا من دون أي بيع ألصولها، وكذلك التفاوض بحسن 
نيــة مع دائني اليوروبوند،  متهيداً الســتعادة الرشعية املالية 
والعودة إىل األسواق املالية الدولية. وإن الذين ال يجدون طريقة 
أخرى للتخلّص من الدين إال عرب شطبه، يرفضون يف الواقع إجراء 

إصالح عىل املالية العامة«.
وقال: »يجب أن ال نغفل أّن جزءاً مهامً من أزمة لبنان يتطلّب حالً 
بالسياسة وليس فقط باإلقتصاد، لذلك يقتيض أن تعود املؤسسات 
الدستورية إىل عملها ويجري انتخاب رئيس للجمهورية ويعود 
املجلــس النيايب للترشيع من أجل تعزيــز ثقة املجتمع الدويل 
والعريب بلبنان ومبؤسســاته. إننا سنصغي بإمعان إىل تجارب 
الدول العربية األخرى يف إدارة عالقاتها مع صندوق النقد الدويل 
مع مقارنة الحلول املعتمدة يف كل تلك البلدان التي سبقت لبنان 
يف طريق اإلصالحات، ذلك ما يســهل للبنان السري بالعالقة مع 

صندوق النقد الدويل وإكامل تحقيق اإلصالحات املرجوة«.
وختم: »إن اإلتفاق مع صندوق النقد الدويل ممر رضوري للبنان 

للعودة إىل الرشعية املالية الدولية. ويبدو األمر ســائراً يف لبنان 
يف هذا اإلتجاه عىل ضوء مناقشات املجلس النيايب الجارية بهذا 
الخصوص، وما سوف يقره من قوانني تحفظ املصالح اللبنانية 

العليا. وإننا يف إتحاد املصارف العربية داعمون لهذه املسرية«.

{ شقري{
والقى رئيــس الهيئات االقتصادية شــقري  كلمة قال فيها: 
»بإســمي وبإسم القطاع الخاص، أعلن عن إستيائنا من املشهد 
السيايس يف البالد، فرغم مرور أكرث من ثالث سنوات عىل األزمة 
اإلقتصادية التي أصابت املجتمع واإلقتصاد والدولة بالصميم، ال 
نزال عالقني يف عنق الزجاجة، وال نعرف متى الخالص«، مضيفا 
»لألســف الشديد، مشكلتنا الحقيقية يف السياسة وعند بعض 
القوى السياسية التي تعطل الحكومات والربملانات وآليات إتخاذ 

القرارات، وكل الجهود اإلصالحية واإلنقاذية«.
واكد انه »يف لبنان الوضع مختلف، لدينا مامرسات سياسية 
متجذرة، تتمثل بالرصاع األبدي عىل السلطة الذي يعتمد كل أنواع 
أالعيب الخفة والنكايات والشعبوية. والنتيجة هو كل هذا الخراب 

الذي نراه«. 
وتوجه اىل الرئيس ميقايت بالقول: »أجادك، عىل كل هذا الكّم 
من الكالم والجدل العقيم الذي ال ينتج عنه سوى املزيد من الخراب 
والهدم. لكننا يف القطاع الخاص، نؤكد أننا معك وندعم جهودك 

املخلصة والوطنية«.
واكد »ان الهيئات اإلقتصادية عملت وتعمل املستحيل للحفاظ 
عىل ما تبقى من قدرات وإمكانات وكذلك الحفاظ عىل اإلستقرار 
اإلجتامعي«، وقال: »نود إطالعكم عىل أننا يف حوار دائم وإيجايب 
مع رشكائنا يف اإلنتاج اإلتحاد العاميل العام، بهدف إعطاء زيادات 
عــىل االجور للعامل واملوظفني وهذه هي املرة الثالثة منذ بداية 

األزمة. لكننا يف الوقت نفسه، نحذر من أن الحل لتآكل املداخيل 
جراء إنهيار اللرية، ليس يف زيادة األجور التي أســتعملناها، ألن 

اإلستمرار بذلك سيؤدي حتامً اىل الدخول يف تضخم ُمفرَط«. 
وأعلــن ان »الحل لهذا املوضوع هو إقتصادي، عرب قيام الدولة 
بواجباتهــا بإقــرار وتطبيق خطة إنقاذيــة إقتصادية ومالية 
وإصالحية شاملة، والوصول اىل إتفاق مع صندوق النقد الدويل، 
وحتامً اعادة العالقات اىل طبيعتها مع دول الخليج ويف مقدمتها 

اململكة العربية السعودية«.
وقال: »ال بد من اإلشارة اىل أن الهيئات اإلقتصادية ومساهمًة 
منها بإيجاد الحلول، أعدت خطة تعاف مايل وإقتصادي متوازنة 
وعادلــة وموثوقة، وهي تعتمد املرتكزات واملعايري املحاســبية 
واملالية واإلقتصادية العاملية وطبعاً الشفافية املطلقة، وتضمنت 
الخطة آليات فعالة لسداد الودائع للمودعني، 100 ألف دوالر وما 
دون، وفــوق الـ100 الف دوالر. وقد جرى يف هذا اإلطار، حوار 
إيجايب مع الرئيس ميقايت ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي 

حول الخطة«.
وختم: »نؤكد أن القطاع الخاص لن ييأس، ونحن نأمل خرياً بأن 
يكون العام 2023 عام التعايف والنهوض، ولعل ترســيم الحدود 
البحرية الجنوبية سيحمل معه كل خري للبنان. كام أننا نناشد كل 

القوى السياسية تسهيل إنتخاب رئيس للجمهورية«.      

{ ميقايت {

وقال الرئيس ميقايت: »إن الواقع االقتصادي اللبناين وفداحة 
االزمة املالية التي يعيشــها الوطــن والضغوطات االجتامعية 
الراســخة، تقف شاهداً عىل رضورة وأهمية وضع اسرتاتيجية 
ومــرشوع متكامل لتبنــي اصالحات بنيويــة تؤمن التعايف 
والنهــوض االقتصادي واالجتامعــي يف البلدان التي تعاين من 

اختالالت اقتصادية جمة مبا فيها بلدان منطقتنا العربية«.
وتابع: »ان هكذا مســار يســاهم يف اعادة النمو، كام توازن 
املؤرشات املاكرو-اقتصادية، وهام من القواعد األساســية يف 
إطالق حركة االستثامرات وتوفري فرص العمل واستعادة الثقة. 
هذا املسار هو بحاجة لدعم املجتمع الدويل ومؤازرته عرب االتفاق 
مع صندوق النقد الدويل الذي يقوم بدور محوري يف هذا السياق 

ملواكبة عملية االصالح والخروج األمن من األزمات املستفحلة.
وقال: »إننا عىل قناعة انه ال مخرج لألزمة االقتصادية النقدية 
الراهنــة من دون اقرار االتفاق النهــايئ مع صندوق النقد مبا 
يؤمن تدفق مداخيل بالعمالت األجنبية اىل لبنان، أكان من خالل 
صندوق النقد مبارشة أو من خالل الدول املانحة يف ما بعد، والتي 
لن متد يد املســاعدة إذا مل يكن هنالك مراقب دويل لإلصالحات 
أال وهو صندوق النقد.  كام أن ابرام االتفاق ســوف ميكن ايضا 
من وضع البالد عىل ســكّة النمو االقتصادي اإليجايب وأن يحد 
من الضغوط االجتامعيــة واالقتصادية التي تعاين منها األرس 

اللبنانية بشكل عام«.
وأكــد أنه »يف ظل النزيف الحاصــل يف املوجودات من النقد 
األجنبــي، عىل رغم تراجعه بشــكل الفــت يف الفرتة االخرية، 
ســنبقى ملتزمني من ناحيتنا باستكامل كل ما هو رضوري من 
اجــل إعادة لبنان، اىل خارطــة االتزان املايل والنقدي يف ميزان 
املدفوعات والحســاب الجاري، وإىل ضبــط العجز يف املوازنة 
وصوال إىل استدامة الدين العام. ان هذا النهج يتعزز عرب إنجاح 
املباحثات مع الصندوق والتي نعتربها فرصة مهمة واساســية 

للبنان واللبنانيني«. 
وقال: »بعدمــا توصلنا إىل »اتفاق عىل صعيد املوظفني« مع 
صندوق النقد الدويل يف نيسان املايض، يربز التحدي األكرب يف 
اســتكامل مختلف السلطات اللبنانية اقرار القوانني واالجراءات 
الواردة يف هذا االتفاق، من اجل ابرام االتفاق النهايئ مع مجلس 
إدارة الصنــدوق. إن هــذا االتفاق يفتح الباب نحو الحصول عىل 

التسهيالت املرجوة املبارشة ويحفز كذلك الدول والجهات املانحة.
أضاف: »متحورت هذه املتطلبات )Prior Actions( حول نقاط 

أساسية هي عىل النحو االيت:
- إقرار الحكومة لخطة التعايف من أجل تأمني معالجة كافة 
التشوهات املالية والنقدية واالقتصادية، وهي أقرت يف مجلس 

الوزراء.
- إقرار مجلس النــواب قانون تعديل الرسية املرصفيًة، وهو 
تطور أســايس يف سبيل تحسني الشفافية والحوكمة وقواعد 

االمتثال.
- مصادقة مجلــس النواب قانون موازنة العام 2022 إلعادة 
إرساء االنتظام املايل، علامً ان الربملان أقر، وإن متأخراً، مرشوع 

املوازنة يف الشهر املنرصم وأصبح نافذاً اليوم.
- انجاز الحكومة ملرشوع قانون إعادة هيكلة القطاع املرصيف 
بانتظار اقراره يف مجلس النواب ليك يســتعيد القطاع املرصيف 
عافيته، وهذه تشــكل الخطوة املحورية املنتظرة ملا تحمله من 

تحديات يف ظّل الخسائر الجمة يف القطاع املايل.
- انجــاز الحكومة ملرشوع قانون إعادة التوازن للقطاع املايل 

متهيدا القراره من مجلس النواب.
- العمل مع مجلس النواب القرار مرشوع القانون الذي ارسلته 
الحكومة الذي يضع ضوابط رســمية عىل التحاويل املرصفية، 

عىل امل ان تتكّثف الجهود من اجل اقراره يف وقت قريب«.
 وتابــع: »ان لبنــان ارزة خالدة، ومهــام عصفت فيه املحن 
واملصاعب، يبقى يختزن الكثري مــن الطاقات والقدرات والقيم 
واملــوارد البرشية وامليزات الجغرافية، ما ميكنه من اســتعادة 
عافيتــه ومكانته يف وقت يطــول ويقرص وفق قدرة مجتمعه 

السيايس عىل:
• اخذ العرب من األسباب العميقة التي أدت اىل هذا االنهيار

• إعادة الحوكمة وانتظام العمل الدميقراطي السليم
• محاربة الفســاد الســيايس واإلداري عرب تطبيق الدستور 

بروحيته ومدرجاته
• إعادة صياغة مفهوم ومستويات اعتامد التوافق يف املامرسة 

للدميقراطية
• تفعيل مؤسسات الدولة وحاميتها من النفوذ السيايس

• اعتــامد وتطبيق مجموعة اإلصالحات املنوه عنها والواردة 
يف معظــم التوصيات واملباحثات التي جرت مؤخرا مع الجهات 

الدولية من دون تردد«.
وقال: »ان القطاع املرصيف اللبناين، والذي عرف سنوات حميدة 
عىل فرتة طويلة من الزمن، يعاين اليوم من أزمة قاسية وخطرية 
بحيث ينبغي تصافر جهود كل الســلطات السياســية والنقدية 
واملرصفية من اجل احتواء االختالالت القامئة والنهوض بالقطاع 
نحــو التعــايف والخروج من كبوته الحاليــة«، مضيفا »وال بّد 
من التذكري، أن القطاع املرصيف اللبناين شــكّل العمود الفقري 
لالقتصاد اللبناين عىل مــدى العقود الثالثة املاضية وذلك قبل 
اندالع األزمة املالية األخرية. فقد ســاهم القطاع املرصيف بشكل 
فّعــال يف تكوين الناتج املحيل اإلجاميل وبالتايل الدخل الفردي 
والــذي بلغ 8،000 دوالر قبيل األزمة األخرية ما وضع لبنان بني 
البلدان املتوسطة الدخل عاملياً )Middle Income Nations( ، ووّفر 
القطاع املرصيف ما نسبته 60% من االحتياجات التمويلية للقطاع 
العــام، و50% من متويل التجارة الخارجية، باإلضافة إىل متويل 
القطاع الخاص مبحفظة تســليفات إىل الناتج املحيل اإلجاميل 
تجــاوزت عتبة الـ100%، ناهيك عن توظيفه ما يقارب 26,000 
موظــف من ذوي املهــارات العالية، يشــكّلون مدماك الطبقة 

الوسطى يف لبنان«.
وتابع: »اال ان القطاع املرصيف ليس مبنأى عن محيطه. عندما 
ترّدت األوضاع االقتصادية العامة وزادت املخاطر السياسية يف 
البلد، كان ال بد ان تتأثر  الظروف املالية والنقدية ســلباً ويكون 
لها انعكاس مبارش عىل الرشوط التشــغيلية للقطاع املرصيف 

اللبناين«.
وقــال: »الواقع أن االزمة الراهنــة والتي يعاين منها القطاع 
 systemic( املــرصيف منذ ترشين األول 2019، هي أزمة قطاعية
crisis(، تعــود جذورها اىل أوضاع اقتصادية غري منتظمة واىل 
ماليــة عامة واهنة يف ظــّل تعرض ملحوظ مليزانيات املصارف 

ملخاطر القطاع العام«.
ولفــت اىل ان »عمق االزمة التي مير بهــا االقتصاد اللبناين 
وتشــعّبها يستوجبان قرارات شجاعة وقوانني إصالحية إلعادة 
هيكلة القطاع املرصيف ليصبح يف وضع ســليم بعد عقود من 
السياســات االقتصادية واملاليــة الخاطئة او غري املتوازنة. هذا 
مــا ورد يف صلب مرشوع قانون إعادة هيكلة القطاع املرصيف 
عىل مستوى اإلطار التنظيمي، حيث برزت أهمية متتني القطاع 
املرصيف بجهود إعادة الهيكلة لتعزيز وضعيته املالية وحوكمته 
وقدرته عىل مواجهة الضغوط يف ســبيل اعادة دوره املميز يف 

االقتصاد اللبناين«.
وقال: »ال بد يف الختام من التذكري بأن هناك خيارين متاحني، 
الخيــار األول الــذي يجب تجّنبه بكل الطرق يتمّثل بســيناريو 
املراوحة والجمود والالاصالح والذي قد يؤدي يف نهاية املطاف 
إىل »الليلرة« املطلقة، يف حني أن الخيار الثاين يقوم عىل إعادة 
هيكلة منتظمة وفق برنامج إصالحي مع صندوق النقد الدويل 
من شــأنه أن يكون املفتــاح للتصحيح الرضوري للوضع املايل 

بشكل عام.
وتابع: »باختصار، الخروج من املأزق يجب أن يكون عن طريق 
حّل عام وتسوية عامة تنطوي قبل كل يشء عىل انتخاب رئيس 
للجمهوريــة يف أرسع وقت ممكن وتشــكيل حكومة جديدة 
واالرساع يف عجلة اإلصالحات املنشودة وإبرام اتفاق نهايئ مع 
صندوق النقد الدويل وبالتايل الحصول عىل املســاعدات الدولية 
املوعودة، وذلك يف ســبيل احتواء املخاطر الكامنة حالياً كرشط 
مسبق ألي نهوض اقتصادي مرجو عىل املدى املتوسط والطويل«.

وختم: »اعتقد التعايف والنهوض ســيكونان اقرب بكثري  مام 
نتصور. هذه السنة حقق االقتصاد اللبناين منوا بنسبة اثنني يف 
املئة، وينتظر ان يكون النمو العام املقبل 3 ونصف يف املئة وسنة 
202٤ خمسة يف املئة. نحن من الدول واالقتصاديات التي ستنمو 
رسيعا وسنقدم درسا يف كيفية التعايف بعد االزمة الكبرية التي 

حصلت«.

ــــــة ـــ ـــ ـــ ــــــة ومالّي ـــ ـــ ـــ ــــــخصّية مصرفّي ـــ ـــ ـــ ــــــن 500 ش ـــ ـــ ـــ ـــر م ـــ ـــ ـــ ـــ ـــور أكث ـــ ـــ ـــ ـــ ـــادي 2022« بحض ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــروت االقتص ـــ ـــ ـــ ــــــدى بي ـــ ـــ ـــ ــــــح »منت ـــ ـــ ـــ ــــــة افتت ـــ ـــ ـــ ـــارف العربّي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــاد املص ـــ ـــ ـــ ـــ اتح
ــــــام 2023 ـــ ـــ ـــ ــــــي الع ـــ ـــ ـــ ــــــام 2022 و 3,5% ف ـــ ـــ ـــ ــــــي الع ـــ ـــ ـــ ــــــو 2% ف ـــ ـــ ـــ ــــــبة النم ـــ ـــ ـــ ـــد ونس ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــدوق النق ـــ ـــ ـــ ــــــع صن ـــ ـــ ـــ ــــــاق م ـــ ـــ ـــ ــــــن دون االتف ـــ ـــ ـــ ــــــرج م ـــ ـــ ـــ ــــــي : ال مخ ـــ ـــ ـــ ميقات

ــاد أعـــاد ــحـ ــار« : االتـ ــ ــدي ــ ـــ »ال ــّتـــوح لـ فـ
بــــيــــروت كـــعـــاصـــمـــة لـــلـــمـــؤتـــمـــرات

يف لقــاء للديار مع امني عام اتحــاد املصارف العربية 
وسام فتوح قال ردا عىل سؤال حول اعادة االتحاد بريوت 
كعاصمــة للمؤمترات :نعم، هذا املؤمتر الذي ينعقد اليوم 
يف فندق الفينيســيا اكرب دليل عىل ذلك يف ظل الحضور 
املتنــوع خصوصا من اخواننا العرب الذين حرضوا من كل 
الدول العربية تقريبا كام رشفنا سعادة السفري السعودي 

بحضور هذا املؤمتر.
من املعروف انه يف هذا الوقت من كل سنة نعقد مؤمترنا 
يف 2٤ و25 من شهر ترشين الثاين من كل عام يف بريوت 
بالرغم من كل الظروف والضغوطات التي وقعت وقد قمت 
بجولة عىل الكويت وســلطنة عــامن واالمارات العربية 
وغريهــا من الدول العربية وذلك لحشــد هذا العدد الكبري 
بعد غياب بسبب جائحة كورونا وهذا دليل عىل الثقة التي 
يتمتع بها مؤمترنا وانشاءالله فان مؤمترنا املقبل سيكون 

يف شهر اذار 2023 يف الرياض.
وقد عقدنا هذا املؤمتر بعد غياب بسبب كورونا مع العلم 
ان بــريوت هي فعال محبوبة ومل يرفض احد املجيء اليها 
لحضور هذا املؤمتر مع العلم ان العوائق ملجيء االشخاص 
هــي من الحكومات التي نحرتمها لكننا نعمل عىل ازالتها 
لتعود بريوت ســت الدنيا ومن املتوقع ان يرتجم ذلك يف 
املؤمتر املقبل الذي ســنعقده يف ترشين الثاين من العام 
املقبــل الذي يصادف مرور 50 ســنة عىل انشــاء اتحاد 

املصارف العربية.
وعــن الحضور املرصيف اللبناين قال فتوح :هذا طبيعي 
لقد دعيناهم ولبوا النداء بعد غياب عن الســاحة املرصفية 
العربية الن املصارف اللبنانية هي مع املودع وليست ضده 
واملشــكلة هي بني املرصف والدولة التي ترفض رد ديونها 
للمصــارف ولكن املودع يريد وديعته وليس مســؤوال عن 
السياسات االئتامنية للمصارف مع العلم ان 70 ملياردوالر 

موجودة مع الدولة.
واكد فتوح عىل الحضور العريب الشامل مع عدا البعض 

منهم.

فتوح شقري طربيه الصباح ميقايت

الحضور يف املنتدى
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رقم الربيد املضمون

RR217162524LB

RR210547193LB

RR217162232LB

RR210544740LB

RR217163666LB

RR217161617LB

RR210547644LB

RR210541156LB

RR210547635LB

RR210299085LB

RR210299797LB
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RR217162436LB

RR210547349LB

RR217161183LB

RR210541403LB

RR217161943LB

RR217161339LB
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RR210546564LB

RR210546082LB

RR217161020LB
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RR217162453LB
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RR210299973LB

RR217162820LB

RR217160041LB

RR210547065LB
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RR210544617LB
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RR217161016LB

RR210545008LB
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RR217163785LB

RR210542355LB

RR210546414LB
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RR210543585LB

RR210546431LB

RR217161838LB

RR217161563LB

RR210541876LB

RR210549061LB

RR210546175LB

RR210544078LB

RR210546286LB

RR210543205LB

RR217161841LB

RR217162379LB

RR210546621LB

RR210546476LB

RR217161435LB

RR217161705LB
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RR217160863LB

RR210545263LB
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RR210546493LB

RR210546635LB
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RR210543276LB

RR210544855LB

RR210547009LB
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RR210548928LB

RR210546198LB

RR210542390LB

RR210542253LB

RR217163122LB

RR210544055LB
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رقم املكلف

879

905

1056

2203

2295

2684

2706

3222

3753

3906

4942

5645

5712

6127

6360

6556

6666

6712

6797

6935

7090

7144

31562

52509

53368

58026

69679

72335

78885

88066

90222

96705

98555

106945

109283

112410

112422

115175

127063

131807

149054

151043

181684

183193

184183

184442

188310

189062

189126

189860

190629

190995

191488

192158

198403

203628

203895

205138

205532

206115

210814

217957

219787

220097

225715

226464

234400

235715

240485

242112

242940

252841

257066

265174

268364

276108

281388

294046

296195

296373

299447

299623

299633

302446

305905

315941

319900

354036

356833

360363

386522

467186

469748

475237

479078

515161

527682

556088

568647

632508

632526

651075

675996

717261

729228

730475

755432

777408

780130

927895

935937

961116

978494

996791

1009290

1040817

1089255

1095489

1099183

1101419

1101431

1101446

1153918

1167098

1172682

1174064

1198437

1222521

1223960

1223967

1247559

1266636

1271057

1317574

1333414

1348667

1350629

1352652

1363627

1363632

1363657

1364572

1367566

1373432

1378171

1386834

1393690

1418915

1418949

1422570

1425970

1427999

1428131

1447983

1457510

1458789

1484178

1487396

1487525

1491249

1491314

1492943

1495088

1503559

1524167

1550731

1564115

1565264

1565269

1566263

1568133

1579725

1585391

1606873

1614667

1620215

1623188

1626296

1627729

1634658

1634695

1638575

1660137

1673902

1686212

1709215

1733406

1739237

1739246

1766499

1768941

1768945

1774604

1779992

1787840

1799549

1801610

1806908

1812867

1821483

1829689

1832511

1859783

1874162

1882349

1885813

1885819

1890445

1893702

1904988

1907602

1913795

1924939

1933581

1934976

1968420

1978423

1979589

1981718

1981868

1985392

1991735

اسم املكلف

اكتوياريال ماركتنغ كونسالتنت )اوف شور( ش.م.ل

اورينت ترايد رسفيس )اوف شور(

رشكة املشاريع اللبنانية لالقتصاد واالمناء - ليدرز

رشكة مربلو انرتناشيونال ش.م.ل )اوف شور(

رشكة سينا تكس

الرشكة الوطنية لالمناء هولدنغ ش.م.ل

رشكة امكو انرتناسيونال ش.م.ل

سامليا تكنيكل رسفيسز انرتناشونال ش.م.ل )اوف شور(

رشكة سيكو ش.م.ل

الرشكة العربية لالستشارات ش.م.ل )اوف شور(

رشكة مانتا ش.م.ل

رشكة ترايتون ش.م.ل اوف شور

فرنساد للتسويق والخدمات االستثامرية اوف شور

رشكة بيميت ش.م.ل

رشكة املنتجات البرتولية ومشتقاتها - اوف شور

رعد غروب )هولدنغ( ش.م.ل

رشكة السعادة هولدنغ ش.م.ل

اراكس لالستثامرات اوف شور ش.م.ل

رشكة ويسكو ش.م.م

رشكة يس.يس.اف هولدنغ لبنان ش.م.ل

الرشكة الوطنية الدارة حرص االعالنات هولدنغ )ش.م.ل(

رشكة انتيكا ش.م.ل اوف شور

ميشال انطوان ملكان

رشكة االسواق الوطنية اللبنانية

ماكواي بريوت ) اوف شور( انك ش.م.ل

مدناي هولدنغ ش.م.ل

ليفانت ام

رشكة حرب هولدنغ ش.م.ل )رشكة قابضة(

جوزي وانطونيو وميشال الهاشم

محي الدين محمد عيل الخيمي

عبد القادر محمود الصغري

الكادينزا ش.م.ل )هولدنغ(

رشكة سوجيفال ش.م.ل هولدنغ

هشام عزت جارودي

رشكة كريستال شيبيغ ش.م.ل اوف شور

بروفاك ب.ر.ك هولدنغ ش.م.ل

بروفاك س.ل.ي هولدنغ ش.م.ل

رشكة تزريل هولدنغ ش.م.ل

ترايد لينك )اوف شور( ش.م.ل

رشكة دهارما هولدنغ ش.م.ل

الكرتو للصناعات ش.م.ل )رشكة محصور نشاطها يف الخارج(

ساب فور

ياك  ش.م.ل اوف شور

اوتو - بارتس ماركتينغ اند مانجمنت كونسلتنغ ش.م.ل - اوف شور

دورنيه لوفتفارت للرشق االوسط ش.م.ل )قابضة(

رشكة واتر انفستمنت نتوارك )وين( بروكوم كندا ش.م.ل - اوف شور

دياديم تريدنغ ش.م.ل.)اوف شور(

رشكة يس جي اي آي ميدتريانيان اند ميدل ايست هولدنغ ش.م.ل

سامرت غروب ش.م.ل

رشكة مناء لالستثامر ش.م.ل )هولدنغ(

غلوبال لينك فابننس ش.م.ل

رشكة أومياس ماركتينغ أند بيزنس ديفلومبنت )أوف شور(

الرشكة الدولية القابضة لالستثامرات االقريقية العربية ش.م.ل

حديقة انفستمنت هولدنغ ش.م.ل

مينا هولدنغ ش.م.ل. )رشكة قابضة(

رشكة التخطيط واالمناء ) اوف شور (

رشكة » فيمدرا  ش.م.ل - هولدينغ - » 1998

يونايتد ستيل كومباين ش.م.ل )اوف شور(

اي غايد انرتناشونال ش.م.ل اوف شور

بستنت ش.م.ل اوف شور

بالكستون ش.م.ل هولدنغ

ووتشتاور ديفللومبانت غروب ش.م.ل اوف شور

اف اند يب انك -قابضة ش.م.ل

رشكة اوبسو مانيجمنت ش.م.ل اوف شور

املستشارون واملروجون الدوليون ش.م.ل اوف شور

سرتيبلينغ اند بك - هولدنغ

فكتوريا هولدنغ ش.م.ل

مرص للكيامئيات والتجارة اوف شور ش.م.ل

ايكولو ليمتد اوف شور ش.م.ل

جيفي فيليب اوف شور ش.م.ل.

طريف احمد راتب ناصيف

محمد عاصم جميل العويني

جودة غروب اوف شور ش.م.ل

رشكة اسود غروب هولدنغ ش.م.ل

رشكة االنظمة الهندسية املحدودة اوف شور

ابراهيم محمد عيل ابراهيم رضوان

منتجات التغذية الحديثة ش.م.م

دورا )اوف شور( ش.م.ل.

كارات هولدنغ ش.م.ل.

مايتي يونغ كوميوتر غروب هولدنغ ش.م.ل

سيفنسيز برتوليوم اوف شور

Saika Groupe sal off shore)سايكا غروب ش.م.ل )اوف شور

برتوليوم اند ناترشال ريسورسز كومباين ش.م.ل.اوف شور

باور انفست ش.م.ل اوف شور

سليم سيدي انرتناشونال ش.م.ل.اوف شور

مدماك هولدنغ ش.م.ل.

يس لكشوري ش.م.ل )اوف شور(

سات لينك ش.م.ل

واب- وارد اراب بروجكت ش.م.ل اوف شور

سبكرتوم انفستمنت غروب ش.م.ل هولدنغ

عامد كامل الشالح

رشكة مار ماريس انرتناسيونال ش.م.ل اوف شور

روفودا

املكتب االستشاري لالعامل ش.م.ل اوف شور-باب

رشكة ادرياتيك انرتناسيونال ش.م.ل.)اوف شور(

Triangle business group.ترينغل بزنس غروب )قابضة(ش.م.ل

ميغاترايد انرتناشيونال ش.م.ل اوف شور

ريكاردوس حنا رحمة

يف اتش انرتناشونال مانجمنت اند ماركيتنغ ش.م.ل اوف شور

الرشكة العراقية لخدمات الحج والعمرة والسياحة الدينية اوف شور

الرشكة العراقية لخدمات االعامر ش.م.ل اوف شور

يللو كونتانتس ش.م.ل اوف شور

مروان فؤاد االبيض

سامرت ترايدنغ كوربوريشن اوف شور ش.م.ل

ميديا انرتناسيونال ش.م.ل اوف شور

رشكة شاركان تيليكوم ش.م.ل اوف شور

بروكيورمنت اند ديفيلومبنت سريفيسز ش.م.ل اوف شور

دي اند يس انرتناشيونال ش.م.ل اوف شور

سيسكريبت ش.م.ل اوف شور

وافاركو ش.م.ل

التطوير للنقل العام والسفر والسياحة اوف شور ش.م.ل

رشكة زيدان كومباين ش.م.ل )اوف شور(

الرشكة العاملية للموارد الطبية ش.م.ل اوف شور

EL MARMAR ش.م.ل اوف شور

انرتناشونال بزنس ترايدنغ -اي يب يت ش.م.ل اوف شور

بتول هولدنغ ش.م.ل

بريوت سبورتس رسفيسز اوف شور ش.م.ل

غلوبال مينريال ترايدينغ ليمتد ش.م.ل رشكة قابضة

اي اي اس غروب اوف شور

هرياكليس انفستمنتس ش.م.ل هولدنغ

يونيست انفستمنتس ش.م.ل هولدنغ

مركور انفستمنتس ش.م.ل هولدنغ

C and F Holding رشكة

اف  اند اف انرتناسيونال ش.م.ل

رشكة محمد الطبيب ش.م.ل )اوف شور(

رشكة السعفة الفضية للتجارة العامة ش.م.ل اوف شور

United Telecom Services UTS SAL

مانجمنت كونسلتنتز رسفيسز -لبنان اوف شور ش.م.ل

كومو هولدنغ ش.م.ل هولدنغ

ازور هولدنغ ش.م.ل هولدنغ

رشكة مجموعة فنون العرب ش.م.ل اوف شور

بوابة بريوت هولدنغ ش.م.ل

فايزا انرتناسيونال ش.م.ل اوف شور

METAL STAR TRADING CO. SAL OFF SHORE

BLINK ش.م.ل )اوف شور(

محمد معروف العيتاين

مارشيه كوم ش.م.ل )اوف شور(

رشكة اتكو للهندسة والتجارة واملقاوالت ورشكاه ش.م.ل)اوف شور(

رشكة نور العقارية لالستثامر ش.م.ل. )اوف شور(

رشكة كابيتال بالس لالستثامر والتطوير ش.م.ل هولدنغ

WND TELECOM OFF SHORE SAL

رشكة ديفينا دار ش.م.ل )اوف شور(

EQUILIBRE SAL OFF SHORE

SAUDI Marketing &Trading sal Holding Company

الباريال ارجنتينا ش.م.م

انرتناسيونال مانجمت رسفيزس IMS ش.م.ل)اوف شور(

رشكة ه.ر.ت.انرتناشونال كوربورايشون ش.م.ل )اوف شور(

هوفر اكسربيس ش.م.ل اوف شور

موديول انرتناشيونال ش.م.ل اوف شور

بيضون املحدودة ش.م.ل)اوف شور(

التجهيزات والخدمات الطبية ش.م.م

بغاصاو ش.م.ل )اوف شور(

هكوم هولدنغ ش.م.ل

بريوت الدولية للصناعة البحرية والتجارة ش.م.م

ام.يس.يس.لالمناء الدولية ش.م.ل )اوف شور(

ليبرييت كونسرتاكشن ش.م.ل )اوف شور(

أ.ف.أ ش.م.ل اوف شور

سري هولدنغ ش.م.ل

تايم لس ديزاين ش.م.ل)اوف شور(

رشكة الرشق ش.م.ل )اوف شور(

انرتناشونال بيزنيس سوليوشن )هولدنغ(

رشكة جي.اتش.انرتفينيش ش.م.ل )هولدنغ(

القمح الفرنيس ش.م.ل)اوف شور(

يرشطي ترايدنغ انجينرينغ ش.م.ل اوف شور

رشكة فونيكس نيوتك اوف شور ش.م.ل.

فلولس لالستشارات ش.م.ل )أوف شور(

اوربت الخليج هولدنغ ش.م.ل

ديفانس لوجيستكس انرتناشونال ش.م.ل اوف شور

ينايتد سرتيم ش.م.ل اوف شور.

انتل ديفانس كونرتاكتور ش.م.ل اوف شور

براند الونج اوف شور ش.م.ل

غولف ميد )هولدنغ( ش.م.ل

رشكة بروفيجني ش.م.ل - اوف شور

دارين حسن كرسوان

املركز التجاري العاملي ش.م.ل اوف شور

يك ام اتش ش.م.ل اوف شور

غدير ورشكاها هولدنغ ش.م.ل

يونيفرسال نولدج سوليوشنز -يو كيه اس )اوف شور(ش.م.ل

كواتروا الدولية ش.م.ل اوف شور

رشكة اورينت برتوليوم هولدنغ ش.م.ل

j k a ش.م.ل اوف شور

رشكة رويال انرتناشونال ال.اس ش.م.ل )اوف شور(

رشكة مايندفيلد سوليوشنز ش.م.م

رشكة اتش اف رشودر ش.م.ل اوف شور

رشكة مجموعة الرشق االوسط السترياد االخشاب ش.م.ل اوف شور

رشكة اس تو ام غلوبال ترايدينغ اوف شور ش.م.ل

رشكة ليفنغ انترييورز ش.م.ل اوف شور

اوفرسيز انليميتد انفستمنت ش.م.ل اوف شور

ستافورد ش.م.ل رشكة قابضة

wORLD WIDE FOR INDUSTRY SAL OFFSHORE

افنان ش.م.ل هولدينغ

االهلة ش.م.ل هولدينغ

رشكة جي يت يس ش.م.ل اوف شور

ك.د.ا.م.ا.ي ش.م.ل اوف شور

اوتافا ش م ل اوف شور

ويكيد وينغز ش م ل هولدنغ

 رشكة امربس الدولية ش.م.ل. هولدنغ

يونيفرسال انرجي ش م ل

مرتو للتجارة ش.م.ل اوف شور

Societe International D equipement Auto S.A.L Off-Shore

 سوفت وان ليبانون اوف شور ش.م.ل

رشكة بريوت انرت بروغرمز ش.م.ل اوف شور

كابيتال لالستشارات واملقاوالت ش م  ل اوف شور

اي عجه غروب ش م ل

رشكة تالينتس مانجمنت ش م ل اوف شور

رشكة اي ان يت يس ش م ل اوف شور

رشكة نيكسجني ش م ل اوف شور

ترانس كونتننتس هولدنغز ش م ل هولدنغ

حمد محمد الوزان واوالده لألسمدة اوف شور ش م ل

S A M I ش م ل اوف شور

اوربت اف اكس ش.م.ل. ) اوف شور(

رشكة العمليات العابرة للقارات والخدمات العامة اوف شور

مجموعة النجوم ش م ل هولدنغ

وزين للتجارة ش م ل  اوف شور

يونايتد بروكورمنت اند اكسبورت لوجيستيكس ش م ل اوف شور

رشكة ساري الخازن للهندسة والتصميم ش.م.ل

رشكة جينيليك ش م ل اوف شور

رشكة قمر لالستثامر ش م ل هولدنغ

فايتلتي ميدل ايست ش م ل اوف شور

ب أ هولدنغ ش م ل

رشكة املرايا غروب اوف شور ش م ل

رشكة كهربا انجينريينغ ش م ل اوف شور
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RR210541828LB

RR210546374LB

RR217162285LB

RR210546754LB

RR210544206LB

RR217161546LB

RR210548980LB

RR217161285LB

RR210543449LB

RR217163136LB

RR217160007LB

RR210541981LB

RR210549000LB

RR217163096LB

RR210548021LB

RR210543090LB

RR210542077LB

RR210544339LB

RR210549279LB

RR210544166LB

RR217161807LB

RR210541111LB

RR217161271LB

RR217163723LB

RR210299681LB

RR210546119LB

RR217160276LB

RR210547255LB

RR210546290LB

RR210545039LB

RR210547264LB

RR217162475LB

RR217163153LB

RR210299995LB

RR210549512LB

RR210299925LB

RR210546269LB

RR210544532LB

RR217160302LB

RR210542275LB

RR217161665LB

RR210541125LB

RR217163670LB

RR210543038LB

RR210542050LB

RR210546096LB

2609383

2613920

2638471

2640057

2643541

2645259

2647798

2647801

2647804

2669521

2672132

2678960

2678963

2679352

2679850

2687029

2687895

2722852

2725011

2728624

2730873

2748471

2754054

2775932

2788519

2802492

2807650

2825701

2852743

2853138

2856095

2872294

2872948

2880334

2882180

2882507

2906252

2906355

2912663

2913172

2914892

2925523

2957379

2974950

2993890

3010683

3043739

3055786

3072342

3123244

3133606

3151066

1999719

2001205

2001341

2018702

2025136

2028442

2028614

2033480

2055837

2064763

2093947

2112247

2129890

2156297

2156730

2169971

2186986

2187898

2190008

2195996

2219195

2222237

2224241

2238094

2297154

2380665

2383581

2410567

2410658

2417710

2424063

2426308

2428934

2430857

2433674

2434641

2435254

2439710

2445338

2448785

2484481

2505213

2505215

2524767

2539692

2558471

2560583

2561043

2561997

2563340

2575525

2581125

2584862

2588425

2589628

2592282

2603089

2606503

تقال انرتناشيونال اوف شور ش.م.ل

ميسون هولدنغ

ستايل اتوليه غروب اوف شور ش.م.ل

ASIAN FINANCIAL AND CONSLTING AFAC SAL

اتلنتيك غروب ش.م.ل

اوبتياميزد نتووركس ميدل ايست ش.م.ل اوف شور

ا.ب.يب هولدنغ ش.م.ل

ب.ج.ه فور ريل استايتس ديفالومبنت هولدنغ

ب.ج.ه.فور ترايدنغ هولدنغ ش.م.ل

لينغوا فايف ش.م.ل اوف شور

بيوند ديزاين اند كونسولتنيس )اوف شور(ش.م.ل

اتش اي اي هولدنغ ش م ل

اتش اي اي اوف شور ش م ل

ار- دبليو يت ش.م..ل اوف شور

هوريزون ديفولومبنت انرتناشونال اوف شور ش.م.ل

بوراين انرتفود لبنان اوف شور ش م ل

SWISS LEBANESE CAPITAL ش.م.ل اوف شور

MEDMAT HOLDING

باراغون كاتريينغ )اوف شور ( ش م ل

CAFFEINE ش.م.م

اوفريت انفستمنت هولدنغ ش.م.ل

يل ديليس بيلج ش م ل

Allied Engineers & Contractors )AEC( SAL

رشكة اتراكون )اوف شور( ش.م.ل

ارو انفست هولدنغ ش.م.ل

رشكة شامس للتقنية أوف شور ش.م.ل

ذي هري افينيو باي ستيف ش.م.م

سوما اركتكتس ش.م.ل

دار البينة اوف شور ش.م.ل

ج ت م غلوبل ش.م.ل )اوف شور(

رشكة ميغا آد ش.م.ل )اوف شور(

ورد وايد ديفنس - ش م ل )اوف شور(

رشكة توبنت ال ب ش م م

رشكة التعهدات والخدمات املتطورة )اي يس اس ( ش م م

ALTA GROUPE SAL OFF SHORE

اللبنانية العراقية ش.م.ل اوف شور

رشكة اندروايف انفستمنت اوف شور ش م ل

ميندفيلد ديجيتل ش.م.ل.

اكويرا اوف شور ش.م.ل.

EDIFICE S.A.R.L اديفيس ش.م.م

غلوبل غيت ميديات ش.م.م.

ياقوت لبنان ش.م.ل )اوف شور(

توب ترايدر ش م م

امليرتاس ش.م.ل )أوف شور(

بية مقاولون عامون ش.م.ل أوف شور

اي.يس.يت انرتناشونال ش.م.ل. اوف شور

ZONEGRUN ش.م.ل. اوف شور

تن براندز العلمية للتجارة ش.م.ل. اوف شور

 KONSTRUX International كونسرتاكس انرتناشــيونال ش.م.ل. اوف شــور

S.A.L OFFSHORE

غلوبل اوتوموتيف سورسز اوف شور ش م ل

Gamiks S.A.L OFFSHORE

ايريس انرتبريزس ش.م.ل. اوف شور

BIO INVEST SAL HOLDING

روان ش م ل اوف شور

كوسميك كودس ش م ل اوف شور

كوانتوم ش.م.ل اوف شور

زيناتات اوف شور  ش م ل

يت.ال.يس هولدنغ ش م ل

نوفاريتش اوف شور ش م ل

 رشكة مجموعة اوبريشنز اوف شور ش.م.ل

رشكة الرافدين للتجارة العامة ش م ل اوف شور

فوتو كادو ش م م

نابكورب اوف شور ش م ل

ابحاث االعامل ش م ل اوف شور

TRADE ALLIANCE INTERNATIONAL SAL OFF - SHORE

رشكة ماردين لالستثامر الدويل اوف شور ش.م.ل

مصنع املتحدة يونايتد للزخرفة الخشبية واملعدنية )ش.م.ل( اوف شور

امبرييكا لالستشارات ش.م.ل اوف شور

رشكة انكوستاس م اي  هندسة املنشآت البحرية ش م ل اوف شور

حنوش هولدينغ ش.م.ل

نيوانثى ش.م.ل

رشكة فاليينغ كاربيت ش.م.ل اوف شور

رشكة نركم ش م ل اوف شور

اطايب انفستمنت هولدينغ كومباين ش م ل )قابضة(

غلوبال فيزيون ش م ل اوف شور

بلو سكاي اوف شور ش م ل

ب.م.ا انرتناشيونال ش.م.ل هولدنغ

ىك.اتش ماناجمنت)هولدنغ(ش.م.ل

طوكيو للوساطه والخدمات التجارية - لبنان - ش.م.م

ان هاوس بروداكشن انرتناسيونال ش.م.ل اوف شور

رشكة مان - العربية النابيب الصلب ش م ل اوف شور

رشكة سو بروداكشن ش م ل اوف شور

SERTA TECHNOLOGIES S.A.L )مغفلة(

الباز هولدينغ

كرياتيف ايفنتس اوبرايشنس يس اي اوش م ل اوف شور

رشكة هوسبني ش م ل هولدنغ

رشكة يوكا ش م ل هولدنغ

رشكة السنايا للمعدات الفنية - لبنان ش م م

رشكة فقرا هولدنغز ش م ل قابضة

نري ايست منارة كومباين اوف شور ش م ل

اويل - غولد- كونسرتاكشن - انرتناشيونال بزنس اوف شور ش م ل

العنبس لالستثامر ش م ل هولدنغ

جزر القمر االستشارات والخدمات ش م ل اوف شور

تراينغل بيزنس غروب هولدينغ ش م ل

رشكة رايل بروغريس ش م ل اوف شور

رشكة مايكاتك اوف شور ش م ل

سونو العاملية ش.م.ل اوف شور

رينفون انرتناشونال ش.م.ل اوف شور

فيتارا ش.م.ل

غود ويل العقارية )اوف شور( ش.م.ل

غاوو 111 )هولدنغ(ش.م.ل

س.ي.غروب )اوف شور( ش.م.ل

كومفيرتايد ش.م.ل اوف شور

ان.يت.يس.ليميتد ش.م.ل اوف شور

سوما هولدنغ ش.م.ل

عاشور هولدنغ ش.م.ل

HKJ Automotive S.A.R.L

مدى انفزمتنت غروب ش.م.ل )اوف شور(

ليبان اكسبورت اوف شور ش.م.ل

يت اند آر ش.م.ل هولدنغ

تبدأ مدة االعرتاض املحددة بشهرين من اليوم التايل لتاريخ التبليغ
عن مدير الواردات باالنابة

فيكتوريا مقديس الياس
التكليف 525

وفيـــــــــــات

شــقيق الفقيــد املهندس فهد 
زوجته هدى شفرتي وولداهام: 

فارس ومرييام وعائلتاهام
املرحومــة  اوالد  شــقيقاته 

فيكتوريا ارملة جريس سعاده:
جو وماري روز وعائلتاهام

رميون  الدكتور  ارملة  جاندارك 
الشاميل واوالدها: 

كامل وزاهي ومايا وعائالتهم 
املرحومة سعاد زوجها املحامي 

الياس روفايل وولداه: 
وسيم وغسان وعائلتاهام 

ماري زوجة الدكتور جوزف ابو 
نهرا واوالدهام: 

زياد وساره وزينه وعائالتهم 

قيقانــو،  عائــالت  وعمــوم 
ســعاده،  شــفرتي،  محــروق، 
ابونهــرا  روفايــل،  الشــاميل، 
واملهجر  الوطن  يف  وانســباؤهم 
ينعــون إليكــم فقيدهــم الغايل 

املأسوف عليه املرحوم

املهندس

منر فارس قيقانو

املنتقــل اىل رحمته تعاىل يوم 
24 ترشين  فيــه  الواقع  الخميس 
واجباته  متمــامً   2022 الثــاين 

الدينية.
يحتفل بالصالة لراحة نفســه 
الســاعة الثالثة من بعد ظهر يوم 
االحد 27 الجاري يف كنيسة سيدة 

الخالص، جديتا البقاع
الدفن وبعده  قبل  التعازي  تقبل 
يف صالــون الكنيســة ابتداًء من 
الظهر  الحادية عرشة قبل  الساعة 

ولغاية الساعة الخامسة مساًء.

املجيدة  القيامة  رجاء  عىل  رقد 
املرحوم

ملحم ابراهيم املالح

مصانع  اصحاب  نقابة  )رئيس 
الرخام والغرانيت سابقاً(

زوجتــه املرحومة ماتيلدا فتنه 
السمراين

ابنته املرحومة جانني
بطرس  رجون  املرحومة  والدته 

بو عبود
ابناه املهنــدس ابراهيم زوجته 

كريستني الغزال وابنتيهام
املحامي عبودي

شــقيقه جورج زوجتــه لونا 
بوجوده وعائلتهام

اوالد شــقيقته املرحومة تريز 
زوجة املرحوم ميلو عبود ابو جوده 

وعائالتهم
تقبل التعازي اليوم الجمعة 25 
الساعة 11 حتى 6  ابتداء من  منه 
مساء يف صالة كنيسة مارتقال ـ 

جل الديب.

اعالن
انا املوقع ادناه شــحاده حسن 
بالــدوالين  امللقــب  الخلــف 
املدور،  السجل 70  اللبناين رقم 

ت:03/882980
انني مبوجب هذا  السند  اطلب 
العقاري  الســجل  امنــاء  من 
العقارية  املكاتــب  ورؤســاء 
عــدم  لبنــان  يف  املعاونــني 
الترصف بأية عقارات او اقسام 
اسمي  عىل  مســجلة  عقارات 
بيعاً او رهنــاً وعدم األخذ بأي 
ســند توكيل مزعــوم صدوره 
اية معامالت  امتام  عني وعدم 
عقارية عىل عقارايت يف لبنان 
دون حضوري شــخصياً علامً 
اننــي مل انظم ايــة وكالة او 
معاملة عقاريــة منذ اكرث من 

خمس سنوات.
شحاده حسن الخلف

لهواة  او  للجامعــات  للبيــع 

قديم  مختــر  االلكرتونيــك، 

 1920( وكهربــاء  الكرتونيك 

قدمية  معــدات  مع   )1972 ـ 

وارسار نادرة ت:78803805

ــــــــــــــــــــــــــ

مؤسسة التوفري:

قطع  انــواع  جميــع  مبيــع 

امامي  زجاج  صب  الســيارات 

الحدث  + خلفي مــع تصليح. 

قــرب كنيســة مارجرجــس 

ـ  ت:05/454693 

03/270453

اعالنات مبوبة

متفرقات

اكد الرئيس اإليــراين إبراهيم رئيــيس إّن »األعداء يعملون 
عىل وقف تجارة بالده وصادراتها بفرض العقوبات وتوجیه 
التهديدات«، مؤكداً أّن صادرات إيران النفطية وغري النفطية مل 

تتوقف، عىل الرغم من فرض الحظر.
رئييس، ويف كلمة خالل زيارة إىل مدينة إسالمشــهر يف 
محافظة طهران، توجه إىل أمــريكا وحلفائها قائالً: »فلتعلم 
أمريكا وحلفاؤها أنّهم ســينالون صفعة شــديدة من الشعب 
اإليراين، فشعبنا هو من منع األعداء من تحقيق أهدافهم خالل 
األعوام األربعني املاضية، وهو من أفشل الفتنة وأعامل الشغب 
األخرية يف البالد. وعىل الرغم من العقوبات والضغوط، ال تزال 
إيران تتطور يف مجاالت العلم واالقتصاد واملجاالت األخرى. هذا 
التطور يثــري غضب العدو الــذي يعتقــد أّن بإمكانه إيقاف 

صادراتنا النفطية وغري النفطية عر الضغوط والعقوبات«.
وأضاف أّن »األعداء أرادوا تطبيــق املخططات التي نفذوها 
يف بلدان أخرى، ولكنهم فشلوا يف ذلك«. وتابع قائالً:« اعلموا 
أيّها األعداء أّن الشــعب اإليراين سيجعلكم تندمون، وسيفشل 
مخططاتكم«.واعتــر الرئيس اإليراين أّن »ما جعل مســاعي 
العدو فاشــلة، رغــم كل املؤامرات التي حاكها ضد الشــعب 

اإليراين، هو حضور الشعب وثقافته وفكره واعتقاده«.
وتابع أّن »العدو بات يستهدف نشاط إيران االجتامعي. لذلك، 
يجب الحفــاظ عىل األوارص الثقافية بــني مختلف القوميات 

لضامن التعايش السلمي«.
يف غضون ذلك قال املفوض الســامي لحقوق اإلنسان يف 
األمم املتحدة، فولكر تورك، إّن 14 ألف شــخص، بينهم أطفال، 
اعتقلوا يف إيران خــالل االحتجاجات التي تشــهدها البالد، 
وطالب طهران بوقف »الحملة الدموية« عىل املتظاهرين، يف 
حني أعلن مسؤول إيراين أن 50 رشطيا ُقتلوا يف االحتجاجات 

الجارية يف البالد.
وامس عقدت دول مجلس حقوق اإلنســان الـ 47 اجتامعا 
طارئــا للبحث يف »تدهور وضع حقوق اإلنســان« يف إيران، 
بطلب من أكــرث من 50 دولة عضوا يف األمم املتحدة ومببادرة 

من أملانيا وآيسلندا.
ونظر املجلس يف تشــكيل لجنة جديــدة لتقيص الحقائق 
والتحقيــق يف »االنتهاكات« منذ انــدالع موجة االحتجاجات 
يف أعقاب وفاة الشــابة الكردية مهسا أميني )22 عاما( أثناء 

احتجاز الرشطة لها يف 16 أيلول املايض.
وتحولت املظاهرات ضد وفاة مهســا أميني مع الوقت إىل 
احتجاجات ضد السلطة، غري مسبوقة بحجمها وطبيعتها منذ 

الثورة اإلسالمية عام 1979.
وقال تــورك للصحفيني إنه عقد اجتامعني مع الســلطات 
اإليرانيــة وعرض الذهــاب إىل إيران، وتعزيــز وجودهم يف 
طهران بسبب عدم وجود مكتب ملجلس حقوق اإلنسان هناك، 

لكنه حتى اآلن مل يتلق أي جواب.
ودعــا تــورك إىل وضع حّد ملــا وصفه باالســتخدام غري 
الرضوري وغري املتناســب للقوة، واعتر أن هناك أزمة شاملة 
لحقوق اإلنسان يف إيران، معربا عن قلقه مام وصفه بالزيادة 

املقلقة لعمليات اإلعدام.
وأضاف أن »األســاليب القدمية وعقلية الحصانة لدى من 
ميارسون السلطة ال تنجح. يف الواقع، هي فقط تجعل الوضع 
أســوأ«، وقال إن نحو 14 ألف متظاهر سلمي أوقفوا حتى اآلن 

بينهم أطفال، مام يشكل »رقام صادما«.
وقد أكدت وزيرة الخارجية األملانية أنالينا بريبوك أنه »يجب 
محاسبة املســؤولني عن أعامل العنف ضد متظاهرين سلميني 

من الرجال والنســاء واألطفال« يف إيــران، معترة أن طهران 
تنتهك حقــوق املواطنني يف حرية التعبــري عن الرأي وحرية 

التجمع.
وقالت الوزيرة إنه يجب أال يشــاهد العــامل، وهو مكتوف 
األيدي، الطريقــة التي »يتم بها قتل أشــخاص وأمهات وآباء 
وأخــوات وأخوة وأطفــال أبرياء«، ودعــت إىل إجراء تحقيق 

مستقل للوضع يف إيران، من خالل خراء أممني.
يف املقابل قالت ممثلة إيــران يف املجلس إن الدول الغربية 
تفتقد إىل الصــدق األخالقي النتقاد طهران، ووصفت النقاش 
بأنه »مشــني وصادم«، ورفضت جميــع االتهامات وهاجمت 
أملانيــا بصفة خاصة، وقالت إن أملانيا تنتهك حقوق اإلنســان 
الخاصــة باإليرانيني، بالتعــاون مع دول أخــرى من خالل 

العقوبات التي ُفرضت عىل طهران.

{ مقتل »50 رشطيا« {
من ناحيــة أخرى قال عيل باقري كني نائب وزير الخارجية 
اإليراين إن نحو 50 رشطيا ُقتلوا يف االحتجاجات التي شهدتها 
إيران منذ أيلول، يف أول حصيلة قتىل رسمية، ووسط تصاعد 
حملة أمنية يف املناطق الكردية يف األيام القليلة املاضية.ومل 
يفصح كنــي، وهو أيضا كبري املفاوضني النووين، عن عدد من 
ُقتلوا من املحتجني، لكنه قال إن وزارة الداخلية شــكلت لجنة 

للتحقيق يف أمر الوفيات.

{ توقيف إيراين بريطاين {
عىل صعيد آخر ذكرت وكالة أنباء فارس أن شــخصا يحمل 
الجنســيتني اإليرانية والريطانية اعتقل عىل خلفية ارتباطه 
بـ«أعامل الشغب«، مشرية إىل أنه عىل اتصال بوسائل إعالمية 

»معادية« للجمهورية اإلسالمية.
وقالت الوكالــة »أوقفــت مخابرات الحــرس الثوري يف 
أصفهان )وسط( مراســال ملحطتي التلفزيون املعاديتني: »يب 
 )RN International( « و »إر إن إنرتناشونال  )BBC( »يب يس
، وأوضحــت أن املوقوف املولود يف اململكــة املتحدة والحامل 

اإليرانيــة  الجنســيتني 
صلة  »عىل  والريطانيــة، 
قرىب مــع بعض الصحفيني 
من هاتــني املحطتني« اللتني 

يقع مقرّهام يف بريطانيا.
وأضافــت »عــالوة عىل 
تعاون  املحطتني،  مع  تعاونه 
بعض  مــع  الشــخص  هذا 
للثورة  املناهضني  العنــارص 
خالل  وحــث  الخــارج  يف 
إىل  األخرية  الشــغب  أعامل 
العصيان املدين )…( وانعدام 
األمــن والتخريــب وتدمري 

املمتلكات العامة«.
ومل تعلــق اململكة املتحدة 
اآلن.   حتى  اإلعالن  هذا  عىل 
الســلطات  تّتهم  يف حــني 
اإليرانيــة دوال عّدة بالتدّخل 
أنها  التي ترى  املظاهرات  يف 

»أعامل شغب

ــا  ــاءه ــف ــل ــا وح ــركـ ــيـ ــي ســيــصــفــع أمـ ــ ــرانـ ــ ــيـــســـي: الـــشـــعـــب االيـ رئـ

اعالن من الرابطة املارونّية
اســتناداً للامدتني 14 و15 من نظامها، تدعــو الرابطة املارونّية 

اعضاءها للمشــاركة بالجمعّية العمومية العادية التي ســتعقد يف 

متام الساعة التاسعة من صباح يوم السبت 2022/12/10 يف مركز 

الرابطة قاعة رميون روفايل الطابق الثالث.

يتضمن جدول اعامل الجمعّية العمومية العادية:

1ـ تالوة التقرير االداري.

2ـ املصادقة عىل قطع حســابات الســنة املنرصمة 2021 لغاية 

.2021/12/31

3ـ املصادقــة عــىل قطــع حســابات الســنة الحالّيــة لغاية 

.2022/10/31

4ـ املصادقة عىل مرشوع موازنة عام 2023.

5ـ امور مختلفة.

يف حال عدم اكتــامل النصاب يف الوقت املحــدد تعقد الجمعّية 

العمومّية العاديّــة يف املكان والزمان املحددين أعاله عند الســاعة 

العارشة حيث يعتر النصاب قانونياً مبن حرض.

األمني العام

القايض رفول البستاين
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ــل فـــــي االتــــفــــاق  ــشـ ــفـ االتــــــحــــــاد األوروبـــــــــــــي يـ
ــار الـــغـــاز ــ ــع ــن ارتــــفــــاع أســ ــ ــرار لـــلـــحـــّد م ــ ــ عـــلـــى ق

فشــل وزراء الطاقــة يف دول االتحــاد 
األورويب، خالل اجتامع لهم يف بروكسل، يف 
االتفاق عىل قرار للحد من ارتفاع أسعار الغاز 
عر فرض سقف للسعر، بحسب ما أعلن وزير 

الخارجية الهنغاري، بيرت سيارتو.
وقال ســيارتو، يف مؤمتر صحايف عقب 
االجتامع، »إنّنا بدأنا اليوم مفاوضات بشــأن 
تحديد سقف ألســعار الغاز، وميكنني القول 
إّن هذه فكرة ســيئة، وتهّدد أمن الطاقة يف 

أوروبا«.
وأوضح سيارتو أنّه »مل يتسنَّ التوّصل إىل 
قــرار خالل اجتامع امس من شــأنه تحقيق 
أهداف املفوضية األوروبيــة، ألّن عدداً كبرياً 
من األعضاء، مبن فيهم نحن، دافع عن وجهة 
النظر القائلة باســتحالة اتخاذ قرار بشــأن 
تدابري تضامنية يف ســوق الغــاز، من دون 
التدخل عىل نحو خاطئ يف عمل سوق الغاز«.
أّن »وزراء الطاقة يف  وأضــاف ســيارتو 
االتحاد األورويب سيعقدون اجتامعهم التايل 
يف 13 كانــون األول املقبل، من أجل مواصلة 

النقاش بشأن الحّد من ارتفاع أسعار الغاز«.
من جانب آخر، توّصــل وزراء الطاقة يف 
االتحاد األورويب، خالل اجتامعهم إىل »اتفاق 
مبديئ عىل آلية جديدة لــرشاء الغاز بصورة 
مشــرتكة من أجل ملء خزّانات دول االتحاد 

بحلول شتاء 2023 – 2024«.
من ناحية أخرى، أعلن مسؤول يف االتحاد 
األورويب، قبــل ذلك، أّن مقــرتح املفوضية 
األوروبية لوضع آلية للحد من ارتفاع أســعار 
الغاز، عر املركز الرئيس لتداول العقود اآلجلة 

يف أوروبــا )يت يت أف( يف هولندا، ال يحظى 
بإجامع بني دول االتحاد.

وزاد إنفاق االتحــاد األورويب عىل واردات 
الغاز، نحَو أربعة أضعاف عىل أساس سنوي، 
ووصل إىل 75 مليار يورو )73.6 مليار دوالر( 
يف الربع الثاين من عام 2022، بحيث أنفق ما 
يقرب من ثلث هذا املبلغ، أو ما يعادل 23 مليار 

يورو، عىل موارد الغاز الرويس.

وتوّقعت وكالة الطاقة الدولية أن تشــهد 
أوروبا »عجــزاً يف الغاز مبقدار 30 مليار مرت 
مكعــب خالل الصيف املقبــل، يف أثناء فرتة 
ملء خزّانات الغاز تحت األرض، يف حال قطع 
روسيا إمداداتها من الغاز إىل القارة، وارتفاع 

الطلب عليه يف الصني«.
وقالــت الوكالة، يف تقريــر لها صدر يف 
3 ترشين الثاين الجــاري، إّن »تحليالً جديداً 
لوكالة الطاقة الدولية يشري إىل فجوة كبرية 
متوقعة بني العرض والطلب، مبقدار 30 مليار 
مرت مكعب خــالل الصيف املقبل، عند توقيت 
حيوي ملــلء خزّانات االتحــاد األورويب، إذا 
أوقفت روســيا ضخ الغاز عر جميع خطوط 
األنابيب، وتعاىف استرياد الغاز الطبيعي املسال 

يف الصني«.
أّن »هذه الفجوة قد تصل  الوكالة  وأضافت 
إىل نصف كمية الغــاز املطلوبة مللء مواقع 
التخزين حتى 95% من الســعة بحلول شتاء 
2023-2024.وحّذرت الوكالة دول أوروبا من 
»االطمئنان الزائــد إىل حجم الكميات املخزَّنة 
الحالية من الغــاز تحت األرض«، داعيًة إياها 
إىل »اتخاذ إجراءات لالستعداد للشتاء املقبل«.



9
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة يا ر

الجمعة 25 ترشين الثاين 2022

تونســـــــــــــــية  مشـــــــــــــــجعة  العـــــــــــــــرب:  مونديـــــــــــــــال 
ــور ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــب الخمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــار لتهريـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــار ومنظـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــت األنظـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تلفـ

ــي لــــــلــــــبــــــاك غــــــامــــــون ــ ــ ــان ــ ــ ــن ــ ــ ــب ــ ــ ــل ــ ــ االتـــــــــــحـــــــــــاد ال
2023 لــــلــــعــــام  نــــشــــاطــــاتــــه  روزنــــــــامــــــــة  يـــــعـــــرض 

عقد اإلتحاد اللبناين للباك 
غامــون مؤمتراً صحافياً يف 
النــادي اللبناين للســيارات 
الكســليك  يف  والســياحة 
اإلتحاد  برنامج  عن  لإلعالن 
للعام  نشــاطاته  وروزنامة 
2023، وأبــرز النتائــج التي 
حققها العبوه يف العام الحايل 
عىل الصعيد الخارجي. حرض 
لبيك  رجا  الدكتــور  املؤمتر 
ممثالً وزير الشباب والرياضة 
الدكتور جورج كالس، رئيس 
الوزارة  يف  الشباب  مصلحة 
مدير  جوزف سعدالله ممثالً 

عام الــوزارة زيد خيامي، نائب رئيس اللجنة األوملبية اللبنانية 
أسعد النخل ممثالً رئيس اللجنة بيار جلخ، رئيس وأعضاء إتحاد 
اللعبة، ممثلون عن األندية املنتسبة لإلتحاد، ورجال الصحافة 

واإلعالم الريايض.
  بداية النشيد الوطني، فكلمة عريف الحفل جورج الهاين الذي 
قــّدم الهيئة اإلدارية الجديدة لإلتحاد التي نالت اإلفادة االدارية 
الرسمية من وزارة الشباب والرياضة يف متوز الفائت. ثّم تحّدث 
رئيــس اإلتحاد جان أيب حيدر عن برنامج اإلتحاد للعام املقبل، 
وأهّم ما يتضّمن: العمل عىل إنشــاء معهد لتعليم الجيل الجديد 
يف املدارس والجامعات، تنظيم دورات تدريبية لتخريج حكام، 
العمل عىل زيادة األندية املنتسبة لإلتحاد التي يبلغ عددها حالياً 
أربعة هي بانشو الريايض، النادي اللبناين للسيارات والسياحة، 
األهيل الخيام ولحود بلياردو، إضافة اىل ثالثة أخرى ستنتسب 

قريباً هي غولدن دايس، بشعله ونادي الغولف.
  وتابع: »ستقام بطولة لبنان يف العام املقبل عىل شكّل دورّي 
عام يتضّمن دورات موزّعة عىل 12 مرحلة شــهرية وتسجيل 
نقــاط للفائزين، ويف نهاية الســنة يفــوز بلقب بطل لبنان 
للفردي الالعب الذي يحرز مجموع النقاط األعىل، وبطل لبنان 

للنوادي النــادي الذي يجمع 
العــدد األعىل مــن النقاط، 
وسنســعى يف هذا السياق 
اىل تأمني راعٍ لإلتحاد بهدف 
دعم بطل لبنان للسفر ومتثيل 
وطنه يف البطوالت الدولية«، 
وكشف عن التحضري لتنظيم 
بطولة دولية يف العام 2024 
إلســتقطاب العبني أجانب، 
بطولة  إلســتضافة  متهيداً 

العامل يف السنوات املقبلة.
  أضاف أيب حيدر: »يختتم 
إتحادنا برنامجه للعام 2022 
بتنظيــم بطولة كأس لبنان 
املفتوحة التي ستقام يف النادي اللبناين للسيارات والسياحة 
يف الكسليك يف 26 و27 ترشين الثاين الجاري، واملهلة ال تزال 
متاحة للراغبني باإلشــراك فيها من خالل اإلتصال باالتحاد 
لتسجيل أسامئهم«، الفتاً اىل أنه إبتداًء من العام املقبل سُيسمح 
لالعبــني األجانب باملشــاركة يف بطولة الــكأس املفتوحة 
التي ســتقام وفق مرحلة واحدة فقط من أجل رفع مســتوى 

املنافسات«.
  بــدوره نقل لبيك تحيــات الوزير كالس اىل رئيس وأعضاء 
إتحاد »الباك غامون«، معرباً عن وقوفه الدائم اىل جانبه ودعمه 
املعنوّي الكبري له، متمنياً له كّل النجاح والتوفيق يف املستقبل.

  ثــّم عرض رشيط فيديو قصري عن البطوالت الســابقة 
يف اللعبة واملنافســات القوية التي شهدتها. بعدها سلّم أيب 
حيدر درعاً تقديرياً اىل رئيس اللجنة التأسيسية للعبة تابت 
تابــت، ونائب الرئيس الحايل برنــار حاتم درعاً مامثالً اىل 
أمني رّس اللجنة التأسيسية فادي أسمر، وأمني الرّس الحايل 
صالح فرج الله درعاً ثالثاً اىل عضو اللجنة التأسيسية روين 

صادق.
  ويف الختام دعي الحارضون اىل حفل عشاء باملناسبة.  

جذبت مشــجعة تونسية 
الكثريين  انتبــاه  حســناء 
خالل وجودها يف املدرجات 
لحضــور مبــاراة الدمنارك 
مباريات  افتتاح  يف  وتونس 
الجولــة األوىل للمجوعــة 
العامل قطر  بــكأس  الرابعة 

.2022
  وأهــدرت تونــس فرصا 
بالتعادل  واكتفــت  خطرية 
دون أهداف مع الدمنارك، بعد 
أداء حــاميس بفضل اآلالف 

من جامهريها الشغوفة.
  واكتست مدرجات استاد 

املدينــة التعليمية باللون األحمر وأعالم تونس، وبدا أن فريق 
املــدرب جالل القادري يلعب عىل أرضه، لذا ضغط للهجوم يف 
فــرات طويلة باملباراة أمام منافس رشــحه كثريون ليكون 

الحصان األسود بالبطولة.
  ورغم وجود آالف الجامهري التونسية، لفتت مشجة حسناء 
انتبــاه الكثريين؛ ما منحها اهتامًما كبريًا عىل مواقع التواصل 
االجتامعي التونسية، إذ رَشَع املهتمون بالسؤال عن هويتها.

  وبالبحث تبني أن املشــجعة الحسناء ليست بعيدة عن عامل 
كرة القدم، إذ وجدت يف املدرجات كمشــجعة وكونها زوجة 

العب كرة قدم دويل سابق شهري، وهو كريم حقي.
  كريم حقي العب دويل تونيس سابق من مواليد الـ20 من 
كانون الثاين 1984، لعب ألندية نادي ســانت جالني وملنتخب 

تونس من 2003 75 مباراة دولية سجل خاللها 6 أهداف.
  وســبق لكريم حقــي اللعب ملســتقبل القرصين والنجم 
الريايض الســاحيل يف تونس ونادي سراسبورغ يف فرنسا 

ونادي باير 04 ليفركوزن وهانوفر 96 يف أملانيا.
   كريم حقي موجود يف الدوحة حالّيا، حيث يعمل كمحلل 
ملباريــات كأس العامل ضمن فريق التحليل الخاص بقنوات يب 

إن سبورتس القطرية.

 { مصادرة منظار 
استعمل لتهريب 

خمور {
  تقام بطولة كأس العامل 
ألول مــرة يف بلد إســالمي 
يفرض قيــوًدا صارمة عىل 
تناولها  ويحظر  الكحوليات 

يف العلن.
  وألقى رجال األمن القبض 
املشــجعني  من  عــدد  عىل 
حاولوا  الذين  املكســيكيني 
التسلل إىل أحد مالعب كأس 
العــامل يف قطر، ومتت مصادرة ما حاولوا إخفاءه بحســب 

صحيفة »دييل ميل« الربيطانية.
  وتظهر اللقطات مشجًعا يرتدي قميًصا أخرض يقف بجوار 

3 مسؤولني.
  وكان املشجع موجودا عند املاسحات األمنية التي يتعني عىل 
املشجعني املرور من خاللها للسامح لهم بالدخول إىل امللعب.

  وبحســب الصحيفة، فإنه بدا أن أحد املسؤولني يخرب اآلخر 
أن هناك شيًئا مريًبا داخل »منظار«.

  وفــك رجل األمن املنظار واشــتم رائحتــه قبل أن يدرك أن 
املشــجع كان يحاول تهريب الكحــول إىل امللعب، حيث متت 

مصادرة املنظار.
  وقالت »دييل ميل« إنه يبدو أن املشــجع كان يحمل زوجا 
من املناظري، وقد اجتذب الفيديو، الذي حصد أكرث من 182 ألف 

مشاهدة عىل »توير«، مجموعة كبرية من املعلقني.
  واتفق عدد من املعلقني عىل قرار رجل األمن وقالوا إنه عىل 

حق يف مصادرة املنظار.
  وتقام بطولة كأس العامل ألول مرة يف بلد إسالمي يفرض 

قيوًدا صارمة عىل الكحوليات، ويحظر تناولها يف العلن. 

املشجعة التونسية صورة تذكارية

 مونديـــــال العـــــرب فـــــي كـــــرة القـــــدم : انطالقـــــة مثيـــــرة للبرتغـــــال )3-2( ورونالـــــدو يدخـــــل التاريـــــخ والبرازيـــــل تحقـــــق انتصاراً مقنعـــــاً )0-2(
ـــــات املتحـــــدة )21.00( ـــــرا - الوالي ـــــدا - االكـــــوادور )18.00( وانكلت ـــــران )12.00( وقطـــــر - الســـــنغال )15.00( وهولن ـــــز - اي ـــــوم : ويل الي

حققت الربازيل انتصاراً مقنعا عىل رصبيا )2-0( يف املباراة 
التي جرت أمس الخميس عىل ملعب »لوســيل« يف الدوحة، 
ضمن منافســات املجموعة الســابعة ملونديال العرب - قطر 

2022 يف كرة القدم.
وســجل ريتشارليســون هديف الربازيل يف الدقيقتني 62 

و73.

{ سويرسا - الكامريون {
وضمن املجموعة السابعة أيضاً، سجل املهاجم السويرسي 
بريــل إمبولــو، املولود يف ياوندي، هدفا أمــام بلده األصيل 

الكامريون ورفض االحتفال.
وقاد إمبولو بهذا الهدف منتخب بالده للفوز عىل الكامريون 

وتصدر املجموعة مؤقتا.
وبــدا وكأن إمبولو يريد االعتــذار بعدما ركض نحوه باقي 
العبي ســويرسا؛ لالحتفال بهــدف التقدم 1-صفر يف بداية 

الشوط الثاين.
وتلقى إمبولو متريرة من شــريدان شــاكريي من الجانب 
األمين وســدد كــرة قوية من مدى قريب داخل الشــباك يف 
الدقيقة 48، ليمنح ســويرسا التقدم بعدما كانت الكامريون 

الطرف األفضل قبل االسراحة.
وولد إمبولو البالغ عمره 25 عاما يف ياوندي، لكنه نشأ يف 

بازل وســجل من أول تسديدة لسويرسا عىل املرمى.
وتضم املجموعة أيضا الربازيل ورصبيا

{ الربتغال - غانا {

وضمن املجموعة الثامنة، حقق منتخب الربتغال فوزا مثريا 
عىل حســاب منافسه منتخب غانا، بنتيجة 2-3.

وعىل اســتاد 974 انتهى الشوط األول عىل نتيجة التعادل 
السلبي.

وتقدم املخرضم كريســتيانو رونالــدو للربتغال من رضب 
جزاء يف الدقيقة 65.

لكن أندريه أيو عادل الكفة لغانا بتسديدة من داخل منطقة 
الجزاء يف الدقيقة 73.

وتقــدم منتخب الربتغال مجددا وهــذه املرة بتوقيع جواو 
فيليكــس يف الدقيقة 78 بتســديدة من داخل منطقة الجزاء 

بعد كرة من برونو فرينانديز.
وسجل البديل رفائيل لياو ثالث أهداف الربتغال يف الدقيقة 
80 بتســديدة مــن داخل منطقة الجزاء بعــد كرة من برونو 

فرينانديز أيضا.
وسجل عثامن بوكاري هدفا ثانيا لغانا من رضبة رأس يف 

الدقيقة 89.
ورفــع الفوز رصيد منتخب الربتغال إىل 3 نقاط يف صدارة 
ترتيــب املجموعة الثامنة، متقدمــا بنقطتني عن أوروغواي 

وكوريا الجنوبية الذين تعادال سلبيا.
ويقبــع منتخب غانا يف املركز األخري بال رصيد من النقاط.

ومــن املقرر أن يلعب منتخــب الربتغال مع أوروغواي يوم 
اإلثنني 28 الجاري، ثم مع كوريا الجنوبية يوم 2 كانون األول.

أمــا منتخب غانا فمن املقــرر أن يلعب مع كوريا الجنوبية 
يــوم اإلثنني، ثم مع أوروغواي يوم 2 كانون األول.

بدأت املباراة، بضغط من الربتغال وتلقى كريستيانو رونالدو 
متريــرة بينية يف عمق منطقــة الجزاء، لكن الحارس الغاين 

الورنس أيت ســبقه وأمسك بالكرة يف الدقيقة 10.
وتلقى رونالدو كرة عرضية من الطرف األيرس عرب غوريرو 

الجزاء، وسدد  داخل منطقة 
كرة رأسية لكنها مرت بجانب 

مرمى غانا يف الدقيقة 13.
وســجل رونالــدو هدف 
التقــدم ملنتخــب بالده يف 
حكم  لكــن   ،31 الدقيقــة 
ألغاه بســبب وجود  املباراة 
خطأ عىل قائد للربتغال ضد 
املدافع ديجكو قبل التسجيل.

ســيلفا  برناردو  وصوب 
كرة  الربتغال،  منتخب  العب 
الحارس  بسهولة  بها  أمسك 
يف  أيت  الورنــس  الغــاين 

الدقيقة 36.
وانتهــى الشــوط األول 
بدون  الســلبي  بالتعــادل 

أهداف.
وجــاء أول تهديد رصيح 
ملنتخب غانا يف الدقيقة 55، 
قدوس  محمد  من  بانطالقة 
من وســط امللعــب وحتى 

حدود منطقة جزاء الربتغال وســدد كرة أرضية زاحفة مرت 
بجانب القائم األيرس.

واحتســب حكم املبــاراة ركلة جزاء لصالــح الربتغال يف 
الدقيقة 62، إثر وجود التحام بني محمد ساليســو مدافع غانا 

رونالدو. وكريستيانو 
وانربى رونالدو للتســديد، ونجح يف تسجيل هدف التقدم 
للربتغال يف الدقيقة 65 حيث سدد عىل ميني الحارس الورنس 
أيت. وحاول محمد قدوس العب املنتخب الغاين، تصويب الكرة 
من خارج منطقة الجزاء، لكن ديوغو كوستا تصدى للكرة عىل 

مرتني يف الدقيقة 71.
وجاء الرد رسيعا بهدف التعادل عرب أندريه أيو يف الدقيقة 
73، والــذي تلقى كرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء من 

زميله محمد قدوس ووضع الكرة يف الشــباك الربتغالية.
وأعاد جواو فيليكــس منتخب الربتغال للتقدم يف النتيجة 
يف الدقيقة 78، حيث تلقى متريرة من زميله برونو فرينانديز، 
وانطلق حتى وصل منطقة الجزاء وســدد عىل ميني الحارس 

الورنس أيت.
ومل يتوقف القصــف الربتغايل عىل مرمى غانا، حيث مرر 
برونو فرينانديز كرة نحو البديل رافائيل لياو الذي من ملســة 
واحدة داخل املنطقة ســدد كرة أرضية زاحفة أســفل يسار 

الحارس الورنس أيت.
وفاجأ عثامن بوكاري العب غانا منتخب الربتغال، بتسجيله 
الهــدف الثاين لبالده يف الدقيقة 89، حيث تلقى كرة عرضية 
من الطرف األيرس داخل منطقة الجزاء، وســدد كرة رأســية 

أسفل ميني الحارس ديوغو كوستا.
وكاد أن يخطــف منتخــب غانا هــدف التعادل يف الثواين 
األخرية بعد خطأ كاريث من الحارس كوستا، لوال تدخل الدفاع، 

ليحقق الربتغال أول انتصار يف مشــوارهم بالبطولة.

{ رونالدو يدخل التاريخ {

واصــل الربتغايل كريســتيانو رونالــدو تحطيم األرقام 

القياســية العاملية، وهذه املــرة كانت يف بطولة كأس العامل 
2022 لكرة القدم.

وأصبح رونالدو أول العب يسجل يف خمس بطوالت لكأس 
العامل لكرة القدم بعد هز شــباك غانا من ركلة جزاء.

وهز رونالدو الشباك يف الدقيقة 64 ليمنح الربتغال التقدم 
بهدف بعدما حصل بنفســه عىل ركلة جزاء وسقط أرضا.

وكان رونالدو يتقاســم الرقم القيايس يف التســجيل يف 
أربع بطوالت لكأس العامل مع بيليه وأوفه زيلر ومريوسالف 

كلوزه.
ويعترب مونديال قطر، هي النســخة الخامسة يف مسرية 
رونالدو، حيث شــارك من قبل يف آخر 4 نســخ من البطولة 

بداية من مونديال أملانيا 2006 حتى روســيا 2018.
ويعد هدف كريســتيانو رونالدو يف شباك غانا هو الثامن 

للنجم الربتغايل يف منافســات كأس العامل خالل 18 مباراة.
ويحتــاج رونالدو هدفا واحــدا ليعادل رقم إيزيبيو الهداف 
التاريخــي للربتغال يف بطوالت كأس العامل، والذي ســجل 9 

أهداف.
ويف حالة تخطي املنتخب الربتغايل دور املجموعات، يأمل 
رونالدو يف التســجيل، حيث عجز عن التســجيل يف مرحلة 

خروج املغلوب، خالل 6 مباريات شــارك فيها مع الربتغال.

{ األوروغواي - كوريا الجنوبية {

وضمن املجموعة الثامنة أيضاً، حســم التعادل الســلبي 
نتيجة مباراة منتخبي أوروغواي وكوريا الجنوبية.

وفشــل العبو املنتخبني يف استغالل أي من الفرص املتاحة 
لتنتهــي املبــاراة عىل التعادل الســلبي عىل اســتاد املدينة 

التعليمية.
ورد إطــار املرمى محاولتني من دييغــو غودين وفيدريكو 
فالفريدي، العبي أوروغواي، وارتدى سون هيونغ - مني واقيا 
للوجه وقاد هجوم كوريــا الجنوبية، لكن زميله هوانغ أوي 
- جــو كان األقرب للمرمى قبل أن يطيح بالكرة عاليا من مدى 

قريب يف الشوط األول.
وجاءت أخطر فرصة ألوروغواي يف الشوط األول بواسطة 

القائــد غودين؛ حيث ارتقى عاليا ووضع الكرة برأســه يف 
القائم األيرس.

وأطلق فالفريدي العب ريال مدريد تسديدة هائلة اصطدمت 
بالعارضــة، ليتعادل املنتخبان أمام حوايل 41 ألف متفرج.

ومــن املقرر أن يلعــب منتخب أوروغواي مع الربتغال يوم 
28 الجاري، ثم مع غانا يوم 2 كانون األول أما منتخب كوريا 
الجنوبية فســيلعب مع غانا يوم 28 الجاري، ثم مع الربتغال 

يوم 2كانون األول.
واعتمد مدرب أوروغواي دييغو ألونسو، عىل طريقة اللعب 
4-3-3، حيث وقف خوسيه خيمينيز إىل جانب دييغو غودين 
يف عمق الدفاع، بإســناد من الظهريين مارتن كاســرييس 

وماتياس أوليفريا.
وأدى ماتياس فيســينو دور العب االرتكاز، وتحرك أمامه 
رودريغو بنتانكور  وفيــدي فالفريدي، خلف ثاليث الهجوم 
املكــون من فاكوندو بالســيري ودارويــن نونيز ولويس 
سواريز. يف الجهة املقابلة، لجأ مدرب كوريا الجنوبية باولو 
بينتو، إىل طريقة اللعب 4-2-3-1، حيث تكون الخط الخلفي 
من مــني مون هوان وكيم مني جاي وكيم يونغ جوون وكني 

جني سو.
وتعاون هوانغ إن بوم مع جونغ ويونغ يف منتصف امللعب، 
وتحرك الثاليث نا ســانغ هو ويل كاي ســونغ وسون هيونغ 

مني، خلف املهاجم الرصيح هوانغ أوي جو.
وبدا املنتخب الكوري الجنويب، أفضل نسبيا يف ربع الساعة 
األول، دون أن يهدد مرمى منافســه بشكل فعيل، فيام عانت 

أوروغواي لفرض سيطرتها عىل وسط امللعب.
وجــاءت أول فرصة خطرية يف اللقاء بالدقيقة 19، عندما 
رفــع خيمينيز كرة فوق املدافعني، وصلت إىل فالفريدي الذي 

سددها لكن كرته علت املرمى الكوري.
وانتقلت األفضلية إىل أوروغواي رغم ندرة الفرص، وانطلق 
أوليفريا من الناحية اليرسى، ووجه كرة نحو منطقة الجزاء، 

مل يســتطع نونيز الوصول إليها يف الدقيقة 28.
وكادت كوريــا الجنويب تفتتح التســجيل يف الدقيقة 34، 
عندمــا وصلت الكرة داخل منطقة الجــزاء إىل املهاجم أوي 

جوي، لكنه تابعها فوق املرمى.
ومرت الدقائق التالية هادئة، حتى أهدرت أوروغواي فرصة 
خطرية بالدقيقة 44، عندما نفذ فالفريدي ركلة ركنية، قابلها 

املخرضم غودين برأسه يف القائم.
وظلت الســيطرة متبادلة مع بداية الشــوط الثاين، وقام 
املدافع خيمينيز، بتدخل مميز لقطع الكرة أمام مراوغة سون 

داخل منطقة الجزاء يف الدقيقة 50.
واخرق نونيز ومرر كرة قطعها الحارس ثم الدفاع الكوري.. 
ومع غيابه عن مجريات اللقاء، كان بديهيا أن يخرج ســواريز 

ليدخل مكانه إدينسون كافاين.
وحاول البديل الكوري الجنويب جيو ســونغ، إحداث الفارق 
فوز نزله، لكن تسديدته من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار 

القائم يف الدقيقة 77.
وحصل نونيز عىل متريرة من إدينســون كافاين، لرياوغ ثم 
يســدد بقدمه اليمنى، لكن كرته مرت بجوار القائم البعيد يف 

الدقيقة 81.
وأطلق فالفريدي »صاروخا«، من خارج منطقة الجزاء، ارتد 
من إطار املرمى، وردت كوريا بعدها عرب تســديدة من سون، 

مرت بجوار القائم.

السويرسي إميبولو يرفض االحتفال بهدفه نظراً ألصوله الكامريونية رونالدو يسجل هدف الربتغال األول من رضبة جزاء

ارتقاء اسطوري لرونالدو فوق العب غاين
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الجمعة 25 تشرين الثاني 2022

اعداد : فيليب شامس

شبكة 6  * 6

كلامت متقاطعة

1ـ تفيد الجســم والفكر، 
مباريــات بطولة تُقام حاليا 
يف قطر حيــث تتوّجه إليها 
خري  عمل  العــامل،  أنظــار 

وعطاء. 
2ـ امرباطــور رومــاين، 
مغنية أمريكية، وسيلة لنقل 

الرسائل. 
3ـ مدينة هندية، رئيســة 
وزراء هنديــة راحلــة، جّدَد 

البنيان. 
4ـ يهِزلــون، يذهب مالها، 

ممثل أمرييك راحل.
5ـ االســم الثــاين ملمثلة 
أمريكيــة راحلــة، عاصمة 
أتطرّب، ضمري  جزر ريوكيو، 

متصل. 
أوروبيــة،  عاصمــة  6ـ 
ِحْفــظ، عطــَش، مرفأ يف 

األرجنتني. 
7ـ نهر يف غرب آسيا، مرفأ 

يف إيران. 
8ـ دولة عىل البلطيق، لدغ. 
9ـ نعام، اناث الحمري، أحد 

الشهور. 
وضعيــف،  خاِفــت  10ـ 

شقيق. 
اندليس  أديب ومؤّرخ  11ـ 

لُّقَب بـِ ذي الوزارتني. 
12ـ دولة أوروبية، عاضَد 

وكانَف.
13ـ شاعر جاهيل، شاعر 

عبايس، حرف عطف. 
فيلم  14ـ مرفــأ فرنيس، 
إلســامعيل ياســني وماري 

منيب، التحّدث.
15ـ جئــزة عاملية، جائزة 

عاملية، طريق، عَجب. 
16ـ ضمنوا، برج مشهور، 

كاتب فرنيس راحل. 
17ـ متشــابهان، يعــرب، 
مرصية  راقصة  يعرتفــون، 
إشتهرت يف الستينيات، إسم 

موصول. 
18ـ مغــن أمرييك راحل، 
ممثل آســيوي راحل، اعتنينا 
ونظّمنا أمورنا، مياه جارفة. 
راحل  بريطاين  ممثل  19ـ 
مّثل دور جيمس بوند، نوافذ، 

َسيف. 
األزهــار، قدوم،  20ـ من 

مدينة إيطالية. 
يخصنــي،  عتــَب،  21ـ 
أّسست يف لندن أشهر متحف 

للشمع، مرفأ إيطايل.

لعبة  رياضية،  لعبــة  1ـ 
رياضيــة، حــرف نصــب، 

مكتشف الربازيل. 
افريقيــة،  عاصمــة  2ـ 
يطــوف ويــدور، ممثلــة 

أمريكية. 
3ـ عددها خمسة تقع بني 
أصل  وكندا،  املتحدة  الواليات 
الثاين  االسم  البناء، مبعوث، 

ملمثلة لبنانية. 
4ـ نُــزالء عنــد، نعطفها 

ونثنيها، دولة أوروبية. 
5ـ ترفعون األسعار، نوتة 
موسيقية، يُصدرها القضاة، 

سال املاء. 
رضٌب  وسانَدنا،  أعاننا  6ـ 

من األسامك، ُصَوري. 
7ـ ُعشــب، قبل االحرتاف، 

سفينة صغرية، عَسل. 
يف  إشــتهر  كلــب  8ـ 
باألجنبية،  بَعــد  التلفزيون، 

رجَع عن، وَش. 
9ـ آلة طرب، ممثل سوري 

راحل. 
10ـ قائــد جيــش لبناين 
راحل، االســم الثاين لالعب 

كرة أملاين، إختربَ.
جنويب  يف  مقاطعة  11ـ 
إيــران، أنادي بـِ، تثاقلُتم يف 

امليش. 
12ـ قدَم من الســفر، أقام 
البحر  بني  مضيــق  باملكان، 

األحمر وخليج عدن. 
13ـ االســم الثاين ملطرب 
لبناين، منضغ، بلدة يف عكار. 
ســلَخ  الجلد،  دبــَغ  14ـ 
باألجنبية،  مثانية  الشــاة، 

مرفأ فرنيس.
15ـ وبّخ، بلدة يف البقاع، 
راحل، رخو  شــاعر فرنيس 

باألجنبية. 
16ـ حــوض فحمي هاّم 
االسم  وأوكرانيا،  روسيا  بني 

الثاين لنائب لبناين.
17ـ رئيــس لبناين راحل، 

إتّخمت، حرف نصب، دخَل. 
راحة  للمنادى،  فرَح،  18ـ 

يدي، نصل الرمح. 
19ـ بلدة يف الشامل، شاعر 

عبايس، عاصفة بحرية. 
يف  بلــدة  منرّنهــا،  20ـ 

الشامل، الُبعد.

1ـ من أســامء األســد، من 
أسامء األسد، من أسامء األسد. 
2ـ من أســامء األســد، من 

أسامء األسد، الشبيه. 
3ـ من أســامء األســد، من 
أسامء األسد، من أسامء األسد. 
4ـ من أســامء األســد، من 
أسامء األسد، من أسامء األسد. 
5ـ من أســامء األســد، من 
أسامء األسد، من أسامء األسد. 
6ـ من أســامء األســد، من 

أسامء األسد، سكَب. 
7ـ من أســامء األســد، من 
أسامء األسد، من أسامء األسد. 
8ـ من أســامء األســد، من 

أسامء األسد، امارة عربية. 

9ـ من أســامء األســد، من 
أسامء األسد، عملة آسيوية. 

10ـ من أســامء األسد، من 
أسامء األسد، من أسامء األسد. 
11ـ من أســامء األسد، من 

اسامء األسد. 
12ـ من أســامء األسد، من 

 . أسامء األسد، إبَيضَّ
13ـ من أســامء األسد، من 

أسامء األسد. 
14ـ من أســامء األسد، حفَر 
البرئ، من أســامء األســد، من 

أسامء األسد. 
15ـ نحــّب ونعشــق، هذه 

الصحيفة. 

1ـ من أسامء األسد، هواء 
عليل، مدينة إيرانية. 

2ـ نــيَس، املرشق الوجه، 
حرقة القيظ. 

أقابله عن غري  3ـ سَبقُه، 
قصد، صار الوقت. 

نرشطهــم،  للنفــي،  4ـ 
ُحسنه وإرشاقه.

5ـ مدينــة ســورية، من 
أسامء األســد، االسم الثاين 

لنائب لبناين. 
6ـ قطعوا اليشء، شــكل 

وهيئة.
، أحدَّ النظر إىل،  7ـ شــقَّ

أغادر إىل الخارج. 

8ـ دنــوا مــن، دّق وكرَس 
اليشء، بلدة يف قضاء جبيل. 
موســيقية،  نوتــة  9ـ 

إذعانهم لـِ، منزل. 
10ـ أحــزَم وايقــظ من، 
طحَن اليشء، منَع الهجوم. 

11ـ مشتعال، وافَق.
أملــاين،  12ـ موســيقي 

واكَبوا. 
13ـ بــاٍل، منــاص، هاج 
واضطرَب البحر، ضد نجَس. 
14ـ من ملوك فرنسا، بلدة 

يف البقاع، يربق ويتألأل. 
15ـ جواب، نــدَم، ينقاد، 

سقي.

1ـ القليل من الغيث. 
2ـ مدينة باكستانية. 

صاَر  وغّضــب،  ِشــّدة  3ـ 
الوقت. 

4ـ والية أمريكية. 
5ـ مدينة يف املغرب.   

6ـ حلّــَق الطائر يف الهواء، 
ضمري متصل. 

1ـ تورينو. 

2ـ نيفادا. 

3ـ والس.

4ـ رز، ماَه. 

5ـ كينا. 

6ـ ناينتي. 

1ـ منطقة يف السعودية. 
2ـ أكرب بحرية يف أوروبا. 

4ـ اطــراء ومديح، خصب، 
شاطئ النهر. 

5ـ عروق الجسم. 
 6ـ مدينــة يابانيــة كانت 

العاصمة. 

1ـ تّنورين. 

2ـ ويلز. 

3ـ رفأ، يك. 

4ـ ياسمني. 

5ـ ند، أنت. 

6ـ واي هاي. 

أفقيا: 

الحل السابق

الحل السابق مستوى سهل

مستوى وسط

مستوى صعب

الحل السابق

الحل السابق

أفقيا: 

أفقيا: 

عموديا: 

عموديا: 

أفقيا: 

الحل السابق

أفقيا: 

الحل السابق

عموديا: 

عموديا: 

عموديا: 

بسمة

زد 
معلوماتك

سأل املعلم تالميذه الصغار عن معنى كلمة لبيب.
 فلم يجبه أحد. 

فأوضَح لهم املعلم معناها بقوله: إّن اللبيب من االشارة يفهم.
وسألهم ثانية: من هو اللبيب؟

وهنا وقف أحد التالميذ وأجاب باعتزاز عىل الفور: 
 ـ هو األخرس .. يا أستاذ .

 ـ ولــد الفيزيــايئ والكيميايئ الفرنيس بيار كــوري عام 1859 

واكتشــف الراديوم باالشرتاك مع زوجته ماري. نال جائزة نوبل سنة 

1903 وُصَع ســنة 1906 يف أحد شــوارع باريس اثر صدمة عربة 

تجرّها الخيل. 

.........................

ـ  ولد الكاتب االنكليزي توماس سرتانس اليوت يف الواليات املتحدة 

عام 1888 وله قصائد ومحاوالت ومرسحيات. نال سنة 1948 جائزة 

نوبل يف اآلداب.

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام املناســبة مــن 1 اىل 9 رشط عدم تكرار الرقم اكرث من 
مرة يف كل مربع صغري )املؤلف من 9 خانات(، ويف كل خط افقي وعمودي يف 

املربعات الصغرية واملربع الكبري. 

SUDOKU

الحل السابق

1ـ كأس العامل، فرنســا، 

تونس

2ـ روسيا، وقاها، باناما

3ـ ور، أهاليل، ندنو، لوران

4ـ أوملبيا، أسرت، مثيل، رد

5ـ تغّط، ستوكهومل، فا

6ـ يواصل، باميال اندرسن

7ـ أأ، مل، يهلع

8ـ يحال، نتجّمل، أو

9ـ محمد جامل، عي، ندور

10ـ املذهلــون، موناليزا، 

سف

11ـ ال، أراين، بدادون

12ـ ت ت، ليامن، نرَشوه

13ـ ال، انرتبول

14ـ ساعد

، ملا 15ـ نبَّ

16ـ عبد املنعم إبراهيم

17ـ نــاوروا، يتلو، كابَد، 

أكّم

18ـ عال، األرجنتني، ال، توا

19ـ نلّقنهم، اجابهه، ون، 

ر ر

20ـ ناي، داهموا، املكسيك

21ـ صبيا، الربازيل، آسيا

1ـ اإلستقالل، لبنان

2ـ فريوز، بلّور، رودس

3ـ غاب، يم، مانسن، لدَّ

4ـ ألكسندرغراهام بل

5ـ وّر، ورق

6ـ سب، آب، سبييل، تبَّ

7ـ تو، سو، رن

8ـ الواليات املتحدة

9ـ نّوه، خّف، املختارة

10ـ نيرتوجني، ارتع

11ـ نيجــر، زحــل، أل، 

هبط

12ـ يا، دل، إنتسبت، آر

13ـ ميفدون، واِسط 

14ـ السموأل، كاريل

15ـ البالس، النواميس

1ـ كرواتيا، سالتا، نعنع، 
نّص

2ـ أوروغــواي، ال تلعب 
بالنار

3ـ س س، لطــا، حمم، 
دواليب

4ـ ايام، صالح ذو الفقار
5ـ الِهب، مللمه، لواندا

6ـ اي، داللها، مالها
7ـ أوالدها، جوري، أمها
8ـ لقَي، منام، عري، مل

نــا،  ماالســبينا،  9ـ 
متجاِوب

تلمينهــا،  ســتا،  10ـ 
النّجار

11ـ فانتوم، بوتا
12ـ دَريك، معن األمري، 

يربز
13ـ ننّب، هل، ليا، أكّنه

14ـ ساوموا، لبنان، ها، 
هال

يدّشن،  ان، ثالجة،  15ـ 
يبّل

16ـ اليمن، زارت، مداِوماً
17ـ متّول، ديانا دورس، 

نكس
وهب  فرهود،  وأر،  18ـ 

الالت، يس
19ـ أراسل، وسن، وعم، 

كوريا
نعــرتف،  20ـ ســاند، 

الدامنارك

1ـ أفغانستان، نيبال

2ـ ليال، بولونيا، ال

3ـ اربك، وهيج، كسب

4ـ سو، سالسل، ترّد، مل

5ـ تزيّن، بواخر، ملّوا

6ـ مد، يفوز، يأس

7ـ لب، روسيا، جحافل

8ـ املغرب، تايلند

9ـ لوار، ألن، توكّل

10ـ رنا، مل، أسنان

11ـ سهوي، مخالب، رّو

12ـ برنار، ترت، توال

13ـ نو، مقرتحاته، أيم

14ـ ادلب، بندر عباس

15ـ نسدل، ة ة، طرطوس

هذه الصفحة تصدر:
االثنني ـ األربعاء ـ الجمعة
من إعداد فيليب شّمـاس

فوائد حل الكلمات املتقاطعة
لعبة الكلامت املتقاطعة ليست للتساية و ملء الفراغ فقط كام يظن البعض إمنا لتنمية 
الذاكرة وحفظ املعلومات االضافية يف كافة األمور ملحبي هذه اللعبة الفكرية التي تعترب 

األكرث شعبية يف العامل. 



1ـ عبد الحميد كرامي

2ـ بشري الجميل، لني

3ـ داريوس، أنياب

4ـ ارومة، اش، منشار

5ـ لهط، سنديان، عل، ردوا

6ـ ال، لوار، رتب، ملول

7ـ هالم، مكة، الطعام، فل

8ـ خلود، يتأمل، أكرا

9ـ لوِمه، أيلول، املنتقم

10ـ ورع، بل، اريال، سومو

11ـ إميرسون، بت، واد

12ـ ود، أبّح، أملانيا

13ـ ظاملون، نورماندي، آب

11
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ــرة ــي ــصــغ الـــشـــبـــكـــة ال
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 عموديا: 

 عموديا:

من مثانية حروف:    االبراج 

 فيلسوف أملاين

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  عمر خورشيد 

اخترب معلوماتك

1ـ من األقمشة. 

2ـ مدينــة يف شــَال 

السويد.

3ـ شــفة لطفية قليلة 

اللحم والدم.

4ـ ضّد يعبس. 

5ـ عال وارتفَع النبات.

1ـ عاصمة استونيا.
2ـ رقصة مشهورة من 

أصول افريقية. 
3ـ مقداره. 

4ـ من أســواق بريوت 
القدمية.

5ـ ناَسبت ووافَقت. 

أديب وكاتب قصيص ومرسحي وروايئ مرصي راحل. 

عمل كطبيب لتســع ســنوات، ثم حاول مارسة الطب 

النفســاين، لكنه إتجه إىل الكتابة يف الصحف املرصية 

وعمل كمحرر وكاتب.

إسمه مؤلف من تسعة حروف. إذا جمعت: 

9+2+7+1+5- دولة عربية. 

8+3+7+5- ممثلة مرصية. 

5+9+1+7- سجني حرب.

6+7+1- علَم وعرَف.

3+5+7- ُمفرح.

4+7+3- حيوان معروف.

6+4- آلة طرب. 

1ـ ما إســم راقصة الباليه الروســية التي توفيت عام 
1998 وكانت نجمة مرسح بولشوي يف موسكو ملدة 22 
ســنة. حاصلة عىل جائزة فنان الَشعب، ولّقُبت بـِ إلهة 

الرقص ؟ 
ـــــــــــــــــــــــ

2ـ يف أي تاريخ تمَّ إفتتاح مرسح البولشــوي الذي هو 
من الرموز التاريخية والثقافية والفنية مبدينة موسكو 
الروســية، والذي يقع بالقرب من الكرملني، وتقدم عليه 

العروض املرسحية واألوبرا والرقص؟ 
ـــــــــــــــــــــــ

3ـ من هو الفيلســوف الصيني القديم الذي فلســفته 
قامئة عىل القَيــم األخالقية الشــخصية، والقائل: أن 

تنريَشمعًة خريٌ من تلعَن الظالم؟  
ـــــــــــــــــــــــ

4ـ من هي املطربة العربية التي تزوجت من ملحن عام 
1964 وتوفيت يف العام 1983 ولّقبت بـِ كروانة الغناء؟ 

ـــــــــــــــــــــــ
5ـ من هو الشاعر العبايس القائل: الرأُي قبَل شجاعِة 

الُشجعاِن.. هَو أوٌل، وهي املحلُّ الثاين؟ 
ـــــــــــــــــــــــ

6ـ من هو املؤلف املوســيقي األمرييك الذي تويف يف 
كانون الثاين 2011 ولّقَب بـ الرُجل صاحب األذن الذهبية؟ 

ـــــــــــــــــــــــ
7ـ ما إســم الكاتب والفيلسوف الذي ولد يف سويرسا 
وتويف يف فرنسا، القائل: الناس األحرار واملتساوون يف 

الحقوق أساس املجتمعات؟ 
ـــــــــــــــــــــــ

8 ما إســم الفيلسوف الهندي القائل: لوال ظلمة الخطأ  
ما أرشق نور الصواب؟ 

1ـ عبدالله، لواحظ
2ـ بشاره الخوري

3ـ ديروط، املعمول
4ـ أريم، ملوه، ردم

5ـ الوتسو، بس
6ـ جلس، نام، ألوان
7ـ مج، أدركني، نب
8ـ ميايش، ال، حن

9ـ دين، آر، يورك

10ـ كليمنت أتيل، ار
11ـ آن، بال، أعلم

12ـ البشع، طالل، ما
13ـ مي، املعمل، بان
14ـ ينري، ال، مستند

15ـ رومانو، ي ي
16ـ دل، كتموا

17ـ فرّقوا
18ـ أحالم، درب

؟ من هو
من هي؟

1ـ نظر، خرست أمام منتخب 

السعودية مؤخرا. 

2ـ يقتل، نعام، مداِخل.

3ـ فنانــة لبنانيــة راحلة، 

عمله املبدع.

باألجنبية، مدينة  4ـ نعــم 

فرنسية، تعليم. 

5ـ نبني، توّدد وتدلّل، لَسان.

لفريد  أغنية  متشابهان،  6ـ 

األطرش، ترسع.

7ـ مدينة تركية، لعب ومرح.

8ـ مدينة فرنسية، يرتّفعون 

عن. 

9ـ سئَم، يكرهون، جاعة. 

مقياس،  مسلية،  لعبة  10ـ 

رتبة عسكرية.

11ـ غزال، عتبوا عليها، تَعب. 

12ـ موسيقي أملاين، ُسهاد.

13ـ يحّس، نقيض أخالفه.

14ـ عرف الديك، عنب أسَود 

الحمــرة، نهر يف  يرضب اىل 

سويرسا.

15ـ مــن الطيور، أمر يدعو 

للشك. 

16ـ عاملَنــا بلطــف، نهر 

أورويب.

17ـ رصّت، سحاب. 

لبنانية صاحبة  18ـ مغنية 

الصورة.

لبنــاين،  مصيــف  1ـ 

يحمله كل شــخص، أفّرق 

بني اآلشياء.

2ـ مطرب لبناين راحل.

3ـ عسل، يقوى ويشتّد، 

القرض املؤّجل.

4ـ تصلَّب يف رأيه، هواء 

عليل، سّاق.

لبناين  رئيس  ُمليك،  5ـ 

راحل، َجال.

6ـ دولة أوروبية، إحدى 

القارات.

مدينــة  قرميــد،  7ـ 

فرنســية، كفيل، عاصمة 

أوروبية. 

8ـ يجيــد فعــل، عملة 

معروفــة، مــكان اقامة 

املطرود من بلده.

9ـ غــري متحرك، الوقت 

الحــارض، جــراد، ندوس 

فنشدخ.

ثَرى،  التيس،  صاح  10ـ 

ضمــري منفصــل، مدينة 

يابانية، إسم موصول.

11ـ فنان لبناين شقيق 

أمكنة خالية ال ماء  فنان، 

فيها وال كأل، وَش.

12ـ نبات طيب الرائحة، 

صفة للحَمل، نسيبي. 

فّضــة،  فطْنــة،  13ـ 

منزله، أحد الرسل. 

الثور

)21 نيسان - 21 أيار(

الرسطان

)22 حزيران - 23 متوز(

العذراء

)24 آب - 23 أيلول(

العقرب

)23 ت1-21ت2(

الجدي

)22ك1 - 20 ك2(

الحوت

)20 شباط - 20 آذار(

تشــعر وكأن فرص التقــدم والنجاح بدأت 

تتقلــص هذه اآلونة. ال تبالــغ يف ردة فعلك 

التشــاؤمية، وستسيطر عىل الحبيب اللطيف 

بنباهتك ودبلوماسيتك. 

ابعــد كل املســائل التي ميكــن أن تجلب 

االنشقاق وعدم الوفاق يف أمورك الخاصة. ال 

تسمح لعاطفتك بأن تعيقك عن رؤية الحقيقة 

الواضحة والساطعة كالشمس. 

الحظ مؤات لك هذه اآلونة للقيام مبشاريع 

جديــدة تتطلــب الخيال الواســع واملعرفة. 

إستقرار عاطفي جيد من شأنه أن يخفف قليال 

من عصبيتك وتوترك. 

ال تقحم نفسك من جديد يف مشكالت وأمور 

غريك التي ال حلول لها بسهولة يف هذه اآلونة. 

تحصل عىل التقديــر ان انت أظهرت الكفاءة 

والنية الحسنة. 

االتزان أهم ما يف هذا اليوم الكثيف بالعمل. 

ال تنم عىل أمجادك الســابقة وال تســتخف 

بقدرة أحد منافسيك الخبثاء. األمور العاطفية 

والعائلية ممتازة ومستقرة. 

األمــور ليســت جيدة متامــا لكنك مرتاح 

وأعصابــك متينة وتعرف كيــف تعالج هذه 

املرحلة الصعبة. أنت جذاب ولطيف وجاذبيتك 

هي مفتاح الحلول.

لقاء غري متوقع رمبا تحقق عىل أثره صفقة 

أو عرض مغر. كل الدالئل تشــري إىل انك مقبل 

عىل مرشوع عاطفي، فاحرص عىل أن تكون 

خطواتك مدروسة.

تتمتــع بكل ما يجب من براعة يك تشــعر 

نفســك باالســتقرار واالرتيــاح. انه الوقت 

املناسب ليك توقع عىل عقود جديدة وتؤسس 

عملك بكل اتقان وهدوء.

اصدقاؤك املخلصــون يحيطونك مبحبتهم 

ولطفهــم ودعمهم الدائم لك. ســتكون أكرث 

ثقة بنفسك وســتتقدم بفطنتك املعهودة يف 

نشاطاتك املهنية واالجتاعية.  

أنت محبــوب وظريف وحظك جيد جدا يف 

هذه املرحلة. انك تستحق جائزة كربى علـــى 

اطاللتك املتألقة. تتعــرض لضغوطات لكنك 

تستطيع االفالت منها.

امــكان عقــد روابط عاطفيــة جدية مع 

شخص يكربك ســنا بعض اليشء. استشارة 

األصدقــاء األوفياء قد تعيد اليك تفاؤلك. اقبل 

الدعوات املرحة التي توجه اليك. 

ســيعرض عليك أحد األشخاص عمال جديدا 

ضمن امكانياتك وتخصصك، فهو يعرف متاما 

انك مؤهل للقيام بهذا العمل. استخدم حدسك 

ودبلوماسيتك املعهودة.

الحمل

)21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

)22 أيار - 21 حزيران(

االسد

)24 متوز - 23 آب(

امليزان

)24 أيلول - 22 ت1(

القوس

)22ت2 - 21 ك1(

الدلو

)21 ك2 - 19 شباط(

الدوحة
الروشة

املرفأ
الكسليك
الربازيل
اسبانيا

أدوية
أطباء
بيئة

بيتهوفن
باراغواي

بوليس
بومبيدو
بانوراما
تيتيكاكا

حدث
دنكرك

ذهب
زميل

سويرسا
سورينام

شكا
صابرين

ضيف
قيس

قوانني
قانا

كاليفورنيا
كوستاريكا
كازاخستان

كولومبيا
كونغو

كانتون
ملبادا

موزار
مستوى

نجاة. 

الحل السابق

الحل السابق

 أوروغواي

الجمعة 25 تشرين الثاني 2022

اعداد : فيليب شاس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

SUDOKU

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

1ـ بريمنغهام. 

2ـ املغرب. 

3ـ الدورة الخامسة. 

4ـ املوسيقي رينهار كايزر. 

5ـ والية آالسكا. 

6ـ املغني إبن عائشة. 

7ـ سنة 1959

8ـ االمرباطور شارملان. 

9ـ لودفيك زامنهوف.

1ـ ترامب. 

2ـ شرياز. 

3ـ يفرتي. 

4ـ لوبيز. 

5ـ ينكّها.

1ـ تشييل. 

2ـ ريفون. 

3ـ ارتبك. 

4ـ ماريه. 

5ـ بزيزا. 



ــمــرة ــة الـــنـــجـــمـــة مــســت ــاحــ ــة« ســ ــ ــزل ــ ــه ــ ــق... »م ــ ــريـ ــ ــطـ ــ ــى الـ ــلـ ــن عـ ــ ــام ــ ــث ــ ــل الـــســـابـــع رئـــاســـيـــا وال ــشـ ــفـ الـ

كـــــــيـــــــيـــــــف تــــــســــــتــــــعــــــيــــــد أغـــــــــــلـــــــــــب إمـــــــــــــــــــــــــــــــــدادات الــــــــــكــــــــــهــــــــــربــــــــــاء واملـــــــــــــــــاء

غــزة مــن  فلسطيني   200 عــمــل  ــح  ــصــاري ت يــلــغــي  ــتـــال  االحـ والــضــفــة..  الــقــدس  فــي  ومــداهــمــات  ــاالت  ــق ــت اع

ـــاب ــ ــد اإلره ــا ضـ ــاحــن ــن نـــوقـــف كــف ــس... اردوغــــــــان: لـ ــفـ ــنـ ــرة لــضــبــط الـ ــقـ ــوان انـ ــدعــ ــ واشـــنـــطـــن ومـــوســـكـــو ت

12
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

الجمعة 25 ترشين الثاين 2022

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

مناورات جوية 
ومــن هنا، ميكن فهم رهانــات البعض عىل الوقت الحداث 
تغيــر عرب فرض االمــر الواقع يف لبنان، خصوصا عشــية 
التحضرات االمركية – االرسائيلية إلجراء مناورات مشــركة 
للقوات الجوية خالل األســابيعِ القادمة، لتدريب العسكريني 
عىل العمِل يف ظروف نزاع محتمل بني إرسائيل وإيران وحلفائها 

يف املنطقة ويف مقدمتهم حزب الله.  

{ خطر »املسرات« {
ويف الســياق نفسه، كشف موقع »أكسيوس« االمريك أن 
إرسائيل قدمت ملفا استخباراتيا إىل سفاراتها يف عرشات الدول 
الغربية وإىل مســؤولني كبار يف حلف »الناتو« حول عمليات 
نقل األســلحة اإليرانية إىل روسيا.ونقل املوقع عن مسؤولني 
إرسائيليــني القول إنهم يأملون اســتغالل الركيز الحايل عىل 
املســاعدات التي تقدمها إيران للجهود الحربية الروســية يف 
أوكرانيا كوســيلة لزيادة الضغط الدويل عىل طهران . وترغب 
إرسائيل بتنظيم مؤمتر دويل حول انتشــار الطائرات املسرة 
اإليرانية، وبدأوا مبناقشــة الفكرة مــع  عدة اطراف.  ووفقا 
للموقع االمريك، فان الجهود الدبلوماســية واالستخباراتية 
الجديدة متثل تغيرا يف الســلوك اإلرسائييل بشــأن دور إيران 
يف الحرب يف أوكرانيا، والذي مل يتضمن حتى الشــهر املايض 
ضغطا نشطا بشأن هذه القضية لتجنب التوترات مع روسيا.! 

{ ال للمؤمتر الدويل {
يف غضــون ذلك، ابلغت باريــس بكريك برضورة الراجع 
»خطــوة اىل الــوراء« يف موضوع طــرح املؤمتر الدويل، 
وعلمت »الديار« ان مســؤوال فرنســيا بارزا ابلغ البطريرك 
املــاروين عدم وجود اي فرصة لنجاح هذه الفكرة يف الوقت 
الراهن. فالواليات املتحدة ليســت معنية باملشــهد اللبناين 
وليــس عىل جدول اعاملها، فرص نجاح املبادرة الفرنســية 
معدومة يف ظل عدم نضوج التســوية االيرانية- السعودية. 
ووفقا للمعلومات، بات البطريرك الراعي مدركا »عقم« طرح 
فكــرة عقد املؤمتر وهو يتمســك بالفكرة فقط النه ال يوجد 
طــرح بديل. ويف غياب التوافق الداخيل وعدم وجود اجامع 
وطنــي فقدت الفكرة جدواها. وقد نصحت املصادر نفســها 
بكــريك بعدم االندفاع كثــرا وراء طرح املؤمتر الن ظروفه 
غر ناضجة ومن غر املجدي تســجيل »نكســة« سياسية 
يف غر مكانها، وحتى فكرة اســتدعاء سفراء الدول الخمس 
وتســليمهم مذكرات يف هذا االطار، ال تجدها مجدية ومجرد 
تضييــع للوقت والجهد. وبرايها ال داعي لتســجيل اخفاقات 

دبلوماســية تسجل خسائر وال تحقق ارباحا يف السياسة. 

{ الطعون النيابية {
فقد أبطل املجلس الدســتوري، يف قراٍر أصدره امس، نيابة 
رامي فنج وفراس السلوم، وأعلن فوز فيصل كرامي عن املقعد 
الســني يف طرابلس وحيدر نارص مــن الئحة فنج عن املقعد 
العلوي. تجدر االشــارة اىل انها مــن  املرات النادرة التي يبطل 
فيها املجلس الدستوري نيابة أحد النواب ويعلن فوز نائب آخر 
بعد ســابقة إبطال نيابة غربيال املر بدالً من الدعوة إىل إجراء 
انتخابــات نيابية فرعية كام حصل مع النائبة الســابقة دميا 
جــاميل.. ومع إبطال نيابة رامي فنــج تخرس املعارضة نائباً 
كان يصّوت للمرشح ميشال معوض يف مقابل مكسب لرئيس 
تيار املردة سليامن فرنجية نتيجة اقراب كرامي من رئيس تيار 
املــردة، فيام مل يحــدد النائب الجديد حيدر نارص عن توجهاته 

الجديدة سياسيا . 

{ ملاذا قبل »الطعن«؟ {
وأوضح رئيس املجلس الدســتوري طنوس مشلب، انه كان 
هناك طعنان، من فيصل كرامي ضّد فراس الّسلوم ورامي فنج 
وإيهاب مطر، وطعن آخر من حيدر نارص، وأشار إىل أّن الطعنني 
مبنيَّان عىل األســباب واملطالب نفسها، وهناك مقطع مشرك 
فيهام، فجرى ضم الطعنني واتخذ فيهام قراراً واحداً. وأضاف: 
مل نتمكّن من تحديد الرشــوة عىل إيهاب مطر، لكن مثة خطأ 
حصل يف احتســاب األصوات فاضطر املجلس لفرز ما يقارب 
الـــ 50  قلــامً، وتم فرز 40 ومل يعد هنــاك حاجة لفرز املزيد. 
ووفقا للقايض مشــلب »الفرق بني الئحة رامي فنج والالئحة 
األخرى كان بسيطاً، وأعلّنا يف القرار تصحيح النتائج وإبطال 
نيابته وفراس الســلوم، وإعالن نيابــة فيصل كرامي وحيدر 
نارص«. واكد مشلب أاّل تحامل عىل أحد، لكن مثل هذه األخطاء 
تحصل، الفتاً إىل أنّها ليســت املرّة األوىل التي يحصل فيها هذا 
األمــر. وتعليقاً عىل القــرار، قال النائب فيصل كرامي إنّه كان 
لديه قناعة بأّن النتائج ســتكون لصالح الئحته وقال »لدينا 3 
حواصــل وهذا األمر حق لكّل من صّوت لهذه الالئحة، ومنذ أن 
قّدمنا الطعن كنا متيقنني من أنّنا لســنا خارسين. واعترب أنّه 
ال ميكن انتخاب رئيس للجمهورية من دون توافق وحوار. من 
ناحيته، قال النائب املبطلة نيابته فراس السلوم: نثق باملجلس 

الدستوري، ولكن كنا نتمنى أّن يتم إعادة فرز جميع األقالم. 

{ الطعون يف املنت وعكار؟ {
وبالنســبة إىل انتخابات املنت، والطعن املقّدم من جاد غصن، 
أوضح القايض مشــلب أّن املجلس ارتأى التوّسع يف التحقيق، 
وانتهى فرز األقالم، واألمر نفســه يف عكّار، والنتائج تُعلن بعد 
ما يقارب األسبوعني. والرقب سيد املوقف بانتظار نتيجة الطعن 
يف قضاء املنت الشاميل املقدم من املرشح املاروين جاد غصن ضد 
نائب القوات اللبنانية رازي الحاج والذي يف حال قبوله سيطيح 

أيضاً بنيابة أمني عام حزب الطاشناق هاغوب بقرادونيان.

{ »مهزلة« ساحة النجمة {
يف هــذا الوقــت، تكــررت املهزلة يف ســاحة النجمة ومل 
يتصاعد »الدخان االبيض« من الجلسة السابعة النتخاب رئيس 
للجمهورية، وكام هي العادة منذ الجلسة االوىل تكررت »لعبة« 
عد االصوات حيث حصل النائب ميشــال معّوض عىل 42 صوتاً، 
وتــّم االقــراع بـ 50 ورقة بيضاء، فيــام حاز عصام خليفة 6 
أصــوات، وزياد بارود صوتني، إضافة إىل صوت لبدري ضاهر، 
و8 أصوات لـ »لبنان الجديد«، وورقة ملغاة. وقد غاب عن الجلسة 
النواب سينتيا زرازير، أسعد درغام، عيل عسران، وميشال املر، 
وجميل الســّيد. وقبل إعالن نتيجة فرز األصوات، انسحب نواب 
من كتلتي »التنمية والتحرير« و »الوفاء للمقاومة« من الجلسة، 
وقد حّدد رئيس مجلس النواب، نبيه بري، الجلســة املقبلة يوم 
الخميس يف األول من كانون األول املقبل. وقبل رفع الجلســة، 

جرى نقاش حول التصويت اإللكروين. 

{ االنقسامات مستمرة {
وانتهت جلســة االمس، إىل فشل ذريع عىل مستوى القوى 
السياســة التي تنقسم عىل نفســها ومل تنجح حتى االن يف 
توحيد صفوفها لتقديم مرشــح ميكــن خوض معركته، فام 
حصل باالمس اعاد تكريس االنقســامات بني نواب »التغير« 
وكذلــك بني  النواب »املســتقلني«، والنتيجة ان املعارضة غر 
ّنة  موحدة وليســت قادرة عىل تجاوز خالفاتها. اما النواب السُّ
فهم ال يزالون دون مرجعية واضحة ايضا ومل يتمكنوا حتى من 
لعب دور وسطي بني فريقني سياسيني منقسمني عىل انفسهم. 

{ خالف »الثنايئ«- باسيل {
 كذلك مل تحمل جلســة االمس أي جديد يف »معسكر« حزب 
اللــه وحلفائــه ايضا، فال تقدم يف االتصــاالت بني »الثنايئ 
الشيعي« وبني التيار الوطني الحر، وال يزال النائب جربان باسيل 
مرصا عىل رفض ترشــيح رئيس تيار املردة ســليامن فرنجية، 
يف املقابــل مل تجد محاوالته لجر حــزب الله وحركة امل اىل 
نقاش حول مرشــح تســوية تكون له اليد العليا يف تسميته 
باعتبار انه »تنازل« عن حقه الطبيعي يف الرشح.وللمفارقة 
ان متايــزه عن حزب الله مل يفتح له حتى اآلن »ابوابا« اقليمية 
ودولية يحاول طرقها الســتعادة بعضا مام خرسه خالل والية 

الرئيس ميشال عون. 

{ عاّمر وقائد الجيش؟ {
 وبعد الجلسة شــّدد عضو كتلة »الوفاء واملقاومة« النائب  

عيل عــامر أن ال ربط بني قائد الجيش ورئاســة الجمهورية 
رغم أدائه الجّيد يف املؤسســة العسكرية. وقال »خروجنا من 
الجلسة سببه متّنع البعض عن الحوار والوفاق، والبلد مأزوم، 

ونخىش أن يصل الوضع إىل انفجار اجتامعي كبر«. 

{ خليل والدعوة للحوار {
 إىل ذلك، قال عضــو كتلة »التنمية والتحرير«، النائب عيل 
حسن خليل، »نحن أّول الّناس الّداعني إىل الّتواصل الّداخيل بني 
الكتــل يف املجلس النيايب، لكّن الخروج من الجلســة هو من 
أســاليب التعبر عن املوقــف، موضحاً أّن هذه الورقة البيضاء 
تأكيــد عىل إرصارنا عىل عدم تحــّدي أّي مكّون آخر. ورأى أّن 
»املهم أن نركّز عىل نقطة أساســية وهي الّتفتيش الجّدي عن 
صيغة للتفاهم للخروج مــن حالة الجمود القامئة. وقال إنّه 
إذا كان الحوار عىل طاولة صعب االنعقاد يف هذا الوقت، فهذا 

أمر ال مينع أن تتواصل القوى السياسية مع بعضها البعض. 

{ بو صعب »والغلطة« {
من جهته، أعلن نائب رئيس مجلس النواب، الياس بو صعب، 
أنّه صّوت للوزير الســابق زياد بارود و »مستمّر يف التصويت 
له«، واعترب أّن »غلطة« نّواب 17 ترشين أنّهم تفرّقوا و »ما حدا 
سيادي أكرث من حدا، وأنا سيادّي أكرث منهم«، وأضاف أنّهم مل 

يبقوا مستقلني بل اصطّفوا، وهذه هي السياسة يف لبنان. 

{ معوض »وجسور« املعارضة {
من ناحيته، قال رئيس »حركة االســتقالل«، النائب ميشال 
معــّوض، إّن هناك تقّدماً بعدد األصوات املؤيّدة يل ويجب عىل 
املعارضة أن تبني جســوراً يف ما بينهــا ألّن الخالفات تؤّدي 
إىل التشــتت. ورأى أنّه يك ال نصل إىل رئيس رمادي تســووي 
يجب الحصول عىل أكرثية مع اجتامع القوى املعارضة والحقاً 

نخوض معركة النصاب.  

{ الجمّيل: انتظار التسوية {
بدوره، أســف رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب ســامي 
الجمّيل إزاء املشهد املتكرر كل يوم خميس، معترباً أّن ما يحصل 
مل يعد انتخابات إّنا انتظار تسوية أو صفقة إلبقاء املنظومة 
قامئة لتدمر ما تبقى من البلد. واعترب أّن هناك انتظاراً لتسوية 
عىل حســاب االقتصاد والبلد والدستور وبتنا نسأل أنفسنا إذا 

كان من املفيد حضور الجلسات.  

{ الذهب »مطابق« {
 يف سياق آخر، أعلن مرصف لبنان يف بيان، عن »إنجاز عملية 
التدقيق يف موجــودات خزنة املرصف من الذهب التي أجرتها 
رشكة تدقيق عامليــة متخّصصة ومحرفة يف هذا املجال، تم 
اختيارها وتكليفها من ِقَبل مفوَّض املراقبة الخارجي للمرصف 
وبالتنســيق والتوافق مع صندوق النقد الدويل. واشار اىل انه 
تبنّي للرشكة وبعد استكامل عملية التدقيق، أن موجودات خزنة 
مرصف لبنان من الذهب )ســبائك ونقــود معدنية( مطابقة 
متاماً، كاّمً ونوعاً، للقيود املســّجلة يف الســجالت املحاسبية 

ملرصف لبنان. 

وأوروبا.

وقد بثت وكالة »ريا نوفوستي« الروسية عرب تليغرام مقطع 

فيديــو قالت إنه يوثق لحظة إحبــاط األمن الرويس محاولة 

أوكرانية الستهداف أنابيب »ساوث سريم«.

يف غضون ذلك قالت السلطات األوكرانية إن شبكتي الكهرباء 

واملاء تعودان تدريجيا للمدن وضمنها العاصمة كييف بعد يوم 

من الرضبات الصاروخية الروســية التــي عطلت جزءا كبرا 

من شــبكتي الكهرباء واملاء، يف حني قالت مفوضية االتحاد 

األورويب إن التكتل يعد حزمة عقوبات تاسعة عىل موسكو.

وذكرت الســلطات اإلقليمية يف كييــف أن 25% من منازل 

العاصمة فقط ما تزال محرومة من إمدادات الكهرباء، مضيفا 

أنه تم إرجاع خدمات شبكة املاء يف عدد من املناطق.

وقالــت وزارة الطاقة األوكرانية إنه أعيد الربط بني املحطات 

النووية الثالث التي ما تزال تســيطر عليها كييف وبني شبكة 
الكهربــاء يف عموم البالد، وذلك بعدما أدت الرضبات الجوية 
الروســية الواســعة النطاق أمس إىل انقطاع الربط بينهام.
وأضافت الوزارة أنه ســيجري تشغيل املحطات النووية الثالث 

يف وقت الحق. 
وقالت سلطات أوديسا وميكواليف جنوب غريب أوكرانيا إنها 
اســتعادت الكهرباء يف أغلب مناطق املقاطعتني بعد انقطاع 
ســببه القصف الرويس، وأعلن كريلو تيموشينكو نائب مدير 
مكتب الرئيس فولودمير زيلينسيك إعادة إمدادات الطاقة إىل 

منطقتي كروفوهرادسكا )وسط البالد( وفينيتسا )الغرب(.
يف املقابل، دعا الرئيس األوكراين املجتمع الدويل إىل رد حازم 
عىل الرضبات الروســية التي استهدفت البنية التحتية للطاقة 
يف بالده، وقال زيلينســيك يف اجتامع طارئ ملجلس األمن إن 
بــالده تعرضت لـ 70 صاروخا خالل النهار، واتهم موســكو 

مبحاولة تحويل برد الشتاء يف بالده إىل سالح دمار شامل.
ومن جانب آخر، غرد وزير الخارجية األمريك أنتوين بلينكن 

عىل حسابه يف توير قائال »الهجامت الروسية املستمرة عىل 
البنية التحتية هدفها إبقاء املدنيني بأوكرانيا يف الربد والظالم، 
وهذه التكتيكات املروعة لن تكرس عزمية أوكرانيا ورشكائها«.

{ حزمة عقوبات {
رئيســة املفوضية األوروبية أورسوال فون دير الين رصحت 
بأن االتحاد يعد حزمة عقوبات تاســعة ضد روســيا ردا عىل 
اســتمرار هجامتها عــىل أوكرانيا.وقالت دير الين يف مؤمتر 
صحفي »نعمل جاهدين عىل توجيه رضبة ملوســكو من أجل 
الحد مــن قدرتها عىل متويل حربها عــىل أوكرانيا« مضيفة 
أنهــا عىل ثقة بقرب إعالن مجموعة الســبع وباقي رشكائها 

األساسيني عن وضع سقف عاملي ألسعار النفط الرويس.

{ نفي رويس {
ونفت موسكو أن تكون رضباتها الصاروخية قد استهدفت 
البنية املدنية لشــبكة الطاقة يف أوكرانيا، وقال مندوبها لدى 
االمم املتحدة فاســييل نيبينزيا -خالل اجتامع طارئ ملجلس 

األمن- إن بالده توجه رضبات بأســلحة دقيقة للبنية التحتية 

للطاقة التي تســتخدم ألغراض عسكرية، مضيفا أن أوكرانيا 

»ترضب بنيتها التحتية وتحاول اتهام روسيا بذلك«.

{ تبادل أرسى {
أوردت وكالة رويرز - نقال عن مصادر مطلعة- أن ممثلني 

من روســيا وأوكرانيــا اجتمعوا باإلمارات األســبوع املايض 

ملناقشة إمكانية تبادل أرسى الحرب، والذي قد يرتبط باستئناف 

صادرات األمونيا الروســية إىل آسيا وأفريقيا عرب خط أنابيب 

أوكراين. وذكرت املصادر أن املحادثات جرت بوساطة إماراتية، 

وال تشــمل األمم املتحدة، وحســب املصادر نفســه فإن هذه 

املفاوضــات الجارية بالعاصمــة أبوظبي ترمي إىل مقايضة 

اســتئناف صادرات األمونيا الروسية بصفقة لتبادل عدد كبر 

من األرسى األوكرانيني والروس.

وأعلنت وزارة الدفاع الروســية عن إجراء صفقة جديدة من 

تبادل أرسى حرب مع أوكرانيا، وشملت 35 عسكريا روسيا.

املشــتبه به يف 30 ترشين األول املايض، وأنه أبلغ املحققني أن 
أقاربه يف حركة الجهاد اإلسالمي جندوه لزرع قنبلة يف حافلة 
بجنوب إرسائيل.وذكر جهاز األمن أن محكمة إرسائيلية وّجهت 

اتهاما للمشتبه به.
وكتــب وزير الدفاع االرسائييل بينــي غانتس - يف تغريدة 
- إن »محاولة الجامعات اإلرهابية اســتغالل وظائف العامل 
يف إرسائيل لتنفيذ هجامت، تهدد مصدر رزق مئات اآلالف من 

سكان قطاع غزة«.
ومل تعلق حركة الجهاد اإلســالمي بعُد عىل مزاعم سلطات 

اإلحتالل.
وامس سلمت السلطة الفلسطينية جثامن إرسائييل احتجزه 
مســلحون فلســطينيون يف مخيم جنني شاميل الضفة، بعد 

مقتله يف حادث ســر يف املدينة، وبعد أن هددت ســلطات 
االحتالل بأنه إن مل يتم تسليم جثامنه فإنها ستعيده بأساليبها، 

يف إشارة إىل تنفيذ عملية عسكرية واسعة جديدة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عدد الشهداء منذ بداية 
العــام الجاري ارتفع إىل 202، بينهم 150 شــهيدا يف الضفة 

الغربية مبا فيها القدس املحتلة، و52 شهيدا يف قطاع غزة.
اىل ذلك ذكر اإلعالم اإلرسائييل، أّن االحتالل اعتقل شاباً من 
مدينة رهط )20 عاماً(، بزعم تنفيذه عملية دهس يف برئ السبع 

أدت إىل إصابة جندي إصابة متوسطة. 
وقال اإلعالم اإلرسائييل إّن الشاب الفلسطيني صعد بسيارته 
عىل رصيف الشارع، ودهس جندياً عىل طريق »إيالن رامون«، 
مــا أدى إىل إصابته بكدمات وجــروح يف أطرافه. وأضاف أّن 
التحقيقات جارية ملعرفة ما إذا كانت عملية الدهس مبنية عىل 

»دوافع قومية«.

كام وشنت قوات االحتالل اإلرسائييل حملة اعتقاالت جديدة 
يف مناطق متفرقة يف الضفة الغربية، تزامناً مع فرض إغالق 
شامل عىل محافظة جنني.واعتقلت قوات االحتالل فلسطينياً 
من قرية الرشــايدة رشق بيت لحم، هو توفيق محمد رشايدة 
)30 عامــاً(، وذلــك بعد مداهمة منزله وتفتيشــه، واعتقلت 
شــاباً من بلدة عزون رشق قلقيلية، هو عائد عزام سليم، عقب 

مداهمة منزله وتفتيشه.
وطالــت االعتقــاالت أحمد غالب جودة مــن مخيم قدورة، 
والفتــى قيص أبو نعيم، وعبد الكريم أبو نعيم، وموىس صابر 

أبو عليا، وكرم مهتدي أبو عليا من املغر رشق رام الله.
ويف بلــدة بيت رميا غــرب رام الله، اعتقلت قوات االحتالل 
وســام ساهر الرمياوي ومصطفى عبد الفتاح جرب، وذلك بعد 

مداهمة البلدة.
واعتقلت قوات االحتالل 5 فلسطينيني من الخليل، هم أمجد 

أحمد سهلب من خربة قلقس، واألسر املحرر خطاب وحيد أبو 
مارية، واألســر املحرر حمزة سمر أبو مارية، والجريح حمد 
أبــو عياش من بيت أمر، وســائد النمورة من بلدة دورا جنوب 

الخليل.
وامتــدت اعتقاالت االحتــالل اإلرسائييل إىل مدينة القدس 
املحتلــة، إذ اعتقل محمد ربحي عبد اللطيف ومحمد عبد الحق 

من بلدة عناتا رشق املدينة.
يف ســياق متصل، فرضت قوات االحتالل اإلرسائييل إغالقاً 
شــامالً عىل مدينة جنني ومخيمها، وأغلقت حاجزي الجلمة 
وسامل العسكريني حتى إشــعار آخر. وأغلقت قوات االحتالل 
حاجز سامل العسكري غرب جنني وحاجز الجلمة شامل املدينة 
بكال االتجاهني، ومنعت حركة البضائع والســلع وتنقل العامل 
إىل الداخل الفلسطيني املحتل عام 1948، إىل جانب منع دخول 

فلسطينيي الـ48 إىل جنني حتى إشعار آخر.
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اعلن الرئيــس الريك رجب طيب أردوغان إن قوات بالده 
ستســتمر يف رضب معاقل مــا وصفه بـ »اإلرهاب« إىل أن 
يتم القضاء عليه من خالل العمليات العســكرية يف شــامل 

والعراق. سوريا 
وأضــاف - يف كلمــة ألقاها بالعاصمة أنقــرة- »قواتنا 
املســلحة والطائرات الحربية تدمر أوكار اإلرهاب بعملياتها 
يف شــامل العراق وســوريا، وهي األماكن التــي تم فيها 

تركيا«. يف  اإلرهابية  للعمليات  التخطيط 
وأردف »هناك أعضاء برملان غر مرتاحني لهذا األمر. أقول 
لهم إننا ســنكون حيث يكون اإلرهــاب من خالل مخابراتنا 
وقواتنا املســلحة.. لــن نوقف كفاحنا ضــد اإلرهاب الذي 

يســتهدف بالدنا، سواء كان داخل تركيا أو خارجها«.
اىل ذلــك أكّد وزير الدفاع الريك خلــويص أكار لنظره 
الرويس سرغي شويغو  أن أنقرة ستواصل الرد عىل الهجامت 
التي تنطلق من شــامل ســوريا، بعد أن طلبت موسكو منها 

تجنب هجوم واســع النطاق يف األرايض السورية.
وكانــت معلومات صحافية قد نقلت يف وقت ســابق أن 
املدفعيــة والطران الحريب الركيــني كّثفا قصفهام ملواقع 

ما تعرف بقوات ســوريا الدميقراطية شــامل وشامل رشق 
سوريا، وشــملت املالكية والقامشيل )محافظة الحسكة(، 

الرقة وحلب. فضال عن محافظتي 
وحث املفاوض الرويس الكبر ألكســندر الفرنتييف تركيا 
عىل االمتناع عن شــن هجوم بري واسع النطاق يف سوريا، 
ألن مثل هذه األعامل قد تؤدي إىل تصعيد العنف، وفق تعبره.

كام قالت املتحدثة باســم وزارة الخارجية الروسية ماريا 
زاخاروفا إن موســكو تعتقد أن قيام تركيا بعملية برية يف 
شــامل سوريا سيزيد التوتر والنشاط اإلرهايب يف املنطقة.

وأضافت أن موسكو عىل اتصال وثيق مع أنقرة بشأن سوريا، 
وتتفهم مخاوف تركيا بشــأن التهديدات ألمنها القومي.

{ عملية برية {
وقد أكد القائد العام ملا يعرف بقوات ســوريا الدميقراطية 
مظلوم عبدي - يف لقاء مع وســائل إعالم محلية- أنها املرة 
األوىل التي يســتهدف فيها الجيش الريك مناطق شــامل 
ورشق ســوريا بهذا العمق واملسافة.وأضاف عبدي أن قواته 
تأخــذ عىل محمل الجد إمكانية شــن الجيش الريك عملية 

برية جديدة داخل ســوريا يف مناطق سيطرة قوات سوريا 
الدميقراطية.

وكانت أنقرة قالت إن حملتها الجوية عىل مناطق ســيطرة 
قوات ســوريا الدميقراطية وتنظيم الدولة اإلســالمية يف 
ســوريا، وعىل مواقع حزب العامل الكردســتاين يف شامل 
العــراق، تأيت ردا عىل تفجر إســطنبول الذي وقع يف 13 
ترشين الثاين الحايل، وأودى بحياة 6 أشــخاص وإصابة 81 

آخرين.
واتهمت تركيا حزب العامل ووحدات حامية الشعب الكردية 
املكون الرئييس لقوات ســوريا الدميقراطية بالوقوف وراء 

ينفيانه. ما  التفجر، وهو 

{ البنتاغون  {
يف غضون ذلك، أعربت وزارة الدفاع األمركية، عن قلقها 
من التصعيد يف شامل سوريا والعراق وتركيا. وقال املتحدث 
باســم البنتاغون باتريك رايــدر، يف بيان، إّن »وزارة الدفاع 
قلقة للغاية من التصعيد يف شــامل سوريا والعراق وتركيا«، 
وأضــاف أّن »هذا التصعيد يهدد تقــدم التحالف الدويل ضد 

تنظيــم داعش، الذي تّم إحرازه عىل مدى ســنوات لتقويض 
التنظيم«. وهزمية 

وتابع البيان: »هددت الرضبات الركية الجوية األخرة يف 
سوريا بشكل مبارش سالمة األفراد األمركيني الذين يعملون 
يف ســوريا مع رشكاء محليني لهزمية داعش والحفاظ عىل 
أكــرث من 10 آالف محتجز من التنظيم، عالوًة عىل ذلك، فإّن 

األعامل العســكرية غر املنسقة تهدد سيادة العراق«.
 وذكــر البيــان أّن »التهدئة الفوريــة رضورية من أجل 
الحفــاظ عــىل الركيز عىل مهّمة هزميــة داعش وضامن 
ســالمة وأمن األفراد عــىل األرض امللتزمني مبهّمة هزمية 

التنظيم«.
وقال البنتاغون: »ندين الخســائر يف أرواح املدنيني التي 
حدثت يف كل من تركيا وســوريا نتيجة لهذه األعامل ونقدم 
تعازينا، كام نشــعر بالقلق إزاء التقاريــر التي تتحدث عن 
االســتهداف املتعمد للبنية التحتيــة املدنية، بينام ندعو إىل 
وقف التصعيد، فإننا ندرك املخاوف األمنية املرشوعة لركيا«، 
وأضاف: »ســنواصل البحث مع تركيا ورشكائنا املحليني يف 

النار«. الحفاظ عىل ترتيبات وقف إطالق 
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