
10000 L.L.  10000 ل.ل.

ــــــــــظ؟ ــــــــــون الح ــــــــــوزاف  ع ــــــــــى ج ــــــــــا اعط ــــــــــياً م ــــــــــة رئاس ــــــــــى فرنجي ــــــــــق عل ــــــــــع باســــــــــيل الطري ــــــــــل قط ه
هــــــــــل تنجــــــــــح محادثــــــــــات ماكــــــــــرون ــــــــــــ ابــــــــــن ســــــــــلمان فــــــــــي التوصــــــــــل الــــــــــى مرشــــــــــح توافقــــــــــي فــــــــــي لبنــــــــــان؟

www.addiyaronline.com12  صفحة Samedi 26 Novembre 202234ême année N 12061السبت 26 ترشين الثاين 2022السنة الرابعة والثالثون ـ العدد 12061

بهجة املونديال لقّلة ُمقتدرة فقط

قرابة الشهر عىل الشغور الرئايس
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نور نعمة

تجري محادثــات مكثفة بني الرئيــس الفرنيس اميانويل 
ماكرون وويل العهد الســعودي محمد بن ســلامن اليجاد حل 
لالنتخابات الرئاســية اللبنانية حيث توصال حتى اللحظة اىل 
تفاهم فرنيس-ســعودي عىل مرشــح توافقي وليس مرشح 
فريق ضد فريق. من جهتها، أيدت واشــنطن املوقف الفرنيس 
والسعودي علام ان الواليات املتحدة لها النفوذ االكرب يف الداخل 

اللبناين.
ويف السياق ذاته، تسعى فرنسا اىل تحريك الركود يف امللف 
الرئايس. ولذلك تنتظر باريس تجاوبا ســعوديا مع مبادرتها، 
علام ان ماكرون يريد املفاوضات ان تبقى رسية لعدم افشالها 
قبل انعقاد القمة االمريكية-الفرنسية بني 30 ترشين الثاين و2 
كانول االول الن امللف اللبناين لن يتم التداول به يف هذه القمة، 
حســب مصادر ديبلوماسية. وقالت مصادر مطلعة للديار انه 
ال شك ان هناك التقاء موضوعي فرنيس-سعودي لجهة انهاء 
الشــغور الرئايس وانتخاب رئيس للجمهورية يف ارسع وقت 
ممكن. اما الفرق بني املقاربة الفرنســية والســعودية فهو ان 
باريــس تريد انهاء الفراغ الرئــايس باي مثن دون التطلع اىل 
الشخص وهويته وسياسته، فيام السعودية ال تريد انتخابات 
رئاســية دون مثن ومتمسكة بهوية رئيس الجمهورية املقبل 
وتريــد ان تطمنئ عن رئيس غري خاضع لحزب الله. كام تريده 
ان يكــون ملتزما باتفاق الطائف وعىل عالقة جيدة مع الدول 

العربية.
امــا موقف ايران فيححده حزب الله وليس طهران الن حزب 
الله ملم بكل املعلومات عىل الســاحة البنانية. ولذلك يتساءل 
املراقبون ما هي »القطبة« املخفية التي يحرضها الرئيس نبيه 

بري يف شباط-آذار؟

وهنا تقول هذه املصــادر للديار ان رئيس حكومة ترصيف 
االعــامل نجيب ميقايت والرئيس بري والوزير الســابق وليد 
جنبالط يعملون عىل ايجاد حل لالســتحقاق الرئايس، كام ان 

حزب الله يشارك ولكن ليس بقوة. 

{ باريس عرضت  اسامء مرشحني عىل 
السعودية وحزب الله {

يف غضون ذلك، عرضت فرنســا عىل الســعودية اســامء 
مرشــحني لرئاسة الجمهورية يف لبنان، وتم التنسيق بينهام 
حيث وافقت الســعودية عىل بعض االسامء يف حني رفضت 

البعض االخر من ضمن الالئحة الفرنسية.
ومبا ان باريس عىل تواصل ايضا مع حزب الله، فقد عرضت 

االسامء عىل املقاومة.

{ السعودية تشرتط {
اىل ذلــك، لفتــت  مصادر عربية اىل ان الســعودية ابلغت 
واشــنطن وباريس ان اي رئيــس ال يتوافق مع رؤيتها للبنان 
سيثنيها عن دعم لبنان ماليا، وعىل االمريكيني والفرنسيني اال 
يتوقعوا اي مساعدة سعودية للدولة اللبنانية. وعواصم القرار 
تعلم ان دعم االســتقرار يكون عرب الدعم املايل، ولكن املمكلة 
العربية الســعودية اوضحت بشــكل تام انها لن تدعم سلطة 
سياســية تواصل مامرسة ما فعلته السلطة السابقة، اي يف 

عهد الرئيس ميشال عون.

{ حراك بري- جنبالط - ميقايت وحزب الله 
للتوصل اىل مرشح توافقي {

من جهتها، كشفت اوساط سياسية مطلعة للديار ان الرئيس 
نبيه بري املمســك بزمام االمور يتعاون مع جنبالط وميقايت 
وحزب الله للتوصل اىل مرشح توافقي حيث ان هناك »قطبة« 

مخفية، وهي مرشح توافقي مل يتم االعالن عن اسمه ولن يتم 
االعالن حاليا قبل شهر شباط املقبل.

واملرشــح التوافقي سيظهر بعد ان يشعر النائب معوض ان 
اصواته لن تتعدى  حواىل 40 صوتا، وان موقف الوزير السابق 
جربان باسيل الذي يرأس التيار الوطني الحر قطع الطريق عىل 

ترشيح الوزير سليامن فرنجية من خالل الترسيب املقصود يف 
باريس. وخالصة القول انه ســيتم الطلب من النائب معوض 
بالتضحية، كذلك من املرشح فرنجية من اجل مرشح توافقي. 

ُمؤشـــــرات علـــــى انتفاضـــــة فلســـــطينية ثالثـــــة لـــــم يســـــبق لهـــــا مثيـــــل
ــن الداخلـــــي ــ ــة األمـ ــ ــر حقيبـ ــ ــن غفيـ ــ ــــي بـ ــاق لتولـ ــ ــرائيل«: اتفـ ــ »إسـ

الليكود بزعامة  قال حزب 
اإلرسائييل  الــوزراء  رئيس 
املكلــف بنيامــني نتنياهو، 
إنه وقــع أول اتفاق ائتاليف 
مع حــزب العظمة اليهودية 
بزعامة  املتطــرف  اليميني 
إيتــامر بن غفري لتشــكيل 

الحكومة الجديدة.
وتوصــل حزبــا الليكود 
والعظمة اليهودية إىل اتفاق 
ائتــاليف أويل ميهد الطريق 
يف قادم األيام لتوقيع مزيد 
مــن االتفاقــات مع رشكاء 
املرتقبة،  نتنياهــو  حكومة 
وســيتوىل بن غفري حقيبة 
األمن الداخيل، مع صالحيات 
واســعة تشمل إدارة رشطة 

ــا ــوريـ ــال سـ ــ ــم ــة شــ ــيـ ــركـ ــتـ الـــعـــمـــلـــيـــة الـ
: »حزام أمني« على طول حدود أردوغــان   

أكد الرئيس الــرتيك رجب طيب أردوغان أن 
هدفه من العمليات العسكرية شاميل سوريا هو 
إقامــة »حزام أمني من الغرب إىل الرشق« عىل 
طــول الحدود الجنوبية لبلده، وقال إن الجهات 
التي تدعم ما وصفهــا بالتنظيامت اإلرهابية 
رشيكــة يف الدماء التي تراق يف تركيا من قبل 

تلك التنظيامت.
وقال أردوغان يف كلمة مبناسبة اليوم العاملي 
للقضاء عىل العنف ضد املرأة »مع الحزام األمني 
الذي ننشئه خارج حدودنا، سندافع عن حقوق 
املاليني من النساء واألطفال األبرياء«. وأضاف 

»إن شاء الله، سننجز هذه )املنطقة( عىل طول 
حدودنــا بأكملها من الغرب إىل الرشق يف أقرب 
وقت ممكــن«. وحدد الرئيــس الرتيك -الذي 
ينوي شــن هجوم بري »عندما يحني الوقت«- 
البلدات السورية تل رفعت ومنبج وعني العرب، 
الستكامل منطقته األمنية التي يبلغ عمقها 30 

كيلومرتا عىل طول الحدود الجنوبية.
كام أكد الرئيس الرتيك أن مسؤولية حكومته 
يف إدارة البالد تقتيض محاســبة من وصفهم 

يف مجــال ترحيــل الدميوقراطية يف 
مجلس النواب، قال امس نائب يف ترصيح 
له امام شاشــات التلفزيــون ان االوراق 
البيضاء تعــرب عن قوة املرشــح الثاين، 
وبالتايل ســتبقى هــذه االكرثية مغطاة 
باالوراق البيضاء اىل ان يحني حسم املعركة 
تنكشــف  وعندئذ  الجمهورية،  لرئاســة 

االوراق البيضاء ويكتب عليها االسامء.
اذا كان الوضــع كذلك، ونحن ال نريد ان 
نسمي النائب الذي شاهده اللبنانيون عىل 
شاشــات التلفزة، فاننا نقول ملاذا االنتظار 
وتأخــري انتخابات رئاســة الجمهورية، 
وملاذا عدم الكشــف عــن االوراق البيضاء 
لتظهــر املعركة كام هــي، ومنها تنطلق 
الدميوقراطيــة الحقيقيــة ويتم انتخاب 

رئيس جمهورية؟

امــا الرئيس بري رجل الدولة من الطراز 
االول الــذي ارص عىل الثلثني يف انتخابات 
رئاســة الجمهورية، فقد قام بعمل يضمن 
حقوق املســيحيني اكرث مــن اي طائفة 
اخرى، كام يضمن حقوق جميع الطوائف 
والعمل دســتوري مئة يف املئة، حتى لو مل 

يكن مكتوبا عىل االوراق.
ان حكمــة الرئيس نبيه بري كبرية جدا، 
وهو رجل دولة مــن الطراز االول. ونحن 
متأكــدون مــن ان الرئيس بري ســيصل 
انتخابات رئاســة جمهورية  اىل خواتيم 
خالل شــهرين او ثالثة وينهي املوضوع 
بطريقة وفاقية وطنية دون استفزاز، بل 
بعملية دميوقراطية سليمة توصل رئيس 

الجمهورية املناسب اىل رئاسة الدولة.

عىل طريق الديار

»الديار«

ص

12

مـــــــــعـــــــــارك مـــــحـــــتـــــدمـــــة عــــــلــــــى أكــــــــثــــــــر مـــــــــن جـــبـــهـــة
مــــوســــكــــو  انـــــــتـــــــصـــــــرت  إذا  ســــــــــــام  ال  الــــــــنــــــــاتــــــــو: 
ــا ــنـ ــيـ ــيـ ــن اســـــتـــــكـــــمـــــال مـــــــحـــــــادثـــــــات فـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ روســـــــــيـــــــــا: يـ
ــن ــيـ ــومـ ــي يـ ــ ــ ــاء االتــــــــفــــــــاق الــــــــنــــــــووي اإليـــــــــرانـــــــــي فـ ــ ــ ــيـ ــ ــ إلحـ
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معّوض التكتيكي 

ــة  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــرنـ ــ وفـ

ــيــجــي ــرات االســت

يُغازل  الله  حــزب 
هل   : الجيش  قائد 
اقترب إعان الدعم 
ــي لــعــون؟ ــ ــدول ــ ال

الــــراعــــي فــي 
بحث  الفاتيكان: 
وارد األســـمـــاء 

ــة« ــلـ ــمـ ــجـ ــالـ ــات بـ ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــسـ ــ »تـ
ــا  ــوجــي ــول ــن ــك ــت مــــن شــــركــــات ال
؟ بخطر  القطاع  فهل  الــكــبــرى.. 

القضاء الفرنسي يحقق 
ــل حــمــات  ــوي ــم فـــي ت
مـــاكـــرون الــرئــاســيــة

وباسيل  نصرالله  بين  مرتقب  لقاء 
ــة...  ــاسـ ــرئـ ــجــدات الـ ــســت لــبــحــث م
هــــــل مــــــن مـــــرشـــــح جـــــديـــــد ؟

ــيـــرة  لـ ألـــــــف   80 ــة  ــ ــرف ــ ــع ــ ــت ــ ال
؟ ألـــفـــا   30 أم  لــــ»لـــســـرفـــيـــس« 

تدفع  االقتصاديّة  األزمــة  شظايا 
باللبنانيين الى اعتزال املستشفيات 
املستوصفات بــاتــجــاه  ــنـــزوح  والـ
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ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ســـــيــاسـ

السبت 26 ترشين الثاين 2022

معّوض التكتيكي وفرنجية االستراتيجي
نبيه الربجي

»الفــارق بــن نائبي 
ميشــال  أن  زغرتــا 
تكتييك  مرشح  معّوض 
وسليامن فرنجية مرشح 
اسرتاتيجي«. هذا توصيف 
جهة فاعلة عىل بّينة من 
الخفايا والنوايا، لرتى أن 
وصلة  البعض  رهانــات 
اضافيــة من الرقص يف 

قعر الزجاجة...

 أضافــت »هــؤالء مل يدركوا بعد كيــف تفكر قيادة 
»حزب الله« التي ال تنظر اىل االســتحقاق الرئايس من 
األبــواب الضيقة، وال من الزوايا الضيقة . كام نالحظ، 
مثة رصاع يتعدى الحــدود اللبنانية حول هوية رئيس 

الجمهورية«.
يف نظرهــا أن قيادة الحزب تعلم ما هي تبعات قيام 
حكومــة اليمن الديني، اليمن التورايت، عىل حدودنا، 
وأي سياســات مجنونة ســتنتهجها هذه الحكومة، 
وتكون لها تداعياتها عىل لبنان، بل وعىل سائر املنطقة.

اعرتاف بأن اختيار الجرنال ميشــال عون كان بداعي 
التــزام أخالقــي كانت تكلفته باهظــة، بل ومروعة، 
ألســباب شــتى، من بينها عقدة »الرجل القوي« الذي 
ميكنــه أن يجرتح املعجزات، مــع علمه بالصالحيات 
املحــدودة التي أوالها اياه دســتور الطائف، فضالً عن 
وصوله عرب سلسلة من التســويات، وبكل »تجلّيات« 

الزبائنية السياسية .
نتوقف عنــد »العامل األمرييك« يف حصار الجرنال  
لعالقاتــه الوثيقة مع »حزب الله«، وهو ما فرض عليه 
الحصار القاتل، وجعــل البالد متيض بخطوات حثيثة 
نحو »جهنم ». ولعل مصيبة الجرنال أن حلوله  يف قرص 
بعبدا تقارب مع حلول دونالد ترامب يف البيت األبيض . 
الجهــة املذكورة تعلّق »صحيــح أن رفض لبنان لـ 
»صفقة القرن«، ما دعي الحقاً »ميثاق ابراهيم«، وهو 
يف الواقــع »ميثاق قايــن«، أىت بنتائج مدمرة . ولكن 
لنتصور أي مصائب كانت ســتحل بنا لو قبلنا بالصفقة 
التي كانت، ومــا زالت، تتوخى احداث تغيري يف البنية 
الدميوغرافية، والبنية الدســتورية، والبنية الفلسفية 

للبنان« .
ألن يكون وجود رئيس تيار املردة يف القرص مشابها، 
أمريكياً وسعودياً، لوجود من كان رئيساً للتيار الوطني 
الحر، مــا يعني أن االعصار األمرييك )والســعودي(  
ســيبقى يضغط عــىل هياكلنا العظميــة، مع حالة 
االحتقــان التي يعيشــها العامل، وتعيشــها املنطقة 

بطبيعة الحال ؟
 يضاف اىل ذلك أن ما أخذ عىل عون لجهة الدخول يف 
ثقافة املحاصصة، واالســتئثار بالوظائف وباملصالح، 
ينسحب، تلقائياً، عىل فرنجية الذي له حزبه وله أزالمه 
كجزء من منظومة سياســية تتهم مبســؤوليتها عام 

أصاب البالد من الخراب العام .
يف نظر الجهة اياها أن شخصية نائب زغرتا مختلفة 
كلياً عن شخصية الجرنال، »اذ أنه بعيد عن الفوقية، أو 
عن اللغة املرقطة لألخري، أتصور أنه اســتفاد كثرياً من 
تجربة عون يف املنصب، كام أن معلومايت تشري اىل أن 

قنواته ليســت مقفلة مع كل من واشنطن والرياض«.
  أضافت »هــذا بلد الغرائب والعجائب عىل كل حال. 
أنظــر كيف أن جربان باســيل وســمري جعجع اللذين 
يلتحامن يومياً بالســالح األبيــض، يلتقيان يف خندق 
واحد ضد فرنجية . أحياناً يخّيل ايّل أننا بحاجة اىل ابن 

املقفع آخر ليضع كليلة ودمنة بالنســخة اللبنانية!«.
 النصيحة: »لنتوقف عن الدوران داخل هذه الدوامة، 
يف حن أن العامل منهمك يف مسائل أكرب منا بكثري. البلد 
يزداد خراباً، ولن يكون هناك يف القرص ســوى سليامن 
فرنجية، ونقطة عىل السطر، مثلام يقول جعجع الذي 

عليــه التعامل، بواقعية، مع هذه الحقيقة ».
هــذا ليــس رأي قوى سياســية تصف نفســها بـ 
»الســيادية«. تؤكد أن ما تناهى اليها من عواصم دولية 
كربى، ومن عواصم اقليمية كربى، أن التطورات الداخلية 
الخطرية يف ايران، والتي تضاف اليها عقوبات خانقة، 
ســتجعل آيات الله أمام واقع يف منتهى الحساســية . 
بالتايل، انحســار تلقايئ عىل املستوى الجيوسيايس، 
مــا ينعكس عىل دور »حزب الله« يف الحلبة الداخلية.

ولكن متى مل تكن ايران أمام ظروف، وأمام احتامالت، 
مامثلــة، كذلك »حزب الله«.  ال خطوة واحدة اىل الوراء 
بل املزيد من الصالبة يف املواقف. ثم ان ادارة جو بايدن 
التي تخوض حرب املســتقبل يف الرشق األورويب ترّص 
عىل عدم حصول أي تصعيد يف الرشق األوسط، وهذا ما 

يدركــه بنيامن نتنياهو، وزبانية التوراة، يف ارسائيل.
 يف هذه الحال، ال سبيل سوى التخيل عن السياسات 
اللولبيــة. رئيس للجمهورية اآلن، واال قد ال يكون هناك 

من رئيس ال غداً وال بعد غد..

صونيا رزق

لطاملــا رافقت صفة الوســيط الدائم رئيس 
املجلــس النيايب نبيه بري، من خالل محاوالته 
ومبادراته املفتوحــة تجاه املتخاصمن، الذين 
يفلح يف جمعهم ومصالحتهم معظم االحيان، 
فيــفتح امامهم االبواب الســياسية املوصدة، 
لكن ويف ظل الحلفاء الكثريين الذين يحيطون 
بــه، يبقى رئيــس املجلس صديقــاً للجميع، 
بإســتثناء رئيس »التيار الوطني الحر« النائب 
جربان باســيل، حيث تغيب الكيمياء السياسية 
بينهام منذ اليــوم االول للتعارف، اذ مل يهضم 
احدهــام االخر، مروراً بالعهــد املتمثل برئيس 
الجمهورية السابق ميشال عون، الذي ال تجمعه 
الكيمياء ايضاً بالرئيس بري ، بسبب التناحرات 
التي بقي بعضها خفياً، وبعضها االخر ظهر يف 
العلن، بعدما قام باســيل بتغذيتها سياسياً، أي 
اّن العالقة القامئة بينــهام غري قابلة للــهز، 

وإال ستقع عىل الفور، خــصوصاً بعد الكالم الذي قيل بالخفاء 
من قبل رئيس »التيار« ُورسّب رمبا عن قصد او غري قصد، والذي 
تناول فيه رئيس املجلس ببعض الكلامت، التي كادت ان تشعل 
العالقــة اكرث بــن الطرفن وجمهورهام، مع ما رافق ذلك من 
حرب البيانات والرتاشق االعالمي يف محطتيٍّ التلفزة التابعتن 
للرئيس الســابق عون ورئيس مجلس النواب، التي تساهم كل 
فرتة يف إشعال الخالفات عىل مواقع التواصل االجتامعي بن 
املنارصين املتكفلن بالتهديد والوعيد، وكيل الشــتائم املتبادلة 

واالتهامات.
هذه املشاهد لطاملا تواجدت مع بداية العهد السابق، ومل تغب 
مع نهايته عىل أثر ترسيب الفيديو الشــهري من باريس، والذي 

تناول فيه باسيل رئيس تيار »املردة« سليامن فرنجية، ومل يوّفر 
رئيس املجلس وال الحزب الحليف قائالً : »ال احد ميون عليي قي 

انتخاب الرئيس وال حتى حزب الله«.
مــع العلم اّن زيارته اىل عن التينة ســبقت الســفر اىل  
العاصمة الفرنســة، لكن كل يشء قيل هناك تبّخر وبات يف 
خرب كان، مع عودة رئيس »التيار« ليفتح صفحات جديدة مع 
الحليف والخصم، فرجع مغايراً مســاملاً مع الغزل السيايس، 
وإتفق مع الخصم السابق الذي بات منذ ايام حليفاً جديداً، هو 
رئيس املجلس لقلب الصفحــة االليمة واإلنطالق نحو بداية 
جديدة، ونســيان زالّت لسانه املتكّررة، تحت عنوان الظروف 
تقتــيض التوافق واملرحلة تتطلب رئيســاً مقبوالً من اكرثية 
االطراف، اىل جانب طرح إسمه يف بكريك ونيل الرىض، كذلك 

طرحه يف حارة حريك، حيث تشــري املعلومات 
اىل لقــاء مرتقب بن االمــن العام لحزب الله 
السّيد حسن نرصالله وباسيل لبحث املستجدات 
الرئاســية، يف ظل اسئلة عن إمكانية ظهور 
مرشح جديد، تســتطيع اكرثية االطراف يف 
الداخــل التوافق عليه، او ســيبقى رئيس تيار 
»املردة » مرشــح الحزب الذي يصعب وصوله 
اىل القرص الجمهوري، طاملا لن يوافق باســيل 
عــىل التصويت له ؟، االمر الذي دفع مبصادر 
سياســية مواكبة لجلســات انتخاب الرئيس 
للقول« بأّن شيئاً ما يدور يف أذهان باسيل يف 
ما يخص  امللف الرئايس، كطرح إســم مرشح 
جديد عىل االرجح هو وزير ســابق وســطي، 
لقطع الطريق اوالً واخرياً عىل فرنجية، النه لن 
يقبل به مهام كانت الوســاطات وفق مقّربن 

من رئيس »التيار«.  
ويف ســياق التقــارب الســيايس بن بري 
وباســيل، بدا النائب عيل حســن خليل خالل 
الحديــث املتلفز قبل ايــام قليلة، مقّرباً جداً من رئيس »التيار« 
عىل عكــــس ما كان يظـــهر سابقاً من خالفات بينهــام 
مع ردود متبادلة، اذ كان خليل يهاجم باســيل دامئاً رداً عىل« 
شطحات« االول الذي مل يرحم احداً، وبالتأكيد هو مكلّف للقيام 
بهــذه املهمة من قبل الرئيس بري، اذ كشــف خليل عن حوار 
وسالم مرتقب مع باسيل، نافياً كل ما قيل عن سلــبيات لقاء 
عــن التينة االخري، فيــام عىل خط بعض نواب كتلة »التنمية 
والتحرير« فهم مل يســتلطفوا هدنة باسيل معهم، ومل يظهروا 
القبــول والرىض النهم ال يثقون بــه، اذا إعتادوا عىل كالمه 
املتقلــب وفــق ما قال احدهم يف مجلس خاص« ال نثق به منذ 

زمن... فكيف االن«؟!

لقاء مرتقب بين نصرالله وباســــــيل لبحث مستجدات الرئاســــــة... هل من مرشح جديد ؟
صفحة التراشــــــق بين بري ورئيس »التيــــــار« الى الطّي وخليل يتوّلــــــى تبّييض الجديدة

محمد علوش

عىل الرغم من أنها جاءت رداً عىل ســؤال، ال ميكن 
إنكار أهمية رســالة »الثناء« التي وجهها عضو كتلة 
»الوفــاء للمقاومة« النائب عيل عــامر، بعد إنتهاء 
الجلسة األخرية املخصصة إلنتخاب رئيس الجمهورية 
يف املجلس النيــايب، إىل قائد الجيش اللبناين العامد 
جوزاف عون، حيث أكد أن عون »قدم منوذجاً طيباً يف 
ادارته للمؤسســة واستطاع أن يحمي السلم األهيل«. 
هذه الرسالة، التي شدد عامر عىل أنها غري مرتبطة 
باإلســتحقاق الرئايس، تأيت بعد ترسيب خرب إجتامع 
قائد الجيش مع رئيس وحدة اإلرتباط والتنســيق يف 
الحزب وفيق صفا، بالرغم من أن األجواء التي تلت هذا 
اإلجتامع، بحســب معلومات »الديار« أكدت أيضاً عىل 
أنه غري مرتبط باإلستحقاق الرئايس، لكن يف لبنان ال 
ينبغي تجاهل توقيت أي أحداث حتى ولو كانت عابرة. 

بالنســبة إىل مصادر متابعة، هذه الرســائل تأيت يف ظل 
إســتمرار الخالفات بن قوى الثامن من آذار و«التيار الوطني 
الحــر« عىل كيفية مقاربة اإلنتخابات الرئاســية، خصوصاً 
بالنســبة إىل رفض رئيس التيار جربان باسيل تبني املرشح 
املفضل لدى قوى الثامن من آذار رئيس تيار »املردة« سليامن 
فرنجية، ما يعني أن عدم نجاح املشاورات التي ال تزال قامئة 
مــن املفرتض أن يفتح الباب أمام خيــارات أخرى، قد يكون 

عون أبرزها. 

بالتزامن، تلفت هذه املصادر إىل أن الواقع الحايل يف البالد 
يعزز املخاوف من تطورات ســلبية، ال ســيام عىل املستوى 
األمنــي، وبالتايل من مصلحة الحــزب إعادة ترتيب العالقة 
مع قائد الجيش، بعد التأويالت الســلبية التي أعطيت ملواقف 
أمينه العام السيد حسن نرصالله يف خطابه األخري، خصوصاً 
أن بعض الجهات األمريكية ال تزال ترُص عىل تســويق نظرية 
أن العمــل عىل دعم الجيــش يعزز قدرته عىل الوقوف بوجه 

الحزب. 
ما تقدم، يقود من حيث املبدأ، من وجهة املصادر نفسها، إىل 

معادلة أن الحزب ال يريد أن يقفل األبواب أمام تسوية 
من املمكن أن تقود عون إىل رئاســة الجمهورية، من 
دون أن يعني ذلك أنه يف وارد التخيل عن فرنجية يف 
وقت قريب، نظراً إىل أن مشاوراته مع حلفائه ال تزال 
يف بداياتها، بينام التطورات القامئة عىل املســتوى 
اإلقليمي ال تشجع الحديث عن تنازالت ستقدم من قبل 
أي جهــة، وبالتايل األمور ال تزال تحتاج إىل املزيد من 

الوقت يك تنضج عىل املستوى العميل.
باملقابل يأيت ثنــاء حزب الله عىل قائد الجيش يف 
لحظة دولية هامة، حيث تكشــف املصادر أن األليزيه 
يبحث جدياً بفكرة دعم جوزاف عون للرئاســة بشكل 
علني، مع العلم أن اإلدارة الفرنسية لن تلجأ اىل خيار 
مامثل مــا مل يكن مدعوماً من اإلدارتن الســعودية 
واألمريكية، وترى املصادر أن توجه باريس اىل اعالن 
دعم ترشيح قائد الجيش يعني أن اسم الرجل قد أعطي 
دفعــة قوية للوصــول اىل بعبدا، علامً أن هذا ال يعني 
تخيل الثنايئ الشــيعي عن مرشحه سليامن فرنجية، خاصة 
اذا مــا كانــت الظروف اإلقليمية غري مســاعدة للدخول يف 
تســوية من هذا النوع، بغــض النظر عام يحدث من ضغوط 
عىل املحور الــذي ينتمي اليه الثنايئ، كام أنه من الرضوري 
عنــد قيام باريس بأمر مامثل، انتظار ردة فعل التيار الوطني 
الحر، الذي أكد رئيســه اكرث من مرة رفضه لوصول عون اىل 
بعبــدا، خاصة بعد أن أصبح واضحاً نوعية الشــخصية التي 

يريدها باسيل يف سدة الرئاسة...

حــــــزب الله يُغــــــازل قائــــــد الجيش : هــــــل اقتــــــرب إعالن الدعــــــم الدولــــــي لعون؟

ميقاتــــــي : بحثــــــت مــــــع بــــــري مواضيع
سياســــــّية وإقتصاديّة مــــــن بينها الكهرباء

اســتقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري يف مقر الرئاســة 
الثانيــة يف عن التينة، رئيس حكومة ترصيف األعامل نجيب 
ميقايت حيث جرى عرض لألوضاع العامة وآخر املســتجدات 
السياسية. وبعد اللقاء اكتفى الرئيس ميقايت بالقول: »بحثنا 

مواضيع سياسية وإقتصادية عدة«. 
ورداً عىل ســؤال عام  اذا تم بحث ملف الكهرباء قال : »من 

بينها موضوع الكهرباء ».
وكان ميقايت اســتقبل يف الرساي الحكومي، وزير البيئة 
يف حكومة ترصيف األعامل نارص ياسن، ثم وزير االتصاالت 

جوين القرم وعرض مع كل منهام اوضاع وزارته. 
كام التقى رئيس مجلس ادارة رشكة طريان الرشق االوسط 
محمد الحوت، وعــرض معه اوضاع الرشكة. وخالل اللقاء، 
اثنــى ميقايت »عىل الجهود التي تبذلها رشكة طريان الرشق 
االوســط رغم الظروف الصعبة التي مير بها لبنان«، مضيفا 
»ان »امليــدل ايســت« تقوم بدور اســايس يف هذه االوقات 
وتســاهم يف ربــط لبنان املقيم بدول االنتشــار، وهو جهد 

مشكور ومقّدر«.

بري مستقبالً ميقايت        )حسن ابراهيم(

[ رأى نائب األمن العام لحزب الله الشــيخ نعيم قاســم 
يف كلمــة القاها يف لقاء مــع لجنة ملف الطاقة واملياه يف 
»هيئــة العمــل الحكومي يف حزب اللــه«، انه اذا مل يحصل 
اليــوم يف البلد، انتخاب رئيس للجمهورية فال ميكن تحريك 
الوضع االقتصادي واالجتامعي وخطة التعايف، ألنَّ الطريق 
اإللزامــي لبداية اإلصالحات وبدايــة العمل إلنقاذ لبنان هو 
انتخاب الرئيس، لذا كل الكتل مســؤولة عن انتخاب الرئيس، 

فال يحملن أحد حزب الله املســؤولية وحده«.
اضــاف »نحن لنا عدد معنَّ يف مجلس النواب نؤثر مبقدار 
هــذا العدد يف انتخاب الرئــــيس والكتــل األخرى كل منها 
تؤثر مبقــــدار عددها. تبنَّ أنَّه ال توجد أكرثية يف أي اتجاه 
ســيايس، ومن كان يدعي ان لديــه 67 نائبا، كان يجمع ما 
ال يجــــتمع، أو كان متوهام مبقــــبوليته أو مــــقبولية 
خياراته عند النواب الجدد أو املســتقلن. وانكشف أنَّ اجتامع 
الثلث مع خياراته إنجاز استثنايئ وهذا العدد ال ينجح رئيسا. 
ال قدرة ألي كتلة أن تحســم املوقــف، دعونا إىل االتفاق بن 
املختلفــن عىل املواصفات املناســبة ألكرب عــدد من الكتل 

والنواب«.
وقال: »الورقة البيضاء رســالة إيجابية بعدم الحسم، بينام 
بعض األســــامء التي طرحت تعيق االتفاق ألنَّها استفزازية 
وهــم يعلمــون بأنَّها لن تنجح، ومرشوعها الســيايس ضد 
مصلحة لبنان، وهو يربط لبنان باملصالح األجنبية. إذا كانت 

املقاومــة نقطة خالفية أحيلوهــا إىل الحوار ولنأت برئيس 
لديه قدرة عىل العمل االنقاذي باشــرتاك كل اللبنانين حول 
املوضوع االقتصــادي، ويكون لديه القدرة عىل إدارة طاولة 
حوار تســتطيع أن تجمع اللبنانين ليتناقشــوا يف موضوع 

االســرتاتيجية الدفاعية، ولرن إىل أي نتيجة سنصل«.
وختم قاســم »مبا أننــا متفقون عىل أولويــة االقتصاد 
ومكافحة الفساد، فلنحل القضايا الخالفية إىل الحوار. ومن 
الطبيعي أال تنطبق مواصفات الرئيس الذي يرعى الحوار عىل 
من وضع أولويته يف مواقفه الســابقة نزع سالح املقاومة، 
ته وكشفه أمام إرسائيل. وأخريا يصعب  وتجريد لبنان من قوَّ
معالجة الوضع االقتصادي من دون انتخاب رئيس، فهو املمر 

للحلول«. اإللزامي 
[ أكد نائب رئيس املجلس التنفيذي يف حزب الله الشــيخ 
عيل دعموش خالل خطبة الجمعة، أن »الحزب يقوم بواجبه 
يف املقاومــة ويف حامية البلد والدفاع عن مصالحه وخدمة 

شــعبه والحفاظ عىل حقوقه وثرواته واستقالله«.
وقــال: »نحــن يف كل ما نقوم به ال نفتش عن مكاســب 
سياســية، وال نريد الهيمنة عىل موقع الرئاسة أو غريه من 
مواقع السلطة كام يظن البعض أو فرض رئيس  للجمهورية، 
مــا نريده أوال: هو أن يبقى لبنان قويا مبقاومته وجيشــه 
وشــعبه يف مواجهة العدو الصهيــوين، وأال يعود إىل زمن 
الضعــف كام تريده أمريكا، وثانيا: أن تكون األولوية يف هذه 

املرحلــة ملعالجة األزمات االقتصادية واملعيشــية. إن هذين 
األمريــن يتطلبان مقاربة واقعية وأكرث جدية الســتحقاق 

الرئيس«.  ومواصفات  الرئاسة 
ولفــت إىل أن »حزب الله يريد رئيســا لجميــع اللبنانين 
وليــس لفريق معن منهم، رئيســا يجمع اللبنانين ويحافظ 
عىل وحدتهم وسلمهم األهيل، ويحمي سيادة البلد، ويطمنئ 
املقاومة وال يتآمر عليها، وال يرتهن للخارج«، مضيفا »وأمام 
املشــهد املتكرر الذي نراه يف جلسات انتخاب الرئيس والذي 
مل يؤد إىل أي نتيجة حاســمة، ليس هناك من مســار واقعي 
موصل النتخاب رئيس للجمهورية أفضل وأرسع من التحاور 
والتفاهم، لذلك عىل القوى السياســية أن تتحمل املسؤولية 
لــالرساع يف انجاز االســتحقاق، ألن األمور يف البلد مل تعد 

الفراغ«. املزيد من  تحتمل 

ــول ــحــل ــل ــس املــــمــــّر اإللـــــزامـــــي ل ــ ــي ــ ــه : انـــتـــخـــاب رئ ــ ــل ــ حـــــزب ال
لــلــحــوار ــا  ــوهـ ــلـ ــيـ أحـ خـــالفـــّيـــة  نــقــطــة  ــة  ــ ــاوم ــ ــق ــ امل كـــانـــت  وإذا 

قاسم يلقي كلمته

ــي غـــــادر الــــى رومـــــا تــحــضــيــراً لــلــجــمــعــيــات ــ ــراع ــ ال
ــارات ــ ــ ــق ــ ــ ــوى ال ــ ــت ــ ــس ــ ــى م ــ ــل ــ الــــســــيــــنــــودوســــّيــــة ع

أكد وزير الرتبيــة والتعليم العايل يف 
حكومــة ترصيف االعامل عباس الحلبي، 
»التزامــه النهــايئ بالعمــل عىل توفري 
مقومــات التعليم الحضوري، وخصوصا 
األعطية والحوافز ألفراد الهيئة التعليمية 
والدعم لصناديق املدارس«، معتربا أن »أي 
تعطيل للدراسة يعطل املساعي الرامية إىل 
تأمن املقومات الالزمة لتســيري املدارس 

ويف مقدمها الحوافز«.
ورأى أن »أي اتجــاه إلقفال الثانويات 
أو املدارس الرســمية، يؤدي إىل انقطاع 
املتعاقدين عن التدريس وبالتايل التسبب 
بقطع لقمة عيشــهم، فضال عن خسارة 
أيام التدريــس التي يحتاج اليها التالمذة 
إلنجاز برنامج السنة الدراسية بعد سنتن 
من االنقطاع والتخفيف من حجم املناهج 

املطلوبة«.
الحفاظ  الحلبي »األســاتذة إىل  ودعا 

عىل املدرســة الرســمية«، مذكرا بأنه 
»أنجز مع وزيــر املالية قرارا برفع بدالت 
التعاقــد وســائر التعويضات ، وال يجوز 
أن تتــم مقابلة هذه القــرارات بالتوجه 
نحو اإلقفال«، مشريا إىل أن »التوقف عن 
التدريس أدى إىل خسارة نسبة كبرية من 
تالمــذة املدارس والثانويات الرســمية ، 
وبالتايل خسارة مئات املعلمن ألنصبتهم 
وبالتايل إقفال شعب وصفوف يف مناطق 

عديدة من لبنان«.
وشــدد عىل أن »التغيــب عن املدارس 
والثانويات يعني التأخري يف إعداد اللوائح 
التي تحرضها إدارات املدارس بالتعاون مع 
املســؤولن عن املعلوماتية واملكننة، ما 
يعني التأخري يف تنفيذ الخطوات الالحقة 
لجهــة التدقيق والتحويل إىل حســابات 
األســاتذة، وال يجوز أن نسعى إىل يشء 

ونعيق السبيل إىل تنفيذه«.

يــعــّطــل ــة  ــدراسـ ــلـ لـ تــعــطــيــل  أّي   : ــي  ــب ــحــل ال
املـــدارس تسيير  مــقــومــات  لــتــأمــيــن  املــســاعــي 

وصل البطريرك املاروين الكردينال مار بشاره 
FIUMICINO يف  بطــرس الراعي اىل مطــار 
العاصمــة االيطالية، يرافقه األمن العام ملجلس 
بطاركة الــرشق الكاثوليك املطران خليل علوان، 
مدير االعالم والربوتوكول يف الرصح البطريريك 
يف بكــريك املحامي وليد غياض، وذلك تحضريا 
القارات،  السينودوسية عىل مستوى  للجمعيات 
حيث ســتعقد الجمعية السينودســية القارية 
لكنائس الرشق االوســط من 12 اىل  18 شباط 
2023 ، يف بيــت عنيــا حريصا ويشــارك فيها 
اكلــريوس وعلامنيون من بلدان عربية وســبع 

رشقية. كاثوليكية  كنائس 
وكان يف اســتقبال الراعي والوفد  املرافق يف 
صالون الرشف يف املطار املعتمد البطريريك لدى 
الكريس الرســويل املطران يوحنا رفيق الورشا، 
ســفرية لبنان يف ايطاليا مــريا ضاهر، القائم 
بأعامل السفارة اللبنانية لدى الكريس الرسويل 
وعدد من رؤســاء الوكاالت الرهبانية يف روما 
والوكيــل البطريريك يف املعهد املاروين الخوري 
جوزف صفري. ويلتقــي البطريرك خالل زيارته 
ابنــاء الرعية يف القداس الذي سيرتأســه االحد 
املقبل يف كنيسة مار مارون، يف املعهد املاروين. 

استقبل وزير العدل يف حكومة ترصيف األعامل 
القــايض هرني الخوري قبل ظهر أمس يف مكتبه 
يف الوزارة، ســفرية الواليــات املتحدة لدى لبنان 

دورويث شــيا، وتناول البحــث األوضاع العامة 
يف لبنان واملنطقة، وشــؤوناً تتعلّق بوزارة العدل 

وقصور العدل.

ــا شـــــؤونـــــاً قـــضـــائـــّيـــة ــ ــّي ــ ــع ش ــ الـــــخـــــوري عــــــرض مـ
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السبت 26 ترشين الثاين 2022

هــــــــــــــــــل يقنــــــــــــــــــع »الســــــــــــــــــّيد« »الجنــــــــــــــــــرال« »بالبيــــــــــــــــــك«؟
ــماء وارد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــث األس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــكان: بح ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي الفاتي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي ف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الراع

قطـــــــــــــــر.. بيـــــــــــــــن النفـــــــــــــــوذ السياســـــــــــــــي والـــــــــــــــدور املطلـــــــــــــــوب !

باريـــــس تكثّـــــف اتصاالتهـــــا وتدخـــــل ميدانيـــــاً علـــــى املشـــــهد الداخلـــــي

ميشال نرص 

كل الجلســات ما قبل اول 
السنة املقبلة لن تكون ثابتة، 
وعروض  يتغري،  لن  واملشهد 
الهزليــة«،  »املرسحيــة 
لوصف  وفقــا  ستســتمر، 
إىل  اقله  املاروين،  البطريرك 
حــن انعقاد قمــة بايدن - 
ماكرون، االستحقاق الجديد 
الــذي تعول عليــه األطراف 
اللبنانيــة، مــع اســتمرار 
االهتامم الــدويل واالقليمي 
بلبنان عرب اتصاالت فرنسية، 
سعودية،  قطرية،  امريكية، 
يتحرض  وقت  يف  ومرصية، 
النواب  مجلــس  رئيس  فيه 
»مبتكرة«،   مبــادرة  الطالق 

تســمح بفتح مسار للتشاور، يوصل يف نهايته إىل 
انتخاب رئيس للجمهورية.

وتكشــف املصادر ان عداد الجلسات االنتخابية 
سيتوقف عند العدد عرشة بسبب دخول البالد الشهر 
املقبل موســم االعياد بدرجة اوىل، وثانيا محاولة 
استفادة رئيس مجلس النواب من »الفرصة« الطالق 
سلسلة اتصاالت وحوار »باملفرق« بعد فشل محاولته 
لعقد »مؤمتر حوار وطني« للتوصل اىل اتفاق عىل 
الئحــة من ثالثة اســامء، متابعة بان النقاش مع 
االطراف سيتم عىل اساس محدد وانطالقا من ورقة 

اعدها فريق عمل »استيذ عن التينة« .
فاســتنادا اىل مجريات املعارك الثامين وانطالقا 
مام سبق، ميكن القول ان فريقي املواجهة مل يقررا 
خوض املعركة مبارشة بعد. فاملعارضة غري موحدة 
حول اســم معوض، فباســتثناء القوات اللبنانية 
والكتائب والحزب االشــرايك وكتلة تجدد وبعض 
املستقلن، يواصل بيك زغرتا محاوالته خميس  بعد 
خميس، يف وقــت ال تزال غالبية نواب التغيري ضد 
ترشــيحه، وكذلك غالبية النواب السنة، التي يعمل 
عىل تطويعها، ومنهم نــواب االعتدال، الرافضون 
ليس لشــخص معوض رمبا، وامنــا لدعم القوات 

اللبنانية له. اما عىل املقلب االخر فجامعة السلطة 
يف موقع ال تحسد عليه، إذ ان حركة امل وحزب الله 
وحلفاءهام يرشحون سليامن فرنجية مع ارصارهم 
عىل عدم طرح اســمه حاليا يف الجلسات، يف حن 

ان التيار الوطني الحر يرفض هذا الرشيح.
وتشري املصادر اىل ان الخالف القائم بن االطراف 
السياسية شارف عىل مالمسة الخطوط الحمر يف 
ظل املواقف السياسية العالية السقف، سواء داخل 
فريــق الثامن من آذار بن رئيــي التيار الوطني 
الحــر وتيار املردة، او بن الثامن مــن آذار والرابع 
عرش منه، ما يستدعي تحركا عاجال لتهيئة ارضية 
غري متشنجة لتمرير االستحقاق يف شباط ، وفقا 
لالجواء الدولية، التي باتت عىل قناعة بان الشغور 

ال يجب ان يستمر اطول من ذلك.
اما عىل جبهــة البياضة، فكالم للصهر نقال عن 
مقربــن منه مفاده انه لن يتجاوب مع الحزب حاليا 
اذ ال يشء جديد لقوله، فقواعد التيار ترفض بشــكل 
قاطع الســري بسليامن فرنجية رئيسا،  غري مستعد 
للســري بعكس التيار، فامام مصلحة لبنان »ال أحد 
ميون علينا«، وبالتايل الوضع تغري مع خروج الجرنال 
من بعبــدا وبتنا اكرث حرية يف العمل الســيايس، 
كاشــفة ان مثة تحضريات قد بدات لزيارة »رسية« 

السابق ميشال عون  للرئيس 
إىل حارة حريك ولقائه السيد 
نرصالله يف غضون ايام، بعد 
انقطاع اســتمر ست سنوات 
لــرضورات أمنية، لشــكره 
بداية عىل دعم الحزب للعهد، 
وملناقشة امللف الرئايس، حيث 
يعول عىل ان ينجح السيد يف 

اقناع الجرنال.
الخبصة«،  هذه«  وســط 
وليــس بعيدا عن مســاعي 
عن التينــة، ال يزال الرصح 
البطريــريك محــط أنظار 
الرئايس،  للملــف  املتابعن 
كشــف  ما  بعد  خصوصــا 
من لقــاءات بن ممثلن عن 
بكريك وحزب الله، فام تريده 
بكريك، ان تحــدد  العملية 
الدميوقراطية وحدها اســم الرئيــس العتيد وهي 
عىل هذا االساس، تدعو لجلسة، فيها مرشح معلن 
هو ميشــال معوض، يواجه مبرشح معلن آخر من 
الفريق الثاين، يخوض معركته، وبكريك لن تعارض 

وصول اي مرشح ينتخب عىل هذا االساس.
وقالت اوســاط مقربة من البطريركية املارونية 
انها ال تســوق ملرشح معن وال تضع فيتو عىل أحد، 
ومن ضمنهم الوزير الســابق سليامن فرنجية وان 
حزب الله يف املقابل مل يقفل الباب أمام أي مرشــح 
ال ميثل تحديا ويرى أن الرئيس يصل عادة بالتفاهم، 
وهذا ما عدته مصادر بكريك ليونة من طرف الحزب 
للتوصل إىل حل . وتؤكد االوساط ان امللف الرئايس 
ســيكون حارضا بقوة خالل لقاءات البطريرك يف 
روما، مع املسؤولن يف الكريس الرسويل، حيث مل 
تستبعد ان يتم البحث يف االسامء وصوال اىل وضع 
الئحة من ثالثــة، خصوصا ان مثة قوى خارجية 
تريد الترسيع يف العملية، ما سيستتبع يف املرحلة 
املقبلة بتنســيق اكرب بن بكريك والسفارة البابوية 
يف بريوت التي ســيكون لها دور يف الضغط عىل 
القيادات املســيحية ، التي رمــى الجميع الكرة يف 

ملعبها.

مريم نرس 

منــذ بداية اإلعــالن عن أن 
قطر ستســتضيف كأس العامل، 
بدأ الحديث عن الربط السيايس 
بهذه الخطوة، خاصة بعد الكالم 
عن املبالغ الضخمة التي دفعتها 
من أجل اســتضافة هذا الحدث، 
وســعيها ألن يكون األفضل عرب 
التاريخ، وبخاصة أنه ســيكون 
األخري لناحية استضافته من ِقبل 

دولة واحدة فقط.
دفعــت الدوحــة 220 مليار 
دوالر كأضخــم موازنة بتاريخ 
»املونديــال«، طبعاً هذا اإلنفاق 
املعلَــن، ألن هنــاك إنفاقا غري 

معلَن أيضاً، بحيث دخلت أموال خيالية عىل الرشكات 
التي اســتلمت املالعب والفنادق والطرقات وغريها 
من التجهيزات التي تُعترب من ضمن االســتعدادات 
الستقبال هذا الحدث. لعلّها أموال تُعزِّز دورها الذي 
تبحــث عنه وتُثبِّت نظــام حكمها يف ظل منطقة 
تعيــش رصاعات عنيفة، فكل املحيط الجغرايف لها 
متوتر ومتفّجر، فهي دامئاً تحاول من خالل موقعها 

وعالقاتها حفظ دورها يف العامل.
تخــى قطر دامئــاً أن تتحّول اىل مســتعمرة 
ســعودية، كغريها من الدول حتــى بزمن الهبوط 
السعودي، لذلك كل سعيها يصب يف خانة الحضور، 
مبعنى الحفاظ عىل الــدور ال النفوذ، فكل األموال 
التي تُنَفق توظَّف بالسياسة، فهي الدولة التي تُنِفق 
كثرياً وتطلب قليالً، ال متلك سياســات خاصة بها 

وليس لديها أهداف تخّصها مبعنى أهداف توسعية 
كاململكــة العربية الســعودية، وال طموح زعامة 
العامل العريب كام يطمح محمد بن ســلامن بقيادة 
األمن القومي العريب وتنصيب نفسه القائد األوحد 
للعرب، إمنــا أقىص أهدافها أن يكون لها تأثري بكل 
ملفــات العامل العريب من ناحية، ومن ناحية أخرى 
حفظ الدولة والــرثوة والنظام، أما الباقي فيخص 

دول أخرى.
تعرف قطر مقّدراتها، فهي ليس لديها نفوذ أمني 
وال عســكري وال جغرايف، هي ال متتلك سوى املال 
الــذي ترتكز عليه من ناحية، ومــن ناحية أخرى 
ترتكز عىل عالقة قويــة مع الواليات املتحدة التي 
لديها وجود عسكري قوي عىل أرضها، كام أنها لها 
عالقة بالتيارات اإلسالمية يف املنطقة. وبناء عليه 
فهي تؤدي دوراً وظيفياً يف منطقة شديدة التعقيد، 

هذا الدور متنحهــا إياه أمريكا 
التي تعتمد اسراتيجية عدم ترك 
األوراق بيد طــرف واحد ، فهي 
توّزعها بن قطر والســعودية 
األدوار،  توزيــع  قاعــدة  عىل 
التي تقّدمت بدورها  فقطر هي 
مبا يســمى بـ »الربيع العريب« 
وتحديداً يف سوريا، بعدها انتقل 
الدور اىل الســعودية، وبعدها 
رغم الحصار الذي فرضته عليها 
كان  معينة،  مبرحلــة  اململكة 
ألمريكا حضــور فاعل يف هذه 
األزمة، ألن التوازن بن الدورين 
مصلحــة أمريكية، لــذا بقيت 
الدوحة رغم حجمها العب مؤثّر 

باملشهد السيايس العريب.
يف اآلونــة األخرية، كان حــراك قطر تجاه لبنان 
الفتاً، خاصة بعد تراجع الدور الســعودي، فهي أدت 
دوراً يف ملف الرســيم البحري مل تحظ به اململكة، 
لكن رغم ذلك فإن أي حراك خاصة يف لبنان، يحتاج 
اىل ضوء أخرض أمرييك، ويجب أن يكون منَسقاً معه 
ضمن الحدود املسموح بها. وقطر لها عالقات جيدة 
مع كل األطراف اللبنانية، وتســعى لتكون حارضة 
بــكل التفاصيل وقادرة عىل إنجاز املهامت الصعبة 
وتحديــداً يف امللف الرئايس، فالدوحة تســتفيد أن 
يكون لها دور من خالل فريق قوي كالتيار الوطني 
الحر، لكن يبقى بإطار التوزيع األمرييك بينها وبن 
اململكة، التي تنزعج من هذا الواقع الذي تتحكم فيه 
الواليات املتحدة ويتم إخراجه عرب الفرقاء اإلقليمين 

مبا يخدم املصلحة األمريكية.

فادي عيد 

بات ومن خــالل املعلومات 
املتداولة أن هناك بحثاً جدياً يف 
تسوية أو صيغة رئاسية ميكن 
التوصل إليها، وبالتايل، انتخاب 
رئيــس للجمهورية قبل عيدي 
امليالد ورأس السنة، ولكن ومن 
خــالل العائدين من العاصمة 
الفرنسية، فإنهم يؤكدون عىل 
الجاري عىل  البحث  جّدية هذا 
أعىل املســتويات، وتحديداً بن 
وبدعم  والفاتيــكان،  باريس 
ليس  ولكن  وعــريب،  أمرييك 
مثة من إسم معن ميكن القول 
أنه ســيكون املرشح الرئايس 

املدعــوم دولياً وإقليمياً، بل مثة أســامء عدة يتم 
التداول بها ليصار إىل غربلتها، إذ، وبعد التشــاور 
مع األطراف اللبنانية، عندها ميكن القول أن انتخاب 
الرئيــس قد يحصل يف أي توقيت، ألنه، وتاريخياً ال 
مناص إال من خالل الغطاء الدويل، وذلك جاء بفعل 
اإلتصاالت املكثفة التي حصلت خالل األيام املاضية 
عــىل خلفية القلق واملخــاوف من حصول فوىض 
إجتامعيــة قد تؤدي إىل مــا ال يحمد عقباه، وهذا 
ما تطرقت إليه مســاعدة وزير الخارجية األمريكية 
لشؤون الرشق األدىن باربارا ليف، إضافة إىل ما تم 
بحثه بن وزيري خارجية الواليات املتحدة األمريكية 
أنطــوين بلينكن ونظريه القطــري محمد بن عبد 
الرحمن آل ثــاين، حيث أعرب الجانبان عن قلقهام 
ملا يحصل يف لبنان، وكانا متشّددين لناحية رضورة 

انتخــاب الرئيس العتيد قبل حدوث أي مفاجآت غري 
ســارة عىل الساحة اللبنانية، مرافقة مع اإلنهيار 
اإلقتصــادي املتامدي، وهنا، تدعو مصادر مواكبة، 
إىل رضورة قراءة موقف نائب رئيس مجلس النواب 
الياس بو صعب، عندما أبدى خشــيته من حصول 
فوىض إجتامعية يف البلد، ما يعني أنه مطلع عىل 
وضعية املؤّسسات ومرافق الدولة وماليتها، ولهذا 

أطلق هذا التحذير.
يف السياق، وحيال هذه األجواء الضبابية، حّذرت 
املصادر املواكبة نفسها، من عدم إطالة فرة الشغور 
الرئايس، ألن كل القوى السياســية والحزبية عىل 

بّينة من الصورتن اإلقتصادية واملالية يف البلد. 
ولذا، فإن زيارة الرئيس الفرني إميانويل ماكرون 
إىل لبنــان، وإن كانت ال تزال يف إطار الترسيبات، 
ورغم عدم صدور بيان رسمي أعلن عنها، فإنها تأيت 

عىل خلفية مخــاوف باريس 
من تدهــور مرتقب لألوضاع 
الســاحة  لبنان، وانفالت  يف 
الداخيــة، وهذا من شــأنه أن 
يصعب املســاعي الدولية، وال 
سيام الفرنســية الجارية من 
أجل انتخاب الرئيس العتيد يف 
أقرب فرصــة ممكنة، وعليه، 
فإن تفّقده للوحدة الفرنســية 
لبنان  جنــوب  يف  املنتــرشة 
ضمن قوات األمم املتحدة، يف 
حال حصول هذه الزيارة، فهذا 
سيكون أيضاً مبثابة رسالة بأن 
باريس مهتمة بامللف اللبناين، 
الدولين  رشكائها  مع  وتسعى 
واإلقليمين لحل هذه املعضلة.

ويبقــى، وإزاء هذا الحراك الــدويل واإلقليمي 
املرافق مع هواجس تربك املهتمن بامللف الداخيل، 
فــإن املعلومــات من بعض العائديــن من باريس 
تشــري إىل أن املســاعي جارية عىل قدم وساق، 
ولكــن ليس هناك أي حلول أو توصل إىل صيغة ما 
ميكن تســويقها خالل أيام، أو حتى أسابيع نظراً 
للتعقيدات املحيطة بامللف الرئايس بفعل الخالفات 
بن مكونات املجتمع اللبناين وال ســيام أن بعض 
التدخالت اقليمية وسياســات املحاور لهذا الطرف 
أو ذاك، فإنها تعّمــق من جراح هذه األزمة، ولكن 
ميكن القول أن ما تقوم به فرنســا وأكرث من دولة 
وال ســيام الفاتيكان يبقي بــوادر الحل مطروحة 
عىل بســاط البحث توصالً التفاق قد يُعمم يف أي 

توقيت يف حال ســارت األمور عىل ما يرام.

 »عرضُت إقامة جلسة لتمويل نقل املونديال لكن الوضع ال يسمح«
وأنا مسؤول عن كالمي الحزب سيدعم فرنجّية  مكاري: 

ــر ــّي خطيـ ــٍق زلزالـ ــى فالـ ــان علـ ــالن: لبنـ ــد قبـ  أحمـ
واملطلـــوب تحييـــد الســـفارات عـــن املصالـــح الوطنّيـــة

ــداء ــ ــ ــألة االعتـ ــ ــ ــع كالس مسـ ــ ــ ــث مـ ــ ــ ــع بحـ ــ ــ  جعجـ
ـــــــــ األرز فـــــــي بشـــــــري  التزّلـــــــج  علـــــــى منشـــــــآت 

ــياً ــ ــدياً ونفس ــ ــة جس ــ ــرأة املعنف ــ ــة للم ــ ــف داعم ــ مواق

يـــــــــــب تصو

اوضح وزير االعــالم يف حكومة ترصيف 
االعامل زياد املكاري يف حديث تلفزيوين، انني 
»منذ تولّيت الوزارة حرصت عىل موضوع كأس 
العامل وعرضت عىل رئيس الجمهورية ارســال 
رســالة اىل قطر لنقل املباريات عرب تلفزيون 
لبنــان ورشحنا وضعنا واتصلــت »bein« يب 
واشــارت اىل ان من الصعب ان تكون عبارة عن 
هبة، وصلنا مع قطر اىل عرض بنقل 22 مباراة 
عــىل تلفزيون لبنان و66 مباراة عرب الدش بـ 5 
مالين دوالر وعن ملف مونديال 2018 وتلفزيون 
لبنان ورشكة »ســام« مل اطّلع عىل التفاصيل 
ولكن شخصيا أتحدى ان أكون قد أسأت استخدام 
منصبي«، مضيفا »عرضت عىل الرئيس ميقايت 
اقامة جلسة من أجل متويل نقل املونديال ولكن 
ذلك مل يحصل الن الوضع الســيايس ال يسمح 

وهذا املوضوع كان ضحية »النكد السيايس«.
من جهة اخرى، قال مكاري: »حظوظ فرنجية 
يف الوصول اىل سدة الرئاسة ما زالت عالية جدا 
وهو األوفر حظــاً وال ميكن ألحد ان يقول »ما 
يف رئيس من دوننا« وهنا أقصد جربان باســيل 

ومن عرقل مســرية العهد هو العهد وعون دخل 
اىل قرص بعبدا بتسوية مع القوات اللبنانية ومع 
ســعد الحريري وجنبالط ومع حزب الله ايضا 
وبعد ســنة او سنتن فشلت كل هذه التحالفات 

فلامذا أحّمل الفشل لسليامن فرنجية؟«.
وتابع: »جربان باســيل يعتقــد انه تحمل 
مســؤولية تحالفه مع حــزب الله وانفرضت 
عليه العقوبات وبالتايل يعتقد ان من حقه ان 
يضع رشوطه مبوضوع رئاســة الجمهورية 
ونحن امام معركة نصاب وليس انتخاب وتأمن 
النصاب يعنــي تأمن امليثاقية ومن املمكن ان 
يعلن حزب الله عن ترشــيح ودعم ســليامن 
فرنجية من دون موافقة التيار الوطني الحر«، 
مضيفا »معلومايت تؤكد ان حزب الله سيدعم 
ســليامن فرنجية وانا مسؤول عن كالمي وال 
مشــكلة بأن تكون العالقة جيدة بن الحزب 

وقائد الجيش«.
وقــال مكاري: »فيصل كرامي تعرّض للظلم، 
واملجلس الدســتوري رد لــه حّقه وهو صوت 

اضايف معنا«.

أكد املفتي الجعفري الشيخ أحمد قبالن، أن 
»أوجب الواجبات وســط الكارثة التي تعصف 
بالبلــد والناس، إعالن النفــري الوطني العام 
إلنقــاذ البلد والدولة والنــاس، وهنا التوافق 
الســيايس يصبــح رضورة وطنية عليا، ألن 
إنقاذ البلــد من الفراغ والفــوىض والفلتان 
والطاحونة االقتصادية النقدية واملعيشــية، 
يتوقف حرصياً عىل التوافق السيايس. والحّل 
الحرصي والجذري يكمن باتفاق الكتل النيابية 
عىل مرشــح رئايس يكــون بحجم الرشاكة 
اإلســالمية املسيحية، وبحجم تحديات البلد، 
وإال البلــد مــن كارثة إىل كارثــة، والخراب 
كام هو معلوم لعبة أمــم، والحّل بالصندوق 
الســيايس مبجلس النواب، فلبنان عىل فالٍق 
زلزايّل خطري، واملطلوب تحييد السفارات عن 
املصالح الوطنية، خاصة بعض السفارات التي 

تستيقظ عىل مشاريع الحصار والتمزيق«.
وتوجه »ملن يهمه األمر« يف خطبة الجمعة 
مبســجد اإلمام الحســن يف برج الرباجنة، 
بالقــول: »وضع الناس صعب مســتصعب، 
ورغــم ذلك الناس تواكب القرار الوطني، وهي 
مســتعدة للتضحية، ولكن عىل قاعدة حفظ 
كرامتها وعزّتها وبلدهــا، والعزّة والكرامة ال 
تكون يف واشــنطن، بل يف بريوت، والتسوية 

مطلٌب وطنٌي بحجم كرامة لبنان«، مشدداً عىل 
»رضورة الحذر من الهجرة الجامعية للبنانين، 
واللعب املقصود بالركيبة السكانية للبلد، وأقول 
للحكومة وللقوى السياسية نحن أمام كارثة 
وجودية، والتخلّص منها ميّر بســوق العمل، 
وبحامية اليد اللبنانية، وانتشــال الدولة من 
طاعون الفراغ والكساد، وإغالق أبواب جمعيات 
مفوضية الالجئن ووكالة التنمية األمريكية، 
ومن دون ذلك نحر للركيبة السكانية والسيادة 

الوطنية ودفع البلد نحو املجهول«.
ونّبــه قبالن، الجميع إىل أن »هذا البلد هزم 
تــل أبيب وتحّرر بدماء شــهدائه وتضحيات 
مقاوميه، وهذا يعني أن التفريط بهوية لبنان 
أمر ممنوع، والحصار الذي تقوده واشــنطن 
بحلف دويل إقليمــي يريد تغيري هوية لبنان 
السياسية، ولكن تغيري الرشق األوسط برمته 
أسهل من التفكري بالتطبيع، فالكيان الصهيوين 
كيان إرهايب محتل، ويجب اســتئصاله، وهذا 
هو مفتاح التاريخ، واملســتقبل لفلســطن 
والقــدس، والتعويل عىل الحصار تعويل عىل 
رساب، والرشاكة مع ســوريا إنقاذية للبلدين 
معاً، وقانون قيرص حصار للبنان قبل سوريا، 
والوقوف عىل خاطر واشنطن يعني ترك البلد 

بالعتمة والكساد والفراغ والكوارث«.

التقى رئيس حزب »القوات 
اللبنانية« سمري جعجع، يف 
املقر العام للحزب يف معراب، 
وزير الشــباب والرياضة يف 
االعامل  ترصيــف  حكومة 
يف حضور  كالس،  جــورج 
الحزب  رئيــس  مستشــار 
لشؤون الرئاسة أنطوان مراد.
»قضايا  البحــث  وتناول 
ورياضية،  وإمنائية  وطنية 
فضالً عن مســألة االعتداء 

عىل منشــآت التزلج يف منطقة برشي األرز 
ورضورة متابعتها عىل مختلف املســتويات 

وتوفري التعويضات عن الخســائر الجسيمة 
التــي لحقت بهذه  املنشــآت »، وفق بيان عن 

مكتب جعجع.

توالت أمــس املواقف الداعمة املرأة املعنفة 
جسدياً ونفسياً.

{ باسيل: ملضاعفة الجهود
لنحد من هذا الظلم {

ويف الســياق، لفت رئيس »الّتّيار الوطني 
الحــّر« الّنائب جربان باســيل، يف ترصيح 
عىل مواقع الّتواصل االجتامعي، مبناســبة 
اليــوم العاملي ملناهضة العنف ضّد املرأة،إىل 
أّن »املــرأة ال تزال عرضًة للعنف الجســدي 
والّنفــي يف مجتمعنا«، مؤكّــًدا أّن »من 
واجبنــا أن نضاعف الجهــود لنحّد من هذا 
الظّلم، عرب ســّن القوانــن الّرادعة للعنف، 

عليه«. للقضاء  الّتوعية  ونرش 

{ الجمّيل: أجدد التزام الكتائب 
الوقوف بجانبهن {

غرد النائب سامي الجميل عرب حسابه عىل 
»توير«: »يف بدء حملة الـ 16 يوما ملناهضة 
العنف القائم عىل النوع االجتامعي، أجدد التزام 
الكتائب الوقوف إىل جانب النســاء والفتيات 

الناجيات يف مواجهة أشــكال العنف كافة، 
الترشيعي لتحقيق املساواة  وسنكمل نضالنا 
الكاملة والحاميــة الفعالة بالتعاون مع كل 
الجهــات املعنية. لذلك باإلضافة إىل القوانن 
التي سبق وتقدمنا بها ملعاقبة العنف األرسي 
وإلغاء جرائم الرشف، وقعنا مع منظمة كفى 
اقراح قانــون موحد لألحوال الشــخصية 
املدنية. ووقعنا مع منظمة أبعاد اقراح قانون 
لتشديد عقوبات جرائم العنف الجني املرتكبة 

ضد النساء والفتيات واألطفال القارصين«.

{ ميشال املّر:
الوعي يبقى األساس {

غرد النائب ميشــال املر عرب حســابه عىل 
»توير«: »يف اليــوم العاملي ملناهضة العنف 
ضد املرأة، نلفت للتقارير التي تؤكد ارتفاع عدد 
الجرائم التي ترتكب يف حق النساء يف السنوات 
األخرية. الوعي يبقى األساس، واملطلوب معه 
الترشيعات لضامن  القوانن وتحديث  تطبيق 
حقوق املعنفات ومحاســبة املعنفن من دون 

التذرع بتربيرات أو بأسباب تخفيفية.«

ســقط من مقال الزميــل كامل ذبيان، يف 
الفقرة االخرية لعــدد »الديار« امس الجمعة، 
ما يأيت: مؤرشاً الن يوضع اســم قائد الجيش 

العامد عون بوجه السياسين كمرشح الزامي، 
النهاء مرسحيــة انتخاب رئيس الجمهورية. 

فاقتىض التصويب.

جعجع مستقبالً كالس

نصار: على السياسيين إعادة ثقة املجتمع الدولي بلبنان
أكــد وزير الســياحة يف حكومة ترصيف 
األعامل وليــد نصار، خــالل رعايته اطالق 
 WLA رئيســة جمعية الســيدات القياديات
مديحــة رســالن وأعضاء مجلــس إدارتها 
التجارة  االســراتيجين: غرفــة  ورشكائها 
والصناعــة والزراعة يف بريوت وجبل لبنان، 
طريان الرشق األوسط، ونقابة وكاالت السفر 
Attal، عــىل »دور املــرأة اللبنانية اإليجايب 
واملؤثر يف كل املؤسســات، انطالقا من وزارة 
السياحة«، وقال: »من خالل املامرسة، أثبتت 
املرأة كفاءتها وأنهــا ذكية وتعمل بكل أمانة 
خالل تأديــة عملها«. وجــدد »تأكيد نجاح 
حملــة أهال بها الطلة خالل الصيف املايض«، 

وقال: »هذا األمر مل يتحقق ألن عناوين الحملة 
كانت جميلة، بل ألن لبنان بلد جميل، فاللبناين 
املنتــرش عنيد، فهو يحب وطنه وقرر املجيء، 
رغم انقطاع الكهرباء وضعف اإلنرنت وإقفال 

بعض الطرق أحيانا«.
وطالب السياسين بـ »عدم االنشغال فقط 
باالستحقاقات الدستورية، رغم أهميتها، بل 
بالعمل عىل إعادة ثقة املجتمع الدويل، ال سيام 
الدول الشــقيقة والعربية، بلبنان«، مضيفا 
»لبنــان منهوب ومنكوب، لكنه غني بطاقاته 
العلمية ومبكونــات أبنائه، فال خوف عليه، 
إذ باإلرادة واإلدارة نســتطيع الخروج من هذه 

األزمة«.
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السبت 26 ترشين الثاين 2022

 ال رئيس للجمهوريّة على املدى املنظور من دون الحوار بين الحزبين املسيحيين األكبران وبين الفريقين
دول الخارج لن ُتسقط اسم الرئيس الجديد بل تدعم املرّشح الوفاقي على قاعدة »ال رابح وال خاسر«!

دوليل بشعالين

الرئيس  النتخاب  الســابعة  الجلسة  مرّت 
للجمهورية كســابقاتها من دون  الجديــد 
التوّصل اىل خروج الدخان األبيض من مجلس 
القانوين  النصــاب  فقدان  بســبب  النّواب، 
يف الــدورة الثانية، وعــدم التوافق الداخيل 
والخارجي عىل إســم الرئيس املقبل، وجرى 
تحديد الجلســة الثامنة يوم الخميس املقبل 
يف األول من كانون األول املقبل. وهذا األمر 
الشغور  الفراغ ومّدة  من شأنه إطالة دّوامة 
الرئايس، وتأخري إيجاد الحلول ملشاكل البالد 
للخروج من اإلنهيار الذي يعيشه يف مختلف 
القطاعات، اىل ما بعد عيــدي امليالد ورأس 

السنة، وحتى اىل أشهر أخرى مقبلة. 
مصادر سياســية مطّلعة أكّدت أّن فصول 
مرسحية انتخاب الرئيس تتكّرر بسبب رفض 
البعض للحوار الــذي دعا اليه رئيس مجلس 

النّواب نبيه بــّري. فعدم التوّصل اىل انتخاب رئيس عىل مدى 
الجلســات النيابية املتتالية، يُظهر رضورة اإلرساع يف  إقامة 
هذا الحوار الذي من شــأنه أن يــؤّدي اىل الوفاق واىل توافق 
الغالبية النيابية عىل اســم رئيــس الجمهورية املقبل. ومع 
األســف ليس من حّد أدىن للحوار اليوم بني األحزاب والقوى 
السياسية، رغم ِعلم الجميع أّن املواقف نفسها ال تُنتج رئيساً. 
وفيام عدا ذلك، فإّن األمور ســتتجه اىل متديد أزمة الشغور 
الرئايس اىل أجٍل غري مســّمى، واىل وضع داخيل كاريث أكرب 
من الذي يعيشه الشعب اللبناين اليوم عىل الصعيد اإلقتصادي 

واملايل واملعييش. 
ورأت أن تشــّتت أصــوات النواب ال يجب أن يســتمر يف 
الجلســات املقبلة، عىل ما أضافت، األمر الذي يفرض رضورة 
اإلرساع يف الحوار داخل الفريق السيايس الواحد أوالً للتوافق 
عىل اســم الرئيس العتيد، قبل الحوار مع الفريق اآلخر، وذلك 
تفاديــاً لذهاب بعض الكتل النيابية اىل مقاطعة الجلســات 
النيابية املقبلة، عىل مــا أملح رئيس حزب »الكتائب اللبنانية« 
النائب سامي الجمّيل، يف كالمه بعد انتهاء جلسة االنتخاب، 
بسبب تكرار املشهد املرسحي نفسه. ولهذا يجري الحديث عن 
عملية انتظار تسوية خارجية، رغم أّن هذا االنتظار يأيت عىل 

حساب البلد والشعب والدستور.

وبرأي املصادر نفسها أّن إنتاج الرئيس الذي يتطلّب غالبية 
ســاحقة من أصوات النّواب، ال ميكن أن يحصل يف ظّل عدم 
توافق الحزبني املســيحيني األكربان، أي »التّيار الوطني الحّر« 
و«القّوات اللبنانية«. ورغم الخالف القائم بينهام ال سيام بعد 
فســخ عقد »اتفاق معراب«، فــال يشء مينع من أن يتحاورا 
ويتوافقا مجّدداً عىل اســم رئيس الجمهورية املقبل، وإنهاء 
الحرب املسيحية- املسيحية غري املعلنة. فقد سبق وأن توافقا 
يف العام 2016، وإاّل ملا انُتخب العامد ميشال عون رئيساً آنذاك. 
فالتوافق املســيحي- املسيحي من شــأنه تسهيل عملية 
االنتخاب، عىل ما شّددت، ســيام أّن الكتل النيابية واألحزاب 
املسلمة ســُتوافق عندئذ عىل اسم املرّشح الذي ينتج من هذا 
التوافق. أّما أن تتفق »القّوات« مع »تّيار املردة« لتأييد انتخاب 
النائب والوزير السابق ســليامن فرنجية، أو أي مرّشح آخر، 
فقد ال يكفي إليصال مرّشــحهام اىل قــر بعبدا من دون 
التوافق مع كتــل نيابية أخرى. غــري أن ال يشء مينع اليوم 
من أن تُفاجــىء »القّوات« الجميــع بخياراتها فتوافق عىل 
مجيء فرنجية أو أي مرّشح آخر وتدعم وصوله اىل الرئاسة، 
ســيام إذا ما وجدت أّن الطريق غري سالك أمام رئيس »حركة 
االستقالل« النائب ميشال معّوض الذي قارب التصويت له 47 
صوتاً، تأييداً واقرتاعاً يف جلسة الخميس الفائت، للوصول اىل 

قر بعبدا.
غري أنّه حتى اآلن، عىل ما يظهر عىل الســاحة السياسية، 

ال أحد يفكّر يف تغيــري الوضع القائم، عىل 
ما عقّبت املصــادر عينها، من خالل انتخاب 
الرئيس التوافقي الذي ال بّد من أن يكون عىل 
والرشائح  األحزاب  مسافة واحدة من جميع 
جديدة.  حكومة  تشــكيل  ثّم  ومن  اللبنانية 
وال أحد يعلم ما الذي ينتظره النّواب املمثلون 
التوافق الداخيل ليك  للشــعب، وملاذا ال يتّم 
املعلوم  التوافق الخارجي عليه؟ فمن  يحصل 
أّن أي توافق يقوم عــىل قاعدة: ال رابح وال 
خارس، بدالً من قاعدة: خارس ورابح، يجعل 
جميع الكتل النيابية تلتف حوله. ولكن يبدو 
جلّياً أنّه ليس من رغبة لدى أي حزب أو فريق 
سيايس يف الوقت الحارض، لتقديم التنازالت، 
للتوّصل اىل  الــوراء  القيام بخطوات اىل  أو 

انتخاب رئيس، ال سيام عىل املدى املنظور.
وأشارت اىل أّن جميع دول الخارج تشّجع 
لبنان عىل انتخاب رئيــس الجمهورية، غري 
أّن أيــا منهــا مل تتقّدم بعد مببــادرة جديّة 
لهذا االنتخاب، رغم حراك ســفراء هذه الدول عىل الســاحة 
السياسية الداخلية ال سيام األمريكية والفرنسية والسعودي 
وســواهم. ولهذا يجري الحديث عن انتظار الوحي، أو الضوء 
األخرض من الخارج، فيام املطلــوب أوالً التوافق الداخيل بني 
كّل فريق سيايس، ومن ثّم بينه وبني الفريق اآلخر، فضالً عن 
اإلجامع املســيحي الذي ال ميكن ألحد معارضته، وذلك لتبني 
اسم مرّشــح وفاقي يُجمع عليه الداخل والخارج، وال يشكّل 

استفزازاً ألي طرف داخيل أو فريق سيايس.
أّما تشــّتت أصوات النّواب التغيرييني واملستقلّني، فتعزوه 
املصادر ذاتهــا اىل ضعف خربة بعض النــّواب الجدد يف ما 
يتعلّق بانتخاب الرئيس، فضالً عن عدم وجود مرّشح وفاقي 
ليك يُجمع هؤالء النّواب عليه. أّما يف حال التوّصل اىل اســم 
توافقي، فإّن هؤالء النّواب قــد يغرّيون رأيهم وينتخبون هذا 
األخري، ال سيام إذا ما كان شــخصية فاعلة وموثوق بها من 

الداخل والخارج.
وشــّددت عىل أّن دول الخارج لن تقوم بإسقاط إسم رئيس 
الجمهورية املقبل، بل هي تنتظر حصول التوافق الداخيل أوالً 
عىل هذا االســم، لتعمل فيام بعد عىل دعمه والتشجيع عىل 
انتخابه ملا فيه مصلحة البلد والشعب أوالً.  فوجود رئيس جديد 
وحكومة جديدة من شأنه أيضاً تسيري أمورها ومصالحها يف 

لبنان واملنطقة.

الـــجـــديـــد؟ ــام  ــ ــعـ ــ الـ ــة  ــ ــدايـ ــ بـ الـــنـــهـــائـــي  ــّور  ــ ــصـ ــ ــتـ ــ والـ  ... ــري  ــ ــط ــ ق ــث  ــ ــريّـ ــ تـ
هيام عيد

تتعدد الترسيبات يف األروقة الديبلوماسية 
يف عواصــم القــرار املعنية باإلســتحقاق 
الرئايس، حــول املقاربــات املحيطة بامللف 
اللبنــاين وبــكل تفاصيلــه وليــس فقط 
راهناً،  املعلّقة  الجمهورية  بانتخابات رئاسة 
حيث تتحدث مصادر ديبلوماسية يف بريوت، 
عن نصائح وصلــت إىل قيادات ومرجعيات 
سياســية وروحية، يف األســابيع املاضية 
الرئيس  منذ مــا قبل نهاية عهــد  وتحديداً 
ميشال عون، بوجوب عدم التأخري يف إنجاز 
اإلســتحقاق الرئايس، كون هذا اإلستحقاق 
أجل إطالق  القرار من  لعواصم  باباً  يشــكّل 
مرحلة اإلنقاذ والدعم من خالل التوصل إىل 

توقيع اتفاق متويل مع صندوق النقد الدويل بعد إقرار سلسلة 
الترشيعات اإلصالحية الرضورية، وصوالً إىل اســتعادة ثقة 
املجتمع الدويل والدول املانحة، وذلك من دون إغفال ملف الغاز 
وتنفيذ اتفاق الرتســيم البحري وانطالق مرحلة اإلستكشاف 

الستخراج الغاز.
وبرأي هذه املصادر، فإن التفاصيل املتعلقة بهذه العناوين، 
مــا زالت يف املربّــع األول، كون اإلهتــامم بالواقع املعييش 
واإلجتامعي يحتل األولوية يف الوقت الحايل، وقد يتقدم مع 
تفاقم األزمة اإلقتصادية خصوصــاً يف ضوء موجة الغالء 
املرتقبة بعد القرارات األخرية الصادرة برفع الرسوم والرضائب 

وآخرها تعديل سعر الدوالر الجمريك. ومن هنا، فإن اإللتزامات 
الدولية كام العربية تجاه لبنان، ال تزال قامئة بحسب املصادر 
الديبلوماســية، خصوصــاً وأن أي انفجار اجتامعي ســبق 
وأن حذرت منه أكرث من جهة دولية، ســينعكس عىل املشهد 
الســيايس بكامله وبالتــايل، لن يوّفر فريقــاً أو منطقًة أو 
شارعاً، مع العلم أن تحذيرات أتت من مؤسسات دولية، ركزت 
عىل تزامــن اإلصالحات مع رفع الرســوم، وذلك يك ال تأيت 
التداعيات قاســية عىل القدرة الرشائية لدى املواطنني والتي 
تراجعت بشــكٍل كاريث منذ العــام 2019 واألزمة املالية غري 

املسبوقة.
 ومن ضمن هذا الســياق، تتواىل  مؤرشات واضحة، حول 

متابعة ديبلوماسية أمريكية يف قطر للملف 
اإلنســاين وليس للعنــوان الرئايس، ووفق 
املصادر نفسها، فإن العاصمة القطرية، التي 
تنشغل حالياً باملونديال الكروي، مل تهمل امللف 
اللبناين، ولكن من دون الغوص يف أي بحٍث 
حول مبادرة أو تسوية يف هذا اإلطار، وذلك 
عىل غرار تسوية الدوحة السابقة، خصوصاً 
النيــايب قد تبّدلت كام  وأن خارطة املجلس 
املعادالت اإلقليميــة والدولية، وبالتايل، فإن 
املعطيات الدولية مختلفة بالكامل عاّم كانت 

عليه يف السنوات املاضية.
غريها  كام  قطر  فإن  متصل،  سياٍق  ويف 
من الدول املعنيــة واملواكبة للملف اللبنان، 
ال تــزال ترتيــث حالياً يف اإلنخــراط بأي 
حراٍك يف هذا املجال، عىل حّد قول املصادر 
الديبلوماسية نفســها، والتي تكشف بأن أكرث من عاصمة 
يف املنطقــة، تقــوم بدراســة تفاصيل املشــهد الرئايس 
وتطورات جلســات انتخــاب رئيس الجمهوريــة والنتائج 
الجلســات  املعلنون، يف  املرشــحون  عليها  التي يحصــل 
الست الســابقة وآخرها باألمس والتي مل تختلف من حيث 

سابقاتها. عن  العريضة  الخطوط 
ومن شــأن هذا الواقع أن ينعكس مزيداً من املراوحة عىل 
الســاحة الداخلية، وفق املصادر، التي تعــزو هذا األمر إىل 
تســارع التطورات يف عدة ساحات يف املنطقة، ما ييش بأن 
إنجاز أي تصــور نهايئ عىل هذا الصعيــد، يتطلب املزيد من 

الوقت ورمبا حتى مطلع العام الجديد.

يقتضي ــا  مـ بـــكـــّل  ــام  ــي ــق ــل ل ــدون  ــع ــت ــس م ــرتـــضـــى:  املـ
ــث الــحــيــاة الــثــقــافــّيــة كــمــا يجب ــادة ب ــ ــه إلع الــقــيــام ب

الّثقافة  وزير  أوضح 
تريف  حكومــة  يف 
وســام  محمد  األعامل 
زيارته  بعــد  املرتىض، 
تريف  حكومة  رئيس 
ميقايت،  نجيب  األعامل 
يف الــرّساي الحكومي، 
رئيســة  حضــور  يف 
الكونرسفتــوار الوطني 
والفّنانني  القواس،  هبة 
الّذين أحيوا الحفل الفّني 
أُقيــم يف قر  الّــذي 
ملناســبة  األونيســكو 
»أنّنا  االستقالل،  ذكرى 
مليقايت  الّشــكر  قّدمنا 

عىل كّل الّدعــم املتمّثل بعّدة أمــور، أهّمها 
حضوره معنا يف الحفــل الّذي نظّمته وزارة 
الثقافة بالّتعاون مع الكونرسفتوار الوطني، 
وكّل شخص من الفّنانني، وقد ملس الجميع ملا 
لهذه الّدعوة مــن مردود وطني ونفيس عىل 

الشعب اللبناين بأرسه«.
ولفــت إىل أنّهــا »كانت مناســبة قّدمنا 
خاللها للفّنانني دروع تقدير عىل مساهمتهم 
يف نجاح الحفل، من ميقايت ومّني«، مشريًا 
إىل »أنّنا نترّف عىل أساس أّن لبنان يواجه 
عّدة جبهــات ومنها جبهــة ثقافّية، ونحن 
عىل اســتعداد للقيام بكّل ما يقتيض القيام 
به إلعادة بّث الحيــاة الّثقافّية كام يجب إىل 
الّشعب اللّبناين، وإعطاء صورة ثقافّية بهّية 

عن لبنان للعامل أجمع«.
ميقايت  كل مــن  قام  اللقــاء،  ومبعرض 
واملرتىض بتقديــم درع وزارة الثقافة اىل كل 
من اعضاء الوفد تقديرا عىل مســاهمته يف 

احياء ذلك الحفل وانجاحه.

كام زار وزير الثقافــة مقر جمعية »جاد 
شــبيبة ضد املخــدرات » يف منطقة حبوب 
– جبيل، حيث جــال املرتىض والحضور يف 
ارجاء املقــر واالجنحــة املخصصة للعالج 
السيام املتحف التدريبي الذي أستحدث مؤخرا 

للتخلص من آفة االدمان عىل املخدرات . 
كام تفقد املرتىض جناح جمعية »جاد« يف 
ســوق جبيل الذي يعرض املنتجات الخاصة 
بإزالة التبــغ عن الوجه والشــعر وتصنعه 
الجمعيــة يف مختربات قرية بدر حســون 
البيئيــة حيث يعود ريع املنتــج لدعم برامج 

جمعية جاد. 
واثنــى  وزيــر الثقافة عىل آليــة العمل 
والربامج التي تنفذها الجمعية دعام للشباب 
وتوعيته لتجنب املخدرات حيث تم االتفاق مع 
الســيد الحواط عىل وضع خطة تعاون »بني 

الوزارة والجمعية »سيتم العمل بها قريبا. 
وتقديرا لزيارة املرتىض مقر جمعية »جاد« 
قدم له رئيس الجمعية باسمه وباسم الهيئة 

اإلدارية شهادة شكر وتقدير واحرتام .

املرتىض يتسلم شهادة من جمعية »جاد«

 حجار جال في قرى جنوبّية واطلع
على حاجات املراكز اإلنمائّية فيها

إســتهل وزير الشــؤون اإلجتامعية يف حكومة تريف 
األعامل هكتور حجار، جولته الجنوبيــة برفقة فريق عمل 
الوزارة من »عيتا الشــعب« بزيارة مركــز الخدمات اإلمنائية 
التابع للوزارة وإجتمع مبديرتــه وفريق العمل لإلطالع عىل 
ســري االمور فيه وحاجاته، بهدف تحفيز بعض املشــاريع 

اإلجتامعية يف املنطقة. 
كام زار حجار والوفد املرافق »جمعية رعاية األطفال لذوي 

الحاجات الخاصة« يف عيتا الشعب. 
بعدهــا، إنطلق حجار نحــو بلدة رميش حيــث زار مركز 
الخدمات اإلمنائية التابع للوزارة، فالنادي النهاري للمسنني - 
بيت ستي وجدي« يف البلدة نفسها. كام زار أيضا دار حضانة 
دبل وعني أبل التابعتني لوزارة الشــؤون ثم مستوصف مركز 

الشؤون اإلجتامعية يف بيت ليف وبلدة راميا. 
يف نهاية الجولة، تم أخذ قرارات بإعادة فتح أربع حضانات 
يف شــهر كانون األول يف كل من عيتا الشعب، رميش، دبل 

وعني أبل. 
وأشــار بيان ملكتب حجار »ان جولــة اليوم هي من ضمن 
سلسلة من الجوالت التي ســيقوم بها الحجار أسبوعيا عىل 
املراكز اإلمنائية املنترشة عىل جميع األرايض اللبنانية بهدف 
اإلطالع عن كثب عىل سري العمل فيها وادخال خدمات جديدة 

وتفعيله لخدمة املواطنني بشكل أفضل«.

 كتاب مفتوح ألهل الحّل والُعقد
والعقل في الوطن الجريح

باقر الفوعاين

يف خضم الواقع السيايس املعيوش والجوالت الفاشلة 
النتخــاب رئيس للجمهورية، أتوجه ألهــل الحل والعقد 
والعقــل عرب صحيفة الديار التي كانــت وما زالت منرباً 

للحق والحقيقة.
بالنيابة عن  الساســة ال  ايهــا  اخاطب حرضاتكــم 
الجامهــري امللتاعة بالنار وال باســمها بل باألصالة عام 
نراه كل يوم يف هذا الوطن الحزين الذي مزقته شــظايا 
الخالفات الضيقة واملحاصصات الطائفية التي أراها أشد 

فتكاً من دمار األسلحة الفتاكة.
كام أن عــدم اتفاقكم عىل رئيس للبــالد يعطي داللة 
كبرية عىل جور الســلطان، وإذا جار الســلطان سقطت 
أهمية الدولة يف نفوس الناس.  كيف ال؟ ونحن أصبحنا 
نعيش يف وطن ال يعطي األكاليل لشعبه إال عىل النعوش. 
أصبح من النادر أن ما نسمع عن مفكر او مخرتع او أديب 
او شاعر ُصنع يف لبنان. والســبب عدم اهتامم الطبقة 
السياسية بالناس والعباد الذين انتخبوا هذه السلطة عرب 

صناديق االقرتاع.
قد نكون ال نريــد أن نكون عظــامء وال مفكرين وال 
أدباء وال شــعراء، لكننا بحاجــة اىل لعيش بكرامتنا يف 
وطن يحتضننا جميعاً، نعم هذا طموح الجامهري امللتاعة 
بالنار والتي تنئ تحت سياط الفقر والعّوز وفقدان الدواء 
والغذاء. وأنتم ســياح من عاصمــة إىل عاصمة. ونحن 
غاية مطالبنا ان تلقوا خلف ظهوركم الخالفات السياسية 
الضيقــة واملحاصصات الطائفية، وأن تنتخبوا رئيســا 
للجمهورية واختيار رئيس للحكومة، حكومة تقود البالد 

اىل العيش الكريم بكرامة.
أحاديث الجامهري امللتاعة بالنار، ليست عن الشعارات 

الحزبية واالنتامءات املناطقية والوالءات الخارجية.
ومهام كانت مطامح وأحاديــث الجامهري، لكن نحن 
املغرتبني ما نطمح اليه ايها الساســة، وأصدقكم القول 
بأننا مل نعــد نحِمل ألقاربنا زجاجــات العطر هدايا يف 
املناسبات، بل أصبحنا بكل زيارة لهذا الوطن منأل حقائبنا 
بقوارير األدوية غري املتوافرة يف هذا الوطن الحزين وإن 
توافرت فهي باهظة الثمن، وليس باســتطاعة الجميع 

رشاءها.
يا ســادة القوم، نتمنى منكم أن تفعلوا لهذا الوطن، ما 
كانت تتأمله منكم الجامهري التي مارست حق االنتخاب 
إليصالكم اىل السلطة، صوتوا لكم، ليك تكونوا مسؤولني 

أمامها ال عنها.
وأخرياً، قد ال أكون أمثل أحدا، وأقول بكل تواضع أن ما 
كتبته ميثل رأيي مبفــردي وهو نابع عام لحظته عيوين 
بني أهيل وأصدقايئ وألنني أيضــاً جزء ال يتجزأ من هذا 
الوطن. ورأيي ميثلني شــخصياً، وهو  كرخة مغرتب 

متأمل مام يحصل يف وطنه.

األوضاع بين معّوض والسفير البريطاني

معوض والسفري الربيطاين
التقى رئيس »حركة االســتقالل« النائب ميشال معوض، 
الســفري الربيطاين هاميش كاول، وتم عرض آخر التطورات 
واألوضــاع العامة يف لبنان واملنطقة. وتم التشــديد خالل 
اللقاء عىل رضورة احرتام االســتحقاقات الدستورية، وأولها 
انتخاب رئيس جديــد للجمهورية، وتنفيذ االصالحات لوضع 

البالد عىل سكّة التعايف. 
كام أثنيا عىل أهمية العالقات الثنائية بني البلدين، وتباحثا 
يف سبل تعزيزها عىل مختلف املستويات، أبرزها السياسية-

األمنية والتجارية واالمنائية. 

ــعــا تــوقــيــف مــطــلــوب فـــي حــورت
أعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه يف بيان لها انه: 

»أوقفت أمس دورية من مديرية املخابرات يف بلدة حورتعال 

املواطــن )ح.ا.(، املطلــوب مبوجب عدة مذكــرات توقيف 

الرتكابه جرائم: إطالق النار، والسلب بقوة السالح، واإلتجار 

باملخدرات، وضبطت بحوزته كمية من الكبتاغون، وحشيشة 

الكيف، واملاريجوانا، وحبوب بالتان، باإلضافة إىل مبلغ مايل 

مزّور.

ُسلمت املضبوطات، وبورش التحقيق مع املوقوف بإرشاف 

القضاء املختص«.

ــه: ــب فــيــصــل كــــرامــــي أمــــــام وفــــــود أمـــــت مــكــت
العقبات لتذليل  سياسّية  جبهة  إلنــشــاء  سنعمل 

كرامي مع الوفود

مكتب  الشــعبية  الوفود  أمت 
النائب فيصل كرامي يف قر كرم 
القلة يف طرابلس، بعد صدور قرار 
طعنه  بقبول  الدستوري  املجلس 

وابطال نيابة الدكتور رامي فنج. 
توافــدت  الصبــاح،  ومنــذ 
السياســية  الشــخصيات 
واالجتامعيــة  واالقتصاديــة 
والوفــود الشــعبية من مختلف 
مناطق طرابلس والشامل ملباركة 
املقعد  باســتعادة  كرامي  النائب 

النيايب السني. 
الحضور فشــكر  وتحدث كرامي وســط 
املجلس الدستوري، الذي »اعاد الحق الصحابه 
يف طرابلس واملنية الضنية«، وقال:  »ال بد من 
ان أشكر املجلس الدستوري عىل العمل املضني 
واملناقبية والحرفيــة العالية لتثبيت القانون 
وإعادة الحق لهؤالء النــاس الذين صوتوا لنا 
املجلس  والواقع  الشــعبية،  اإلرادة  ولالئحة 
الدستوري مل يعد الحق لفيصل كرامي فقط بل 

اعادوا اصوات الناس الذين صوتوا لهذا النهج«، 
مضيفا »نحن اليوم أمام مشهد سيايس معقد 
والبد من إعادة االنتظام الســيايس النتخاب 
رئيس للجمهورية، واليوم انا بني اهيل ونايس 
اىل يوم االثنني املقبل، عندئذ سنبدأ اإلتصاالت 
إلنشاء جبهة سياسية وتذليل العقبات وجمع 
ما انقطع والتواصل مع كل املسؤولني للخروج 
من هذه األزمة بأرسع وقت ممكن الن البلد مل 

يعد يحتمل«.

الزاريني تابع شؤون الاجئين مع ميقاتي وبهّية الحريري
زار املفــوض العام لوكالــة األمم املتحدة 
الفلســطينيني  الالجئني  وتشــغيل  إلغاثة 
)األونروا( فيليب الزارين رئيس الحكومة يف 
تريف األعامل نجيــب ميقايت يف مكتبه 
يف الرساي، وعرض معــه اوضاع الالجئني 

الفلسطنيني.
وزار الزاريني رئيســة مؤسسة الحريري 
للتنمية البرشية املستدامة بهية الحريري يف 
مكتبها يف بريوت، حيث جرى عرض ألوضاع 

وشؤون الالجئني الفلسطينيني يف لبنان .
كرامي مع الوفود



التعرفة 80 ألف ليرة لـ »لسرفيس« أم 30 ألفا ؟
ــل قـــانـــونـــّيـــة وعــمــلــّيــة له ــاعــي ــف ــلـــن حــــول الــتــعــرفــة ال م ــيــس لــــ »الـــــديـــــار«: مـــا أعـ  طــل
ــم بــالــســائــق ــهــّت ــد ي ــاص وال أحــ ــخـ ــة أعــطــت زيــــــادات لــلــقــطــاعــيــن الـــعـــام والـ ــدولـ فـــيـــاض: الـ
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السبت 26 ترشين الثاين 2022

كلامت يف زمن الغربة

فهد الباشا

1ـ  مع كّل جلســٍة من هذي الجلسات شبِه  البهلوانّية، 
املتكّررة النتخاب رئيس للبنان، لبناُن الســاعي به فاسدوه 
حثيثاً اىل ضياعه، مع كّل جلســٍة، يتأكّد أكرث أّن التمثيَل 
النيايب للشــعب اللبناين هو، عــى عكس ما يُوَصف به، 
أحيانــاً، متثيــٌل صادٌق وصحيــح. والقائلون خالف ذلك  
فعى الحقيقة الســاطعة يفرتون. والحقيقة الساطعة 
الصافعة  تفيد بأّن الشعب، يف واقعه القاتم، يف خضوعه 
وخنوعه ألســباب موته، هو هو الفاسد، وأّن ممّثليه هم 
صورٌة طبق االصل لعبثه مبصريه، لعبثيته  مبعنى الحياة. 
ولعلّه يحسن بنا، تجّنباً التهاٍم ينصب علينا من  ُعصاٍة عى 
دواعي القرف فاليأس، لعلّه يحسن بنا قوٌل أخّف وطأًة عى 
ثقييل االحامل. انّنا، كشعٍب ألَف، لطول اقامته يف البؤس، 
بؤَسه وأفقده البؤُس وعَيه، حّتى أمىس هو الغيبوبَة التي 
ال سبيل اىل االفاقة منها ااّل عى دوّي مزيٍد من  الويالت.

2ـ لــي تدرك  اىل أّي درٍْك انحطاطي وصلت الحال  يف 
مجتمعٍ يخوُض بجهالته حربه عى نفسه، عليك مبراقبة  
التباري يف الفساد بني السياسيني واملسؤولني عن شؤون 

الدين، يف هذا املجتمع.
، كام الله، ســبحانه ال يحتمل ِشكاً فيه. بى،  3ـ الحبُّ

من أشك بالحّب كفر.

 افتتح املؤتمر الثاني للجمعّية العربّية للطب النووي
ــيــل عــلــى اســتــمــرار ــر الــصــحــة: دل ــ  وزي
الدور املعرفي املتقّدم للبنان في املنطقة

مينى املقداد

ال يكاد اللبناين يتأقلم مع اإلرتفاع املتالحق ألســعار السلع 
والخدمــات، ويلتقط أنفاســه، حتى تعــود األخرية لخنقه، 
والتحليــق مجددا، مع كّل اســتحقاق جديد، ليس آخره زيادة 

رواتب القطاع العام.
الزيــادة هذه املرة  تتعلّق بخدمــة النقل، حيث أعلن رئيس 
االتحاد العام لنقابات الســائقني وعامل النقل يف لبنان مروان 
فياض تســعري تعرفة »الرسفيس« للراكب بـ 80 ألف، من أجل 
مصلحة الســائقني، ومع ارتفاع أســعار املحروقات وارتفاع 
أسعار قطع الغيار، عى حد تعبريه، مضيًفا أّن »الحكومة أخلّت 

باالتفاق الذي أبرمناه معها«.

{ طليس: التعرفة تصدر

 عن وزارة االشغال العامة {
عند ســؤاله عن رأيه بتعرفة  80 ألف لرية لـ »الرسفيس«، 
أوضــح رئيس اتحادات ونقابات  قطاع النقل الربي يف لبنان 
بســام طليس لـ »الديار« أّن التعرفة تصدر عن جهة رسمية 
محّددة وهي وزارة االشغال العامة والنقل بناًء لدراسة تعّدها 
املديرية العامة للنقل الربّي والبحري بالتشــاور مع النقابات 
واإلتحادات املعنيــة، وأردف: »هل يحق مثالً لنقابة أصحاب 
محطات البنزين إصدار جدول بأســعار املحروقات؟!«، جازما 
بأنّه ال ميكن ألّي شخص و«أنا منهم« أن يحّدد التعرفة، فهي 
تَُعّد بناًء لدراســة مؤلفة من 17 عنــرا آخذة بعني اإلعتبار 
جميع املستلزمات واملتطلّبات الحياتية واملعيشية وصوالً اىل 

أسعار املحروقات وقطع الغيار والصيانة.
هل من تواصل قريب مع الوزير املعنّي حول تعديل التعرفة 
الرسمية، وما املانع من ذلك يك ال يسعر كّل سائق عى هواه؟ 
يجيــب طليس بالتأكيد مجــدًدا أّن التعرفة تصدر عن وزير 
االشغال موضحا أّن هناك إتصاالت مستمرة مع الوزير واملدير 
العام لهذه الغاية، لكن العقبة االساسية تتجّى بعدم استقرار 
أسعار املحروقات وسعر الرف مقابل الدوالر االمرييك، وال 
بّد يف النهاية من الوصول إىل صيغة تراعي ظروف الســائق 

وإمكانية وقدرة املواطن عى السواء.

{ النقابات ليست مسؤولة عن ضبط 
املخالفات {

إىل ذلك، ال بّد من اإلشــارة إىل معاناة ســائقي السيارات 
العموميــة التي تســتفحل يومــا بعد يوم، فهــم بالنهاية 
مواطنون، كام وأّن عملهم خّف كثريا ملصلحة »الفانات« التي 

تتقاىض نصف تعرفة مقارنة بهم. 
يصــف طليس هذه املعاناة بـ«الكثــرية«، ويلّخصها بعدم 
تطبيق القوانني، وعدم قمع املخالفات وحامية الســائق من 
التعّديــات )خصويص – لوحات مزّورة – توك توك – دراجات 
نارية وتطبيقات مشــبوهة(، مؤكدا أّن »هذا مدار متابعة من 

قبلنا مع وزير الداخلية واألجهزة األمنية املختّصة«.

كان طليس قد أشــار يف تريح ســابق له أّن »ال حسيب 
وال رقيــب ملا يقوم به الســائق العمومي مــن ناحية تعرفة 
»الرسفيس«، وحــول ما إذا كان هذا يعني أّن النقابات مل تعد 
قادرة عى ضبط  الســائقني، وما الحل لهذا التفلت الحاصل، 
يوضــح أّن دور النقابات يف قوانينها األساســية وأنظمتها 
الداخليــة هو حامية الســائقني،ِ أّما  ضبــط املخالفات فهو 
مســؤولية األجهزة الرســمية املختّصة، وختم أّن الظروف 
العامــة يف لبنان تنعكس عى جميع القطاعات ومنها قطاع 
النقل، وأّن اإلتحاد يسعى للمعالجة بالحد الذي يحفظ استمرار 
هذا القطاع بعمله نيابة عن الدولة، ويعمل مع الوزراء املعنيني 

عى معالجة كل هذه املواضيع.

{ فّياض: قطع الغيار تحتسب
 عى سعر ٤7 ألف لرية {

من جهته، يؤكّد رئيس اإلتحاد العام لنقابات سائقي السيارات 
العمومية وعامل النقل يف لبنان مروان فياض  لـ »الديار« أّن 
التعرفــة تصدر عن وزارة النقل بالتعاون مع النقابات، وحول 
األســباب واملعايري املّتبعة إلصدار تعرفة 80 ألف لرية، يربّر أّن 
أســعار املحروقات قابلة لالرتفاع وقطع الغيار تحتسب عى 
ســعر ٤7 ألف لرية، عدا عن قطع الغيار واســتهالك السيارة 
والتأمني الذي أصبح ٤ ماليني لرية ونصف، وكذلك ارتفاع املواد 
الغذائية وأقساط املدارس، والسائق من الشعب اللبناين، ويحّق 

له العيش بكرامة.

{ ماذا حّل باإلتفاق  بني النقابات والحكومة؟ {
يجيب فّياض أّن الدولة أعطت زيادة ومســاعدات للقطاعني 
العــام والخاص وزيادة بدل النقــل اليومي، فيام ال أحد يهّتم  
بالســائق، ومل ينفذ ينّفذ وعد رئيس الحكومة بإعطاء السائق 
»بنزيــن« مدعــوم و500 ألف لرية بدل قطــع غيار وبطاقة 
متوينية، وأصبح السائق يف مهّب الريح يعمل نحو 1٤ ساعة 

يوميا يك يتمكّن من العيش بكرامة.
وطالب بإعطاء الســائقني »بنزين« مدعوم، وتطبيق قانون 
السري وقانون العمل اللبناين من قبل قوى األمن الداخيل، وتوقيف 
السيارات الخصوصية والسيارات املزورة وتوقيف الرشكات التي 
تعمــل عى التطبيقات غري الرشعية وغري القانونية، وتوقيف 
»التــوك توك« و«املوتوســيكل« التي تعمل عــى نقل الركاب، 

وتطبيق القوانني، ومستعدون  أن تكون التعرفة 30 ألف لرية.
خالصــة القول... رغم توّحد النقيبني حول معاناة ومطالب 
الســائقني العموميني، ال يزال إقرار تعرفة جديدة موضع جدل 
ال ســّيام أّن هذا من صالحيات وزارة األشــغال العامة والنقل 
فقط، كام يســتحيل حاليا تعديلها نظرا للتأرجح الدائم  لسعر 
رصف الــدوالر، لتكــون الكلمة األخرية - رغــم عدم قانونية 
كّل التعرفات الســابقة والحالية - ألعراف يســّنها السائقون 
العموميون بأنفســهم، فام إن يطّبق أحدهم التعرفة الجديدة 
حتى يتبعــه اآلخرون، كام يحصل يف كّل القطاعات من دون 

حسيب أو رقيب! 

 شظايا األزمة االقتصاديّة تدفع باللبنانيين الى اعتزال املستشفيات والنزوح باتجاه املستوصفات
هيكلة إعـــادة  الــى  ويحتاج  تـــام..  شبه  انهيار  فــي  الصحي  القطاع  ــار«:  ــدي ـــ»ال ل عــراجــي 

ندى عبد الرزاق

يقــال ان الحــق يؤخذ وال يســتجدى، 
فكيف للمواطن اخــذ حقوقه الطبيعية يف 
ظل مافيا تســتحكم بالوضــع االقتصادي 
وتسيطر عليه دون أدىن رحمة او إنسانية. 
فرشكات التأمني كــرّشت عن انيابها معلنة 
الحرب عى املواطن من خالل فرض استيفاء 
قيمة بوالص التأمني بالفريش دوالر حراً. 
غــري آبهة بـ 80% من املرىض ســيصبحون 
غــري قادرين عى ســداد قيمــة بوالصهم 
ما  كبرية  فرشيحة  االستشفائية.  التأمينية 
زالت تتقاىض رواتبها بالعملة الوطنية يف 
ظل تصحيــح خجول لألجور الذي اعتمدنه 
الدولــة مع موظفي القطاع العام من خالل 
رصف مســاعدات اجتامعية شهرية ريثام 
يتم إقــرار املوازنة للعام 2023 يف الجريدة 
الرسمية ويصار اىل تعديل الرواتب واألجور 

بشــكل رسمي، باإلشارة اىل ان القطاع الخاص ليس أفضل 
حاال. 

يف هذا الســياق، املستشــفيات بدأت تضع اسرتاتيجية 
ذاتية ان لجهة وضع دوالر جمريك تقريبي لحامية نفســها 
واســتمراريتها عــى كافة خدماتها مبا فيها املســتلزمات 
الطبية لتغطّي املســتحّقات املرتتبــة عليها دون ان تتحمل 
أعباء إضافية حتى وان كانت سنتاً واحدا ونحن نتحدث هنا 
عن الدفع الذي يبدأ عى األقل من 100 مليون لرية وما فوق. 
وبعض املستشــفيات تعمد اىل قبض مستحقاتها بالفريش 

دوالر حرا.
 ويف املوازاة أضحت بعض املستشــفيات ال تأخذ بالبوالص 
االستشفائية لتغطية نفقات املريض تاركة هذا االمر يتخبط 
فيه العميل والرشكة املعنية. ويف سياق متصل، املستشفيات 
التــي ما زالت تقبل التغطية مــن شكات التأمني عمدت اىل 
اجبــار املريض عى دفع مبالغ خيالية بحجة تغطية الفارق 
ما بني جدول األســعار املتفق عليها مع الرشكات واالســعار 
الجديدة املعتمدة بعد ارتفاع أســعار املستلزمات الطبية التي 
ال تتجاوز قيمة الخدمات التي يغطيها التأمني، وبالتايل امام 
هذا الواقع األليم فاألغلبية من االرس اللبنانية ســتكون امام 
حلول عســرية بحيث انها غري قادرة عى تحمل جمر بوالص 
التأمــني من جهة، والضامن االجتامعــي الذي ما زال يعتمد 
ســعر رصف 3900 ل. ل. مــا يعني عــدم قدرته عى تغطية 
الفوارق املرتتبة والتي جميعها اما بالفريش او بحســب سعر 
الــرف اليومي للدوالر. ما دفــع باملواطنني اىل اللجوء اىل 
املســتوصفات والجمعيات الخريية للحصول عى الخدمات 
االستشــفائية حتى بلغت الطوابري بالعرشات طلبا للمعاينة 
الطبية التي هي حق مقّدس لهؤالء وليست ترفا او استجداًء!
فهل تصبح املستوصفات بديال عن املستشفيات؟ وما هي 
الحلــول التي ميكن اعتامدها لدعــم مراكز الرعايا الصحية 
واملستشــفيات الحكومية لتغطيــة جميع شائح املجتمع، 
وهل ســنكون امام فصل طبي استشفايئ جديد، وهل ميكن 
للمراكز الطبية ان تكون بديال عن العيادات الطبية الخاصة، 

وماذا عن إعادة هيكلة هذا املجال؟
 هذه األسئلة طرحتها »الديار« عى النائب ورئيس اللجنة 
الصحية النيابية ســابقا د. عاصم عراجي الذي قال: » ميكن 
للمســتوصفات ان تكون بديال عن املشــايف وامنا ليس يف 
كافــة األمور الطبية، فهناك حاالت تســتدعي الدخول اىل 
املستشــفى وال ميكن للمســتوصف ان يأخذ مكانها كام ان 
العديد من الحاالت املرضية ميكن معالجتها يف املستوصف، 
اال انــه ال ميكن اجراء العمليات الجراحية فيه والعمل الطبي 
يكــون ضمن إطار معاينة املرىض كإجراء صور شــعاعية 

مخربية«. وفحوصات 
ويشري بالقول اىل »ان املرىض الذين يقصدون املستوصفات 
ال يحتاجون اىل اجراء عملية جراحية وحالتهم ال تســتدعي 
الدخول اىل املشــفى، بينام إذا مريض لديه جرحة قلبية او 

وضع طبي طارئ فقصد املستشــفى يعد الخيار االصح«.

{ ليســت بديال وامنا حل مؤقت {
يعتــرب عراجي، »يف ظــل الظروف االقتصاديــة الراهنة 
املستوصفات تبقى اقل كلفة، وعوضا عن الذهاب اىل عيادات 
األطبــاء حيث االتعــاب مرتفعة يختار املريــض التوجه اىل 

املستوصفات«.
ويرمــز بالقول: »توجد شيحــة كبرية من املجتمع تنزح 
اىل مراكز الرعاية الصحية ملتابعة عالجها لعدم قدرتها عى 
التعّرج اىل العيادات الطبية الخاصة مشريا اىل املستشفيات 
بقوله: » بعض املرىض ممن يعانون من امراض معينة يأىب 
التوجه اىل املستشــفى وبالتايل تزيد حالته سوءا وقد يصل 

متأخــرا واملضاعفات تصبح خطرة وعالجها أصعب«.

{ االعتامد عى املســتوصفات ممكن! {
يف هذا اإلطــار يؤكد عراجي، »بالطبع ميكن االعتامد عى 
املستوصفات يف ظل االزمة الراهنة، اال انه ال ميكن االستغناء 
عن املستشفيات، ويف املايض بعض املرىض كانت ال تستوجب 
حاالتهم الصحية الدخول اليها ملعاناتهم من امراض بســيطة 
مثل رشــح او اسهال الخ... وجزء منهم كان يدخل بغية إجراء 
الفحوصــات الطبية فقط »نقاهة« هؤالء بالطبع لن يعاودوا 
قصدهــا ملثل  غايــات كهذه وأضحوا يتوجهــون اىل املراكز 
الصحية وهذا هو االصح الن حالتهم ميكن معالجتها يف املنزل 
او عن طريق املركز الصحي وهذا االمر ليس حرا يف لبنان بل 

يطبق يف دول الخارج.
ويضيــف، »األمور الطارئة من عمليــات جراحية كبرية 
والتي تحتاج اىل مراقبة بشكل دائم من أزمة قلبية او نزيف 
يف املعــدة وغريها من األمور املرضيــة تحتاج اىل الرعاية 

املستشفى. داخل  املراقبة  وتستوجب  واملتابعة 

{ مراكز الرعاية الصحية مجهزة ولكن؟ {
يشــري عراجي، »اىل ان املســتوصفات خاصــة التي تعود 
اىل وزارة الصحــة ميكن تســميتها مبراكز الرعاية الصحية 
يتوافر يف بعضها خدمة أشــعة ومختــرب وأطباء من كافة 
االختصاصات. ويغمز اىل ان الكلفة فيها تعد اقل وتخفف اىل 
حد كبري من الدخول العشــوايئ اىل املستشفيات ومن زيارات 

املرىض لألطباء يف عياداتهم الخاصة.

{ زخم أكرب للمستوصفات {
يؤكد عراجــي، »عى رضورة إيالء املســتوصفات أهمية 
قصــوى وتحديدا مراكز الرعاية الصحية، ويشــري اىل وجود 
2٤2 مركزا تعود لوزارة الصحة اال انها ليســت جميعها مؤهلة 
بالشــكل املطلــوب، ومن هنا يجب توفري دعــم أكرب لها يف 
املرحلة القادمة وتجهيزها كام يجب إلجراء أمور طبية متعددة 
نســتعيض من خاللها عن املشايف، ويشري اىل تكلفة االتعاب 
التي يتقاضاها املســتوصف كونها زهيدة. وما تجدر اإلشارة 
اليــه ان زيارة الناس لها ارتفعت وتحديدا اللبنانيني والنازحني 
السوريني وبعضها مدعوماً من مؤسسات دولية بحيث تؤمن 

لها ادوية ومستلزمات طبية أحيانا واعانات.
ويســتطرد بالقــول: »بالطبع بعض الصور الشــعاعية 

ال ميكــن اجراؤها يف املســتوصفات مثل 
الخ...  السكانر واالمياراي 

{إعادة هيكلة {
يكمــل عراجي بالقول: »يحتــاج القطاع 
الصحي اىل إعادة هيكلة ففي الفرتة األخرية 
املستشفيات عموما والخاصة خصوصا باتت 
اعدادها كبرية وبالتايل بات هذا القطاع يعاين 
من التخمة الزائدة ما يعني ان الكثري منها فتح 
بطريقة غري منظمــة. ويتطلّع اىل رضورة 
انشاء مشــاٍف ذات اختصاص قائم بحد ذاته 
بحســب كل حالة مرضيــة كام هو قائم يف 
الخارج عى سبيل املثال مستشفى متخصص 
يف جراحة القلب وآخر يف الجراحة العظمية 

وهكذا دواليك.

املستشفيات { دعم 
} الحكومية 

يؤكــد عراجي عــى رضورة دعم الدولة 
للمستشــفيات الحكوميــة والتي ميكن ان 
تخفــف أعبــاء مادية عى املرىض الذيــن يدخلون اىل تلك 
الخاصة ويصف الوضــع بقوله: »لألمانة الناس باتوا غري 
قادرين عى االستشــفاء يف املشايف الخاصة والتي بسبب 
تــدين ســعر رصف اللرية باتوا يتقاضــون بالدوالر كام ان 
املســتلزمات الطبية بالفرش والتي يجب عى املستشفيات 
الحكومية تأمينها مشــريا اىل دور الدولة يف هذا الســياق 
الســتريادها بأسعار قد تكون اقل من نصف سعرها الحايل 

او كام تستورده الرشكات«.
تضاؤل قــدرة الناس الرتيــاد املستشــفيات واملصابني 

بأمراض مزمنة يشــرتون ادويتهم سوقا سوداء
يلفــت عراجي، »اىل ان األمور الطارئة بعيدا عن املصابني 
بأمراض مســتعصية أمسوا يفتقدون القدرة املادية للدخول 
اىل املشــايف. وميكن القول ان الوضع الصحي يف حال من 
انهيار شــبه تام يف ظل دولــرة التعرفة وغياب الدولة عن 
مراقبة األدوية املدعومة ومحاســبة تجار الشــنط الذين 
يهربونهــا ويبيعونها اضعافــا مضاعفة ويلفت اىل ان 35 
مليون دوالر ُخصصت لها اال ان التهريب ما زال قامئا وهذه 
مشــكلة بحد ذاتها. وعى مقلــب آخر هناك نقص يف هذه 
االدوية ونحن نرى كــم يعاين املرىض ليحصلوا عى الدواء 
وبعضهم يشرتيه سوقا سوداء سواء من لبنان او خارجه ي.

ويتابــع، »ينبغي عى الدولة زيادة دعمها لهؤالء املرىض، 
وان تــؤدي دورا أساســيا يف القطاع الطبي كله ودعم دور 
الرعايــة الطبية عــرب تقنيات جديدة من ســكانر وأجهزة 
تصويــر واألدوات املخربية ومــا اىل ذلك.... وان ال يقتر 
متويــل الدولة للمستشــفيات الخاصة كام كان يحدث يف 
املايض باإلشارة اىل ان الجميع بات يدفع الفروقات املرتتبة.

{ أخطاء طبية  {
يصــف عراجي األخطاء الطبية بالقول: » عند حدوثها عى 
الناس العــودة اىل نقابة األطباء التي تعمد اىل اجراء تحقيق 
فيها، وهذا االمر قد يكون مرّده هجرة األطباء الجيدين ونقص 
يف املستلزمات الطبية األساسية وهذه ام املشاكل. ويردف، ال 
ميكننا القول مع كل ما تقّدم ان البلد أفرع من األطباء الكفؤين 

بل عى العكس. 
ُويفّصل االمر بالقول، »صحيح ان نحو 3000 االف طبيب 
تركــوا البلد، لكن ما زال لدينا اعدادا كبرية يف املقابل ميكننا 
االعتامد عليهم والعقدة ليست فيهم وامنا يف النقص الكبري 
بــني املمرضني/ات وهذه املعضلة كانت قامئة ما قبل االزمة 
وتضاعفــت بســبب هجرتهم للعمل يف الخــارج كام انني 
ارفض مقولة ان املستشــفيات باتــت مقربة الفقراء ولكن 

تقلّصت. الواقع  بطبيعة  الخدمات 
عــى امل ان يبقى االمل منفذا للبنانيني واال يضطروا اىل 
مستشــفيات او مراكــز رعاية طبية ســتعمد »الديار« اىل 
تســليط الضوء عى النســب التي تتوجه اىل املستوصفات 
للحصــول عــى املعاينات الطبية ومــا اىل ذلك يف تحقيق 

. منفصل

ــاة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع املحامـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبار: طابـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كسـ
أصبـــــــــــــــح قيـــــــــــــــد التـــــــــــــــداول

خالل االجتامع

ترأس نقيب املحامني يف بريوت نارض كســبار االجتامع األول 
بعد االنتخابات النقابية للجنة ادارة صندوق التقاعد، التي تجتمع 
خــالل عرشة أيام من تاريخ اإلنتخابات إلنتخاب أمني رس وأمني 
صندوق وممثلني أمام املحكمة الناظرة يف الدعاوى النقابية، وذلك 

بحضور نقباء سابقني واألعضاء.
وفازت عضو اللجنة املحامية سعاد شعيب مبركز أمانة الرس 
بالتزكية، كام فاز عضو اللجنة املحامي بشارة عامطوري مبركز 
أمانة الصندوق. كام متت تســمية عضو اللجنة املحامي ميالد 
الحكيم لينوب عن أمني الرس وســمري شــبيل لينوب عن أمني 

الصندوق يف حال غياب أو انقطاع أحدهام أو كليهام مؤقتاً.
كام تم اختيار العضوين يوسف الخطيب وميالد الحكيم لينضام 
إىل هيئة محكمة االســتئناف يف بريوت الناظرة يف استئناف 
القرارات الصادرة عــن اللجنة، كام واختيار العضوين الرديفني 
بشارة عامطوري وسمري شبيل يحالن محل العضوين األصلني 
ميالد الحكيم ويوســف الخطيب. كام تقرر تحديد مواعيد عقد 
الجلســات الساعة الثانية عرشة من كل أول أربعاء من بداية كل 

شهر.
وشدد كسبار »عى أن هناك نوعني من الطوابع : طوابع صندوق 
التقاعــد واملحاماة، ويعود نصف طوابع صندوق التقاعد للجنة 
وكامــل مردود طوابع املحاماة، حيث تلصق طوابع التقاعد عى 
اللوائح، والصاقها عى الشــكاوى واالستحضارات وغريها.وتم 
االتفاق عى البدء بتوزيع طوابع املحاماة حالياً ألنه ال تزال هناك 

كمية كبرية من طوابع التقاعد، وذلك باشاف أمني الصندوق«.
وعى األثر، أصدر كسبار التعميم التايل: »انفاذاً لقانون التقاعد 
رقم 88/62 وتعديالته االخرية، نعلمكم بان طابع املحاماة بقيمة 
خمســة آالف لرية لبنانية، قد أصبح قيــد التداول، وعليه يجب 
االلتزام بالصاق هذا الطابع عى جميع االوراق والدعاوى واللوائح 

واملعامالت امام القضاء«.
واســتقبل كســبار املحامية األردنية نور اإلمام، نائبة رئيس 
جمعيــة الحقوقيني األردنيني، وعضــو مجلس نقابة املحامني 
األردنيني سابقاً، وتم الحوار حول التنسيق يف األنشطة املشرتكة 
عى املســتوى العريب، وذلك تحت مظلــة لجنة املرأة يف إتحاد 

املحامني العرب.

االبيض يلقي كلمته

إفتتح وزير الصحة العامة يف حكومة تريف االعامل فراس 
األبيض أعامل املؤمتر الثاين للجمعية العربية للطب النووي الذي 
انعقد يف أوتيل جفينور يف بريوت، وقد أكد يف كلمته أن »انعقاد 
املؤمتــر يف بريوت يظهر اســتمرار لبنــان يف لعب دور متقدم 
يف املنطقة عى صعيد نــرش املعرفة وتبادل الخربات يف مجال 
اإلكتشــافات الجديدة للتقنيات العالجية، كام أنه يشــكل بادرة 
تضامنية مع لبنان من قبل املؤمترين املشــاركني العرب واألجانب 
يف ظل األزمة الكبرية التي مير بها«. وأمل أن »يتوصل املؤمتر إىل 
خالصات علمية ميكن الركون إليها يف تطوير السياسات الصحية«.

وتوقــف االبيض أمام »الدور املتميز الذي تلعبه املؤسســات 
األكادميية التي ساعدت لبنان طيلة تاريخه الحديث عى البقاء 
يف موقعه املتقدم، وهذا ما يربز يف الوقت الحارض من خالل ما 
تقدمه هذه املؤسسات وال سيام الجامعة األمريكية وقسم الطب 
النووي فيها، ما يشكل دليال عى فعالية املؤسسات األكادميية 
رغم ضآلة املوارد. ويعود ذلك،  إىل اعتامدها يف األســاس عى 

املوارد البرشية ».
من جهة ثانية، اســتقبل وزير الصحة رئيس مؤسسة مرييو 
الفرنســية آالن مرييو، عى رأس وفد من املؤسسة، التي تهدف 
اىل بناء وتعزيز القدرات املحلية يف البلدان النامية، للحد من تأثري 

االمراض املعدية عى الفئات املعرضة للخطر من السكان.
وشــدد االبيض عى ان »هذه الرشاكة من شأنها دعم النظام 
الصحي يف لبنان لجهة تقوية برامج الرتصد الوبايئ والحفاظ 
عى مراعاة معايري الجودة العاملية يف املختربات العامة والخاصة، 

وتفعيل التشخيص املبكر لألمراض واالوبئة«.
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ريان الينطاين

ما بنا؟ كيف تبعرثت أحاسيسنا وأماننا؟ هل يعود السبب 
للتعــرث االقتصادي واألمني واملــادي؟ بالطبع هذا بعض ما 
يســبب هذا الرتدي  املعنوي، وتنامي عبثية الحياة وصنمية 
التوجهات. ولكن، ما الذي نزع  رونق الفرح من النفوس قبل 
العيون، وما هذا التفــكك الواضح يف العائالت والصداقات 
والعالقات عامة؟ ما هذا التصحر املجتمعي الذي يغلب عليه 
الحقد والغضب  والنقمة واالنتقام، فال يبقى مجال ملتنفس.

كثــرة هي الهفوات املجتمعية التي ترتاكم أعرافا تربوية 
تؤدي فقط إىل أرواح مســلوب فرحها، وإىل تعداد لاليام ال 
يتلذذ فيها الفرد بالحياة. احدى هذه الهفوات، خطأ شــائع  
تعتمــده الغالبية يف الرتبية، فتخطئ، وال يكون األثر وقتيا 

بل يرتاكم ويتفاقم ويصبح أسلوب حياة يَورّث.
فتجد »نبع الحنــان« أو االباء يقولون ألطفالهم العبارات 
االتية: »إذا ما نجحت ، رح بطّل حّبك« » إذا ما أكلت ، رح بطل 
حّبــك« » أعطني القليل مام لديك، فأنا أحبك« » اعطه لعبتك 
فهو بيحبك«  ما كل هذا الجنون؟ منذ متى كان الحب مرهونا 

مبقابل؟ 
إن الرتبية الصحيحة يُفّعُل يف حناياها االحتواء العاطفي 
الذي بدوره مينح الطفــل اكتامال وثقة واعتدادا ميكنه من 
تنميــة ذكائه العاطفي ليكون معينه يف عالقات اجتامعية 
يشكلها مع اآلخر ومع أطفاله مستقبال. إذ ان الحب متى كان 

مرشوطا، القى بثقله عىل كينونة املشاعر الواثقة، ألنه ُحّدد 

برشوط، ما يعني أن حتمية الرشط تؤدي تلقائيا إىل انعدام 

الحــب، وهذا ما يلغي قيمة الحــب والوفاء والثبات والدوام 

واالستمرارية والتلقائية واالطمئنان واألمان، ويزرع الرتدد 

والشــك والخوف ، ومع مرور الوقت يؤدي إىل علل نفسية 

شديدة تجعل الشخص فاقدا تقديره لنفسه، فاقدا الثقة بكل 

ما يقال له، أو معتمدا النهج نفســه. وهذا السلوك الرتبوي 

بعينه ســببه سلوك تربوي مشــابه تلقاه االهل يف مراحل 

حياتهــم فاعتمدوه قاعدة وعرفا عانوا منه ومل يتنبهوا إليه 

فأصبح متجذرا فيهم فاعتمدوه بتلقائية قاتلة.

{ فام هي البدائل؟ {

إن الرتبية الذكية بل الرتبية الحقة تحتم الفصل بني الحب 

واملقابل. فالحب شعور عظيم، يفقد وهجه ملجرد وجود مقابل 

، او اذا ما ُرِبط به.ولعل حب األهل واألم عىل األخص هو من 

أسمى أنواع الحب، فالحل األول والثاين والعارش واألخر يف 

تعاطــي األم او األب مــع أطفالهم هو عدم ربط الحب بفعل 

ما.عىل ســبيل املثال: » إذا ما جبت عالمة منيحة رح بطل 

حبك« » شو بحبك جبت ممتاز« كلتا الجملتني سّم ال أكرث.

{ االجدى هو االيت {

هذا ما يجب أن يســمعه أطفالنا عىل الدوام: » أنا أحبك 

يف كل أحوالك، يف ضعفك وقوتك، يف نجاحك وفشلك، يف 
شمسك وليلك« » أحبك يف تفوقك وتعرثك، يف كل حاالتك« » 
أنا بجانبك دامئا، أدعمك، وأنصحك ...« »قد أغضب من ترصف 
، أتفاجأ من سلوك ، أحزن من فشل أصابك او من استسالم 
أبديته، او حتى من تطاول اســتخدمته معي مثال...« » قد 
أنصحك، أعاقبك ، أنبهك، أوجهك ،أرشــدك« »ولكنني أفعل 
ذلك تجاه ســلوكك وترصفاتك, والثابت يف كل أحوالك أنني 
أحبــك, وهذا ال ينتهــي وال يتبدل وال يقدر عىل نزعه يشء 

مهام كان«.
من املهم جدا ترفيع حالة الحب عن  كل يشء، ليسمو يف 
ارتفاع يجلب االطمئنان والراحة.ال يشء يف الدنيا يعادل نفسا 
واثقة، فخورة واألهم متأكدة بأنها دون مقابل محبوبة. فهذا 
يخلق مســؤولية يف قلب الطفل، وامتنانا، وسالما يترتجم 
أفعاال فيها من السالم والتصالح مع الذات الكثر ، وفيها من 
املبدأ والقيم الكثر أيضا. فتشــكل هذه الحالة زادا يحملهه 
الطفل إىل عامل مراهقته وشبابه وكهولته، فبقدر ما يكون 
الزاد حبا غر مرشوط ، تكون العالقات املحتمعية بعيدة عن 

املصلحية والفعل املرشوط مبقابل.

{ إبذروا الحب {

واحصدوا سالما يف مجتمع يسكنه االصّحاء، فالصحة 
النفســية واملعنوية ال تقل أهمية أبدا عن الصحة الجسدية 

وبها يعقل املجتمع والعالقات والقيم املجتمعية.

ــّل حــاالتــكــم« ــم أن حــبــكــم لــهــم غــيــر مــشــروط »نــحــّبــكــم فــي كـ ــاءك ــن ــمــوا أب عــّل

غنوة الصايغ

أكرب حدث ريايض  املونديال،  إنه 
ينتظره العامل أجمع كل أربع سنوات. 
يســبق املونديال فــرتة طويلة من 
التحضرات الســتقبال هذا الحدث 
العاملــي بأفضل الطرق. فينشــغل 
الناس بــرشاء األعالم والثياب التي 
ترمز ايل الفريق الذي يشــجعونه، 
وتهيأة األرضية املناسبة للمشاهدة 

وتزيني الشوارع واملقاهي. 
 يف البــالد العربية،  اعتدنا عىل 
تشــجيع فرق أجنبيــة، نظرا ألن 
نسبة مشــاركة املنتخبات العربية 
قليلة. خاصة لبنان مل يشــارك يف 
كأس العــامل من قبل وال حتى اآلن. 
اللبنانيــون يف الحقيقة ال يكتفون 
بتشــجيع الفرق وحســب بل أنهم 
يســألون بعضهم »هل أنت برازييل 
أو أملاين« أشــهر الفــرق يف لبنان، 
»أرجنتينــي أو .....« . هكذا اللبناين 
يعيــش كل الحــاالت ويذهب بها 
بعيــدا. رمبا هذا ما مييز اللبنانيني، 
حبهم للفرح واالستمتاع اىل أقىص 
الحــدود يف كل األوقات واألحداث. 
وكيف اذا كان الحدث هو املونديال؟ 

وكيف اذا كان يف دولة عربية؟
فلــوال هذه األزمــة اإلقتصادية 
التي مير بها الشعب اللبناين، لرأيتم 
أكرث من نصف اللبنانيني من أطفال 
ونســاء ورجال مغادرين اىل قطر 
لحضــور املباريات مبــارشة، لكن 
لســوء الحظ أنهــم يرزحون تحت 
وطــأة أزمة خانقة مل يســبق لها 
مثيل. فســوء الحظ لعب دوره، لكن 
هل يعقل أن يحرم الشــعب اللبناين 
من متابعــة كأس العامل حتى يف 
منازلهم. القلــة القليلة قادرة عىل 
امتالك الريسيفر الخاص بالقنوات 
التي تعرض املونديــال. ماذا يفعل 
اآلخرون؟ ولكأمنا الفرح ممنوع من 
العبور إىل قلــوب اللبنانيني أطفاال 
وشــبابا صغارا وكبــارا، بل كأمنا 
الخناق قد صمم ليعرص ما تبقى من 
أمل أو فرح أو متعة يف حياة كل ما 

فيها حصار.
بالنازحني  فكــرت  قطــر  دولة 

والالجئني يف مثــاين دول عربية  
عــرب تأمــني وتجهيــز أماكن لهم 
ملتابعة كأس العامل واملشاركة بهذه 
الفرحــة العاملية. كام اهتمت قطر 
بشــكل خاص يف فلسطني، إذ أعلن 
ُمدير قطاع اإلغاثة والتنمية الدولية 
بالهــالل األحمر القطــري محمد 
صالح إبراهيم عن  توفر شاشــات 
عــرض عمالقة، إلتاحــة الفرصة 
ألكرب عدد، ملشــاهدة املنافســات، 
وتجهيــز مواقع إلقامــة بطوالت 
رياضية يف كرة القدم لفئة األطفال 
والشباب، تحايك كأس العامل، فضال 
عن تنفيذ أنشطة ثقافية وتوعوية 
وترفيهيــة ومســابقات لجميــع 
الفئات، عالوة عــىل توفر أماكن 
خاصة للنســاء ولذوي االحتياجات 
ويف  املُباريات.  لحضــور  الخاصة 
الســياق ذاته، ذكر نــواف عبد الله 
التنفيذي  الرئيس  مساعد  الحامدي 
لقطــاع العمليات والربامج الدولية 
بقطــر الخرية أن هــدف املبادرة 
إرشاك النازحــني والالجئني بالدول 

املعنية فرحة املونديال. 
من يهتم باللبنانيني؟

 حتى الساعة ال تزال املفاوضات 
جاريــة بــني وزيــر اإلعالم يف 
حكومــة ترصيف األعامل املهندس 
زياد املــكاري وبني الجهات املكلفة 
بتأمني نقل املباريات عرب شاشــة 
تلفزيون لبنــان، دون التوصل إىل 
نتيجة ملموسة. وكان وزير االعالم 
قد أعلن مؤخرا أنه متفائل ولكنه ال 
يعطــي الوعود قبل التأكد من كافة 

املعطيات. 
الوقــت ينفد واملباريات انطلقت، 
وما زال االنتظار سيد املوقف. دولة 
قطر استطاعت استضافة املونديال 
وأنفقــت أكرث من 200 مليار دوالر، 
ليصبــح املونديــال األكــرث كلفة 
واألغــىل يف التاريخ، ونحن ما زلنا 
ننتظــر امكانية اســتضافته عىل 

شاشة التلفاز يف منازلنا!!!!
من املسؤول؟ إنه السؤال الذي مل 
يلــق جوابا منذ عقود يف بلد ميعن 
الكل يف اســتهدافه وكرس صمود 

شعبه بل يكرسون فرحه.

ُمقتــــــدرة فقط بهجــــــة املونديــــــال لقّلة 

يعترب »التلوث« من امللّفات 
الصعبة والخطرة نظراً آلثارها 
صحة  عــىل  جداً  الســلبية 
اإلنســان والكائنــات الحّية 
ككّل. فمع التطور التكنولوجي 
التي  إيجابياته  ورغم  الهائل، 
تســّهل علينا حياتنا يوماً بعد 
يوم، إاّل أّن له ســلبيات جّمة 

عىل صعيد البيئة. 
يتضاعف عدد اإللكرتونيات 
القدمية أو ما يعرف بالنفايات 
يتزايد  إذ  باطّراد،  اإللكرتونية 
عــدد هذه األجهــزة اىل حّد 
جعل التخلّص منها مشــكلة 
الدول  يف  حتــى  حقيقيــة 
فأضحت  املتطــّورة.  الكربى 
معدالت النفايات اإللكرتونية 
معها  لتنمــو  النمو  كثــرة 

املخاطر الصحية والبيئية. 
كشــف رئيس حــزب البيئة العاملــي والخبر 
البيئي الربوفيســور »ضومط كامل«، إّن النفايات 
اإللكرتونيــة والكهربائيــة تحتــوي عىل  مواد 
كيميائيــة ســامة ومعادن خطــرة، وبالتايل ال 
ميكــن رميها مع النفايــات املنزلية. هذا وتحتوي 
اإللكرتونيــات عىل أكرث من ألف نوع من العنارص 
الكيميائية مبــا فيها املذيبات املكلــورة، املعادن 

الثقيلة، املواد البالستيكية والغازات.
كام يســتخدم يف صناعة املنتجات اإللكرتونية 
قطع ولوحات دائريــة تصبح مصدر خطر عندما 
تتلف هذه األجهزة وعندما يحاول املعنيون التخلص 
منها بشكل عشــوايئ، فتترّسب املواد السامة اىل 
املوارد الطبيعية من ماء وهواء وتربة، والتي تصل 
عرب السلسلة الغذائية أو عن طريق اإلستنشاق اىل 

اإلنسان.
والجدير بالذكــر أن اإللكرتونيات مصنوعة من 
أندر املعادن يف كوكبنا، وإذا مل يَُعد تدوير النفايات 
التي تولدها فقد نصل إىل فرتة تنفد فيها هذه املواد 
الخــام التي تصنع منها هذه األجهزة اإللكرتونية. 
وهذه مســألة أخرى يجب تســليط الضوء عليها 
قبل أن نجد أنفســنا يف عمق األزمة، وتصعب مع 

تفاقمها الحلول.

{ تأثر النفايات

اإللكرتونية يف البيئة { 
يــؤدي وجــود كميــات كبرة مــن النفايات 
التلفاز، الحاســوب، الهواتف،  اإللكرتونية )مثل 
البطاريات...( إىل التأثر يف املياه الجوفية بشكل 
كبــر، فبعد التخلص من النفايــات اإللكرتونية 
يف مقالــب القاممة، تترسب موادها الســامة 
كالرصاص والزرنيخ وغرها من املعادن، إىل املياه 
الجوفية مام يؤثــر يف كل من الحيوانات الربية 

والبحرية. 
هذا وتصب املياه السامة الصناعية السائلة يف 
طبقات املياه الجوفية وتؤثر بشكل خطر يف جودة 
املياه الجوفية املحلية مام يجعل املياه غر صالحة 

لالستهالك البرشي أو لألغراض الزراعية.
عالوًة عــىل ذلك، النفايــات اإللكرتونية تؤثر 
سلباً عىل الهواء فعندما يتم التخلص من النفايات 
اإللكرتونيــة يف املكب يتــم حرقها، وعند اعتامد 
هذه الطريقة، تنبعت الهيدروكربونات يف الغالف 
الجــوي ليلّوث الهواء. كام أنها تســاهم يف تأثر 
غــازات الدفيئة والتي يعتقد العديــد من العلامء 

أنها مســاهم رئييس يف االحرتار 
العاملي. 

{ سبل املعالجة {
إىل ذلك، ناشد »كامل« الجهات 
التخاذ  البيئــة  ووزارة  املعنيــة 
اإلجــراءات الرسيعــة والطارئة 
ملعالجــة هذا النوع مــن التلّوث 
السام جداً. أما حول سبل املعالجة، 
فكشف أن الطريقة األنسب  التي 

يجب اعتامدها، هي »التدوير«. 
يعترب »التدوير« عمل من أعامل 
معالجة النفايــات من أجل إنتاج 
سلع جديدة، باإلضافة اىل أن هذه 
معالجة  يف  الســليمة  الطريقة 
النفايات اإللكرتونية تساعد عىل 
التقليــل من كميات النفايات التي 
النفايات.  تجمع عادة يف مكبات 
وبالتــايل فإنها طريقة تســاعد 
عىل تقليل انبعاث املواد الســامة يف حال تّم دفن 
هــذه األجهزة يف باطــن األرض.  أّما حول  اعتامد 
»الطمر«، فلفت الخبر البيئي إىل أنها كارثة بيئية 
بكل ما للكلمة من معنى، ألنها ســتتحلّل لتترّسب 
إىل امليــاه الجوفية وامليــاه العذبة، وبالتايل تدّمر 

الكائنات الحّية والبيئة. 

{ منظمة الصحة العاملية
تدق ناقوس الخطر {

يف هذا الصــدد، أعلنت منظمة الصحة العاملية 
إن الطرق غر الرســمية إلزالة املواد من النفايات 
اإللكرتونية مرتبطة مبجموعة من اآلثار الصحية، 
خاصــة عىل األطفال. فتؤثر إعادة تدوير النفايات 
اإللكرتونية بشــكل خاص عىل من هم يف مراحل 
حيوية من التطــور البدين والعصبي، حيث يكون 
األطفال واملراهقون والنساء الحوامل أكرث عرضة 

للخطر.
ولفتــت إىل أن األطفال هــم أكرث عرضة للمواد 
الكيميائيــة الســامة ألنهم ميتصــون امللوثات 
بالنسبة لحجمهم، ومبا أن أعضاءهم غر مكتملة 
النمو، فإنهم أقــل قدرة من البالغني عىل التخلص 

من املواد الضارة.

»النفايــــــات اإللكترونّية« : قنبلة موقوتة ذات آثــــــار مدّمرة.. كيف نتخّلص منها؟

تشــر تقديرات املراكــز األمركية ملكافحة 
األمــراض والوقاية منهــا CDC إىل أنه »حتى 
اآلن، يف هــذا املوســم، كان هناك ما ال يقل عن 
2.8 مليون مريض إنفلونزا، اضطر 23000 منهم 
دخول املستشفى، فيام حدثت 1300 حالة وفاة 
بسبب اإلنفلونزا«، بحسب ما ورد يف تقرير نرشه 

موقع »إيت ذيس نوت ذات«.
باإلضافة إىل أهمية تلقــي لقاح اإلنفلونزا، 
ينصح الخرباء باتخاذ احتياطات السالمة للبقاء 
بصحة جيدة، حيث تقــول آنا فان تويل، مديرة 
قسم العناية املركزة لطب الطوارئ يف مستشفى 
»جامعة ستاتن آيالند« إنه »من املهم اتخاذ تدابر 
وقائية مثل ارتداء الكاممات وغسل اليدين املتكرر 
والبقاء يف املنزل عندما يكون الشخص مريًضا«.

ويوضح بروفيســور تشارلز بييل، مدير طبي 
ملستشــفى يف كاليفورنيــا، أنه »يصعب القول 
بــأن اإلنفلونزا أكرث انتشــاًرا هذا العام، مقارنة 
بالسنوات السابقة األخرة عندما كانت الحاالت 
يف أدىن مستوياتها التاريخية، ويرجع ذلك جزئًيا 
إىل قيود كوفيد العاملية. وأنه رمبا يكون نتيجة 
للتعرض لإلنفلونــزا بدرجة أقل من املعتاد »يف 
الســنوات األخرة لنفس السبب،وهو اإلجراءات 
االحرتازيــة لكوفيد، فإن هناك انخفاض مناعة 
اإلنفلونزا بشــكل عام مقارنة بالســنة املعتادة 
حيث تعرضت نســبة كبرة من السكان مؤخًرا 

لإلنفلونزا«.
وتقول دكتورة باتريشيا بينتو غارسيا، طبيبة 
األطفال األمركية إنه »مع دخول موسم الشتاء 
2022-2023، يرتــدي عدد أقل من األشــخاص 
الكاممــات الواقية ويتجمــع الناس مرة أخرى 
بشكل شــخيص. ونتيجة لذلك، ميكن أن يشهد 
العــامل ارتفاًعا يف ليس فقــط اإلنفلونزا ولكن 
أيًضا يف حاالت كوفيــد-19 وRSV. لذلك فإنه 
مــن املهم أن يحصل الجميع عىل لقاح اإلنفلونزا 
وكوفيد-19 للحامية بشــكل أفضل من العدوى 

هذا الشتاء«.
وتضيف دكتورة بينتو غارسيا أن »هناك عددا 
مــن عوامل الخطر التي ميكن أن تزيد من خطر 

اإلصابة مبرض شــديد أو حتى الوفاة بســبب 
اإلنفلونزا. تختلف أعراض اإلنفلونزا من شخص 
آلخر. فقد يعاين بعض األشــخاص من أعراض 
خفيفــة جًدا بينام ميكــن لآلخرين أن ميرضوا 
بشــدة، مع تطور األعراض إىل التهاب رئوي أو 
تعفن الدم. وتعتمــد قابلية التعرض لإلنفلونزا 
الحــادة واملضاعفات عىل عدة عوامل، من بينها 
العمر، حيث إن أولئك الذين تزيد أعامرهم عن 65 
عاًما والذين تقــل أعامرهم عن عامني يكونون 
أكرث عرضة لإلصابة باملضاعفات كام أن الحمل 
هــو عامل خطر آخر، فعندما تكون املرأة حامالً، 
مييــل جهــاز املناعة لديهــا إىل أن يكون أكرث 
ضعًفا، وبالتايل تزداد احتاملية إصابتها باملرض. 
إن تلقي لقــاح اإلنفلونزا أثناء الحمل مهم لهذه 

الطبقة اإلضافية من الحامية«.
كام أن األشــخاص، الذين يعانون من حاالت 
صحيــة مزمنــة، يكونوا أكــرث عرضة لخطر 
اإلصابــة بأعراض اإلنفلونزا الحادة. فعىل وجه 
الخصــوص، مرىض الربو والذيــن يعانون من 
أمراض الرئة األخرى مثل مرض االنسداد الرئوي 
املزمن، معرضون للخطر بطريقة أكرب. وتشمل 
الحاالت األخرى التي ميكن أن تشكل عامل خطر 

مرض السكري والسمنة ومشاكل القلب«.
إّن مناعة الشــخص ضــد اإلنفلونزا ال تدوم 
طويــالً، ألنه ال تتوفر لــه الحامية من عام إىل 
آخر. لذا فإن كال هذين األمرين يعني أن الفروس 
ال يزال ينترش بني الســكان. إضافة إىل حقيقة 
أن العديد من األشخاص يختارون عدم الحصول 
عىل لقاح اإلنفلونزا ومن ثم سيكون هناك دامئا 
حالــة ال يزال من املمكــن أن مير الفروس من 
خاللها بســهولة عرب املجتمع. لكن من املهم أن 
يضع الشــخص يف االعتبار أنه حتى لو مل يكن 
لقاح اإلنفلونزا فعااًل بنسبة 100% ضد اإلنفلونزا، 
فإنه ال يــزال مينع تدهور الحــاالت واإلصابة 
بأمراض خطرة. وبعبارة أخرى، ميكن أن تكون 
معاناة من تم تطعيمه وأصيب بعدوى اإلنفلونزا 
أقل وعادة ما يتحسن بشكل أرسع من األشخاص 

الذين مل يتلقوا اللقاح«.

لــــــهــــــذا الـــــســـــبـــــب يـــــــحـــــــّذر األطــــــبــــــاء
ــام ! ــ ــع ــ ــورة اإلنـــفـــلـــونـــزا هـــــذا ال ــ ــط ــ ــن خ ــ م

شانتال عايص

مام ال شــّك فيــه أن قطاع التكنولوجيــا أو باألحرى 
رشكات التكنولوجيــا متــّر بأوقاٍت عصيبــة، فكّل يوم 
نســمع أخبار حول ترسيحاٍت بالجملة ملوظّفي الرشكات، 
وأهّمها »تويرت« التي رسّحت آالف املوظّفني فور استحواذ 
امليلياردير »إيلون ماسك« عليها.  »تويرت«، »ميتا«، »سناب 
شات«، »مايكروسوفت«، »انغامي« ،«أمازون«... رشكات 
تكنولوجيا عاملية يواجه موظّفيها املصر نفسه، »الطرد«. 

{ عوامل أّدت إىل حدوث موجة الترسيح {
بحسب الخبر يف التحول الرقمي »بول سمعان«، هناك 
عوامــل عّدة أّدت إىل حدوث موجة الترسيح، أهّمها: أوالً، 
عند انتشار جائحة »كورونا« وشبه توّقف الحياة العملية، 

لجأ الجميع إىل مواقع التواصل اإلجتامعي وباتت وظائف 
عدة تتّم عن بعد، وبالتايل ارتفع عدد مســتخدمي مواقع 
التواصل بشــكل هائل. فعند عودة الحيــاة إىل طبيعتها 

وعودة املوظفني إىل أشغالهم، تقلّص عدد املستخدمني. 
-ثانياً، بدء حرب روســيا – أوكرانيا، واملخاوف من اندالع 

حرب نووية.
-ثالثــاً، التضّخــم الذي رضب أكرب إقتصــادات العامل، 

والركود اإلقتصادي. 
هذا ولفت »ســمعان« إىل أنه عــىل الرغم من رضورة 
اتّخــاذ خطوة الترسيح لضامن إســتمرارية الرشكات،  إاّل 
أنّها ستؤثّر عليها سلباً عىل صعيد تطوير خدماتها، إضافة 
ميزات جديــدة، وبالطبع عىل إنتاجيتها، بفعل خســارة 

مهارات وكفاءات عالية من الصعب إيجاد مثيل لها. 
وأكّد »ســمعان« أن قطــاع التكنولوجيا ليس يف خطر، 

فهي مرحلة وستمّر، آمالً أن متّر بأقّل أرضار ممكنة. 

{ »تويرت« تفقد 50% من موظّفيها {
طرد رئيس »تويرت« الجديد، امللياردير »إيلون ماســك«، 
50% من املوظفني الذين كان يبلغ عددهم 7500 شــخص، 
وألغى سياســة داخلية كانت تســمح بالعمل من املنزل، 
وفرض ســاعات عمــل طويلة، بينام قوبلــت محاوالته 

إلصالح »تويرت« بفوىض وتأخر. 

هذا وطلب »ماسك« من املوظفني االختيار بني أن يكونوا 
»ملتزمني جداً« عرب العمل لســاعات طويلة، أو خســارة 
وظائفهــم، قائــاًل إّن »األداء االســتثنايئ فقط هو الذي 
سيشكّل درجة النجاح«. كام طُلب من املوظفني الدخول إىل 
رابط لتأكيد التزامهم بـ«تويرت الجديد« بحلول الساعة 5 من 
بعد ظهر الخميس بتوقيت نيويورك، ويف حال عدم دخولهم 
إىل الرابط، ســيخرسون وظائفهم تلقائياً، وسيحصلون 

عىل 3 أشهر من تعويض نهاية الخدمة.
هــذا وأوقف بعض املعلنــني دعاياتهم وحمالتهم عىل 
موقع »تويرت«، إثر استالمه من قبل إيلون ماسك. فاملعلنون 
خائفون بشــأن آفاق املوقع، يف ظل القلق بشأن مستوى 

األمان والثقة وانتشار األخبار املضللة.
ومثّة عامالن مقلقــان: األول، ترسيح نصف موظفي 

»تويرت« والتخيل عن أغلب املتعاقدين، وكبار املسؤولني، 
والثاين، طرح خصائص جديدة، بشــكل رسيع وبدون 
متهل، كام حصل يف األســبوعني املاضيني، ســيزيد من 

احتامل األعطاب واملشكالت.

{ 12 ألف موظف يف »ميتا«
يواجهون نفس املصر {

يف إطار عملية إعادة هيكلية رئيسية تشهدها عمالقة 

وســائل التواصل اإلجتامعي »ميتا«، أعلنت مجموعة ميتا 
التي تضم رشكات فيسبوك، إنستغرام وواتساب عن ترسيح 

13 يف املئة من موظفيها حول العامل.
وتعنــي هذه النســبة أن 11 ألفا مــن إجاميل 87 ألف 
موظف يف مجموعة ميتا سيفقدون وظائفهم. وأصبحت 
أكــرب منصّتني تابعتــني ملجموعة »ميتا«، »فيســبوك« 
و«إنستغرام«، تحت ضغط متزايد من منصات منافسة مثل 
تيــك توك. ورغم إنفاق ميتا مليارات الدوالرات عىل تطوير 
منصة ميتافرس -مرشوع زوكربرغ طويل املدى، لكنها 

ال تزال مجرد فكرة مل تتجسد فعليا بشكل من األشكال.

{ 10 آالف موظّف خارج »أمازون« {
يف خطوة غر متوقعة، أكدت رشكة »أمازون« أنها بدأت 
ترسيــح موظفني ملواجهة األزمة االقتصادية، ويشــكل 
حجم التخفيــض عرشة آالف موظف، وهو أقل بقليل من 
واحــد باملئة من كتلة األجور الحالية للمجموعة التي كان 
عدد العاملني فيها 1,54 مليون شــخص يف جميع أنحاء 
العامل يف نهاية أيلول، باســتثناء العامل املوسميني الذين 
يعينون خالل فرتات النشاط املتزايد ال سيام يف احتفاالت 
نهايــة العام. هذا وأعلنت الرشكة قبل أســبوعني تجميد 
التوظيف يف مكاتبها. وقــد تقلصت قوتها العاملة فعلياً 
منذ بداية العام عندما كان يعمل فيها 1,62 مليون شخص 
بدوام كامل أو جزيئ. والجدير بالذكر أن أسهم أسهم أمازون 
تراجعــت أكرث من 40% يف عام 2022 حتى اآلن، وذلك بعد 

أن وصلت إىل مستويات قياسية خالل الوباء.

{ »سناب شات« تخرس %20

من قوتها العاملة {
أما »ســناب شــات« وهي من أوائل الرشكات التي بدأت 
بتقليــص قوتها العاملة، فتخلّت  يف أواخر شــهر آب من 
هذا العام، عن 20% من موظّفيها ليفقد قرابة ألف موظف 
عملهم.  ويذكر أن الرشكة مرّت بعام صعب ماليا، لترتاجع 

إيراداتها وأرباحها يف الربع الثاين من العام الجاري.
كام فقد ســهم »سناب شات« ما يقرب من 80 يف املائة 
مــن قيمته منذ بداية هذا العام. وقالت الرشكة يف شــهر 
أيّار املايض إنها ســتبطئ التوظيف لخفض التكاليف، ثم 
قدمت أرباحا متدنية للربع الثاين، الفتًة إىل أنها لن تتوقع 

نتائج الربع الثالث.

»تســــــريحات بالجملــــــة« من شــــــركات التكنولوجيــــــا الكبــــــرى.. فهل القطــــــاع بخطر ؟
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أعلن مرصف لبنان يف 
بيان، عن »إنجاز عملية 
التدقيــق يف موجودات 
خزنة املرصف من الذهب 
)سبائك ونقود معدنية( 
رشكة  أجرتهــا  التــي 
تدقيق عاملية متخّصصة 
ومحرتفة يف هذا املجال، 
تــم اختيارها وتكليفها 
من ِقَبل مفوَّض املراقبة 
للمــرصف  الخارجــي 
وبالتنسيق والتوافق مع 
صندوق النقد الدويل«. 

هذه  تــأيت  وأضاف: 
طلب  عىل  بناًء  الخطوة 
صنــدوق النقد الدويل، 
وتعزيزاً للشــفافية يف 
موجودات مرصف لبنان.

وختم: تبّي لهذه الرشكة وبعد اســتكامل 
عملية التدقيــق، أن موجودات خزنة مرصف 

لبنان من الذهب )ســبائك ونقــود معدنية( 
مطابقة متاماً، كاّمً ونوعاً، للقيود املســّجلة 

يف السجالت املحاسبية ملرصف لبنان. 

ــة.. ــق ــاب ــط ــب ُم ــذهـ ــودات الـ ــ ــوج ــ ــان : م ــن ــب مـــصـــرف ل

زار وزير الطاقة واملياه يف حكومة ترصيف 
األعــامل الدكتور وليد فياض مركز شــنايدر 
إلكرتيك لالستدامة، عىل هامش مشاركته يف 
مؤمتر األمم املتحدة لتغري املناخ )COP27( يف 
رشم الشــيخ. وأعلن املركز يف بيان، أن فياض 
»قام بجولــة تفقدية تلقــى خاللها رشًحا 
تفصيلًيا ملا تقدمه الرشكة من حلول وخدمات 
يف مجال االســتدامة وإدارة مدن املســتقبل 
الخرضاء متاشــياً مع أهــداف األمم املتحدة 
للتنمية املســتدامة )SDGs( وجهودها لرفع 
الوعي املجتمعــي بقضية تغري املناخ«. وكان 
يف اســتقباله رئيس رشكة شنايدر إلكرتيك 
ملنطقة شــامل رشق أفريقيا واملرشق العريب 
سباستيان رييز، واملدير العام للرشكة ملنطقة 

املرشق العريب محمد سامي.
يف ختام الزيــارة، اتفق الطرفان عىل عقد 
سلســلة من اللقاءات ملناقشة فرص التعاون 

املستقبلية.
وتعليقاً عىل هذه الزيارة، قال رييز: »نترشف 
بزيارة معايل الدكتور وليد فياض وزير الطاقة 
واملياه مركز شنايدر إلكرتيك لالستدامة حيث 

تعــرف عىل أحدث الحلــول والتطبيقات التي 
تقدمها الرشكة يف مجال إدارة الطاقة والتحكم 
اآليل. وتــأيت هذه الزيــارة تأكيداً عىل أهمية 
الدور الذي تلعبه التكنولوجيا والشبكات الذكية 
لتحقيق كفاءة استهالك الطاقة وأهمية توافر 
هذه التكنولوجيا يف كافة األســواق لخدمة 
املنطقة. ونتطلع للمزيد من التعاون يف لبنان 
للمســاهمة يف توفري الطاقة وتعزيز جهود 

التحول الرقمي وتحقيق االستدامة.
من جانبه، أكد سامي »حرص الرشكة عىل 
التواجد يف الســوق اللبنانية« قائالً: »تتواجد 
شــنايدر إلكرتيك يف لبنــان منذ أكرث من 20 
عاًمــا قمنا خاللها بالتعــاون يف العديد من 
املرشوعات لتقديــم حلولنا املتطورة يف إدارة 
الطاقة والتحكم اآليل. وتؤكد شنايدر إلكرتيك 
التزامهــا بتوفري كافة الحلــول التكنولوجية 
الالزمة لتحقيق األهداف التنموية لدولة لبنان 
واملساهمة يف تحقيق كفاءة استخدام الطاقة 
ودعم اســتخدام مصادر الطاقة املتجددة من 
خــالل باقاتها املتطورة من الحلول والخدمات 

التي تخدم مختلف القطاعات«.

لــاســتــدامــة ــك«  ــري ــت ــك إل ــز »شــنــايــدر  ــرك ــاض زار م ــي ف
في شرم الشــــــيخ واطلع على خدماتها وفرص التعاون

أمي  والتجارة  االقتصــاد  اســتقبل وزير 
ســالم، يف مكتبــه يف الــوزارة، وفدا من 
الوزارة االتحادية االملانية للتعاون االقتصادي 
والتنميــة، يف اطار التعاون بي لبنان واملانيا 
ونتيجــة الجتامع الوزير  ســالم مع نظريته 
االملانية سيفينيا شولتز يف روما يف حزيران 

.2022
تطــرق االجتامع اىل أهميــة وضع خطة 
مســتدامة خصوصا يف مجال األمن الغذايئ 
والصناعــات الغذائية مــع االخذ يف االعتبار 

التصدير  املزارعي وتحفيــز  تعزيز قــدرات 
وتحويل املنتجات الزراعية.

ورحب الوفد األملاين مببادرة الوزير ســالم 
لجهة طرحه خطة شــاملة مستدامة تؤمن 
دعــام كامال عــىل نطاق القطــاع الزراعي 
والقطــاع التجاري وقطــاع الطاقة البديلة 
والــري، بالتعاون مع القطــاع العام، لتكون 

النتيجة هادفة.
كام أبدى الوفد االملاين استعداده للمساعدة 

وتقديم الدعم لهذه الخطة.

اســــتــــعــــداداً وأبـــــــــدى  ســــــام  زار  ــي  ــ ــانـ ــ أملـ وفــــــد 
ــي لــبــنــان ــن الـــغـــذائـــي فـ ــ ــز االمـ ــزي ــع لـــدعـــم خــطــة ت

أكد النائب ميشال ضاهر خالل  حديث اذاعي  
أن »الدولة مفلســة واملصــارف أيضا وال أحد 
يصــارح الناس بالحقيقة وينطبق علينا املثل 
الشائع خاف من املوت حتى مات من الخوف«.

وقال: »املشــكلة الكربى التي يعانيها لبنان 
أنه مل يتم االعرتاف باملشكلة االقتصادية منذ 
البداية ووضع خطة للخروج من النفق، حتى 
خطــة »الزار« التي وضعتها حكومة الرئيس 
حســان دياب مل تنفذ، فلــو نفذت ملا وصلنا 
إىل مــا نحن عليه اليوم من تدهور اقتصادي، 
واعترب أن »الدوالر الجمريك سيزيد من ارتفاع 

االســعار ويجب توحيد ســعر رصف الدوالر 
والغاء الدوالر الجمريك واملحافظة عىل القدرة 

الرشائية عند الناس«.
تابع: »إن اعتامد دوالر الـ 15000 يف بداية 
شهر شباط  سيؤدي إىل حسم 40 اىل 50 يف 
املئة من الشك اللبناين وإال سيصل الدوالر اىل 
75000 ألنه سيتم تحويل االرصدة عىل سعر 
15000، ثــم  يتم بيع الشــك لتحقيق األرباح 
والســبب يف هذه النتيجة املتوقعة هو عدم  
وجود خطة متكاملة وبالتايل ال سقف للدوالر 

اذا استمر الوضع الحايل«. 

ــة ــ ــ ــدول ــ ــ ال كـــــــــذبـــــــــة...  ــة  ــ ــرفـ ــ ــيـ ــ صـ  : ــر  ــ ــ ــاه ــ ــ ض
ــن األمـــــــــوال ــ ــ ــدت م ــ ــفـ ــ ــة واملـــــــصـــــــارف نـ ــسـ ــلـ ــفـ مـ

أصدرت وزارة الطاقة واملياه 
- املديرية العامة للنفط  امس، 
جدوالً جديداً لرتكيب أســعار 
املشــتقات النفطية، وجاءت 

عىل النحو اآليت: 
- بنزين 95 أوكتان 791000 

)7000-(
- بنزين 98 أوكتان 808000 

)7000-(
- مازوت 839000 )-6000(

- غاز 447000 )+3000(

ــات بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــغـــاز ــ ــروق ــ ــح ــ ــار امل ــ ــع ــ ــع أس ــ ــراج ــ ت

الوزير  الهيئات االقتصادية  شــارك رئيس 
الســابق محمد شقري يف حفل إطالق مبادرة 
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ولفت خالل كلمة لة.«أغتنم هذه املناسبة، 
يك أتقدم بالتهنئة القلبية لجمعية الســيدات 
القياديــات، التــي إســتطاعت بوقت قصري 
وبهمة وجهود رئيســتها وأعضائها، من أخذ 

مكان متقدم لها يف مجتمع األعامل.
ونؤكد أننا كنا مع الجمعية منذ تأسيســها 
وداعمي لها وسنبقى كذلك عىل الدوام معها، 
إمياناً منا بالدور الكبري واملؤثر الذي تلعبه املرأة 
يف مختلف امليادين وبشــكل خاص يف عامل 
األعامل، وها ُهنَّ الســيدات أعضاء الجمعية 
أكرب مثال عىل الريادة والنجاح والقدرة الكبرية 

عىل التواصل ولَّم الشمل.

اليوم ومن هذه املناسبة، يتأكد مرة جديدة 
أن القطــاع الخاص اللبناين لــن ييأس ولن 
يستسلم، وســيبقى يناضل ويقاوم ويطلق 

املبادرات الرائدة التي ال تنتهي.
لذلــك نقول، ال خوف عىل لبنان طاملا هناك 
قطاع خاص أثبت خــالل األزمة اإلقتصادية 
التــي ُصِنــــَفت بي األزمــات األقوى عىل 
مســتوى العامل، قدرة فائقــة عىل الصمود، 
وعىل إجرتاح الحلول ويف الكثري من األحيان 

خارج الحدود.  
أما عن الســياحة فحّدث وال حرج، فها هو 
لبنان كله بات وجهة سياحية مميزة ومقصداً 
للزوار العرب واألجانب، وتبقى الغصة الكبرية 
بإبتعاد االشقاء الخليجيي عن بلدهم الثاين، 
عىل أمــل أن تعود األمــور اىل طبيعتها مع 
إنتخــاب رئيس جديد للجمهورية وتشــكيل 

حكومة جديدة«.

ســـيـــبـــقـــى الـــــــخـــــــاص  الــــــقــــــطــــــاع   : شــــقــــيــــر 
يــــــــــــقــــــــــــاوم ويــــــــطــــــــلــــــــق املـــــــــــــبـــــــــــــادرات

جوزف فرح

ضج القطاع املــرصيف بالتدابري التي 
اتخذها مرصف لبنان ضد ثالثة مصارف 
هي بنك الربكة وفيدرال بنك وبنك االعتامد 
الوطني حتى االن بتعيينه مدراء مؤقتي 
لها واملبارشة قي البحث برتتيب اوضاعها 
بعد ان تــم الحديث عن عــدم تطبيقها 
تعاميم مرصف لبنان ومل تتمكن من زيادة 
رأســاملها بنســبة 20يف املئة كام كان 
يطالب يف التعميــم رقم 154الذي صدر 
يف اب 2020وانها تعاين من مصاعب يف 

االستمرارية يف السوق املرصفية .
وقد اعتربت هذه املعالجة بإنها ليست 
اعادة هيكلة القطــاع املرصيف املوجود 

قانونها لدى حكومة ترصيــف االعامل بل تطبيقا 
للتعميــم 154الذي اصدره مرصف لبنان وطالب فيه 
املصارف زيادة رأساملها بنسبة 20يف املئة وتكوين 
3يف املئة لدى املصارف املراسلة وبالتايل يوجد بعض 
املصــارف التي اســتطاعت الصمود حتى اآلن ألنها 
حسنت وضعها واخضعت ذاتها إلعادة هيكله ذاتية 
وقد رصفت موظفــي واقفلت فروعا وخرجت من 
أســواق خارج لبنان لتعزيز رأساملها يف لبنان وقد 
مارســت أقىص درجات الحيطة والحذر لالستمرار 
يف خدمة اإلقتصاد وبعض املصارف التي مل تتمكن 
من تحســي وضعها وزيادة رأساملها وتعرثت يف 

السوق املرصفية.
ويف هذا االطار اعترب الخبري يف املخاطر املرصفية 
والباحــث يف االقتصاد محمــد فحييل انه ال داللة 
ان مرصف لبنــان اطلق عجلة اعادة هيكلة القطاع 
املرصيف الن املصــارف التي عي لها مدراء مؤقتي 
كانت تعاين من مشــاكل منذ زمن ،بنك الربكة اعلن 
عن رغبته قبل االحداث بالخروج من السوق املرصفية 
اللبنانيــة ،فيدرال بنك كان يعاين من مشــاكل مع 
لجنة الرقابــة عىل املصارف ،وحصة هذه املصارف 
من الســوق املحيل زهيدة جدا وبالتايل ال داللة الي 

يشء عىل صعيد القطاع ككل .
لكنه اكد ان السلطة هي صاحبة االختصاص يف 
هــذا املوضوع واعالن  افــالس اي مرصف هو من 
اختصاص لجنــة الرقابة عىل املصارف ووضع اليد 
عىل املصارف الثالثة ليست مشكلة كبرية وال يشكل 
ارباكا ملرصف لبنان الن العمليات املرصفية تقلصت 
جدا اىل درجة ســحوبات فقط والجزء القليل يتجه 
اىل فتح االعتامدات وما دام يؤمن السيولة للمصارف 
فأنــه قادر عىل وضع اليــد عىل اي مرصف ويعي 
مديــرا مؤقتا له وذلك بغض النظر عن االجراء الذي 

يطــال اي مرصف وهذا يعني ان مرصف لبنان قادر 
عىل معالجة اي مشــكلة ويف الوقت نفسه يتابع 
املودعون سحب اموالهم سواء عرب التعاميم 151او 

158وحتى 161 او بصورة طبيعية.
امــا بالنســبة العادة هيكلــة القطاع املرصيف 
فاعترب فحييل انها رضورية ولكن ال ميكن ان اضع 
افالس بنك تحــت هذا العنوان، اعادة الهيكلة تعني 
مصارف متعرثة عدة وتقدير حجم املوجودات املتعرثة 
وااليرادات املوجودة بينام يعمل مرصف لبنان اليوم 
عــىل »الحبة »املعفنة فيضع يده عليها ليعيد ترتيب 
اوضاعها وتصويب مســارها ،واســتبعد ان يذهب 
باتجــاه الدمج او االســتحواذ بــل بإتجاه تصفية 
موجودات الن بنك الربكة واالعتامد الوطني وفيدرال 

بنك كانت لديها مشاكل وكانت قيد املعالجة.
واكد فحييل ان نظرة الســلطة السياسية املكلفة 
والتــي من املفروض ان تكــون صاحبة القرار يف 
انقاذ اإلقتصــاد اللبناين هي خاطئة جدا خصوصا 
مبــا يخص الحلول الخاصة بالقطاع املرصيف . اننا 
بحاجه ماســة اىل إعادة لبنان اىل األسواق املالية 
العامليــة ولن يكون ذلــك اال نتيجة إتفاق منتج مع 
صندوق النقد الدويل. ان املبلغ الذي ســيقرضنا اياه 
الصنــدوق ليس كبريا وهو يدعونا للحوار مع الدول 
املانحة إذ يقول أن مســاعدتها لنا أهم من مساعدته 
ألنها ســتدخل باســتثامرات مبــارشة يف القطاع 
الخاص وهذا ســيفيد اإلقتصــاد اللبناين أكرث من 
قرض الصندوق. اننا بحاجة اىل اتفاق اســتثامري 
وليس تشــغيليا ولهذا الســبب تأيت أهمية التوصل 
اىل اتفــاق منتج مــع صندوق النقد الدويل . ان هذا 
األمر سيســتفيد منه القطاع املرصيف ألن التصنيف 
االئتامين الخاص بلبنان سيتحسن وبتحسنه تصبح 
املصارف القادرة عىل اإلستمرار يف خدمة اإلقتصاد 
اللبناين وتتحســن بالتايل عالقتهــا مع املصارف 

املراســلة فرتيح ارصدتهــا املحجوزة 
حاليا بسبب التصنيف االئتامين للبنان 
فتعود الستعاملها بضخ سيولة جديدة 

يف اإلقتصاد اللبناين .
يواجــه القطــاع املــرصيف حاليا 
مشــكله أساســية هي فقدان  الثقه 
ألنه حسب التوقعات والدراسات يوجد 
حاليــا ما بــي 4 و 5 مليار دوالر يف 
الخزائــن  داخل املؤسســات والبيوت 
التي تم سحبها من املصارف وتهريبها 
إىل الخزائن واستهداف هذه األموال هو 
أفضل من أي شئ آخر وهذا األمر لن يتم 
إال من خالل اطالق عجلة ترميم وإعادة 
الثقة بي املودع واملؤسســة املرصفيه 
واملمر اإللزامــي لهذا الهدف هو إعادة 
الحياة اىل القطاع املرصيف وتفعيل وســائل الدفع 
املتاحة من خالل القطاع املرصيف أي بطاقات الدفع 
واالئتامن والشيكات والتحاويل. عىل املرصف املركزي 
تحديد الكتلة النقديــة وان يحاول تأمينها وتفعيل 
التعاطي بالبطاقات والشــيكات والتحاويل. ان هذه 
الدورة هي من اختصاص املرصف املركزي مبا يخص 
حجم الكتلــة النقدية التي نحتاجها لتمويل فاتورة 
االستهالك ومتويل املصاريف التشغيلية للمؤسسات 
التجارية واذا تعاملنا من هذا املنطلق بإعادة الحياة 
اىل القطاع املرصيف من خالل تفعيل وســائل الدفع 
املتاحــه عرب القطاع املــرصيف فاننا بذلك نعرب عن 
رغبــة كل مواطن لبناين وهــذه الطريقه تخفف 
من املضاربات يف الســوق الســوداء وتعيد الهيبة 
اىل اللرية اللبنانيه كام أن لها حســناتها وتداعياتها 
اإليجابية إلعادة الحياة اىل القطاع املرصيف وإعادة 
هيكلتــه. ثم أنها الطريقــه الوحيدة لفرز املصارف 
بي تلــك القادرة عىل خدمة اإلقتصاد واألخرى غري 
القادرة عىل ذلك . لقد ذهب املرصفيون باتجاه املردود 
األسهل أي التوظيفات لدى مرصف لبنان بدل الذهاب 
اىل دراســة ملفات تسليف القطاع الخاص وإعادة 
تعزيز الصناعة والتجارة اللبنانية . ان الحل األسايس 
للقطاع املرصيف وعودته اىل األسواق املاليه العاملية 
هــو من خالل اتفاق منتج مع صندوق النقد وإعادة 
العمل وتفعيل وسائل الدفع املتاحه من خالل القطاع 
املرصيف أما ما تبقى فأعتقد ان القطاع يقوم بتنفيذه 
إذ أخضع ذاته للهيكله وتقلص كثريا وهو أمر طبيعي 
ألن حجــم القطاع املرصيف يعكس حجم النشــاط 
اإلقتصادي يف البلــد الذي يتواجد فيه وقد انكمش 
اإلقتصاد اللبناين من 55 مليار دوالر يف عامي 2018 
و 2019 اىل 20 مليــار دوالر يف العــام 2022 ميثل 

الناتج القومي.

ترتيب اوضــــــاع مصرفية وليس اعــــــادة هيكلة القطاع املصرفــــــي اللبناني
فحيلي : ال تشــــــكل إربــــــاكاً ملصرف لبنــــــان طاملا يؤمن الســــــيولة للمصارف

اميمة شمس الدين 

زّف حاكم مرصف لبنان رياض سالمة 
اىل اللبنانيي خــرب اعتامد 15000 لرية 
كسعر رصف رســمي ابتداًء من شباط 
املقبــل، واعلــن  ســالمة  يف مقابلة 
تلفزيونية  بأن املرصف املركزي ســيبدأ 
بالعمل بســعر الـــ15000 لرية مقابل 
الــدوالر ابتداء من أول شــباط 2023، 
وســيصبح التعميامن 151 و 158 عىل 
15000 لرية بدل الـــ8000 والـ12000 

ابتداء من أول شباط املقبل.
كيف كان وقع هذا الكالم عىل اللبنانيي 
وما هي تداعيات رفع ســعر الرصف عىل 
االقتصاد واملصــارف  واملواطني وعىل 

سعر الرصف يف السوق السوداء وزيادة التضخم
يف هــذا االطار لفت نائب حاكــم مرصف لبنان 
الدكتــور غســان عياش يف حديــث للديار اىل ان 
حديث حاكم مرصف لبنان إىل قناة »الحرّة« اجتذب 
اهتامم الرأي العام اللبناين وســائر املعنّيي بالشأن 
االقتصادي ألن التدابري التي أعلن عنها الحاكم تؤثّر 
تأثريا مبارشا عــىل الوضعي النقدي واالجتامعي، 
ومتّس يف الوقت نفسه حقوق املودعي يف املصارف 

اللبنانية.
واعترب ان النقطة األساسية يف هذه التدابري تتمّثل 
يف رفع ما سّمي بالسعر الرسمي للدوالر األمرييك 
إىل 15 ألف لرية لبنانية وهو أمٌر برّشت به الحكومة 
السيام خالل درس موازنة سنة 2022.موضحاً  أنه 
ليس هناك ســعر رســمي للدوالر يف لبنان، بل إن 
قانون النقد والتسليف يتحّدث عن سعر قانوين للرية 
يتناول تغطية اللــريات املصدرة بالذهب والعمالت، 

وهذا الســعر مل يســتعمل يف الواقع خصوصا بعد 
تعويم العمالت وفك االرتباط بينها وبي الذهب.

ويقول  عياش أما  الســعر الرسمي املعروف للرية 
فهو الســعر الواقعي الناجم عن العرض والطلب أي 
سعر السوق. وقد أطلق تعبري السعر الرسمي مؤّخرا 
عىل األســعار التي حّددها مرصف لبنان عىل بعض 
العمليات التي له تأثري فيها مثل سعر الدوالر الدفرتي 
للمودعي يف املصارف الذي حّدد بثامنية آالف لرية. 
مشــرياً اىل ان الســبب الذي حدا مبرصف لبنان إىل 
تعديل هذا املســّمى بالســعر الرســمي هو ارتفاع 
الســعر الحقيقي يف الســوق الواقعية أو ما عرف 
بســعر الرصّافي والذي تجاوز 40 ألف لرية بشــكل 
جعل التشبث بســــعر 8 آالف لرية ظاملا للمودعي 
املضطرين إىل تحويل الدوالرات الدفرتية إىل لريات 
لتلبية حاجاتهم االستهالكية عند الحاجة، الفتاً  اىل 
أن االنتقال إىل ســعر 15 ألف لرية جاء انسجاما مع 
قرار الحكومة برفع الدوالر الجمريك من 1500 لرية 

إىل خمسة عرش ألف لرية لبنانية.
ووفق  عياش فمع التسليم بالحاجة 
امللّحــة لتعديل ســعر تحويل الدوالر 
املــرصيف إىل ضعفه، ألنــه ينصف 
املودعي جزئيا ويضّيق املســافة بي 
هذا السعر وســعر السوق فال بّد من 
اإلشارة إىل مسألة مهّمة وهو تضافر 
عّدة عنارص تهّدد بتفجري التضّخم سنة 
2023، مشرياً اىل ان فرتة االنهيار التي 
بدأت قبل ثالث سنوات شهدت ارتفاعا 
ال سابق له يف معّدل التضّخم يف لبنان.
واذ لفت اىل انه وفقا ألرقام مديرية 
اإلحصاء املركزي ارتفع مؤرّش أســعار 
االستهالك بنســبة 753% بي نهاية 
ســنة 2018 ونهاية 2021. وقد شهد 
املؤرّش ارتفاعا يقارب 200% يف األشــهر الثامنية 
األوىل مــن العام الجــاري، رأى اننا اآلن عىل أبواب 
ســنة 2023 تتضافر ثالثة عوامل رئيسية الرتفاع 

إضايف يف التضّخم.
العامل األّول هو رفع ســعر تحويل »اللوالر« إىل 
15 ألــف لرية بدال من مثانية آالف، كام أعلن الحاكم. 
العامل الثاين هو رفع الدوالر الجمريك عرشة أضعاف 
من 1500 لرية إىل 1500 ألفا مبا يؤثر عىل مستوى 
األسعار حتى للسلع والخدمات غري الخاضعة للرسم 

الجمريك. 
أمــا العامل الثالث فهو زيادة رواتب القطاع العام 

بنسبة ثالثة أضعاف بعد صدور موازنة 2022. 
واوضــــح ان كل هذه العوامل ســــتؤّدي إىل 
زيــادات كبرية يف الكتلة النقديــة باللرية اللبنانية 
مبا يؤثّر عىل ســعر رصف اللرية اللبنانية ومستوى 

األسعار.

بعــــــد ان اعلــــــن ســــــامة رفــــــع الــــــدوالر املصرفــــــي الــــــى 15 ألــــــف ليرة
عيــــــاش لـــــــ »الديــــــار« : يؤثــــــر علــــــى الوضعيــــــن النقــــــدي واالجتماعي
ويمــــــس بحقــــــوق املودعيــــــن وارتفــــــاع اضافي فــــــي معــــــدالت التضخم

زار نقيب اطباء لبنان يف بريوت الربوفسور 
يوسف بخاش عىل رأس وفد من النقابة رئيس 
مجلــس ادارة رشكة طريان الرشق األوســط 
محمد الحوت يف مكتبه وبحث معه مجاالت 
التعاون بي النقابة والرشكة الوطنية تسهيال 
لعملية نقل االطباء من اصل لبناين اىل وطنهم 
االم خــالل املؤمترات الطبيــة والعلمية التي 

ستنعقد يف لبنان.
وابــدى الحــــوت تجاوبه مــع مثل هذه 
الخطــوات التي تؤســس اىل عــودة لبنان 

للخريطة العلمية.
كام تــم البحث يف امكانيــة عقد مؤمتر 
للسياحة الطبية يف لبنان بعد ان اطلع بخاش 

عىل صالة املؤمترات يف مقر الرشكة.

تعــــــاون بيــــــن نقابــــــة األطبــــــاء و»امليدل ايســــــت«

الوفد خالل زيارته

ــصــاد الــعــاملــي ــت ــمــويــل« : االق ــت »مــعــهــد ال
الـــعـــام 2023 فـــي  ــاً«  ــف ــي ــكــون »ضــع ســي

توقــع معهد التمويل الدويل، أن االقتصاد العاملي ســيكون 
»ضعيفا« العام املقبل، عىل غرار ما كان عليه يف 2009 عقب 
األزمة املالية العاملية، وذلك بســبب مخاطر تحول الرصاع يف 
أوكرانيا إىل »حرب طويلة«. وبحســب تقرير معهد التمويل، 
ومقره واشــنطن، فإنه يتوقع تباطؤ منو االقتصاد العاملي إىل 

1.2 باملئة يف 2023، وهو نفس مستواه يف عام 2009.
ويــرى املحللون يف معهد التمويل الدويل، أن »حدة الرضبة 
القادمة عىل االقتصاد العاملي تعتمد باألســاس عىل املســار 
الذي ســتتخذه الحرب يف أوكرانيا«، ويفرتض تقرير املعهد أن 
الحرب ستســتمر حتى عام 2024، »بالنظر إىل أن هذا الرصاع 

يعد وجوديا بالنسبة إىل الرئيس الرويس فالدميري بوتي«.
ومــن املتوقع أن تقود أوروبا هذا التباطؤ االقتصادي إذ أنها 
تأثرت أكرث من غريها باألزمة الروسية األوكرانية التي اندلعت 
يف شباط املايض، وهو ما قد يسهم يف انكامش منطقة اليورو 
بنســبة 2 باملئة العام املقبل، بسبب االنخفاض الحاد يف ثقة 

املستهلكي والرشكات.
أمــا يف أمــريكا، فإن املعهد يتوقع أن ينمــو النتاج املحيل 
اإلجاميل بنســبة 1 باملئة، يف حي أن أمريكا الالتينية ستقود 
النمــو، إذ من املتوقع أن يرتفع اقتصادها بنســبة 1.2 باملئة، 
حيث يجني مصدرو السلع فوائد ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
ويف املقابــل، فإن الصي ســتكون املحــرك األكرب الوحيد 
لالقتصاد العاملي العام املقبل، بحســب ما ذكره معهد التمويل 

الذي رجح تخفيف قيود كورونا يف الصي. 
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السبت 26 ترشين الثاين 2022

االتحاد األوروبي يدعو االحتالل الى اإلفراج الفوري عن األسير مناصرة
دعــا االتحــاد األورويب، 
سلطات االحتالل اإلرسائييل 
عن  الفــوري  اإلفــراج  إىل 
أحمد  الفلســطيني  األسري 
بالســجن  املحكوم  منارصة 

12 عاماً.
وأفــاد مكتــب االتحــاد 
خالل  القدس،  يف  األورويب 
تغريدة عرب حسابه الرسمي 
يف »تويــر«، بــأن ممثلني 
عن االتحــاد وعدٍد من الدول 
األعضــاء حرضوا جلســة 
محاكمة األسري منارصة )20 
عامــاً( التي عقدت الخميس 
بعد قضائــه عاماً يف العزل 
املحكمة  وقررت  االنفرادي، 
 4 عزله  متديد  اإلرسائيليــة 

أشهر أخرى.
وقــال االتحاد األورويب: »تعترب األمــم املتحدة أّن الحبس 
االنفــرادي ملدة تزيد عىل 15 يوماً يشــكّل نوعــاً من أنواع 
التعذيــب«، وطالب »الســلطات اإلرسائيلية بإنهاء حبســه 

االنفرادي فوراً«.
وتابــع: »نظراً إىل املخاوف الدولية الجادة بشــأن معايري 
املحاكمــة العادلة واإلجــراءات القانونيــة املتبعة يف هذه 
القضية، فإننا ندعو الســلطات اإلرسائيلية إىل إطالق رساحه 

عىل وجه الرسعة«.
ويف وقٍت ســابق، أفاد نادي األســري الفلسطيني، يف بياٍن 
صحــايف، بأّن محكمة االحتالل يف برئ الســبع مّددت عزل 
األســري أحمد منارصة، رغم وضعه الصحّي والنفيّس الخطر، 
ملدة 4 شهور جديدة، علامً أنّه معزول منذ أكرث من عام، ويقبع 

يف زنازين معتقل »عسقالن«.

وذكر النادي أّن األسري منارصة من مواليد 22 كانون الثاين 
2002 يف القــدس. وقبل اعتقالــه عام 2015، كان طالباً يف 
مدرسة الجيل الجديد يف القدس، وكان يبلغ من العمر 13 عاماً.

ويف ترشين األول 2015، اتهمت ســلطات االحتالل كاّلً من 
أحمد منارصة عندما كان عمره 13 عاماً، وابن عّمه حسن )15 
عاماً يف ذلك الحني( بطعن إرسائيلَيني يف مستوطنة »بسغات 

زئيف« شامل القدس املحتلة.
واستشهد حسن منارصة بالرصاص يف مكان العملية، فيام 

َصدمت سيارة أحمد، وأُصيب بجروح يف الرأس.
وُحكــم عىل منارصة بالســجن 12 عاماً، رغــم أنه نفى 

االتهامات املوجهة إليه.
وانطلقــت حملة دولية دعامً لألســري منارصة وللمطالبة 
باإلفراج الفوري عنه، لكن سلطات االحتالل رفضت يف اآلونة 

األخرية »اإلفراج املبكر« عنه.

عمليـــــــــــــــة عســـــــــــــــكرية ضـــــــــــــــّد »الشـــــــــــــــباب« جنوبـــــــــــــــي الصومـــــــــــــــال
اإلعــالم  وزارة  أعلنــت 
الصوماليــة، مقتــل 15 من 
يف  »الشباب«  حركة  عنارص 
عملية للجيش جنويب البالد. 
وقالت الــوزارة، يف بيان، إّن 
»عمليــة عســكرية نفذتها 
بالتعاون  الجيش  وحدات من 
مــع املخابــرات الصومالية 
والحلفاء الدوليني يف بلدة بولو 
مدينة بإقليم شبيىل السفىل«.
»العمليــة  أن  وأضافــت 
تسببت مبقتل 15 من عنارص 
الشباب وتدمري عتاد عسكري 

كان بحوزة اإلرهابيني«.
أّن  الــوزارة  وشــددت 
الصوماليــة  »الحكومــة 
بالتعاون مع شــعبها عازمة 
عىل دحر اإلرهابيني من جميع 

مناطــق البالد«. ونفذت وحــدات من الجيش الصومايل عملية 
مامثلة يف بلدة بولو مدينة، قتل فيها 49 من عنارص »الشباب«.

وتواصل القوات الحكومية عملياتها العســكرية ضد حركة 
»الشــباب« املتمردة، والتــي قتلت خاللها عرشات من عنارص 

الحركة واستعادت السيطرة عىل مناطق عديدة.

ــى ــل ــاســي األع ــي ــس ــس ال ــل ــج ــيــق رئـــيـــس امل ــل شــق ــت ــن : مــق ــم ــي ال
قالــت جامعة أنصار الله 
)الحوثيــني( يف اليمــن إن 
يســمى  ما  رئيس  شــقيق 
املجلــس الســيايس األعىل 
إثر إصابته  لها قتــل  التابع 
القتال.  جبهــات  إحدى  يف 
وأوردت وكالة األنباء »سبأ« 
التابعــة للحوثيني أن مصلح 
أخو  -وهو  املشــاط  محمد 
رئيــس املجلس الســيايس 
األعىل مهدي املشاط- تويف 
عــن عمر ناهز 43 عاما، بعد 
معانــاة مع املــرض نتيجة 
التي تعرض لها يف  اإلصابة 

العمليات العسكرية التي يقوم بها التحالف بقيادة السعودية.
ومل تنــرش الوكالة أي معلومة عن مــكان جبهة القتال التي 

أصيب فيها مصلح املشاط.

أن مصلح  الوكالة  وذكرت 
يعــد مــن أبــرز القيادات 
الحوثيــة التــي برحيلهــا 
خرست الجامعة أحد قادتها 

امليدانيني البارزين«.
ويشهد اليمن منذ 8 سنوات 
حربــا بني القوات الحكومية 
املسنودة بقوات التحالف الذي 
تقوده الســعودية من جهة، 
املتهمة  الحــويث  وجامعة 
بتلقي الدعم مــن إيران من 
جهة ثانية، وذلك منذ سيطرة 
الحوثيني عىل الســلطة يف 

البالد يف أيلول 2014.
وفشلت األطراف املتحاربة يف اليمن يف متديد اتفاق هدنة 
بالبالد اســتمرت 6 أشــهر برعاية األمم املتحدة، وانتهت يف 

الثاين من ترشين األول املايض.

ــّد حــكــم العسكر ــالل احــتــجــاجــات ضـ مــقــتــل مــتــظــاهــر ســـودانـــي خـ
أعلنت لجنة أطباء السودان 
يف  قتيل  ســقوط  املركزية 
بعودة  مطالبة  مظاهــرات 
الحكــم املــدين، يف مدينة 
العاصمة  غــريب  درمان  أم 
الخرطــوم إثر إصابته بطلق 

ناري يف البطن.
وتظاهــر املئــات يف أم 
بعودة  للمطالبــة  درمــان 
حاولت  وقــد  املدين  الحكم 
بواسطة  تفريقهم  الرشطة 
قنابل الغاز املســيل للدموع 

والقنابل الصوتية.
وقالــت اللجنــة الطبية 
املناهضة للمجلس العسكري 
الحاكم، يف بيان »ارتقت قبل 
قليل روح شهيد مل يتم التأكد 
مــن بياناته بعد، إثر إصابته 

بطلق ناري يف البطن أطلقته قوات الســلطة االنقالبية خالل 
قمعها مظاهرات اليوم بأم درمان«، وفق تعبريه.

وشــهدت مدن سودانية تجددا للمظاهرات املطالبة بالحكم 
املدين الدميقراطي، وإبعاد العسكريني عن السلطة وتسليمها 

للمدنيني.
وجاءت تلك املظاهرات رغم إعالن أطراف األزمة السودانية 
)املكون العسكري، وقوى الحرية والتغيري- مجموعة املجلس 
املركزي( الشهر املايض عن إحراز اتفاق من شأنه إنهاء األزمة 
الناجمة عن استيالء الجيش عىل السلطة يوم 25 ترشين األول 

.2021
ومنــذ تقلــد الجيش مقاليــد األمور يف الســودان تتكرر 
احتجاجات أسبوعيا خلّفت حتى اليوم 120 قتيال، وفقا للجنة 

األطباء.
وكان مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق االنسان فولكر 

تورك دعا خالل زيارة إىل الخرطوم األسبوع املايض السلطات 
إىل ضبط النفس، وطالب الســلطات الســودانية بأن »تأمر 
قــوات األمن بوضوح بالتعامل مع املتظاهرين باحرام حقوق 

اإلنسان«.
ويشهد السودان منذ ترشين األول 2021 احتجاجات شعبية 
تطالب بعودة الحكم املدين وترفض إجراءات استثنائية فرضها 
رئيــس مجلس الســيادة قائد الجيش عبد الفتــاح الربهان، 

ويعتربها الرافضون »انقالبا عسكريا«.
ونفى الربهان صحة اتهامه بتنفيذ انقالب عســكري، وقال 
إن إجراءاتــه تهدف إىل »تصحيح مســار املرحلة االنتقالية«، 

متعهدا بتسليم السلطة عرب انتخابات أو توافق وطني.
وقبل إجراءات الربهان، كان السودان يعيش منذ 21 آب 2019 
مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا، يتقاسم السلطة خاللها كل 
من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة 

اتفاقية سالم، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.

الرئاسية ــرون  ــاك م حــمــالت  تــمــويــل  فــي  يحقق  الــفــرنــســي  الــقــضــاء 
الفرنيس  القضــاء  فتح 
الحملتــني  يف  تحقيقــات 
الحايل  للرئيس  االنتخابيتني 
إميانويل ماكرون يف عامي 
2017 و2022، اللتني أسفرت 

نتائجهام عن فوزه.
وقال ممثلــو االدعاء يف 
التحقيق يدور  إّن  باريــس، 
حول مســألة مــا إذا كان 
ماكرون قد اســتفاد بشكل 
غــري قانوين مــن خدمات 
رشكة »ماكينزي« األمريكية 
التي  اإلدارية،  لالستشارات 

كانت تخضع لتحقيقات رضيبية يف فرنســا منذ نهاية آذار 
املايض.

ووفقــاً لتقريــر صدر عن مجلس الشــيوخ الفرنيس يف 
منتصــف آذار املايض، فإّن رشكة »ماكينزي« مل تســدد أي 
رضائــب يف البالد عىل مدار الســنوات العرش املاضية عىل 

األقل.
وترص الرشكة االستشــارية التي تتخذ من الواليات املتحدة 

مقــراً لها عىل أنها ترصفت يف إطار القانون.
ولفتت القضية االنتباه إىل ما قبل االنتخابات الرئاسية هذا 

العام، والتــي بلغت ذروتها 
يف إعــادة انتخاب ماكرون 
يف  املــايض،  أيــار   5 يف 
الوقت الــذي ارتفع اإلنفاق 
املستشارين  عىل  الحكومي 
الخارجيني بشكل كبري خالل 

فرة واليته األوىل.
بشأن  التحقيق  ويســتند 
االنتخابية  ماكرون  حمالت 
إىل مزاعم اإلدارة غري السليمة 
لحسابات الحملة، فضالً عن 
مزاعم باملحسوبية واملساعدة 

والتحريض عىل املحسوبية.
ويريــد االدعــاء اآلن فحص مــا إذا كان ماكرون قد أدرج 
جميع الخدمات االستشــارية التي تلقتها رشكة »ماكينزي« 

يف امليزانية العمومية لتمويل حملته.
وفاز الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون، يف 24 نيســان، 
يف االنتخابات الرئاسية لوالية ثانية بنسبة 58%، يف مقابل 

42% ملاريــن لوبان بعد انتخابات امتّدت عىل جولتني. 
ويف انتخابات عام 2017، تنافس كل من إميانويل ماكرون 
وماريــن لوبان، وفاز ماكرون حينذاك بنســبة 66.06% من 

األصوات.

رئيســـــــــــــــة الـــــــــــــــوزراء الفرنســـــــــــــــية فـــــــــــــــي أملانيـــــــــــــــا الجنوبيـــــــــــــــة كوريـــــــــــــــا  تنتقـــــــــــــــد  كيـــــــــــــــم  شـــــــــــــــقيقة 
تلتقي رئيسة الوزراء الفرنسية 
إليزابيت بورن واملستشار األملاين 
أوالف شولتس، يف برلني لتنسيق 
املوقفــني الفرنــيس واألملاين 
وتجاوز خالفاتهام بشأن الدفاع 
والطاقــة، والتي أبرزتها الحرب 

يف أوكرانيا.
وتريد بورن وشولتس إعطاء 
»دفع جديد« للثنايئ الفرنيس- 
األملاين محرّك الوحدة األوروبية، 
عــىل غرار مــا فعــل الرئيس 
الفرنــيس إميانويــل ماكرون 
األول  وشولتس يف 26 ترشين 

يف باريس.
وتلتقي بورن أيضاً نائب املستشــار األملاين املكلف شــؤون 
االقتصاد والبيئة روبرت هابيك، الذي استقبله الرئيس الفرنيس 
يف باريس . والتقى ماكرون أيضاً وزيرة الخارجية األملانية أنالينا 

بريبوك.
وشددت أوساط رئيســة الوزراء الفرنسية عىل أّن »الحاجة 
إىل أوروبا أكرب من أي وقت مىض« مع النزاع يف أوكرانيا وأزمة 

الطاقة التي خلّفها.
وأكد املصدر: »نرى إىل أي حد باتت أوروبا أساســية ملواجهة 
بعض األزمات. وحسن عمل أوروبا مير بالرضورة بعالقات جيدة 

جداً بني فرنسا وأملانيا«.
وقال وزير االقتصاد الفرنيس، برونو لومري، عند اســتقباله 
وزير املال األملاين كريستيان لندنر، إّن »البلدين معاً أقوى ملواجهة 
االنتقــال يف مجال البيئة، والعمل عىل وجود قوة عظمى ثالثة 

اسمها أوروبا بني الصني والواليات املتحدة«.
وقال أوالف شــولتس، أمام الربملان األملاين إنّه يتشــارك مع 
إميانويل ماكرون هدف »تحقيق أوروبا جيوسياسية قادرة عىل 

التحرك أكرث«.
يف محاولة لتجــاوز الخالفات عىل صعيد الطاقة، قد تبدي 
باريــس وبرلني تضامناً أكرب عىل صعيد اإلمدادات املتبادلة للغاز 
والكهرباء، إذ تزّود فرنســا منذ منتصف ترشين األول أملانيا غازاً. 
وقــد تزيد برلني بدءاً مــن ترشين الثاين )بدالً من كانون الثاين( 
قدرات تبادل الكهرباء، األمر الذي سيســمح لفرنسا باالستفادة 

من كميات أكرب.
وبســبب وقــف الكثري من 
فرنسا  تجد  النووية،  املفاعالت 
للمرة األوىل منذ 42 عاماً نفسها 
الكهرباء.  استرياد  إىل  مضطرة 
بالنسبة  والتحول غري مسبوق 
إىل أملانيا أيضاً التي كانت تستورد 

الغاز من روسيا خصوصاً.
يــزاالن  ال  البلديــن  أّن  إال 
منقســمني بشأن تحديد سقف 
املساعدة  الغاز وخطة  لســعر 
قيمتها 200  البالغــة  األملانية 
مليار يــورو لألفراد والرشكات 
ملواجهة ارتفاع األســعار الكبري، ما يثري مخاوف لدى جريانهام 

من التأثري يف املنافسة.
ومتّنــى لومري ونظريه األملاين، يف هذا الخصوص، املحافظة 

عىل »منافسة عادلة« بني البلدين.
وأعرب الوزيران عن رغبتهام يف »ترسيع« مشاريع صناعية 
أوروبيــة مع إقرار الواليات املتحدة خطة اســتثامرات ضخمة 
)ترشيــع خفــض التضخم( الذي قد يؤثر أيضاً يف املنافســة. 

وستبحث بورن وشولتس يف رٍد أورويٍب مشرٍك عىل ذلك.
ال جدول زمنياًوظهرت هذه التشنجات يف العالقة إىل 

العلن مع إرجاء مجلس وزاري فرنيس-أملاين، إال أنها سمحت 
أيضاً بإخراج بعض املشــاريع من الطريق املسدود مثل االتفاق 
السيايس بني مجموعتي »داســو« و«إيرباص« بشأن مرشوع 
الطائــرة القتالية األوروبية »SCAF«، من دون أن يكون التوقيع 
مقــرراً الجمعة. عىل صعيد الفضاء، ويف حني يســعى كل بلد 
لتطوير إطالق صواريخ صغرية، اتفقت فرنسا وأملانيا وإيطاليا، 
الثالثاء، عىل الســامح بإطالق هذه الصواريخ الصغرية لحساب 

وكالة الفضاء األوروبية.
إال أّن مــرشوع الدرع املضــادة للصواريخ الذي تروج له برلني 
واملنافس ملرشوع كل من باريس وروما، سُيبحث يف »إطار شكل 

آخر من املباحثات«.
وقال املستشــار يف املعهد الفرنيس للعالقات الدولية، هانس 
ســتارك، إّن هذه الزيارة تهدف خصوصاً إىل »إرساء نهج عمل«، 

وتجنب الظهور منقسمني يف وجه روسيا.

الزعيم  شــقيقة  انتقدت 
الكوري الشاميل كيم جونغ 
أون الرئيس الكوري الجنويب 
يون ســيوك-يول، احتجاجاً 
عىل ســعي كوريا الجنوبية 
لتطبيق  املتحــدة  والواليات 
بالدها.  ضد  فردية  عقوبات 
وقالــت كيم يو جونغ، نائبة 
مدير حــزب العامل الحاكم: 
»ال أدري ملاذا شــعب كوريا 
مكتوف  يقــف  الجنوبيــة 
بقيادة  الحكم  أمــام  األيدي 
الغبي يون ســيوك يول الذي 

يقود الوضع اىل حالة خطرة«.
وأضافت: »وزارة الخارجية يف الجنوب وصفت مامرســتنا 
لحق الدفاع عن النفس بأنّها اســتفزاز عســكري، وأنّها تنظر 
يف فــرض عقوبات فردية إضافية. كلام متســكت الواليات 
املتحــدة وأتباعها يف كوريا الجنوبية بفرض العقوبات ضدنا، 
ســيتصاعد ويتحول عداؤنا وغضبنا إىل حبل مشــنقة حول 

رقابهام مبارشة«.
 ووصفــت نائبة مدير حزب العامل الحاكم كوريا الجنوبية 
بأنّها »كلب مخلص للواليات املتحدة األمريكية«، قائلًة: »أتساءل 
يف ماذا وكيف ميكن أن يفرض الجنوب علينا العقوبات بكونه 
مجرد كالب برية تلهث وراء عظام ترميها لها الواليات املتحدة«. 

وتابعــت: »إنهم أغبياء ال 
يعرفــون العيــش يف راحة 
وأمان، إذ يرون أّن العقوبات 
ميكن أن تخرجهم من الوضع 

الخطر الحايل«.
أعربــت  جهتهــا،  مــن 
الكوريــة  الوحــدة  وزارة 
الشديد  أسفها  الجنوبية،عن 
إزاء االنتقــادات الالذعة من 
جونغ.وقالت  يــو  كيم  قبل 
الــوزارة: »نعتــرب أنّــه من 
املؤسف للغاية أّن نائبة مدير 
يو  الحاكم كيم  العامل  حزب 
جونغ انتقــدت رئيس بالدنا بلغة بذيئة اليوم من دون إظهار 

حد أدىن من املجاملة«.
ومطلع الشــهر الحايل، قالت كوريا الشاملية إّن املناورات 
الجوية املشــركة للواليــات املتحدة وكوريــا الجنوبية هي 
»اســتعدادات لغزو محتمل«، محّذرًة من أّن البلَدين »سيدفعان 

مثناً باهظاً إذا هاجام بيونغ يانغ«.
وتعــد منــاورة »العاصفــة اليقظة« من أكــرب املناورات 
العســكرية املشــركة بني البلدين منذ عام 2017، وفق بيان 
أمرييك، وجاءت بعد أن أجــرت بيونغ يانغ محاكاة لرضبات 
نووية تكتيكية بإرشاف الرئيس الكوري الشــاميل كيم جونغ 

أون.

ــرار عـــفـــو رئـــاســـي ــ ــق ــ ب ــاً  ــن ــي ــن 30 ســج ــر: اإلفــــــــراج عــ ــصـ مـ
أعلنت الســلطات املرصية ، اإلفراج عن دفعة جديدة تضم 

النيابة. 30 شخصا، بقرار من 

وكان عضــو لجنة العفــو الرئايس طارق الخويل، قد أكد 

أنه جرى التنسيق عىل استقبال دفعة جديدة من 30 شخصا 

من املُفرج عنهم بقرار من النيابة العامة ونيابة أمن الدولة 

العليا.

وكان الخويل قد شــدد يف وقت سابق عىل استمرار عمل 

لجنــة العفــو الرئايس ىف ملفات اإلفراج عن املحبوســني 

ودمجهم مجتمعيا، وذلك بالتنسيق املستمر مع كافة أجهزة 

الدولــة ويف مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية.

ويريفان باكو  بين  السالم  فرنسا في عملية  تعارض مشاركة  أذربيجان 
عارض الرئيس األذربيجاين إلهام علييف، مشــاركة فرنسا 

يف عملية السالم بني باكو ويريفان.

وقــال علييف: »بعد أقل من أســبوع من االجتامع يف براغ، 

انتقــد الرئيس الفرنيس ماكرون أذربيجان يف مقابلة واتهمنا 
بيشء مل نفعله، تبع ذلك القرار املعروف من مجلس الشــيوخ 

الفرنيس، وهو قرار غري مقبول عىل اإلطالق ومهني«.

وأشار إىل قرار آخر مناهض ألذربيجان يف الجمعية الوطنية 

الفرنسية، ثم محاولة فرنسا مهاجمة أذربيجان من خالل قمة 

الفرانكوفونية، معلقــاً: »هذا غري مقبول ألّن الفرانكوفونية 

منظمة إنسانية«.

وأضــاف الرئيس األذربيجاين: »لدينا أصدقاء ليس فقط يف 

حركة عدم االنحياز ، ولكن أيضاً يف أوروبا، وبالتايل فإّن هذا 

القرار املعادي ألذربيجان هو أمر رسمي، وبالنظر إىل كل هذا، 

من الواضح أّن فرنسا ال تستطيع املشاركة يف عملية السالم«.
ونقلــت وكالة »إنرفاكس« الروســية عن علييف قوله إّن 
االجتــامع الذي كان مقرراً عقده مــع رئيس الوزراء األرميني 

نيكول باشــينيان، يف 7  كانون األول املقبل يف بروكسل، قد 

أُلغي.
وتابعــت »إنرفاكس« نقــاًل عن علييف: »باشــينيان لن 
يُشــارك  إال إذا حــرض الرئيس الفرنــيس إميانويل ماكرون 

االجتامع«.
وعقدت أرمينيا وأذربيجان جلســة محادثات يف واشنطن، 
الشــهر الجــاري، برعاية الواليات املتحدة، بعد ســاعات من 

تبادل الطرفني االتهامات بشأن جولة قصف جديدة عىل طول 

حدودهام، يف نزاع أسفر عن مقتل املئات يف األشهر األخرية.
ويف 31 ترشيــن األول املايض، عقــدت قمة بني روســيا 
وأذربيجان وأرمينيا يف ســوتيش. وأعلن الرئيس الرويس أّن 
القمة التــي تناولت قضية ناغورنو كارابــاخ »أظهرت قدرة 

األطراف عىل االتفاق يف املستقبل«.

وكانت أرمينيا، حليفة روســيا، قــد خاضت مع أذربيجان 
املدعومــة مــن تركيــا، حربــني خالل العقــود الثالثــة 

املاضية للسيطرة عىل ناغورنو كاراباخ.
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السبت 26 ترشين الثاين 2022

برنامــــــــج ســــــــباق الخيــــــــل مــــــــن ميــــــــدان بيــــــــروت االحــــــــد  27  تشــــــــرين الثانــــــــي 2022

اعداد : لوران ناكوزي

الشوط االول  ـ املسافة 1400 مرت

الشوط الثاين ـ املسافة 1400 مرت

الشوط الخامس ـ املسافة 1000 مرت

الشوط الثالث ـ املسافة 1400 مرت

الشوط الرابع ـ املسافة 1400 مرت

خفيف 30نم

1.15الف 26

خفيف خ

خفيف خ

1.52نم خ

1.17 باب نم 26

1.5 باب ع ك 25

1.17 الف 25

خفيف خ

1.7 باب نم خ

1.6 باب نم 26

1.18 الف 25

1.7 باب نم 25

فتح نفس 29 خ

1.8باب نم 25

1.19 الف 26

1.18 الف 26

1.30 الف نم 25

خفيف خ

خفيف خ

1.45 ج 26

خفيف 27

خفيف خ

1.1 باب 26

1.8 باب نم ـ25

54
54
51
51
51

56

56

52

52

52

53

53

52

ـ48

ـ48

54

54

54

51

51

54

52

51

51

ـ49

ابن اصل
منر لبنان

رائد الشامل
سعد الحبايب

ملك امللوك

بوكر
كنز

حبيب حسونة
كينغ آرثر

منر الجنوب

ابجر
زلزال

مجد لبنان
مليحة
ميس

العامر
تيم

حبيب نوار
رويال
يعبوب

االسطورة
جوفري
اوليفر
سائر

حبيب طوين

مروان
مروان
م.حوا
فاروق

خ.الدين

مروان

خ.الدين

فاروق

م.حوا

م.حوا

م.حوا

م.حوا

فاروق

ع.حسني

ع.حسني

مروان
مروان

ع.حسني
مروان
مروان

م.حوا
م.حوا
م.حوا

ع.حسني
ع.حسني

مهند
عدنان
نارص
راغب
بدر

عدنان
بدر

وديع
نارص

؟

نارص

عدنان

راغب

مهند

نديم

عالء
عدنان

بدر
نديم
مهند

نارص
شحادة
راغب
عدنان
نديم

2
5
4
3
1

3
2
1
4
5

2
5
4
1
3

143
224
403
310
411

3
4
1
2
5

4
1
2
5
3

443
404
031
424
134
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210

143

412

014

231

322

334

033

444

303
343
403
040

3

ج وج ابو زيد
الياس زهرة
انطوان نرص
م.فوالدفرد

عبدو سويدان

الياس زهرة
عبدو سويدان
حسني حمود
انطوان نرص
انطوان نرص

انطوان نرص
انطوان نرص
نادر العيل
عيل حسني
عيل حسني

الياس زهرة
الياس زهرة

انطوان صابات
كميل كرم

الياس زهرة

انطوان نرص
انطوان نرص
انطوان نرص

كميل كرم
أ.رزق الله

101

102

103

104

105

201

202

203

204

205

301

302

303

304

305

401

402

403

404

405

جائزة العبادية للخيل التي مل تربح وعمرها 3 سنوات الوزن 54 كيلو مع تخفيض للبواين

جائزة مبكني للبواين التي مل تربح والرابحة سباقاً وعمرها 4 سنوات الوزن 52 كيلو وزيادة 
4 كيلو للرابحة سباقاً

جائزة فالوغا للخيل التي ربحت 1ـ2 سباقات وعمرها 4 سنوات واكرث الوزن 51 كيلو لالربع 
سنوات و52 كيلو للمسنة مع بناليتيه وتخفيض لالفراس والبواين

جائزة بيصور للخيل التي ربحت ســباقاً وعمرها  3 ســنوات الوزن 52 كيلو مع تخفيض 
للبواين

جائزة عاليه للخيل التي ربحت 1ـ 2 سباقاً وعمرها 4 سنوات الوزن 54 كيلو مع بناليتيه وتخفيض لالفراس والبواين

اقدر: منر لبنان ـ ابن اصل ـ ملك امللوك
املضامر: منر لبنان ـ ابن اصل ـ ملك امللوك

منر لبنان: عائد من راحة ثالثة اشــهر احيل اليها بعد خســارت من يــا زمان وجمر عىل 
نفس مســافة الغد وكان فافوري شوطه الحار يومها )لرية و10 قروش(. تركيبة الشوط هي 

ملصلحته 100% وما من اي منافس له ورفيقه ابن اصل سيكتفي باملركز الثاين وراءه.

اقدر: كنز ـ بوكر ـ حبيب حسونه
املضامر: كنز ـ حبيب حسونه ـ بوكر ـ كينغ آرثر

كنز: خرس بفارق قليل من ابجر وبقالوة يف سباقه األخري، امام جوفري رابعاً )1000مرت(. 
ليس يف مجموعة اليوم من هو جدير مبنافسته لذا يعترب هذا الشوط لقمة سائغة له.

اقدر: حبيب نوار ـ رويال ـ العامر
املضامر: تيم ـ العامر ـ حبيب نوار ـ رويال

حبيب نوار: عندما طلب منه املدافعة عن حظه فاز بسهولة عىل مغرورة عىل مسافة االلف 
مرت. عائد من راحة شــهرين ونصف الشــهر بحالة وال اروع ومضمره يعّول عليه الكثري هذا 

االسبوع.

اقدر: سائر ـ االسطورة ـ اوليفر
املضامر: سائر ـ اوليفر ـ االسطورة ـ حبيب طوين

ســائر: ال عربة لحلوله رابعاً يف سباقه االخري وراء شــادن، امري الشامل وقمر الدار عىل 
نفس مسافة الغد. استفاد من راحة ثالثة اشهر ليعود بأبهى حاالته وعىل اتم االستعداد لقهر 

مجموعته رغم انه بوين ينافس جياداً تفوقه قياساً لكنها ليست اقوى منه ابداً.

اقدر: ميس ـ زلزال ـ مليحة
املضامر: زلزال ـ ابجر ـ ميس ـ مليحة ـ تقديرنا: مجد لبنان ـ ميس ـ زلزال

ميس: بدت بحالة رائعة وبجهوزية تامة اثناء التامرين ومســاء السبت، والفرس »ميس« 
عائدة من راحة شهرين بابهى حاالتها، مضمرها النقيب عيل حسني يعول عليها كثرياً وكذلك 
املرشفــني عليها... نادر x رزق الله من خربة تأكيدهم عىل فوزها فهم ســيكونون عند انتهاء 

الشوط الرابع عىل البيست بانتظار قدومها وفوزها.

501

502

503

504

505

حفلة سباق الخيل سيكون نجمها
نقيب املضمرين علي حسين

بال شــك ســيكون نقيب 
سيف  حسني  عيل  املضمرين 
االحد 27  الدين نجم حفلــة 
بدون  الثــاين 2022  ترشين 
منــازع... ال تهملــوا جياده 
املؤهلة  والقويــة  الحارضة 
للفــوز  بالشــوط الثالــث 
وبالشــوط الرابع وبالشوط 
عيل  النقيب  ألن  الخامــس، 
ويعتني  جياده  عىل  ســاهر 
بها وهي اليوم بحالة حارضة 
ودفيعة... عملوها ثريانكل...

أمّن انتصاره لــرتؤس قامئة املضمرين للعام 2022... بس 
اذا تخاذل بالحفالت الباقية فان املعلم عيل ســيف الدين له 
باملرصاد... وستكون بينهام منافسة حامية بالحفلة القادمة 
الن املعلم كام علمت بأنه ســيقيد بجميع األشــواط وكذلك 

مروان لن يتهاون ببقية الحفالت...!

املضمر عيل حسني املضمر مروان دبور:

الفرس ميس
الفرس »ميس« اثناء فوزها عىل نفس مســافة اليوم مع 
خيالها مهند بالصــورة التذكارية مــع مالكها النقيب عيل 
حســني والهاويان جورج نادر وطوين رزق الله. نتمنى لهم 

اعادة نفس الوقفة والفوز...

الجواد زلزال
آن االوان له بــأن ينترص بعد عدة انتصارات ســابقة...! 
والشوط الخامس واالخري الهمســات، واالقاويل عنه كثرية 
ويف الصورة زلزال اثناء انتصاره مع عدد من الهواة بتاريخ 30 
ينسان 2022 مع مالكه الهاوي خرض عبد الرحمن، والهاوي 

انطوان نرص واملضمر محمد خري الدين وبعض الهواة.

!! عـــــــبـــــــرت...  ــات  ــ ــ ــريـ ــ ــ ذكـ

املرحــوم األب جان الفــرن ونجليه طــوين ونجله جان، 
وشــقيق طوين روجيه مع الفرس الفائزة عروســة البقاع 
بقيادة خيالها آنذاك طفل امليدان... رشبل ومضمرها املرحوم 

رفعت مبارك )ابو ربيع( وبعض الهواة...

الخيال عدنان

اليوم  بحفلــة  ميتطــي 
فهل  اشــواط،  بالخمــس 
يــده  رفــع  باســتطاعته 
والله  الخمسة...؟  باصابعه 
بصري  عدنــان  مع  يش  كل 
كلمة  واذا معو  بــدو...!  اذا 
الرس... جياده الخمسة قوية 
وحارضة فمن منر لبنان اىل 
وزلزال  وسائر،  وتيم،  بوكر، 
اذا مل يتعــب، شــكلوا مع 

عدنان وال ترتددوا...

زلــزال: خرس ســباقه 
االخري باعجوبة من حبيب 
تلبك  بســبب  وذلك  لبنان 
خياله نــارص بقيادته. اذا 
حظــي يف هــذه الحفلة 
يعرف  لن  واعيــة  بقيادة 

طعم الهزمية ابداً.

اعالنات رسمية

للمعــرتض املراجعة خالل 15 
يوماً.

امني السجل العقاري يف بريوت

جويس عقل
ـــــــــــــ

اعالن
يف  العقاري  السجل  امانة  من 

صيدا
طلب بسام خليل صعب ملوكلته 
سندات  ضاهر  ابو  يوســف  منال 
بدل ضائع لألقســام 4ـ  5 و7 من 

العقار 1912 الغازية
للمعرتض 15 يوماً للمراجعة.

امني السجل العقاري

باسم حسن
ـــــــــــــ

اعالن 
من أمانة السجل العقاري

يف البقاع الغريب
طلــب محمد عرفــات جانبني 
سند متليك بدل عن ضائع بحصة 
محمــد طالب طالــب يف العقار 
1229 الصويــري بصفة مفوض 
بالتوقيع مبوجب عقد البيع املنظم 
لدى عدل بر الياس بالتكليف »دله« 
عدد 2020/12951  واملسجل يف 
الســجل العقــاري مبوجب القيد 

االحتياطي يومي 2020/1729.
للمعــرتض املراجعة يف مهلة 

15 يوماً.
أمني السجل العقاري

رىب حسن الدغيدي

اعالن عن فقدان سند 

متليك بحري
تفيــد املديرية العامــة للنقل 
الربي والبحري ان الســيد قره بت 
كلينك كوله يان قــد تقدم بطلب 
الحصول عىل ســند متليك بحري 
بــدل عن ضائــع ملركــب الصيد 
املســمى: Hourip ذي املواصفات 

التالية:
رقم تسجيل املركب: 9002/ب

تاريخ ومكان االنشاء: 1993 ـ 
االوزاغي

 65 قوة  ماريــر  املحرك:  نوع 
OP 158866 :حصان رقم

االسم السابق للمركب: ورده
ميكــن ملن لديــه اي اعرتاض 
التقــدم من رئاســة مرفأ بريوت 
خالل مهلة خمسة عرش يوماً من 
لالتصال  االعالن  هذا  نرش  تاريخ 

هاتف: 03878103.
رئيس مرفأ بريوت 
بالتكليف

امين كركر
ـــــــــــــ

اعالن
الســجل  أمانة  صــادر عــن 

العقاري يف بريوت
دياب  انطــون  فــوزي  طلب 
املعلــوف ســند متليك بــدل عن 
العقار  من   /20/ للقســم  ضائع 
املزرعة  رقم /1939/ من منطقة 

العقارية

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 

وعمــوم عائــالت قيقانــو ، 

محــروق ، شــفرتي ، ســعاده ، 

، ابونهــرا  الشــاميل ، روفايــل 

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.

متفرقات

للبيــع للجامعــات او لهــواة 

قديم  مختــرب  االلكرتونيــك، 

الكرتونيــك وكهربــاء )1920 

قدمية  معــدات  مع   )1972 ـ 

وارسار نادرة ت:78803805

ــــــــــــــــــــــــــ

مؤسسة التوفري:

مبيع جميع انواع قطع السيارات 

صب زجاج امامي + خلفي مع 

كنيســة  قرب  الحدث  تصليح. 

ـ  ت:05/454693  مارجرجس 

03/270453

الشـركـة املـاليـة والعقـاريـة ملـرفأ بيـروت ش.م.ل.اعالنات مبوبة
دعـوة املسـاهمـيـن الـى عقـد جمعيـة عمـوميـة غير عـاديـة

يتـرشف مجلـس إدارة الشـركة املالية والعقارية 

ملرفأ بريوت ش.م.ل. بـدعـوة حرضة املساهمني إىل 

جمعية عمومية غري عـــادية تعقد عند السـاعـة 

العاشـرة قبل ظهر يوم األربعاء الواقـع فـيه الرابع 

عــرش من شــهر كانــون األول 2022، يف مكاتب 

العـزيـز -  إنرتا لإلسـتثمـار، شـارع عبد  شـركـة 

بيـروت، عمالً بأحكام املادة 28 وما يليها من النظام 

األسايس، وذلـك للتـداول يف جدول األعامل التايل: 

1ـ إقرار  التعديالت عىل النظام األسايس ليتوافق 

مع أحكام قانــون التجارة املعّدل رقــم 126 تاريخ 

.2019/03/29

2. تعديل نص النظام األسايس بعد إعادة صياغته 

والتصويت عليه بكلّّيته.

3. أمور متفرقة أو طارئة.

مجـلـس اإلدارة

الشـركـة املـاليـة والعقـاريـة ملـرفأ بيـروت ش.م.ل.
دعـوة املسـاهمـيـن الـى عقـد جمعيـة عمـوميـة عـاديـة

يتـرشف مجلـــس إدارة الشـــركة املالية والعقارية 
ملرفأ بريوت ش.م.ل. بـدعـــوة حرضة املساهـمني الـى 
جمعيـة عموميـة عـاديـة باإلستناد إىل املواد 15 و18 
و19 واملــادة 28 وما يليها من النظــام املعّدل، تعقد عند 
الساعة الحادية عرشة من قبل ظهر يوم األربعاء الواقـع 
فـيه الرابع عرش من شهر كانون األول 2022، يف مكاتب 
العـزيـز -  إنرتا لإلسـتثمـار، شـــارع عبد  شـركـــة 

بيـروت، وذلـك للتـداول يف جـدول األعمـال التـالـي:
 1ـ تالوة وإقـــرار تقريـري مجلـــس اإلدارة العـام 

والخـاص عن أعمـال كل من سنة 2019 وسنة 2020.
 2ـ تالوة وإقـــرار تقريري مفويض املراقـبة العـام 

والخاص عن أعامل كل من سنة 2019 وسنة 2020.
 3ـ اإلطالع واملصـادقة علـى امليزانيـة وعلـى حساب 
األرباح والخسائر العائديـن للرشكـة عـن أعمـال كل من 

سنة 2019 وسنة 2020.
 4ـ تسجيل الخسائر الصافية عن عامي 2019 و2020.

 5ـ إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلـــس اإلدارة إلدارتهم 
أعامل الرشكـــة خالل السنتني املاليتني 2019 و2020، 
واملوافقــة عىل دفع بــدل أتعابهم عــن العامني 2019 

و2020، وإقرار دفعها للعامني 2021 و2022.
 6ـ إعطـــاء التـراخيـــص لرئيس وأعضـاء مجلـس 
اإلدارة وفقـــاً ألحكام املادتني 158 و159 مـن قـانـون 

التجـارة.
 7ـ إنتخاب مجلس إدارة جديد وفقـــاً للمواد 15 و18 
و19 من النظـــام املعــّدل، مبن فيهم عضــو جديد بعد 

استقالة الرئيس.
 8ـ تعيني مفـــويض املراقـبة لسـنتي 2021 و 2022 

وتحديد بدل أتعابهم.
 9ـ أمور أخرى مختلفـة.

 ميكـــن للمساهمني اإلطـــالع علـــى املسـتنـدات 
وفـقـاً ألحكـام املـادة 197 تـجـارة.

مجـلـس اإلدارة

ــــــــــــــــــــر شــــــــــــــــــــراء ــــــــــــــــــــا  تق بلغاري
»إف-16« مقاتــــــــــــــــــــات   8

البلغاري،  الربملــان  أقــر 
بشــأن  قانــون  مــرشوع 
االتفاقية  عــىل  التصديــق 
الدولية مــع رشكة »لوكهيد 
القتناء  األمريكيــة،  مارتن« 
جديدة،  أمريكية  مقاتالت   8
وكالــة  أفــادت  حســبام 

»التلغراف« البلغارية.
أّن  الوكالــة  وبّينــت 
»الربملــان البلغــاري صّوت 
النهايئ  للتصديــق  اليــوم 
عىل مــرشوع قانون اعتامد 
أو  الدوليــة )أل  االتفاقيــة 
إي يب يو-دي-ســاد( بشأن 
من  جديدة  طائرات   8 اقتناء 
طراز إف- 16 يس/دي بلوك 
ومســتلزمات  وذخرية   ،70

والدعم  غيار  وقطع  تدريب، 
القــوات  وتدريــب  األويل 

الجوية البلغارية«.
نائباً   151 أّن  إىل  يشــار 
صوتــوا ملصلحة هذا القرار، 
آخرون   8 وامتنع  ضده  و42 

عن التصويت.
البلغاري  الربملــان  وكان 
ســابق،  وقت  يف  اعتمــد 
اســتثامري  إنفاق  مرشوع 
جديدة  مجموعــة  لــرشاء 
»إف-16«  مقاتــالت  مــن 
ويف  املتحدة.  الواليــات  من 
ترشين األول املايض، وافقت 
الحكومــة البلغاريــة عىل 
مرشوع رشاء دفعة إضافية 

من املقاتالت األمريكية.

وكان مــن املفــرتض أن 
تتسلم بلغاريا أوىل مقاتالت 
هذه الصفقة بحلول منتصف 
جائحة  أن  إال   ،2023 عــام 
»كورونــا«، أجربت األطراف 
املوعد إىل  عىل تأجيل هــذا 

عام 2025.

أنـــهـــا ــن  ــ ــل ــ ــع ــ ت  »23 »أم  ــو:  ــ ــغـ ــ ــونـ ــ ــكـ ــ الـ
ــاق وقـــــف إطــــــاق الـــنـــار ــفـ ــاتـ ــة بـ ــي ــن ــع غـــيـــر م

يف  املتمــّردة   »23 »أم  حركــة  أعلنــت 
رشقــي الكونغو الدميقراطيــة، أنّها »غري 
معنية« باتّفاق وقف إطــالق النار الذي تّم 
إعالنه يف لواندا األربعاء، مطالبة بـ«حوار 

الكونغولية. الحكومة  مبارش« مع 
الحركة،  باسم  الســيايس  املتحّدث  وقال 
لورانــس كانيــوكا، إّن »أم 23 أخذت علامً 
بهــذه الوثيقة من خالل وســائل التواصل 
االجتامعــي. مل يكن أحد مشــاركاً يف هذه 
القّمــة. وبالتايل، فنحن لســنا معنيني بها 
فعالً«، مضيفاً أنّه »يف العادة، عندما يكون 
هنــاك وقف إلطالق النــار، فإنه يكون بني 

املتحاربني«. الطرفني 
واســتضافت العاصمــة األنغولية لواندا 
فيها، بصورة خاصة،  قّمة مصّغرة شــارك 
فيليكس  الدميوقراطيــة،  الكونغــو  رئيس 
تشيســيكيدي، وغاب عنها نظريه الرواندي 
بول كاغامي، الذي ناب عنه وزير خارجيته 

بريوتا. فينسان 
مســتوى  ارتفاع  ظّل  يف  القّمة  وُعقدت 
التوتر بــني الكونغو الدميوقراطية وجارتها 
الدائر يف  رواندا، عىل خلفية القتال العنيف 
بني  الدميقراطية  الكونغو  جمهورية  رشقي 

الجيش الكونغويل ومتمّردي »أم 23«.
الدميقراطية  الكونغو  وتّتهم جمهوريــة 

رواندا بدعم هؤالء املتمّردين، وهو ما تنفيه 
رواندا.

ويف ختام قّمة لواندا، أعلن وزير خارجية 
أنغوال، تيتي أنتونيو، التوّصل إىل اتّفاق عىل 
وقف إلطــالق النار يف رشقــي جمهورية 

الدميوقراطية. الكونغو 
وينــّص االتفاق عىل انســحاب متمرّدي 
املحتلة« يف رشقي  »أم 23« من »املناطــق 
الكونغــو الدميوقراطيــة، و«تراجعهم إىل 

األصلية«. مواقعهم 
ويف حــال رفض املتمّردون االنســحاب، 
املشرتكة،  القوة  تعمد  أن  االتفاق عىل  ينّص 
التي تنرشها حالياً »مجموعة رشق أفريقيا« 
إىل  الدميوقراطية،  الكونغــو  رشقــي  يف 

»استخدام القوة إلرغامهم عىل الخضوع«.
لكــّن كانيوكا أكّــد أّن حركته أعلنت، يف 
نيسان، »وقفاً إلطالق النار أحادي الجانب«، 

وأنّها ال تزال تعّده نافذاً.
الحكومة مساء  »إذا مل تهاجمنا  وأضاف: 
غــد أو بعد غد فســنظل ملتزمــني« وقف 
النار. أما يف حــال تعّرضت الحركة لهجوم 
من جانب القوات الحكومية، فـ »ســندافع 
عن أنفســنا«، مؤكداً: »نحن دوماً جاهزون 
من  الكونغولية  الحكومة  مع  مبارش  لحوار 

أجل حّل األسباب العميقة للنزاعات«.
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ــب الــــــــــســــــــــيــــــــــدات مـــــــــــتـــــــــــّوج بــــــالــــــذهــــــب ــ ــ ــخ ــ ــ ــت ــ ــ ــن ــ ــ  عــــــــــــــــــودة م
 تــــهــــنــــئــــة مــــــــن عــــــــــون ومـــــيـــــقـــــاتـــــي وكـــــــــــــــاّس ونــــــــصــــــــري لــــحــــود
ــا ــم ــه ــزي ــرك ــم ب األفــــضــــل  ــا  ــ ــف وصــ ــب  ــعـ ــي صـ ــ ــ أب  ... ــة  ــ ــب ــ الع ــل  ــضــ ــ اف شـــيـــخـــو 

جالل بعينو

  عــادت بعثة منتخب لبنان للســيدات 
يف الكــرة الطائرة اىل بــروت قادمة من 
العاصمــة األردنية عــاّن بعدما احرزت 
لقب بطولة غرب آســيا يف نسختها األوىل 
بالفــوز  يف املبــاراة النهائية عىل االردن 
)3-0( بعد مســرة مميــزّة يف البطولة اذ 
حقــق منتخب األرز ســبعة انتصارات يف 
سبع  مباريات ومل يخرس سوى مجموعتني 

يف كافة مبارياته يف أمر الفت.
  وبرهــن منتخــب األرز انه كان األقوى 
باشواط عن باقي املنتخبات عىل الرغم من 
االمكانات  الضئيلة نســبة اىل  االمكانات 

الهائلــة ملعظم املنتخبات املشــاركة لكن بارصار 
وبعزمية من كافة افراد البعثة برئاســة املهندس 
عيل خليفة واالداري الدكتور اييل موىس والجهاز 
الفني والالعبــات البطالت تّوج املنتخب اللبناين 

بالذهب.
  ورافــق البعثــة مــن األردن رئيس مصلحة 
الرياضــة يف وزارة الشــباب والرياضة محمد 
عويدات ورئيس اللجنة الخاسية املكلفة تسير 
شــؤون الكرة الطائرة ميشــال ايب رميا ومقرر 
اللجنة وليد القاصوف ورئيس البعثة املهندس عيل 
خليفــة واالداري الدكتور اييل موىس واألعضاء 
املستقيلني »الكابنت« عساف مهنا وناجي باسيل 
وخليــل  الكفوري )واكبوا البعثة لحظة بلحظة( 
واملســؤول الفني وعضو لجنــة االحتكام الحكم 
الــدويل حنا الزيلع  الذي اظهــر كفاءته و«علو 
كعبه« فنياً وادارياً يف البطولة االقليمية باعرتاف 
كل مــن واكب هذا االســتحقاق الكبر ووصفوه 
بـ«الجوكــر« اىل جانب لقبــه املحّبب اىل قلبه 
»البولدوزر« يف دليل عىل كفاءة الفنيني  اللبنانيني 

عىل الصعيد الخارجي وبات الزيلع أحدهم.

{ استقبال حاشد {
  وكان يف اســتقبال البعثــة بصالون الرشف 
مبطار رفيق الحريري الدويل رئيس لجنة الشباب 
والرياضــة الربملانية النائب ســيمون ايب رميا 
ومدير عام وزارة الشــباب والرياضة زيد خيامي 
ممثــالً الوزيــر الدكتور جــورج كالّس واألمني 
العام املســتقيل يف االتحاد عصام ابو جودة وأحد 
موظفي االتحاد وأهايل الالعبات وحشد من رجال 

الصحافة واالعالم.
  بدايــة كلمة خيامي هنأ فيها ســيدات لبنان 
الحرازهن لقب بطولة غرب آسيا معرتفاُ بتقصر 
الدولة اللبنانية يف القطاع الريايض متمنياً للعبة 

الكرة الطائرة املزيد من التقّدم واالزدهار.
  الكلمة الثانية للنائب ايب رميا هنأ فيها منتخب 

لبنان الحرازه لقب بطولة غرب اســيا مشرا اىل 
ان الرياضــة اللبنانيــة وعىل عكس السياســة 
ترفــع رأس لبنان والعلم اللبناين عالياً يف املحافل 
الخارجية وتعطي أمالً وحافزاً للشباب عىل البقاء 

وعدم الهجرة.
  الكلمــة األخرة لرئيس اللجنة الخاســية 
ميشــال ايب رميا اعترب فيها ان منتخب السيدات 
أبدع يف بطولة غرب آسيا وان اللقب املرموق أعاد 
للكرة الطائرة الوجه املرشق عىل الصعيد الخارجي 
ووّجه الشكر اىل اللجنة االدارية السابقة برئاسة 
وليد القاصوف واىل اللجنة الخاســية لتحضر 
هذا املنتخب املمّيز ودعاه اىل اقىص الحدود وتّوج 

هذا التحضر بلقب النسخة األوىل من البطولة.
  الكلمة األخرة لخليفة الذي تحدث عن االنجاز 
املحقق يف األردن ونّوه بروح املسؤولية لدى افراد 
البعثــة وااللتزام الجــدي بالتدريبات وصوالً اىل 
احراز اللقب ومن دون اي خسارة وبرهن منتخب 

األرز أنه األقوى يف البطولة.
  ثم أخذت الصور التذكارية واجاب الجهاز الفني 
املؤلــف من املدربني الوطنيــني اييل النار وجوين 

اللقيس والالعبات عىل اسئلة الصحافيني.

{ األفضل {
  واىل جانب اللقب املحقق من قبل منتخب لبنان، 
اختــرت الالعبة اللبنانية مرنا شــيخو افضل 
العبة يف البطولة  وبرزت بشكل الفت يف جميع 
املباريات وكانت نسبة رضباتها الصائبة اكرث من 

تسعني يف املاية.
  كا اخترت مواطنتها اندريا ايب صعب افضل 
العبة من الخــط الخلفي ومواطنتها اميان صفا 

افضل موّزع.
  فشيخو برهنت انها افضل العبة اذ تألقت يف 

جميع املباريات برضباتها الساحقة.
  اما ايب صعــب فدكّت ارض الخصم بوابل من 
الرضبات الصاروخية من الخط الخلفي بشــكل 

خاص.
  واظهــرت املميزة صفا »علو كعبها« يف 
مركــز التوزيع فتفّوقت عىل نفســها يف 
مركزهــا ومّونت زميالتها  بالرفعات »عىل 

املسطرة« والصائبة. 
  عــىل صعيــد آخر، سيشــارك منتخب 
لبنان للســيدات يف البطولة العربية التي 
ســتقام بالكويت يف شباط املقبل عىل أن 
يضع املســؤولون الحقاً برنامج التدريبات 
الوطني  املدرب  واالستعدادات تحت ارشاف 

القدير اييل النار.

{ تهنئة بالجملة {
  وبعد الفوز  باللقب االقليمي الكبر،توالت 
التهنئــة بالفوز وعىل رأس املهنئني الرئيس 
الســابق للجمهورية العاد ميشال عون ورئيس 
حكومة ترصيف األعــال نجيب ميقايت ووزير 
الشــباب والرياضة يف حكومة ترصيف األعال 
جــورج كاّلس وغرهم من فاعليات سياســية 

ورياضية.
  ووّجه الرئيس السابق لالتحاد )بني عامي 2002 
و2005(  املحامــي القنصل نرصي نرصي  لحود 
»تهنئــة اىل عائلة الكرة الطائرة مؤكداً ان االنجاز 
املحّقــق هو تأكيد عىل النجاحــات اللبنانية يف 

مختلف املجاالت«.
  وتلقى رئيس اللجنة الخاســية ميشال ايب 
رميا ومقرر اللجنة وليد القاصوف ورئيس البعثة 

املهندس عيل خليفة سيالً من اتصاالت التهنئة.
  كا تلقى القاصوف تهنئة من االتحاد الُعاين 
جــاء فيها«يتقّدم مجلــس ادارة االتحاد العاين 
للكرة الطائــرة بالتهنئة  الحــراز منتخب لبنان 
للســيدات لقب بطولة غرب آسيا االوىل للسيدات 
آملني له دوام التوفيــق والنجاح خالل البطوالت 

القادمة«.
  بدوره، هنأ نائب رئيس اللجنة األوملبية اللبنانية 
أسعد النخل منتخب لبنان للسيدات بالكرة الطائرة 
عىل اإلنجاز املرشّف الذي حققه يف األردن بإحرازه 
لقب بطولة غرب آســيا للعبة يف نسختها األوىل 
من دون أن يتلّقى أّي خســارة يف املباريات السبع 
التي خاضها، مشــيداً باألداء العايل لبطالت األرز 
والروح القتاليــة واملعنويات العالية التي متّتعَن 

بها.  
  كــا توّجه بالتهنئــة اىل رئيس البعثة عيل 
خليفــة وإداري البعثة إييل موىس واملدّربَني إييل 
النــار وجوين اللقيس عــىل الجهود الكبرة التي 
بذلوها لتحقيق هذا اإلنجاز الكبر الذي هو برسم 
أندية الكرة الطائرة بأرسها، وجمهورها التواق اىل 
عودة اللعبة التي يعشــقها اىل منّصات التتويج 

العربية واآلسيوية.  

كبار الحضور مع بعثة منتخب السيدات

ــودو ــ ــج ــ ــا لـــلـــكـــبـــار فــــي ال ــ ــي ــة آســ ــولـ ــطـ ــداً بـ ــامــي غـ ــخــت ــوم والــحــفــل ال ــيـ تــنــطــلــق الـ
تنطلق عند الســاعة الواحدة من بعد ظهر 
اليوم السبت »بطولة آسيا املفتوحة بالجودو« 
للرجال والسيدات التي ينظّمها االتحاد اللبناين 
للجودو وفروعــه عىل مدى يومني يف قاعة 
الشيخ بيار الجمّيل التابعة ملدينة كميل شمعون 
الرياضيــة يف بروت تحت ارشاف االتحادين 

الدويل واآلسيوي للعبة.
وســيحصد الفائزون والفائــزات النقاط 
لتضــاف اىل رصيدهم عــىل الئحة التصنيف 

الدويل.
وســتقام اليوم الســبت تصفيات 4 أوزان 
للرجال و4 أوزان للســيدات ابتداء من الساعة 
الواحدة بعد الظهر عىل أن تقام النهائيات ابتداء 

من الساعة الخامسة مساء.
ويف برنامج بوم غد األحد ستجري تصفيات 
4 اوزان للرجال و4 اوزان للسيدات ايضاً ابتداء 
من الســاعة الثانية بعــد الظهر عىل ان يقام 
الحفل الختامي الرسمي عند الساعة الخامسة 
مســاء ويتضّمن كلمة رئيس االتحاد اللبناين 
للجــودو وفروعه وعضو االتحاد اآلســيوي 
املحامي فرنسوا سعادة فكلمة رئيس االتحاد 
اآلسيوي للعبة عبيد العنزي )كويتي الجنسية( 
تليها نهائيات 8 اوزان لتختتم البطولة بتتويج 

الفائزين والفائزات.
تشارك يف البطولة، وهي بطولة مفتوحة 
امام الدول من كافة القــارات، الدول التالية: 
لبنان، البوســنة والهرسك، قربص، استونيا، 
فرنســا، الغابون، بريطانيا، اليونان، الصني، 
ليتوانيا، فلســطني،  الكويت،  ايرلندا، االردن، 

سوريا وتركيا.
وســيحرضالبطولة العديد من املســؤولني 
الدوليني وعىل رأسهم رئيس االتحاد اآلسيوي 

العنزي واعضاء مجلس ادارة االتحاد القاري.

وسيشارك لبنان ضمن بعثة من أكرث من 30 
العب والعبة يتدربون بكثافة وبصورة يومية 
وسيحاولون حصد ميداليات »ملّونة« يف هذا 

االستحقاق القاري الكبر.
وســبق لالتحاد اللبناين ان استضاف يف 
نهاية العام الفائت بطولة آســيا يف الجودو 
للناشئني والناشئات وبطولة آسيا يف السامبو 
يف الربيــع الفائت وكانتا ناجحني عىل كافة 
األصعدة باعرتاف املسؤولني الدوليني خاصة أن 
لبنان حصد العديد من امليداليات امللونة وأثبت 

العبو والعبات وطن األرز »علو كعبهم«.
واكتمــل أمس الجمعة وصول املســؤولني 
وبعثات الدول املشاركة وأنهى االتحاد اللبناين 
تحضراته النطالق البطولة عرب لجانه العاملة 

الستضافة االستحقاق الهام.

بوسرت البطولة

لرئيس ــاً  ــب ــائ ن قـــبـــاوي  الــلــبــنــانــي  ــخــاب  ــت  إن
ــواي تـــاي ــمـ ــلـ ــط لـ ــوسـ ــتـ ــاد الـــبـــحـــر املـ ــ ــح ــ إت

أنتخب اللبناين الغراند ماسرت سامي قبالوي 
نائب رئيس اللجنــة األوملبية اللبنانية رئيس 
اإلتحاد اللبناين للمواي تاي نائباً ثانياً لرئيس 
إتحاد البحر األبيض املتوسط للعبة املواي الذي 
تأســس عىل هامش بطولة إنطاليا الدولية 
للمــواي تاي وذلك بطلــب ودعم من اإلتحاد 
الدويل للمواي تاي خالل الجمعية العمومية 
التي حرضها ممثيل 13 دولة مؤسســة وقد 
فاز برئاســة اإلتحاد اإليطايل دافيد كارلوت 
والفرنيس نادير علــويش نائباً أوالً للرئيس  
واملغــريب إدرييس بو زيادي عبــد الله نائباً 
ثالثاً وكل من السادة: غوسافو لونا )إسبانيا( 
لوانيــس بابا دوبولوس )اليونان( محمد عبد 

اللطيف )مــرص( أعضاء يف املكتب التنفيذي 
وسّمي الرتيك حسن يلدز أميناً عاماً.

أعضاء املكتب التنفيذي لإلتحاد

 مونديـــال العـــرب: قطـــر خـــارج املنافســـة رســـمياً وتعـــادل إيجابـــي بيـــن هولنـــدا واالكـــوادور و3 نقـــاط ثمينـــة اليران على حســـاب ويلز
اليـــوم: تونـــس - اســـتراليا )12.00( وبولنـــدا - الســـعودية )15.00( وفرنســـا - الدنمـــارك )18.00( واألرجنتيـــن - املكســـيك )21.00(

خرج منتخب قطر املضيــف من الدور األول ملونديال 2022 
لكــرة القدم، بعدما ُمني بخســارة ثانية توالياً وهذه املرة أمام 
السنغال 1 3، ضمن منافسات املجموعة األوىل.  وحسم مصر 

»العّنايب« بعدما تعادلت هولندا مع اإلكوادور.
وســّجل بوالي ديا )41( وفامارا دييديو )48( وبامبا ديينغ 
)84( أهداف السنغال، فيا كان أول هدف لقطر يف تاريخ كأس 

العامل من نصيب محمد مونتاري )78(.
وتلعــب قطر يف الجولــة الثالثة واألخــرة أمام املنتخب 

الهولندي الثالثاء املقبل.
وباتت قطر خامس دولة مضيفة تخرس مباراتني توالياً بعد 
إســبانيا )1982(، الواليات املتحدة )1994(، كوريا الجنوبية 

)2002(، والربازيل )2014(.

{ هولندا - االكوادور {
وضمن املجموعة األوىل أيضاً، سقط منتخب هولندا يف فخ 

التعادل أمام اإلكوادر بهدف لكل منها.
تقدمــت الطواحني الهولندية بهدف مبكر يف الدقيقة 6 عرب 
كودي جاكبو، فيا عادل إينر فالنسيا النتيجة لإلكوادور بعد 

4 دقائق فقط من بداية الشوط الثاين.

{ ايران - ويلز {
أبقــى املنتخب اإليراين  عىل آمالــه ببلوغ مثن نهايئ كأس 
العامل للمرة األوىل يف سادس مشاركة له، وذلك بعد فوز قاتل 

عىل نظره الويلزي 2 صفر يف املجموعة الثانية.
وبدأت ايران مشاركتها الثانية يف النهائيات بخسارة قاسية 
أمام إنكلرتا 2 6، لكنها نجحت يف خطف النقاط الثالث بهدفني 
يف الوقــت بدل الضائع عرب البديل روزبه جشــمي )90+8( 

ورامني رضائيان )90+11(.
ونال الحارس الويلزي واين هينييس البطاقة الحمراء األوىل 

يف النهائيات، وذلك بعد طرده يف أواخر اللقاء.
ورفع الحكم يف بادئ األمر البطاقة الصفراء بوجه الحارس 
الويلــزي بعد اجتياحه املهاجــم اإليراين مهدي طارمي خارج 
منطقة الجزاء، لكنه عاد وطرده بعد االحتكام اىل حكم الفيديو 

املساعد »يف أيه آر« )86(.

{ انكلرتا - الواليات املتحدة {
وضمــن املجموعة الثانية أيضاً، تعادلت انكلرتا مع الواليات 

املتحدة )0-0(.
ورفعت انكلرتا رصيدها اىل 4 نقاط، فيا بات رصيد الواليات 

املتحدة نقطتني.

{ نيار يغيب عن مباراة سويرسا {
ســيغيب النجم الربازييل نيار عن مباراة سويرسا املقّررة 
اإلثنــني املقبــل يف الجولة الثانية من منافســات املجموعة 
السابعة ضمن مونديال قطر لكرة القدم، بسبب إصابته بالتواء 
يف كاحل قدمه اليمنى ضد رصبيا )2 صفر(، بحســب ما أعلن 

طبيب املنتخب رودريغو السار أمس الجمعة.
وقال السار يف فيديو بثه االتحاد الربازييل للعبة إن نيار 
يعاين مــن »إصابة يف الرباط الجانبي« للكاحل، بينا أصيب 

املدافع دانيلو بدوره بالتواء يف الكاحل.
وأضــاف »لن يكون الالعبان متاحــني يف مباراتنا املقبلة، 
لكنها يواصالن عالجها بهدف استعادة خدماتها يف الوقت 

املناسب لخوض بقية البطولة«.
وكان موقع »غلوبو إسبورت« ذكر من جهته أن كال الالعبني 
معرضــني لخطر عدم اللعب مرة أخرى يف الدور األول وميكن 
اســتعادة خدماتها يف مثن النهايئ يف حال تخطت الربازيل 

الدور األول.
وخرج نيــار الخميس من ملعب لوســيل وهو يعرج بعد 
احتــكاك مع نيكوال ميلينكوفيتش. أثارت صور الكاحل األمين 
املتورم مخاوف من حدوث األســوأ، عــىل الرغم من االنتصار 

االفتتاحي املقنع لسيليساو.
وكان السار أكد مساء الخميس إصابة كل من نيار ودانيلو 
بالتواء، لكنه قال إنه يريد انتظار فحوصات جديدة التخاذ قرار 

بشأن مدى خطورة هاتني اإلصابتني.
وبعد املؤمتر الصحايف عقب املباراة، غادر نيار وهو يعرج 
قليــاًل، دون أن يجيب عىل أســئلة الصحافيني، وكان يرتدي 

ســاعات رأس ضخمة عىل رأسه، برفقة أحد أعضاء الجهاز 
الفني.

وقال املدرب تيتي بلهجة حازمة »نحن واثقون من أن نيار 
سيلعب مرة أخرى يف كأس العامل«.

وأصيب نيار ســابقا يف الكاحل األمين يف عام 2019، ما 
أجربه عىل االنسحاب من املشاركة يف مسابقة كوبا أمريكا.

ودخــل نيــار الذي يخوض كأس العــامل للمرة الثالثة يف 
ســن الثالثني، هذه املسابقة يف حالة جيدة بعد بداية صاخبة 

للموسم بقميص ناديه باريس سان جرمان الفرنيس.

   { أملانيا ضد إسبانيا.. املانشافت يبحث

عن النجاة لتجنب الخروج املبكر  {
تواجــه أملانيا احتال الخروج مــن دور املجموعات بكأس 
العــامل لكرة القدم للمرة الثانية عــىل التوايل حني تلعب أمام 
إســبانيا غداً األحد بينا يعمل املدرب هانز فليك لوقت إضايف 
مــن أجل تجهيز العبيه بعد الهزمية املفاجئة 2-1 أمام اليابان 

يف افتتاح مبارياتها يف املجموعة الخامسة.
وعاىن املنتخب األملــاين حامل لقب كأس العامل أربع مرات 
من قبل وودع كأس العامل من دور املجموعات يف 2018 وألول 
مرة منذ أكرث من 80 عاما واآلن يواجه املصر نفسه يف قطر.

وبعد أن تقدمت 1-0 بعدما هيمنت عىل الشوط األول انهارت 
أملانيا بعد االسرتاحة ما سمح لليابان بتسجيل هدفني يف وقت 
متأخر من املباراة بسبب سلسلة من األخطاء الفردية منها خطأ 

من املدافع نيكالس زوله يف الهدف الثاين.
ويف حني إن معظم النقاشــات قبل املباراة ركزت عىل ما إذا 
كان فليك ســيدفع مبهاجم رصيح مثل نيكالس فولكروغ من 
بداية املباراة فإن خط الدفاع األملاين لطاملا كان ســببا للقلق، 
والنتائج األخرة تسلط الضوء عىل الحاجة لتحسن فوري يف 

الخط الخلفي.
واستقبلت شــباك أملانيا ستة أهداف يف آخر أربع مباريات 
دوليــة ويتعني عليها اآلن إيجاد طريقة إليقاف إســبانيا التي 
فازت بســبعة أهداف عىل كوستاريكا يف بداية مسرتها يف 

البطولة.

ومع ذلك فال يتعني عىل العبي أملانيا معالجة أول خسارة أمام 
اليابان يف التاريخ فحسب إذ إنهم أيضا تعرضوا النتقادات يف 
بلدهم بســبب تعاملهم مع قضية شارة دعم املثليني التي تؤيد 
التنــوع، وذلك بعدما هدد االتحــاد الدويل لكرة القدم )الفيفا( 

بفرض عقوبات عىل من يرتدي الشارة.
وتراجعــت أملانيا يف قرارها بارتداء الشــارة عىل الرغم من 

الوعود باللعب بها قبل 48 ساعة من مباراة اليابان.
وعــىل الجانب اآلخر فإن إســبانيا مل يكن تحت أي نوع من 

الضغط الذي تعرضت له أملانيا.
وبعد سنوات من ترشيحها الدائم للفوز بألقاب دخلت إسبانيا 
البطولــة بأعباء أقل تحت قيادة املدرب لويس إنرييك وحققت 

أرقاما قياسية بالفعل.
فأصبح جايف العب برشــلونة البالغ عمره 18 عاما أصغر 
العب يســجل إلسبانيا يف تاريخ كأس العامل وأصغر من سجل 
يف البطولــة ككل منذ الربازيــيل العظيم بيليه يف عام 1958 
وذلك بعدما هز شباك كوستاريكا يف االنتصار بسبعة أهداف.

ومل تكن إسبانيا من بني الفرق القليلة املرشحة للفوز باللقب 
قبــل بداية البطولة والتي ضمت الربازيل واألرجنتني وفرنســا 
وآخرين، لكن انتصارها عىل كوستاريكا سيحفزها عىل تحقيق 
املزيد. وبالنســبة للتشكيلة ضد أملانيا فقد وعد املدرب إنرييك 

بإجراء تغيرات.
وقال عن ذلك: »ال أعلم من ســيلعب، لكني بالتأكيد لن أدفع 

بنفس التشكيلة )التي لعبت ضد كوستاريكا(«.
وأضاف: »لن نلعب سبع مباريات بنفس التشكيلة. بالتأكيد 

سنجري تغيرات«.

{ برنامج مباريات اليوم بتوقيت بروت {
ويف ما ييل برنامج مباريات اليوم السبت بتوقيت بروت:

تونس - اسرتاليا )الساعة 12.00 - ملعب الجنوب(
بولندا - السعودية )الساعة 15.00 - ملعب املدينة التعليمية(

فرنسا - الدمنارك )الساعة 18.00 - ملعب 974(
األرجنتني - املكسيك )الساعة 21.00 - ملعب لوسيل(



1ـ ريفون، إسم، أمّيز
2ـ نرصي شمس الدين

3ـ أرّي، مينت، الدين
4ـ عاند، نسيم، لش

5ـ يل، حبيب السعد، ُحسن
6ـ لوكسمبورغ، أوروبا

7ـ احر، ليل، ضامن، أوسلو
8ـ يتقن، يورو، املنفى

9ـ جامد، االن، هاوي، نتّك

10ـ نّب، رم، هن، نارا، ما

قفار،  توفيق،  توفيق  11ـ 

نم

12ـ يانسون، وديع، قريبي

13ـ نبه، لجني، بيته، بولس
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 عموديا: 

 عموديا:

من خمسة حروف:    االبراج 

 عاصمة أوروبية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  يوسف إدريس 

اخترب معلوماتك

1ـ جزيرة يف سوريا. 

2ـ بلدة يف قضاء جزين. 

باألجنبيــة،  نعــم  3ـ 

جامعة. 

4ـ َجْمع واقتناء املال. 

5ـ عملة عربية. 

1ـ يُحتَفل بها. 

2ـ كاتِبي. 

3ـ مــن الطيور، مأوى 

الدجاج. 

4ـ لجأنا إىل. 

5ـ صوت الطبل. 

صحايف وشاعر وإذاعّي مرصي راحل. لّقب بـِ شاعر 

الكرنك. نظم العديد مــن القصائد بالفصحى والعامية 

للعديد من املطربني واملطربات.

إسمه مؤلف من مثانية حروف. إذا جمعت:

3+8+1+3+8- مدينة يف الواليات املتحدة. 

2+8+5+1- مدينة فلسطينية.

5+8+1+6- ماركة سيارات. 

6+5+1+7- من الفواكه. 

3+4+7- أحسَن الثناء عىل. 

6+1+3- كامل وناجز. 

7+4- فاِصل.

1ـ ما إســم الفيلم الذي غّنى فيــه الفنان وليد توفيق 
أغنية عىل كوبري ســّته اكتوبــر، التي هي من ألحانه، 

وكلامت الشاعر محمد املرزوقي؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما إســم املطربة املرصيــة التي توفيت عام 1975 
صاحبة أغنية يا ريت زمانك وزماين التي إشــتهرت جدا 

يف ثالثينيات القرن املايض؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ ما إســم األغنية التي هي من كلامت الشاعر أحمد 
رامي وغناء السيدة أم كلثوم، ُقّدمت العام 1956 ويغنيها 

أيضا سّيد مكّاوي بصوته؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما االسم اآلخر الذي يُعرف به أيضا مطار فيوميتشينو 
يف روما بإيطاليا؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــ
5ـ ما إســم الجزر التي يقع فيها مطار فيالنا الدويل 
الذي يُعرف أيضا بإســم مطار مالِيه الدويل، وكان يسّمى 

سابقا مطار إبراهيم نارص الدويل؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ يف أية مدينة إيطالية يقع مطار لويجي ريدولفي، 
والذي يُعرف أيضا بإسم فوريل؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــ
7ـ يف أية دولة يف أمريكا الجنوبية يقع مطار أبولو؟

ـــــــــــــــــــــــــــــ
8ـ  يف أية دولة عربية يقع مطار إبن بطّوطة الدويل؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــ
9ـ ما إســم الُجزر التي تقع يف جنوب املحيط الهادي، 

ويوجد فيها مطار سافو سافو؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ رنا، األرجنتني
2ـ يرصع، وج، أبواب

3ـ فريال كريم، فّنه
4ـ وي، نيس، تدريس
5ـ نشيد، ملق، مقَول

6ـ م م، حّبينا، تنّج
7ـ إستنبول، لهو

8ـ سان سري، يأنفون
9ـ مل، يبغضون، يد

10ـ داما، آر، نقيب
11ـ ايل، الموها، عي

12ـ مندلسون، أرق
13ـ يشعر، أوافقه
14ـ زين، دوايل، ار

15ـ بوم، مريب
16ـ حاسننا، بو

17ـ لفت، نيل
18ـ نجوى كرم

؟ من هو
من هي؟

1ـ روايئ فرنيس راحل، حّر 

الظهرية. 

الثاين لالعب كرة  2ـ االسم 

بريطاين، من الطيور. 

3ـ نشّك باألمر، ِغَنى، حيوان 

معروف.

4ـ ميامر، ابتداع واخرتاع. 

5ـ الدراهم النقدية، يرتجف 
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منخفض باألجنبية. 
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 . لشخصية ا

أنــت تبالغ كثريا يف غريتك عىل من تحّب 
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مشاكلك. 

تجد اليوم عالجا لوضع شائك فتبادر اىل 

التنفيذ بقوة. ســتحقق مكاســب كبرية اذا 

حاولت انتهاز الفــرص الثمينة. لقد مىض 
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مشــكلة يف الوقت الحايل. عليك االعرتاف 

بحقيقة مشــاعرك فالطــرف اآلخر يكن لك 

ذاتها.  العاطفة 

تســتطيع أن تتجاوز بعض املخاوف، مام 

يعزز لديك التفكري الواعي يف مجال األعامل 

والحــب، ولكن األمــور العملية يف ركود، 
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)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

وهنا سيكون للرئيس بري دور بارز يف شهر شباط املقبل حيث 
سيعمل عىل طرح اسم توافقي بعد ان يطلب من ميشال معوض 
وســليامن فرنجية سحب ترشــيحيهام لرئاسة الجمهورية، 
وفقا لهذه االوســاط السياسية.  وتعترب االوساط ان فرنجية 
ســيكون غاضبا جدا ولن يقبل هذا الطرح، وسيكون حزب الله 

مع مرشح توافقي دون ان يعلن عن دعم الوزير فرنجية.

{ جهة دولية تستغل الشغور الرئايس

 لتطويق حزب الله {
وعلمت الديار من مصادر ديبلوماســية ان هناك جهة دولية 
تستغل الشغور الرئايس للتضييق عىل حزب الله حيث تعترب انه 
كلام طال الفراغ الرئايس تسارع االنهيار وسقطت املؤسسات 
وتدهورت االحوال عىل كل املســتويات. وعليه، ميكنها فرض 
رشوطها يف الداخل اللبناين بدءا من ايصال رئيس للجمهورية 
يكون خاضعا لها وصوال اىل تغيريات يف تركيبته السياسية.

{ ال تطور عىل صعيد

 االستحقاق الرئايس داخليا {
حتى اللحظة، ال تطور رئاسيا امنا موقف رئيس التيار الوطني 
الحر جربان باســيل ورفضه لوصول الوزير الســابق سليامن 
فرنجية رئيســا للجمهورية، عزز حظوظ قائد الجيش جوزاف 
عون وان كان باســيل مل يتوقع هــذه النتائج. بيد ان حظوظ 
قائد الجيش ليســت معدومة كام فرس البعض من خالل كلمة 
امني عام حزب الله ان الســيد حســن نرصالله وضع فيتو عىل 

جوزاف عون، بل يتبني ان املقاومة لن تستعمل الفيتو عىل اي 
فريق لبناين. 

امــا خالف حزب اللــه  مع »الوطني الحر« لعدم دعم االخري 
ترشيح فرنجية فلن يؤدي اىل فك التحالف بينهام الن املقاومة 
ال تريد ان تخرس كتلة مســيحية وازنة، ويف الواقع ال ميكنها 

التحالف مع اي حزب مسيحي اخر سوى »الوطني الحر«.
وعليــه، ال تطور بارز داخليا، فاملعارضة غري موحدة وفريق 
8 اذار يعيــش الحالــة ذاتها اىل جانب تصدع كتلة التغيرييني، 
وبالتــايل لن تتمكن اي جهة من ايصال مرشــحها لرئاســة 
الجمهورية. ومبعنى اخر، ان املرشــح املعلن النائب ميشــال 
معوض ميلك حواىل 45 صوتا، والوزير السابق سليامن فرنجية 
ميلــك 50 صوتا واكرث بقليل حيــث يدعم حزب الله مع حركة 
امل فرنجية دون االعالن عن ترشــيحه يف حني ال يزال التيار 
الوطني الحر رافضا لوصول فرنجية اىل قرص بعبدا. من جانبه، 
يريد  سليامن فرنجية ان ينتقل من لقب وزير سابق اىل رئاسة 
الجمهوريــة مبارشة دون اعالن ترشــيحه والتصويت عليه، 
وهكذا تعمل جبهة املامنعة واملؤيدون لفرنجية عىل التصويت 
باوراق بيضاء. مع العلم ان خمسني صوتا قد ترتفع اىل ستني 
نائبــا، لكن ال يبدو ان الثنايئ الشــيعي يخوض معركة الوزير 
فرنجية بزخم كبري بل يكتفي  بدعمه. ويذكر ان الوزير فرنجية 
اعلن انه مرشح وفاقي منفتح عىل الجميع، لكن الصورة تظهر 
ان فرنجية هو مرشح  جبهة املامنعة يف حني املعارضة تتبنى 
ترشيح معوض. وبالتايل فان الحديث عن مرشح توافقي يلغي 

ترشيح النائب معوض وفرنجية.

{ بكريك وحزب الله {
عــاد اىل الواجهة ملف العالقة بني حــزب الله والبطريرك 

املاروين بشــارة الراعي يف االيام املاضية مع تأكيد البطريرك 
الراعي نفســه، ويف حديث متلفز منذ نحو اســبوعني، وجود 
تواصل بني الطرفني، كام كشف احد نواب حزب الله وجود هذا 

التواصل.
ومنذ ايام كانت »الديار« الســباقة يف الكشف عن وثيقة او 
ورقة عمل يعمل عليها الجانبان، وتتضمن امللفات السياســية 

والخالفية الراهنة، باالضافة اىل ملف رئاسة الجمهورية.
وتكشــف »الديار« اليوم وبعد ترسيب خرب لقاء مســؤول 
لجنة التواصل املسيحي يف حزب الله الحاج ابو سعيد الخنسا 
واملسؤول االعالمي يف الرصح البطريريك املحامي وليد غياض 
يف منــزل النائب فريد هيكل الخازن، ان التواصل يف ما خص 
الورقة املشــركة ووضع املالحظات املتبادلة عليها يحصل بني 

الخنسا وغياض ومنذ اكرث من شهرين.
وتؤكد املعلومــات ان ال مواعيد محددة لنضوج هذه الورقة 
واعالنها، كام مل يقدم حزب الله اســم اي مرشح للرئاسة اىل 
بكــريك وان البحث يدور يف املواصفات وليس يف شــخص 

الرئيس وهويته.

{ القوات اللبنانية: »نريد رئيسا انقاذيا

 وليس اي رئيس« {
بدورهــا، قالت مصادر القوات اللبنانيــة للديار ان القوات 
وضعــت خارطــة طريق لالنتخابات الرئاســية وال تعني لها 
االخرية اســتبدال رئيس باخر، بــل االهم ايصال رئيس انقاذي 
الن لبنان بحاجة ملن يسعفه يف ازمته الخطرة ويعيد عالقات 
جيدة مع العامل العريب. وتعترب القوات انه اذا مل ينتخب رئيس 
انقاذي، فهذا يعني االستمرار يف العزلة ويف االنهيار والفشل.

واكدت القوات اللبنانية انها ســتكون يف صفوف املعارضة 
اذا انتخب رئيس عاجز عن تحسني الوضع اللبناين. ولن تكون 
القوات رشيكة مع فريق ســيايس يواصل اعتامد السياســة 

نفسها وهي سياسة االنهيار.

{ الحزب التقدمي االشرايك: التواصل مستمر 
مع بري وميقايت حتى انضاج امللف الرئايس {

مــن جهتها، قالت مصادر يف الحزب التقدمي االشــرايك 
للديــار ان الحــوارات الثنائية حصلت بعد ان زارت بعض الكتل 
النيابية رئيس كتلة اللقــاء الدميوقراطي تيمور جنبالط وتم 
بحث امللف الرئايس. واضافت ان التواصل مســتمر مع الرئيس 
نبيه بري والرئيس نجيب ميقايت ومع حزب الله بشــكل معني، 
لكــن االمور مل تنضج حتى اللحظة بني االطراف السياســية 
اللبنانية. ووصفت مصادر التقدمي االشرايك ان كل اللقاءات 
التي حصلت يف اطار االســتحقاق الرئايس ظلت بعيدة عن اي 

خطوة عملية ترجم فعليا عىل ارض الواقع.

{ 10 ساعات كهرباء؟ {
 يف هــذا الوقت الضائع، كشــفت مصــادر مطلعة للديار 
انه  ســيتم  تحســني االوضاع عىل مستوى الكهرباء حيث ان 
مؤسســة كهرباء لبنان ستتمكن من اعطاء 10 ساعات طاقة 
يف اليــوم الواحد للمواطنني. وللمرة الثانية خالل اســبوعني 
التقى الرئيســان نبيه بري ونجيب ميقايت، وكان البحث، وفق 
معلومــات »الديار«، يف ملــف الكهرباء ومتويلها من مرصف 
لبنان وفق منصة »ًصريفة«، وكذلك طرح العديد من املشــاريع 
املجلسية واقرار القوانني امللحة وال سيام »الكابيتال كونرول« 

قبل نهاية العام.

حرس الحدود يف الضفة الغربية املحتلة. كام ستسند إىل حزب 
بن غفري وزارة تطوير الجليل والنقب، وســتوكل للوزارة أيضا 
صالحيات تســوية وضع املستوطنات العشوائية يف الضفة، 
وسيحصل حزب العظمة اليهودية أيضا عىل رئاسة لجنة األمن 

الداخيل بالكنيست )الربملان( ونائب وزير االقتصاد.

{ املستوطنات العشوائية {
وكان إيتــامر بــن غفري قد توصل إىل اتفــاق مبديئ حول 
الخطوط العريضة للحكومة الجديدة تضمنت تسوية الوضع 
القانوين لـ 65 بؤرة استيطانية عشوائية يف الضفة الغربية، 
وتسوية الوضع القانوين ملدرسة دينية يف مستوطنة حوش 
التي تم إجالء املســتوطنني منها عام 2005، فضال عن إقامة 
مدرســة دينية يف البؤرة االســتيطانية أفيتار عىل جبل أبو 

صبيح جنوب مدينة نابلس.

وتصدر حزب نتنياهو االنتخابات الربملانية التي أجريت يف األول 
من ترشين الثاين الحايل، وهو يسعى لتشكيل حكومة ميينية، 
يقول مراقبون إنها ســتكون األكرث تشددا يف تاريخ »إرسائيل«. 
وكان نتنياهو يسعى إىل تشكيل حكومة جديدة برسعة، ولكن 
ظهــرت خالفات بينه وبني حــزب الصهيونية الدينية بزعامة 
بتسلئيل ســموتريتش، إذ طالب نواب الحزب األخري بأن يتوىل 
سموتريتش منصب وزير الدفاع. وسبق لنتنياهو أن رصح قبل 
إجراء االنتخابات بأنه يف حال فوز الليكود سيحتفظ بالحقائب 
الثــالث الكربى وهي الدفاع واملالية والخارجية.يف غضون ذلك 
أعلن الرئيس الســابق لهيئة االســتخبارات اإلرسائيلية اللواء 
احتياط تامري هيــامن، أن هناك مؤرشات واضحة عىل اندالع 
انتفاضة فلســطينية ثالثة.وقال هيــامن: »املؤرشات تظهر 
لألعني وال ميكن التغايض عنها، إنها تزيد من احتامالت نشوب 

انتفاضة فلسطينية ثالثة ذات مميزات مل يسبق لها مثيل«.
 وأشــار هيامن إىل أن »الساحة الفلسطينية تزداد اشتعاال 
أكرث مام يتصوره السواد األعظم من الجمهور«، مشددا عىل أنه 

»يجــب التعامل مع العمليات اإلرهابية التي وقعت يف القدس، 
وكذلك عملية اختطاف جثة تريان بريو، عىل أنها مؤرشات تدل 

عىل احتامل انفجار هائل لألوضاع يف املدى املتوسط«.
وكشــفت معلقة الشــؤون السياســية يف قنــاة »كان« 
اإلرسائيلية غييل كوهني، أن القيادة األمنية اإلرسائيلية »قلقة 
جدا« مــن الوضع القابل لالنفجار داخل املدن الفلســطينية 
.وذكرت وسائل اإلعالم، نقال عن مصدر مطلع عىل االجتامعات 
بني كبار املسؤولني اإلرسائيليني ورئيسة قسم الرشق األوسط 
يف وزارة الخارجية األمريكية باربرا ليف، أن األمريكيني قلقون 
جدا مام يحدث يف الضفة الغربية، ويخشون حدوث تصعيد.

{ خرق ايراين {
عىل صعيــد آخر نرشت مجموعات إيرانيــة مقطع فيديو 
قالوا إنه يصور هجوما بعبوة ناسفة وقع األربعاء يف القدس 
املحتلــة، وأدى مــع هجوم آخر متزامــن إىل مقتل إرسائييل 

وإصابة 19 آخرين بجروح، وفق ما ذكرت وكالة األناضول.
ونرشت مجموعــة القراصنة اإليرانية املعروفة »مبوظفي 

موىس« املقاطع املفرضة للهجوم باســتخدام عبوة ناسفة. 
وكتبت املجموعة عىل حســابها يف تليغرام »ســتدفعون مثن 
أي دماء تســفك، لن تنعموا بأي سالم أو رفاهية يف األرايض 
الفلسطينية املحتلة«.وأضافت: »نحن سنحدد نهايتكم )..( قمنا 

بتهيئة القرص الصلب للكامريات من أجلكم«، دون تفاصيل.
وكانــت هيئة البث اإلرسائيلية أشــارت الليلة املاضية إىل أن 
جهــاز األمن ال يزال ال يعــرف َمن نفذ الهجوم وإىل أي منظمة 
ينتمون، كام مل تتنبَّ أي جهة املسؤولية عنه. وأشارت الهيئة إىل 
أن كلامت مجموعة القراصنة عن »تهيئة القرص الصلب« رمبا 
تشــري إىل منع الوصول إىل اللقطات. وليس من الواضح كيف 
حصلت مجموعة القراصنة اإليرانية عىل املَشاهد، يف حني قالت 
هيئة البث اإلرسائيلية ، إن جهاز األمن العام »الشاباك« يحقق يف 
األمر.ولفتت إىل أن بلدية القدس الغربية أشارت يف ردها إىل أن 

»الفيديو الذي تم توزيعه مل يتم تصويره بكامرياتنا«.
وكانــت مجموعــة القراصنة ذاتها قد أعلنت يف الســابق 

مسؤوليتها عن تفعيل أجهزة اإلنذار يف إيالت والقدس.

بقتلة النســاء واألطفال، وقال إن »الذين يدعمون 

التنظيامت اإلرهابيــة التي تريق الدماء يف بالدنا 

وتقتل النساء واألطفال، هم رشكاء يف إراقة الدماء 

والوحشــية التي تحصل والجرائم التي ترتكب ضد 

اإلنســانية«.وأضاف »إذا مل نحاسب قتلة النساء 

واألطفال، فهذا يعني أننا مل نقم مبســؤوليتنا يف 

إدارة البالد، ومل نؤد أبسط واجباتنا اإلنسانية أيضا«.

{ عملية مستمرة {
من جهته، أكد وزير الدفاع الريك خلويص أكار 

أن العملية العسكرية مستمرة يف الغارات الجوية 

والقصــف املدفعي وأنه تم قتل 326 »إرهابيا« حتى 

اآلن، وفق تعبــريه. وأضاف أكار أن القوات الركية 
ستقوم بكل ما يلزم للقضاء عىل اإلرهاب وضامن 
أمن تركيا ومواطنيهــا وحدودها، ونفى أن تكون 
القوات الركية قد اســتهدفت املدنيني أو استهدفت 
نقاطا تابعة لقوات التحالف بقيادة الواليات املتحدة 

خالل تنفيذ العمليات العسكرية شاميل سوريا.
وستشمل املنطقة األمنية التي يريدها أردوغان 
-بحكم األمر الواقع- مدينة عني العرب )كوباين كام 
يسميها األكراد( التي انتزعتها ما تسمى قوات سوريا 
الدميوقراطية )قســد( من مسلحي تنظيم الدولة 
اإلســالمية عام 2015 بدعم من الواليات املتحدة، 
وتهيمن عىل هذه القوات وحدات حامية الشــعب 
الكردية. وعني العــرب هي آخر منطقة تفلت من 
سيطرة الجيش الريك، املنترش منذ عام 2019 عىل 

طول الحدود يف األرايض السورية، وتقول أنقرة إن 
الهجوم الذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص وجرح 81 
آخرين يف وسط إسطنبول مؤخرا -يوم 13 ترشين 
الثاين الجاري- تم التخطيط له يف عني العرب، وهو 

ما نفته الوحدات الكردية.

{ اعتقاالت {
عىل صعيد آخر، ذكرت وكالة األناضول أن قوات 
مكافحة اإلرهاب الركية اعتقلت 27 شــخصا يف 
واليتي مرسني وغازي عنتاب جنويب تركيا، يشتبه 
يف انتامئهــم إىل حزب العامل الكردســتاين، وما 

تعرف بوحدات حامية الشعب الكردية.
ويف إســطنبول، قالت الســلطات األمنية إنها 
أوقفت 18 مشــتبها فيه يف عملية عىل تنظيمي 

الدولة اإلسالمية والقاعدة.

اتهمت السلطات األوكرانية الجيش الرويس بشن موجة قصف 
صاروخية جديدة اســتهدفت مقاطعات خريسون وزاباروجيا 
وميكواليف )جنوب( ودنيربو )وسط(، ويف حني عززت القوات 
الروسية دفاعاتها الجوية يف شبه جزيرة القرم، أكد حلف الناتو 

استحالة حدوث سالم إذا انترصت موسكو يف الحرب.
وأفادت معلومات صحافية عن اســتمرار القتال بني القوات 
األوكرانية والروســية عىل طريف نهر دنيربو يف خريســون 

جنويب أوكرانيا.
من جانبه، قال الجيش األوكراين إن قواته تقصف بشكل مكثف 
مواقع متركز الروس عىل نهر دنيربو، مضيفا أن روسيا قصفت 

مقاطعة خريسون أكرث من 17 مرة خالل الساعات املاضية.
وقال الحاكم األوكراين لخريسون ياروسالف يانوشيفيتش 
إن املدينة، التي استعادتها القوات األوكرانية يف اآلونة األخرية، 
تعرضت للقصف باملدفعية وقاذفــات الصواريخ، مام أدى اىل 
مقتل 7 أشــخاص وإصابة نحو 20 شــخصا بجروح واشتعال 

النريان يف مبنى شاهق.
ويف الجانب اآلخر، أعلن ألكسندر مالكيفيتش مستشار حاكم 
منطقة خريســون املوايل لروســيا ، أن قوات األمن األوكرانية 
أعدمت ما ال يقل عن 100 مدين دون محاكمة يف خريســون، 

وأن نحو 200 آخرين يف عداد املفقودين.
يف غضــون ذلك، قال الجيش األوكراين إن روســيا قصفت 
محطات املياه وخزاناتها يف ميكواليف مام تسبب يف قطع املياه 
عن أغلب مناطق املقاطعة. وأضاف أن القوات الروسية استهدفت 

مدينة نيكوبول يف مقاطعة دنيربو بأكرث من 70 قذيفة.
كام شنت القوات الروسية هجوما صاروخيا صباح الجمعة 
عىل ضواحي مدينة زاباروجيا، حسبام ذكر أولكسندر ستاروخ، 

رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية يف املدينة.

{ معارك دونيتسك {
ويف ســياق متصل، أفادت سلطات دونيتسك املوالية لروسيا 
يف رشق أوكرانيا مبقتل مدين وجرح آخر، جراء قصف أوكراين 
عــىل مناطق يف املقاطعــة .وأوضحــت أن القصف بلغ حي 
فوروشيلوفســي وسط دونيتســك، و3 أحياء شامل وغرب 
املدينة، إضافة اىل مدن ماكييفكا وغورلوفكا وياســينوفاتايا 
.وأضافــت أن القوات األوكرانية قصفت هذه املناطق بأكرث من 

220 قذيفة خالل الساعات الـ24 املاضية.
يف املقابــل، قالت قيــادة األركان األوكرانية إن قواتها صدت 

8 محاوالت روســية للتقدم يف مقاطعة دونيتسك، كام قتلت 
يف مقاطعة لوغانسك املجاورة نحو 50 جنديا روسيا، وأصابت 
50 آخرين يف اســتهداف مســتودع للذخرية. وأضافت األركان 
األوكرانية أن املستشــفيات يف دونيتسك تلقت تعليامت بإزالة 
وثائق قتىل منتسبي رشكة »فاغرن«، وبعدم إجراء فحص جنايئ 

لجثثهم.
من جانبه، أكد حاكم دونيتسك األوكراين مقتل مدنيني وإصابة 
3 آخرين، يف قصف رويس للعديد من املدن والبلدات يف املقاطعة 

خالل الساعات املاضية.

{ تحركات يف القرم {
ويف شبه جزيرة القرم، نقل عن وكالة تاس أن القوات الروسية 
فعلت منظومات الدفاعات الجوية يف مدينة أرميانسك.وتعرضت 
املواقع العسكرية الروسية وبعض محطات الكهرباء والجسور 
النفجارات وغارات بطائرة مســرية خالل األشهر املاضية. ومل 
تعلن كييف مســؤوليتها بشكل رصيح عن هذه العمليات لكنها 

رحبت بها.
بدورها، نرشت قناة أوكرانية مشاهد لقافلة عسكرية روسية 
تعرب جرسا يف شــبه جزيرة القرم . وأكد شهود عيان -بحسب 
القناة- أن العديد من الشاحنات العسكرية الروسية تحركت يف 
األيام األخرية عرب مضيق »كريتش«، يف الوقت الذي ال تزال فيه 

حركة نقل البضائع املدنية محظورة عىل جرس كريتش.

{ »فالدميري أجبنا«
وامــس أكد الرئيس الــرويس فالدميري بوتني خالل لقاء مع 
أمهات جنود منترشين يف أوكرانيا- أنه »يشــاطر أمل« اللوايت 
خرسن أبناءهن، داعيا إىل عدم تصديق »األكاذيب« حول الهجوم 
العسكري . وقال بوتني ألمهات الجنود »أريد أن تعرفن أنني -أنا 
شخصيا- وكل قادة البلد نشاطر هذا األمل. نعرف أن ال يشء ميكن 
أن يعوض  خسارة ابن ». وأضاف أن »الحياة أكرث تعقيدا مام نراه 
عىل التلفزيون أو عىل اإلنرنت )…( فثّمة الكثري من األكاذيب«.

{ األمم املتحدة
قال مفوض األمم املتحدة الســامي لحقوق اإلنسان، فولكر 
تورك، إن الرضبات الروســية عىل البنية التحتية األساسية يف 
أوكرانيــا منذ ترشين األول أودت بحياة ما ال يقل عن 77 مدنيا، 

فضال عن التسبب يف معاناة شديدة للماليني.
وقال تــورك -يف بيان- »املاليني يواجهون معاناة شــديدة 

وظروفا معيشــية مروعة جراء هذه الرضبات«، مشريا إىل أن 
هذا »ميثل مشــاكل خطرية مبوجب القانون اإلنساين الدويل، 
الذي يتطلب وجود ســبب عسكري واضح ومبارش لكل موقع 

يتم استهدافه«.
ويف البيان نفســه، قال إن التحليل األويل الذي أجرته األمم 
املتحدة ملقاطع مصورة يبدو أنها تظهر جنودا أوكرانيني يعدمون 
أرسى حرب روســا يشــري إىل أنه »من املرجــح جدا أن تكون 

حقيقية«.

{ تصورات الناتو {
مــن جانبه، قال األمني العام لحلف شــامل األطليس )ناتو( 
ينس ســتولتنربغ إنه لن يكون هناك ســالم دائم إذا انترصت 
روســيا يف حربها عىل أوكرانيا.وأضاف -خالل مؤمتر صحفي 
يف بروكســل- أن الحرب عىل أوكرانيا كشفت عن تبعية أوروبا 
للغاز الرويس وأنه ينبغي تفادي ذلك مع دول استبدادية أخرى، 
حسب وصفه، مشريا اىل إن فكرة إرسال منظومات دفاع جوي 
من طراز »باتريوت« إىل أوكرانيا كانت معروضة عىل وارســو، 
وإن القرار يجب أن توافق عليه دول محددة ويخضع ملشــاورات 

بني أعضاء الحلف.
وأضاف ســتولتنربغ -يف مؤمتر صحفي يف بروكســل قبل 
اجتامع وزراء خارجية دول حلف الناتو يف بوخارست األسبوع 
املقبل- أن الناتو ســيواصل دعمه لكييف مهام استغرق ذلك من 
وقت، مؤكدا أن دعم أوكرانيا هو أفضل سبيل لتحقيق حل سلمي 
للحرب، مؤكدا أن الحلفاء يقدمون دعام عسكريا وغري عسكري 
ألوكرانيا بشكل غري مسبوق، وأنه سيطلب املزيد من هذا الدعم 
لكييف خالل اجتامع وزراء خارجية الحلف يف رومانيا، األسبوع 

املقبل.
وشدد األمني العام للناتو عىل أن الحلف سيبدي رد فعل حيال 
أي هجوم أو موقف عدواين رويس ضد الســويد أو فنلندا.ولفت 
ستولتنربغ إىل أن برملانات 28 دولة عضو يف الناتو صادقت عىل 
عضوية البلدين )السويد وفنلندا(، وتتبقى مصادقة برملاين تركيا 
واملجر. وأكد ستولتنربغ أهمية مساعدة أوكرانيا يف االنتقال نحو 
منظومة التسليح الغربية، ال سيام أن روسيا والصني تعمالن معا 
عىل تعزيز ترسانتهام العسكرية ومن بينها األسلحة النووية.

{ وزير الخارجية الربيطاين يف كييف {
وقد كشف وزير الخارجية الربيطاين جيمس كليفريل النقاب 

عن مساعدات إضافية ألوكرانيا مباليني الجنيهات اإلسرلينية، 
وذلك خالل زيارة إىل كييف ، يف وقت تكافح فيه البالد بســبب 
رضبات جوية روسية عىل بنية تحتية حيوية مع حلول فصل 
الشتاء. ودان كليفريل، الذي التقى بالرئيس األوكراين فولودميري 
زيلينسي ووزير الخارجية دميرو كوليبا، روسيا الستهدافها 
املدنيني واملستشفيات والبنية التحتية للطاقة يف الهجامت التي 

تسببت يف انقطاع التيار الكهربايئ أليام يف العاصمة.
وقال »مع حلول فصل الشــتاء، تواصل روسيا محاولة كرس 
عزميــة أوكرانيا عن طريق هجامتها الوحشــية عىل املدنيني 

واملستشفيات والبنية التحتية للطاقة، لكن روسيا ستفشل«.
وخالل زيارته ، أعلن كليفريل خصوصا تســليم أوكرانيا 24 
سيارة إســعاف إضافية و3 ماليني جنيه إسرليني للمساعدة 
يف إعادة بناء املنشآت املدمرة. ونقل بيان للحكومة الربيطانية 
عن كليفريل قوله إن »اململكة املتحدة تقف إىل جانب أوكرانيا«، 
وأكــد أن ذلك الدعم ليس بالكلامت بل هو حقيقة موجودة عىل 

أرض الواقع.

{ مصادرة األموال {
ويف ملف العقوبات، نقلت صحيفة وول سريت جورنال عن 
مصادر قولها إن اإلدارة األمريكية تصطدم بعقبات قانونية يف 
ســعيها ملصادرة األصول الروسية املودعة ومنحها ألوكرانيا . 
وأضافت الصحيفة أن املدعني العامني األمريكيني أصدروا مؤخرا 
مذكرات استدعاء للكشف عن أصول روسية مودعة يف الواليات 
املتحدة، متهيدا ملصادرة عقارات وحســابات نقدية وصناديق 

ائتامنية.
وكان مسؤولو وزارة الخزانة األمريكية قد حذروا يف السابق 
من خطوة غري مسبوقة قد تثني البنوك املركزية األجنبية األخرى 

عن إبقاء أصولها يف الواليات املتحدة.
يف املقابل، انتقد نائب رئيس مجلس الدوما املحاوالت الغربية 
»الفاشــلة« حتى اآلن ملصادرة األصول الروسية، قبل أن يضيف 
أن ما يحدث مســار خطري من الناحية القانونية، وله عواقب ال 

ميكن التنبؤ بها.
سياســيا، قال وزير الخارجية الربيطاين جيمس كليفريل، 
إن بالده ســتواصل تقديم ما وصفه بالدعم امللموس للدفاع عن 
أوكرانيا. وأضاف خالل لقائه مع نظريه األوكراين دميرو كوليبا 
يف كييــف أن ذلك الدعم ليس بالكلامت بل هو حقيقة موجودة 

عىل أرض الواقع.

قال مندوب روسيا الدائم لدى املنظامت الدولية 
بفيينــا ميخائيل أوليانوف إنــه إذا ُوجدت اإلرادة 
السياســية فمن املمكن اســتكامل املفاوضات 
بشأن استعادة االتفاق النووي اإليراين يف غضون 
يومني، إذ إنه تم االتفاق عىل جميع النقاط تقريبا.

وشكك أوليانوف يف امتالك املشاركني الغربيني 
يف املفاوضات هذه اإلرادة.

ورأى أوليانــوف أن الواليــات املتحدة ترتكب 
خطأ جوهريا بإدراجها مزاعم إمداد إيران روسيا 
بطائرات مســرية يف مفاوضــات »خطة العمل 
الشــاملة املشــركة« الخاصة بربنامج طهران 

النووي.
وأوضــح أوليانوف أنه تــم التوصل لالتفاق 

النــووي عام 2015، ألن كافــة األطراف وقتذاك 
قــررت الركيز فقط عىل القضايا النووية، وعدم 
إدراج موضوعــات خارجيــة يف هــذه العملية 

الصعبة والشاقة.
وحســب تقديــرات الوكالة الدوليــة للطاقة 
الذريــة، فإن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم 
النقي االنشــطاري إىل 62.3 كيلوغراما، ارتفاعا 
من 55.6 كيلوغراما. يشــار إىل أن إيران ال يحق 
لها مبوجب االتفاق النووي املوقع يف 2015، وما 
يجري يف مفاوضــات إحيائه، أن متتلك بالداخل 
أكرث من 202 كيلوغــرام من اليورانيوم املخصب 
بدرجة نقاء 3.67% املسموح بها يف االتفاق لقيام 

إيران بتخصيب اليورانيوم.

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

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكروين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح
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