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ــزو  ــ ــغ ــ »إســـــرائـــــيـــــل« بـــحـــراًالــــحــــشــــيــــش ي
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محمد بلوط

مل تظهــر اية مؤرشات حتى االن تــدل عىل انتخاب رئيس 
الجمهورية قريبا. فاالطراف السياســية الداخلية ال زالت عىل 
متوضعها يف ظل االنقســام الحاد عىل االستحقاق الرئايس 

الذي تعكسه جلسات االنتخاب املتتالية من الجلسة االوىل.
اما عىل صعيد العامــل الخارجي، الذي يعول عليه يف مثل 
هذا االســتحقاق، فان املعطيات املتوافرة حسب مصدر واسع 
االطالع لـ »الديار« تؤكد ان االجواء الخارجية مل تنتقل بعد من 
القول اىل الفعل بسبب ان عنارص القرار الخارجي ناقصة وغري 
مكتملة، باالضافة اىل التعقيدات الداخلية التي تســاهم ايضا 
يف تصعيب مهمة فرنســا التي تتوىل مهمة السعي النتخاب 

الرئيس اللبناين العتيد.

{ التحرك الفرنيس
وموقفا واشنطن والرياض {

واضاف املصدر ان باريس مل تحظ حتى االن بالدعم الواضح 
والكايف لتحســن ظروف مهمتهــا، كام انها مل تحصل ايضا 
عىل مشــاركة سعودية ايجابية رغم االتصاالت واللقاءات بن 
الرئيــس الفرنيس ماكرون وويل العهد الســعودي محمد بن 

سلامن.
ويف املعلومات ان واشــنطن اعطت مساحة لتحرك باريس 
يف شــان االســتحقاق الرئايس اللبناين، لكن عىل عكس ما 
كان متوقعــا بعد االنتخابــات النصفية االمريكية فان االدارة 

االمريكيــة مل تقدم عىل خطوة عملية للتعاون او ملســاعدة 
فرنســا يف مهمتها، مع العلــم ان هناك اجواء عن انها تفتح 

الباب للعمل عىل محور آخر مع كل من قطر والسعودية.
ويف املعلومات، حسب املصدر، ان ماكرون مل يصل بعد اىل 
اقناع الســعودية باالنضامم للتحرك والجهود من اجل انتخاب 

الرئيس اللبناين يف اقرب وقت ممكن.
وكشف عن ان باريس بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية رأت 
ان هناك فرصة مؤاتية لتحقيق هذا االستحقاق لكنها مل تجد 
حامسا من االدارة االمريكية او تجاوبا مبارشا من السعودية، 

كام انها اصطدمت بحجم العقبات والتعقيدات الداخلية.

{ زيارة ماكرون ؟ {

ويف االطــار نفســه علمت الديار ان فكــرة زيارة الرئيس 
ماكرون للبنان عشــية امليالد وراس الســنة لتفقد ومعايدة 
القوات الفرنسية العاملة يف اطار قوات اليونيفيل يف الجنوب 
طرحت يف االليزيه، ال ســيام ان هناك تقليدا فرنســيا بزيارة 
الرئيس او مســؤول رفيع احــدى الدول التي تتواجد فيها قوة 

فرنسية يف اطار مهمة معينة.
واضافت املعلومات انه مل يتخذ قرار نهايئ يف هذا الشــان، 
او رمبا فضلت الرئاسة الرتيث قبل حسم الرأي بشان الزيارة.
وقال مصدر لبناين لـ »الديار« ان الجهات اللبنانية الرسمية 
مل تتلق شــيئا من باريس يف هــذا الخصوص حتى االن، مع 

ــروس فـــي الــصــيــن ــي ــف ــال ــاالت اإلصـــابـــة ب ــحـ ــاســي جـــديـــد بـ ــي ارتـــفـــاع ق
ــن »كــــورونــــا« ــ ــوع قـــاتـــل م ــ ــن بــتــطــويــر نـ ــطـ ــنـ ــم واشـ ــه ــت مـــوســـكـــو ت

الدفــاع  وزارة  اتهمــت 
الروســية، الواليات املتحدة 
بتطوير نوع قاتل من فريوس 
كورونــا بناًء عىل ســاللة 
»أوميكرون« ومتغري ووهان 
أن  إىل  مشــريًة  األصــي، 
لفريوس  املضادة  اللقاحات 
كورونا ال تستطيع مكافحة 
هذا املتغري األمرييك الصنع.

وقــال قائد قوات الحامية 
والكيميائيــة  اإلشــعاعية 
والبيولوجيــة يف الجيــش 
الرويس، إيغور كرييلوف إنّه 
»يف ترشين األول ، تم إنشاء 
ُمْمــرِض اصطناعي لعدوى 
جامعة  يف  كورونا  فريوس 
ساللة  عىل  بناًء  بوســطن 
أوميكــرون ومتغري ووهان 

ــوم زاهــــــدان ــجـ ــال مـــنـــفـــذي هـ ــقـ ــتـ إيــــــــران: اعـ
اإليراني النظام  إلسقاط  يسعى  الغرب  خامنئي: 

أكد املرشــد اإليراين السيد عي خامنئي أّن 

دول الغرب تســعى إلسقاط النظام اإليراين، 

إال أنّهــم »لن ينجحوا يف ذلك«، مشــدداً عىل 

رضورة التصــدي ملثريي الشــغب، وذلك يف 

أعقاب االحتجاجات األخرية يف إيران.

وقال السيد خامنئي، يف مناسبة »أسبوع 

التعبئــة« )الباســيج(، إّن »الغرب يســعى 

إلسقاط النظام اإليراين، ولن يتمكن من ذلك 

أبــداً، وهو قال إنّه يريد إســقاط 6 بلدان قبل 
الوصول إىل إيران وإسقاطها«.

وأضاف أّن لدى بالده »املالين من التعبوين 
املنظمن رسمياً واملالين غري املنظمن رسمياً 
وهم فاعلون يف املجتمع«، مضيفاً أّن التعبئة 
هي أحد »اإلبداعات املباركة إلمام الخميني«.

كل فــراغ رئايس يكلف البالد خســارة 
كبرية اقتصاديا وسياســيا وعىل مستوى 
املؤسســات ويرتاجع لبنــان اىل الوراء 6 
ســنوات ولو كان الفراغ الرئايس ملدة سنة 

او سنتن.
ال ميكن ان يقول الرئيس العامد ميشــال 
عون انه غري مســؤول عــن االنهيار الذي 
حصل يف البــالد، وال ميكن للوزير جربان 
باسيل ان يقول انه طوال 11 سنة مل يستطع 

ايصال الكهرباء اىل الشعب اللبناين.
وها هي خطوة واحدة يف زيادة التعرفة 
الكهربائية حتى تم االعالن عن البدء بتأمن 
الكهرباء 10 ســاعات يف اليوم ابتداء من 
رأس السنة،وحواىل 4-5 ساعات يف اليوم 
الواحــد حاليا. ومل يتغــري يشء اال تدابري 
وزير الطاقة الذي كان يشغله الوزير جربان 
باســيل مع دعم العهد لــه. بل ان قرارا من 
وزير املالية بزيادة تعرفة الكهرباء مع وزير 
الطاقة ادى اىل اعطاء 10 ســاعات كهرباء 

يف اليوم عىل كامل  االرايض اللبنانية.
ان الفراغ الرئايس ملدة سنتن والذي سبق 
عهد الرئيس ميشال عون، رضب املؤسسات 
والوضــع االقتصادي وبدل ان يأيت الرئيس 
العامد ميشــال عون الدارة االزمة وايجاد 
حلول مؤقتــة تنعش االقتصــاد اللبناين 
وتحقق االستقرار واالزدهار اغلق بابه يف 
قــر بعبدا ومل يعــد منفتحا عىل اي تيار 

سيايس.
كذلك فعل الوزير جربان باسيل، والحقيقة 

انهام مسؤوالن عن االنهيار الذي حصل.
 فلننظــر االن اىل التقدم الذي بدأ يف ظل 
حكومة تريــف اعامل كيف ان الكهرباء 
ســتأيت 10 ساعات يف اليوم الواحد وكيف 
ان شــبكة املياه بــدأت تعمل يف ظل غياب 
حكومة اساســية ورغم ان الحكومة هي 

حكومة تريف اعامل.

عىل طريق الديار

»الديار«
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»دونيتسك« فــي  مناطق  تستعيد  روســيــا  الـــدعـــم<...  يطلب  زيلينسكي 
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ــركا ــ خـــــرق رئاســـــي قبـــــل شـــــباط...خليـــــج العـــــرب ال خليـــــج أميـ
ــــــــــات؟ ــ ــــــــــدق التوقّعـــ ــ ــــــــــل تصـــ ــ فهـــ

بمواد صديقة للبيئة والرياح... لبناني 
أفلح في إيجاد حّل لتوليد الكهرباء

»إســرائيل«: الباغــات
ــام ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن األجسـ ــ ــ ــ ــ ــ عـ
تتضاعــف املشــبوهة 

»حكومــــــة  الثرثــــــرة« وقّلــــــة األعمــــــال
 ترفع الرسوم والضرائب وتزيد اإلفقار

ُتواجه  إيــران  اإلستيعاب«  »بسياسة 
ــعــيــد تــصــويــب الــــرأي الـــعـــام... وُت

بعـــــد الكارثـــــة التـــــي حّلـــــت بســـــوق 
ـــدأ  ــ ـــــة... هـــــل تب العمـــــات الرقمّي
البيتكويـــــن عمليـــــة التحـــــّول قريبـــــاً؟

اعتبـــــارا  للبنانييـــــن  عيديـــــة 
مـــــن اول كانـــــون االول :الـــــدوالر 
ليـــــرة الـــــف   1٥ بــــــ  الجمركـــــي 
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هل تحمل االعياد هدية كهربائية للبنانيني
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ــانـــيـــة ســــيــــاســــة لـــبـــنـ

االحد 27 ترشين الثاين 2022

خليج العرب ال خليج أميركا
نبيه الربجي 

من حيث املبدأ، االحساس 
بالفخر ألن تظاهرة عاملية 
املونديال  شــاكلة  عــى 
تجري عــى أرض عربية. 
ولكن أي فخر ذاك حني نرى 
أن كل تلك املظاهر الباهرة، 
واألســطورية، بتكلفــة 
تناهز الربع تريليون دوالر، 
ذهبت هباء، ومن اللحظات 
أقــدام العبي  األوىل، بني 
االكوادور والعبي السنغال. 
بذلت  ال معنى لجهــود 

عــى مدى أكرث من عقد من الزمان. أكرث من ذلك، مراجع 
دولية شككت بنزاهة، وشفافية، الفيفا، واىل حد اتهامها 

بالفساد، وبالسقوط األخالقي. 
أصوات أوروبية )آخرها بيان الربملان األورويب( نددت، 
مبا وصفته »االنتهاك الصارخ لحقوق االنســان«، تحدثت 
عن موت عدد هائل من العامل بسبب«أساليب العبودية«، 

وهم يبنون املالعب، واملنشآت، اعداداً للحدث. 
يف هذا الســياق، ال بد من تذكري أهل الغرب بأن كل تلك 
املدن، والقالع، واملصانع، يف بلدانهم بنيت بدماء، وعظام،  
»العبيد« الذين استجلبوا، كام الجرذان، يف قعر السفن، من 

مستعمراتهم يف أصقاع الدنيا.
دعونا ننقل بعض األصوات التي تعالت يف أروقة الربملان 
األورويب »أال يتصور القطريون أنه كان باســتطاعتهم، 
باملبالــغ التي أنفقوها، أن يبنوا أهرامات أهم من أهرامات 
الفراعنة ؟. الحظوا مدى تفاهة السؤال. تناسوا أن التاريخ،  
بقذارتــه، تغاىض، أو تعامى، عن ذكر العامل الذين قضوا 
تحــت الحجارة، ليخلّدوا، فقط، الفراعنة الذين كانوا عى 

شاكلة أباطرة، وآلهة،  الغرب ...
 ســؤال آخــر »أمل يكن يفرتض بالفيفــا أن تختار بلداً 
ميتلــك الحد األدىن من الرتاث يف كــرة القدم،  أن لجهة 
الشغف أو لجهة األداء، بدل الرتكيزعى االمكانيات املالية، 
واللوجستية، دون أي اعتبار آخر ؟«. يشء من املنطق يف 
الســؤال، ال كل املنطق، أال يحــق ألي دولة أن تطمح اىل 
تنظيــم مثل تلك التظاهرة، ولــو بالدخول اىل التاريخ من 

ثقب الباب؟
أمــا اســئلتنا فهي من قبيل »أمل يكــن لقطر أن تدخل 
التاريخ من البوابة الذهبية لو أنفقت بعض هذا املال عى 
انشــاء صندوق للتنمية،  عى غــرار الصندوق الكويتي، 
النقاذ الجوعى يف الصومال،  عى ســبيل املثال، أو ملد يد 
العون لتطوير مجتمعات شقيقة تعاين من االقتتال القبيل 
والطائفي بسبب استرشاء حاالت العوز، والجهل، واألمية 

؟«
الباحثون، واملخططون، عى الضفة األخرى من األطليس، 
اما أنهم يســخرون منا، أو أنهم يستخفون بعقولنا، وهم 
يستنزفوننا حتى آخر نقطة نفط. باألحرى حتى آخر نقطة 
دم. روبرت كاغان مل يتورع عن اهانتنا حني وصف حاالت 
االعــرتاض التي ظهرت لدى بعض الحلفاء العرب بـ«ثورة 
الدجاج« . األســاطيل األمريكية لحامية النفط  ال لحامية 

العروش، وال لحامية الدول. 
صحف أمريكية بدأت بالتساؤل ما اذا كان ما يجري يف 
الرشق األورويب قد جعل األنظمة العربية الحليفة للغرب 

تنتقل من التشكيك بأمريكا اىل فقدان الثقة بها. 
لسنا وحدنا من يلعب بهم األمريكيون. ماذا فعلوا ألوكرانيا 
التي تتحول، شــيئاً فشيئاً، اىل حطام ؟ هل سقط جندي 
أمرييك واحد دفاعاً عنها بعدما اســتخدموها الستدراج 
الدببــة القطبيــة اىل املصيدة،  يف اطار االســرتاتيجية 

الخاصة بالتفرد يف قيادة العامل ؟
هذا يحدث لدولة، بامكانات زراعية، وصناعية، هائلة. 
أيــن منها البلــدان العربية التي تعيــش يف زمن ما قبل 

الصناعة، وما قبل التكنولوجيا ؟   
لن نبالغ ونقول بانتفاضة ســعودية ضد أمريكا . األمري 
محمد بن ســلامن يدرك، بدقــة، أي تداعيات كارثية لذلك 
عى العرش، وعى الدولة. اعرتاض، ولكن يف حدود اللعب 

داخل الخطوط الحمراء .
كاريــن اليوت هارس، مؤلفة كتــاب »اململكة العربية 
الســعودية، شعبها، ماضيها، ديانتها ومستقبلها«، قالت 
»منــذ األربعينات مــن القرن الفائــت مل تكن العالقات 

األمريكية ـ السعودية عى هذا املستوى من السوء! 
 اململكــة، كعمالق نفطي، ممنوع أن تكون مثل تايوان، 
بالرقائق االلكرتونية التي تتحكم مبستقبل العامل، وال مثل 
كوريا الجنوبية باملعجزة التكنولوجية )البلدان خاليان من 

أية موارد طبيعية(.
حبذا لو نسمع من مسؤول سعودي ما سمعناه من عبد 
الرحمن منيف، صاحب »مدن امللح«،  حني قال لنا يف منفاه 

البغدادي  »هذا خليج العرب ال خليج أمريكا«!!

ــل  ــم ــع ــه: كــــــــّل مــــــن ي ــ ــلـ ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ  عـ
ــة ــ ــ ــام ــ ــ  فـــــــــــي مـــــــؤســـــــســـــــة ع
ــى الــراتــب ـــادات عــل ــزيـ ــ يــســتــحــق ال

ــاع  ــ ــ ــ ــ ــرض األوضـ ــ ــ ــ ــ ــاط عـ ــ ــ ــ ــ جنبـ
االقتصاديّـــــــــــة مـــــــــــع أبـــــــــــو حيـــــــــــدر

غــرد عضو اللقاء الدميقراطي النائــب بالل عبد الله عرب 

حســابه عى »تويرت«: »كل من يعمل يف وظيفة دولة، يف 

مؤسســة عامة أو مستشــفى حكومي أو بلدية أو أي إدارة 

حكومية، مهام اختلفت التســميات، هو مســتحق للزيادات 

عــى الراتــب أو البدل، وفقا لقانــون املوازنة. ونحن عندما 

ناقشنا قانون املوازنة ووافقنا عليه، ثبتنا هذا الحق يف النص 

ويف املحرض«.

 اســتقبل رئيس الحزب التقدمي االشــرتايك وليد جنبالط، 
مساء أمس يف كليمنصو، املدير العام لوزارة اإلقتصاد والتجارة 
الدكتــور محمد أبو حيدر، وعــرض معه األوضاع االقتصادية 

واالجتامعية.

ـــــــــــــــار ـــــــــــــــد اإلفق ـــــــــــــــب وتزي ـــــــــــــــع الرســـــــــــــــوم والضرائ ـــــــــــــــال ترف ـــــــــــــــة األعم ـــــــــــــــرة« وقّل ـــــــــــــــة  الثرث  »حكوم
التقاريـــــــــــــــر الدولّيـــــــــــــــة االقتصاديّـــــــــــــــة والسياســـــــــــــــّية تنـــــــــــــــذر بالكارثـــــــــــــــة واالنقـــــــــــــــراض

ـــّية ـــ ـــ ـــ ـــ ـــات الرئاس ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــع الجلس ـــ ـــ ـــ ـــد م ـــ ـــ ـــ ـــ ـــاٍط جدي ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــة... وتع ـــ ـــ ـــ ـــد اللعب ـــ ـــ ـــ ـــ ـــّدل قواع ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــري يب ـــ ـــ ـــ ب

ــي ــاق ــت ــل ــات ل ــ ــاح ــ ــس ــ ــى إليـــــجـــــاد م ــعـ ــسـ  حــــــزب الـــــلـــــه: نـ
ــم يـــريـــدون رئـــيـــس تـــحـــٍد.. ونـــحـــن نـــريـــد رئـــيـــس تــفــاهــم هـ

ــنـــود  ــا إنـــــجـــــاز أغــــلــــب بـ ــ ــّنـ ــ ــلـ ــ »أعـ
ــة املـــالـــّيـــة ــ ــأزم ــ  خـــطـــة الـــتـــصـــّدي ل

كامل ذبيان 

تشــري التقارير الدولية، ال سيام ما يصدر 
عن صندوق النقــد الدويل، او البنك الدويل، 
كــام املنظامت التابعة لالمــم املتحدة، بان 
لبنــان مقبل  عى مزيد من الكوارث عى كل 
الصعــد املالية واالقتصاديــة واالجتامعية، 
وكان آخــر ما نرش »تقرير مرصد االقتصادي 
اللبنــاين« عن البنك الــدويل بعنوان »حان 
الوقت العــادة هيكلة القطاع املرصيف عى 
نحو منصف«، حيث كشــف التقرير عى انه 
»بعد مرور اكرث من ثالث سنوات عى نشوب 
اســوأ ازمــة اقتصادية وماليــة يف تاريخ 
لبنــان، ال يزال الخالف بــني االطراف املعنية 
الرئيسية حول كيفية توزيع الخسائر املالية 
ميثل العقبة الرئيســية امــام التوصل اىل 
اتفاق يف شــأن خطة اصالح شاملة النقاذ 
البالد، ومن املرجح ان يؤدي الفراغ السيايس 
غري املســبوق اىل زيادة تأخري التوصل الي 
اتفاق يف شأن حل االزمة واقرار االصالحات 
الرضوريــة، مام يّعمق من محنة الشــعب 

اللبناين.
وتوقع املدير االقليمي لدائرة املرشق يف البنك الدويل »جان- 
كريســتوف كابيه«، ان »يؤدي عمق االزمة واستمرارها اىل 
تقويض قدرة لبنان عى النمو، اذ يجري اســتنفاد رأس املال 

املادي والبرشي«.
هــذه الصورة الســوداوية التي يرســمها التقرير، حول 
مســتقبل لبنان املايل واالقتصادي، سبق لخرباء ان نبهوا اىل 
مــا ينتظره من ازمات، هي نتاج النظام الســيايس الطائفي 
الــذي اوقع الخســائر بالشــعب اللبناين، منــذ قيامه يف 
العــام1943، واخذه زعامؤه الطائفيون اىل حروب داخلية، 
وتحويل ســاحته اىل اقتتال اهــيل، كان اللبنانيون وقودا 
فيها ملشــاريع خارجية ، اذ ال متر ســنوات ينعم فيها لبنان 
بالهدوء واالستقرار اال وتهب عليه عاصفة سياسية وامنية 
وعســكرية تقتلع البرش من اماكنهم وتدفع بهم اىل الهجرة 

والتهجري، وتدمر الحجر، كام حصل خالل ســنوات الحرب – 
.1990 الفتنة من العام 1975- 

وما يقال يف الشــأن االقتصــادي واملايل، وحالة االفقار 
التــي مير بهــا اللبنانيون، فان الرتكيز ايضا هو عى الجانب 
الســيايس، لجهة االزمات الناشــئة دامئا عن االستحقاق 
الرئايس، الذي ينشــأ معه شــغور يف رئاسة الجمهورية، 
يضــاف اليــه رصاع عى الصالحيات، كــام هو حاصل مع 

حكومة ترصيف االعامل التي يرأســها نجيب ميقايت.
فكل االشــارات باتجاه لبنان، تأيت سلبية، وهو ما كشفت 
عنه نائبة وزير الخارجية لشــؤون الرشق االدىن وشــامل 
افريقيــا بربارة ليف، بان لبنــان مقبل عى كوارث، قد ينتج 
عنها تفكك الدولة، وانهيار مؤسســاتها مبا فيها العسكرية 
واالمنية، وحدوث هجرة كبرية، وهو ما نيه منه مســؤولون 
دوليــون واقليميون، ودعوا اللبنانيني ال ســيام املســؤولني 
منهــم، اىل ايقــاف االنهيــار، وانتظام عمل املؤسســات 

الدستورية، واجراء االصالحات يف نظامه 
الســيايس، كام يف الربنامج االقتصادي، 
حيث ما زالت خطــة التعايف االقتصادية، 
تتعرث منذ حكومة الرئيس حســان دياب، 
ومع الحكومة الحاليــة، التي مل تنفذ بعد 
الرشوط التي طلبها صندوق النقد الدويل، 
وفق ما يؤكد خبري اقتصادي، الذي ال يبدي 
تفاؤال يف الشأن املايل واالقتصادي املتعرث، 
وان املسؤولني هم من يتحملون املسؤولية، 
ســواء من هم يف موقع السلطة عى مدى 
عقــود، ومعهــم ايضا القطــاع املرصيف 

والخاص. العام  بشقيه 
وما تقــوم به حكومة ترصيف االعامل، 
وقبــل ان تصبح بهــذه الصفة، هو زيادة 
الرســوم ورفع الرضائب، لتزيد االعباء عى 
املواطنــني دون ان تقدم لهــم الخدمات، 
كــام يف حال الكهرباء واملياه، حيث رفعت 
الرســوم، دون تأمــني التيــار الكهربايئ 
وزيادة ســاعات التغذية، وكذلك يف املياه، 
اضافة اىل مصالح اخرى، وهي تقوم بذلك 
دون حســيب او رقيب، فبعد ان نهبت اموال 
املودعــني بالتواطؤ مع القطاع املرصيف، فانها تقوم بعملية 
رسقة منظمة برفع الرسوم والرضائب، كام يف اعتامد سعر 
للــدوالر الجمريك عى 15 الف لرية، يف وقت ســعره عى 
منصة الصريفة يقارب ســعره يف الســوق السوداء والذي 

المس االربعني الفا وما فوق.
»فحكومة الرثثرة« برئاســة ميقايت، تتقدم نحو االنقاذ، 
وهي التي رفعته شــعاراً لها منذ تشــكيلها، فهي »لالقوال 
وليــس لالفعــال«، وال من يعارض ســلوكها، ال يف مجلس 
النواب الجديــد، وفيه 12 نائبا زعموا انهم »تغيرييون«، وال 
من االحزاب والنقابات وهيئات املجتمع املدين، فالكل ساكت 
عــى الظلم، وقد تحّول نحو 70% مــن اللبنانيني اىل الفقر، 

والبطالــة وصلت اىل 45% وتدنت الرواتب واالجور.
وبعد مرور شــهر عى انتهاء والية الرئيس ميشال عون، 
واالزمة مســتمرة سياسياً، وكارثية اقتصاديا وال من يجيب. 

فادي عيد 

ينقل، وفق املعلومــات املواكبة ملا يحصل 
عى خــط اإلنتخابات الرئاســية، أن تحديد 
الثامنة،  جلســة انتخاب رئيس الجمهورية 
باتــت رهن اإلتصــاالت الجانبية التي يقوم 
بها رئيــس املجلس النيايب نبيه بري، مبعنى 
أن مثة معطيات تشــري إىل صعوبة إستمرار 
جلســات اإلنتخــاب عى الوترية نفســها، 
والتي بدأت تشــّكل لرئيس املجلس اســتياًء 
كبرياً من خالل ما يحصل عى هامشــها، يف 
وقت يشــري البعــض إىل امتالكه معطيات، 
العتيد،  الرئيس  مفادها أن التسوية النتخاب 
باتــت محور إتصاالت ولقــاءات يف الداخل 
والخــارج، ويف حــال زار الرئيس الفرنيس 
إميانويــل ماكرون لبنان، فإن ذلك يؤكد بأن 
هذه التســوية باتــت قريبة، وإال، وحتى لو 
حــرض إىل بريوت لتفقــد قواته العاملة يف 
الجنــوب ضمن قوات األمم املتحدة، فإنه لن 
يكّرر تجربة الزيارتني الســابقتني اللتني قام 

اللبنانية. العاصمة  إىل  بهام 
وتتابع املصادر املواكبة ملســار الوضع، أن 

الرئيس بري، يفّضل يف هذه املرحلة، وفق املقربني منه، القيام 
باتصاالت مع الكتل النيابية والقوى السياســية والحزبية، 
من أجل النقاش حول إســم املرشح التوافقي، وبذلك يُستهلك 
الوقت إىل حني نضوج الحلول اآلتية النتخاب الرئيس، ولكن، 
يف املقابل، فإن ما جرى يف األيام القليلة املاضية عى صعيد 
قبول بعض الطعون، وخسارة البعض ملقاعدهم النيابية، إىل 
بعض الحمالت السياســية، فذلك، ومن خالل ما تفيض إليه 
بعض الجهات السياسية الفاعلة، فإنه يُقحم البلد مبزيد من 

الخالفات واإلنقســامات، ولذلك، لن تنفع الجلسات النيابية 

النتخــاب الرئيس، وعى هذه الخلفية، وتداركاً لهذا الوضع، 

غادر الرئيس بري يف الجلسة السابعة قاعة املجلس، دون أن 

يحّدد موعد الجلســة الثامنة، وهذا لدليل عى إدراكه وإملامه 

بكل ما يحيط بالبلد من أجواء غري ســويّة، ويفّضل حصول 

الحوار، ولو »باملفّرق« من عقد أي جلســة قد توّسع الرشخ 

املتخاصمني.  الفريقني  بني  السيايس 

ويتابع املقّربون أنفســهم، أن مفاجآت كثرية متوّقعة يف 

املرحلــة القادمة، وهناك معادلتان قامئتان، أولهام، انتخاب 

واحد مــن إثنني، إما رئيــس تيار »املردة« 
النائب الســابق ســليامن فرنجية، أو قائد 
الجيــش العامد جوزاف عــون، أو حصول 
مفاجــأة ما من خالل »فلتة شــوط«، أما 
األوضاع  بتدهور  الثانيــة فتتمّثل  املعادلة 
أكرث  واملالية  اإلجتامعيــة واإلقتصاديــة 
فأكرث، حيث هناك حالة إنعدام وزن يف البلد 
ستؤدي إىل عصيان وظائفي يف كل إدارات 
ومؤّسســات ومرافق الدولــة، أي القطاع 
العام بأكمله، بعــد صعوبة تأمني األموال 
الالزمة واإلضافــات التي تم الحديث عنها 
عــى الرواتب التي ُوعد بها هؤالء، ما يعني 
دخــول القطاع العــام يف إرضاب مفتوح 
وعصيان، األمر الذي ســيؤدي إىل فوىض 
عارمــة، وما التحذيرات الدولية التي تطلق 
من أكرث من جهة دولية وأممية، إال املؤّش 
والدليل عــى ما ميلكونه مــن معلومات 
ومعطيات، ال سيام يف ظل األرقام الخطرية 
التي ميلكونها، ولذلك، فإن القادم من األيام 
عى البلد يحمل الكثري من املفاجآت، وسط 
ســباق بني اإلنفراج واإلنفجار اإلجتامعي، 
وحيث بوادر ذلك بدأت تطل برأسها من خالل 
ارتفاع التعّديات ومنسوب الجرمية يف أكرث من منطقة، لذا، 
فالبلد قادم عى أكرث من حدث سيايس واقتصادي، وكل ذلك 
رهن اإلســتحقاق الرئايس، مبعنى أن انتخاب الرئيس الجديد 
وتشــكيل الحكومة، كفيالن بتغيــري قواعد اللعبة الحالية، 
وإال فــإن كل اإلحتامالت تبقى واردة، وذلك ما يشــكل أيضاً 
هواجــس ومخاوف لدى بعض املرجعيات السياســية، التي 
تحّذر من مغبة إطالة أمد الفراغ، وخصوصاً يف هذه األجواء 

بالبلد. املحيطة  الصعبة 

*أعلن عضــو كتلة »الوفــاء للمقاومة« 
النائب حســن فضل الله، عــن إنجاز أغلب 
بنــود خطة العام 2022 التي وضعها »حزب 
الله« يف منطقة جبل عامل األوىل التي تضم 
أقضية بنت جبيل وصور ومرجعيون، للتصدي 
النعكاســات األزمة املالية واالقتصادية عى 

املواطنني.
ولفت، خــالل اللقاء التنموي الذي أقامته 
منطقة جبــل عامــل األوىل يف حزب الله 
مبدينــة بنت جبيــل، إىل أنّــه »يف غياب 
املعالجــات امللقــاة عى عاتق مؤسســات 
الدولة، نحــاول التخفيــف منها من خالل 
سلســلة مشاريع مائية وتربوية وتقدميات 
صحيــة واجتامعية شــملت فئــات كثرية 
مــن املجتمع، ومن بني هذه املشــاريع حفر 
وتجهيــز آبار ارتوازيــة، وتزويد آبار القرى 
باملــازوت املجاين، وإصالح شــبكات املياه، 
ومتابعــة إنجاز الطرقات املمّولة بقرض من 
البنك الدويل يف محافظتي النبطية والجنوب 
بطــول 136 كيلومرتاً، وتأمني اســتمرارية 
التعليم الرســمي وعمــل العديد من املرافق 

العامة«.
ولفت فضــل الله، إىل أنّــه »تتزايد مؤشات االنســداد 
الســيايس، حيث يُرص دعاة التحــدي، ورفض التوافق عى 
تعطيــل الحلــول، وتغليــب املصالح الفئويــة أو الرهانات 
ي إىل إطالة أمد  الخارجية عى املصالــح الوطنيَّة، مامَّ يؤدِّ
الفراغ يف رئاســة الجمهوريَّة، وهو ما يسهم يف مزيد من 
د ما تبقى من خدمات  الرتَّهل يف مؤسســات الدولة، مبا يُهدِّ
عامَّــة عى ضآلتهــا، خصوصاً يف القضايــا الحيوية مثل 

والكهرباء«. واملياه  والتعليم  ة  الصحَّ
وذكــر »أننا ومن خالل وجودنــا يف لجنة املال واملوازنة 
متكنَّا من وضع اعتامد يف موازنة العام 2022 بقيمة عرشين 
مليار لرية الســتكامل حفر وتجهيز آبار يف الجنوب، ولدينا 

مرشوع آبار مائية  نعمل مع مجلس الجنوب عى استكاملها 

لتغــذي قرى عديدة يف قضاءي بنت جبيل وصور«، مشــريًا 

إىل الكتلــة تابعت موضوع مســتحقات البلديات ورواتب 

موظفيها وتم رصد ألف مليار يف املوازنة العامة من ضمنها 

زيادة مســاهمة الدولة يف الصندوق البلدي املستقل لتوفري 

للبلديات. مالية  تغطية 

*اعترب رئيس تكتل »بعلبك الهرمل« النائب حســني الحاج 

حســن أن »االنقسام الســيايس النيايب ال يسمح بانتخاب 

رئيــس إال من بوابة التوافق، وهذا ما دعونا إليه منذ البداية، 

ومــا رفضه اآلخرون ومل يقبلــوا به. هم يريدون رئيس تحد 

واســتفزاز، ونحن نريد رئيس تفاهم بني املكونات اللبنانية«.

وأوضــح خالل لقاء ســيايس يف بلدة 
»حوش الرافقــة« البقاعية، بـ »أننا نريد 
رئيســاً مــن أوىل مهامــه الحفاظ عى 
الســيادة، والحفاظ عى السيادة ال يكون 
مــن دون قوة تحمي هذه الســيادة، ولقد 
أثبتــت العقود املاضية أن األرض مل تتحّرر 
يف العــام 2000، ومل يدافع عن لبنان يف 
العــام 2006، ومل يتحّرر لبنان من اإلرهاب 
التكفــريي، ومل يســتطع لبنان أن يفرض 
شوطه يف الرتســيم البحري، لوال وجود 
قوة يف لبنان هي معادلة الجيش والشعب 
واملقاومــة  ويف قلب هذه املعادلة الجيش 
واملقاومــة«، مضيفــا »املقاومة ال تطلب 
حامية من أحد، املقاومة تطلب أن ال تطعن 
يف ظهرها كــام يريد ويخطط البعض يف 
الداخل ويف اإلقليم ويف الخارج، والرئيس 

مؤمتن عى هذا األمر.
 كــام أن الرئيس املقاوم ســيكون لديه 
مهــام إصالحيــة، لــذا مــن مواصفات 
الرئيس يف اإلصــالح واالقتصاد واإلدارة، 
أن يصلح شــؤون البلد بقيادته، مع تأكيد 
دور الحكومــة املقبلة والــوزراء والقوى 
السياســية ومجلــس النواب يف اإلصالح والســيادة، لكن 
رأس الدولة هو األســاس. نريد رئيساً لإلصالح االقتصادي 
ويف نفــس الوقت إلنقاذ البلد، ونريد رئيســاً للقيام بالدور 
الحقيقــي يف حامية البلد والحفاظ عــى املعادلة الذهبية 

جيش وشعب ومقاومة«.
وتابع »جلســات االنتخابات مســتمّرة، لكن عى مستوى 
التواصل والحوار بني املكونات، هناك حراك داخيل خجول مل 
يصل إىل املبتغى، لذلك ما زال كل فريق عى موقفه واألصوات 
تقريباً هي نفسها من جلسة إىل جلسة، ونحن بالطبع نأمل 
أن يكون هناك اســتجابة للحــوار والنقاش، واالتفاق عى 

مرشح يصل إىل الرئاسة«.

فضل الله يلقي كلمته

جنبالط وأبو حيدر
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ميشال نرص

السياسية  املناخات  تأثرت 
الطقس  بــرودة  الداخلية 
عىل  الحركة  فردت  املحيل، 
الخــط الرئــايس وأصيبت 
بشــلل شــبه تام أقلّه يف 
بدأت  معطيات  وسط  العلن، 
تكرث عن انها ستشهد مزيدا 
شهر  حلول  مع  التباطؤ  من 
االعياد، اذ سواء واصل رئيس 
اىل  الدعوات  توجيه  املجلس 
جلسات انتخابية، أم ال، فإن 
االزمة  جــدار  يف  خرق  أي 
الرئاسية بات مستبعدا خالل 
تلــك الفرتة، بــل ان عقدها 
فولكلوريا سيؤدي اىل مزيد 

من االحتقان بني االطراف رغم توافر معطيات اىل 
ان ساعة الحســم الرئايس مل تعد بعيدة وقد باتت 
عىل االرجح، مضبوطة عىل ايقاع طبخة قد تنضج 
مطلع شــباط، وفقا ملا ردده ســفري عريب امام 
شخصية لبنانية عىل هامش احتفال خارج لبنان.

عزز هذا االتجاه مجموعــة من املؤرشات، التي 
اوحت ان مثة ديناميكية جديدة تتحكم باملشــهد 

الرئايس ابرز مظاهرها:
- تجميد جلسات االنتخاب اىل مطلع العام املقبل، 
كفرتة هدنة، عىل ان تســمح االســابيع املتبقية 
من الســنة يف انضاج الئحة تضم مجموعة من 
االســاء كحصيلة للمشاورات التي يعتزم »استيذ 

عني التينة اطالقها خالل ايام.
- ســفر البطريرك املــاروين اىل الفاتيكان يف 
زيارة »كنســية« يف الشكل، اال ان الطبق الرئايس 
سيكون حارضا يف شكل اســايس عىل الطاولة، 
حيث يضغط مجموعة مــن الكرادلة الفاعلني يف 
الحارضة يف اتجــاه رضورة انجاز االســتحقاق 
يف اقرب وقت ممكن، وتكشــف املعطيات يف هذا 
الخصوص ان تقريرا دقيقا اعــد تضمن عددا من 
االســاء املؤهلة التي قد يذكيها الكريس البابوي 

لــدى عواصم القــرار يف حال قــرر الدخول يف 
التســميات، علا ان معلومات تحدثت يف بريوت 
عن تقاطع حصــل بني عني التينــة وبكريك ،قد 

يفيض اىل الوصول اىل الئحة موحدة.
- كالم الفت لعضــو اللقاء الدميقراطي النائب 
مروان حادة،شــكال توقيتا ومضمونا، املعروف 
فيه  ،اشــاد  الســوري-االيراين  للمحور  بعدائه 
بالنائب السابق ســليان فرنجية اعتر فيه »ان 
االخري قد يكون هو مرشــح التســوية«، ما قرأ 
فيه املتابعون اشــارة »لتكويعة« جديدة قرر بيك 
املختــارة  خوضها، قد يكــون بالتحالف مع عني 
بناء  الســؤال، هل  يكون  التينة ومعراب. عندها 
عىل ذلك تبنى اعضاء التنمية والتحرير ترشــيح 
بيك زغرتا غري الرسمي ،بعدما بات الـ 65 صوتا 
للنجاح يف الجيبة، وباق العمل عىل تامني نصاب 

الـ 86؟
الله الشــيخ  -ترصيح نائب االمني العام لحزب 
نعيم قاســم، الذي دعــا فيه اىل احالة مســألة 
املقاومــة الخالفية اىل طاولة الحــوار، واالتفاق 
عىل رئيس يحمل مرشوعا اقتصاديا انقاذيا يتعاون 
الجميع معه النجازه، وقادر يف نفس الوقت عىل 
فهل  دفاعية.  اســرتاتيجية  حــول  النقاش  ادارة 

يعني ذلــك بداية تحول يف 
موقف حارة حريك، وخطوة 
متقدمة لالمــام تصب يف 
مصلحة مرشحها املفرتض؟

-الحركة القطرية الالفتة 
الحر،  الوطني  التيار  لرئيس 
والتي يقــال انه تحت غطاء 
املرة،  هذه  الرياضية  الزيارة 
القيادات  من  عددا  يلتقي  قد 
االعالم  عن  بعيــدا  الدولية 
التي  الدوحة،  مبســعى من 
ملرشــح  ممثال  ان  رشــح 
ايام  منــذ  زارها  اســايس 
نفطية  رشكــة  من  بتدخل 
هذا  يؤمــن  فهل  عامليــة. 
الذي  اآلمن  املخــرج  الحراك 
الرابية؟  صهر  اليه  يســعى 
وهل يعني ذلك ان الدوحة ســتكون عرابة االتفاق 

القدم كا كانت عام 2008؟
-قرارات املجلس الدســتوري، التي مها قيل انها 
غري خاضعة ملؤثرات سياسية، بني توقيت صدورها 
واالشخاص الذين طالتهم عىل تسييسها، فهي وان مل 
تات بتغيري يذكر عىل صعيد التوازنات داخل املجلس، 
اال انها كــرت بالتاكيد دائرة رؤســاء الحكومات 
املترضرين رئيس حكومة ترصيف  ،واول  املرشحني 
االعــال نجيب ميقايت، الــذي كاد بعد موقفه من 
ترشــيح فرنجية ان يكون االوحد للرتبع عىل عرش 
الراي للسنوات الست القادمة، قبل ان يقلب املجلس 
الدســتوري الطاولة، خصوصا اذا ما علمنا ان جزءا 
من االدارة االمريكية ال يعارض تويل االفندي رئاسة 
الحكومة، وقد ابلغوه بذلك؟ ولكن هل تحصل ويتسلم 
املركزين االولني يف الدولة شخصيتان شاليتان؟ كل 

شيئ ممكن تحت ساء لبنان.
- الحديث يف االوساط الدبلوماسية يف بريوت 
عن بدء بعض »رموز« العهد الســابق من مؤيديه 
ومعارضيه  ممــن تولوا مناصب رفيعة يف الدولة 
عىل تهيئة ظروف خروج آمــن لهم من مواقعهم 

تحت غطاء دويل.

الراعــــــي فــــــي رومــــــا مــــــن أجــــــل جمعّيــــــات الســــــينودوس... وبابــــــا الفاتيــــــكان مــــــع »رئيــــــس يُســــــاعد لبنــــــان علــــــى وقــــــف إنهيــــــاره«
ــــــد الرئيــــــس الناجــــــح الــــــذي يريــــــده الشــــــعب... وتضــــــع »خارطــــــة طريــــــق« للمرحلــــــة املقبلــــــة بكركــــــي تســــــتقبل الجميــــــع وتؤيّ

دوليل بشعالين

دعا البطريرك املاروين الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي 
النّواب النتخاب رئيس جديــد للجمهورية مّرات عّدة منذ بدء 
فرتة الشــغور الرئايس، وبعد جلســات اإلنتخاب التي تكّرر 
املشهد املرحي نفسه فيها والذي مل يؤّد اىل اإلتفاق عىل إسم 
الرئيس العتيــد. ويزور غبطته روما حالياً تحضرياً للجمعيات 
القارات.. وخالل زيارته األخرية  السينودوسية عىل مستوى 
اىل البحرين يف 6 ترشين الثاين الجاري ذكر البابا فرنســيس 
لبنــان، موّجهاً نداء اىل السياســيني اللبنانيــني ليك يرتكوا 
مصالحهم الشخصية وينظروا اىل بلدهم، الله أوالً ثّم وطنهم. 
فلبنان بلد الرســالة، كا وصفه البابا القديس يوحنا بولس 
الثاين، قائالً لهم: »ال أريد أن اقول أنقذوا لبنان، فنحن لســنا 
منقذين! أقول ساندوا لبنان. ساعدوا لبنان عىل وقف انهياره، 
يك يستعيد عظمته. هناك الوســائل. انظروا إىل كرم لبنان، 
كم يســتضيف من الجئني، وهو ينئ من األمل«. فهل سُيناقش 

الراعي امللف الرئايس مع بابا الفاتيكان؟
الراعي  البطريــرك  بــأّن  تقول مصادر سياســية عليمة 
موجود حاليــاً يف العاصمة اإليطالية تحضــرياً للجمعيات 
السينودوســية عىل مستوى القارات، إذ ســتعقد الجمعية 
السينودســية القارية لكنائس الرشق االوسط من 12 اىل 18 
شباط املقبل أي يف العام 2023، يف بيت عنيا حريصا ويشارك 
فيها إكلــريوس وعلانيون مــن بلدان عربيــة و7 كنائس 
كاثوليكية رشقية. كا سيلتقي خالل زيارته أبناء الرعية يف 
القّداس الذي سيرتأسه اليوم األحد يف كنيسة مار مارون يف 
املعهد املاروين. وكان التقى البابا فرنســيس منذ أسابيع يف 
البحرين، واستذكر قداسته لبنان، عندما رأى وجوداً بارزاً لهم 

بني الجموع املؤمنة. 
وذكرت بأّن امللف الرئايس هو اليوم هّم جميع الدول املعنية 
بلبنان، وعىل رأســهم الفاتيكان والبابا فرنسيس الذي سبق 

اىل  املســؤولني  دعــا  وأن 
مســاعدة بلدهم عىل وقف 
عظمته  يستعيد  يك  انهياره 
األوسط،  الرشق  يف منطقة 
هو بلد الرســالة والتعايش 
أّما  اإلســالمي.  املسيحي- 
أن يقوم البابا فرنســيس أو 
ممثلــون عنه خــالل لقاء 
البطريرك الراعي يف روما، أو 
يف أي بلد آخر، باختيار إسم 
للجمهورية،  الجديد  الرئيس 
املرّشحني  التداول بأساء  أو 
مستبعد.  أمر  فهذا  للرئاسة، 
فا يهّم القادة الروحيني هو 
يف  املناسب  الشخص  رؤية 
املكان املناسب، وعىل النّواب 
املمثلني للشــعب القيام بهذا 
الشــخصية  واختيار  الدور 

التي يرون أنّها قادرة عىل مساعدة لبنان إلخراجه من اإلنهيار 
الذي يعيشه يف مختلف القطاعات.

فالشــخصية التي يريدها البابا فرنسيس هي القادرة عىل 
وقف انهيار البالد، وإعادتهــا اىل عظمتها ومجدها، عىل ما 
أشارت املصادر نفســها، وقد أعلن عن ذلك علناً من البحرين، 
يف رســالة واضحة اىل املســؤولني اللبنانيني الذين عليهم 
أخذها باإلعتبار  خالل جلسات انتخاب الرئيس. أّما البطريرك 
الراعي فيؤيّد انتخاب املرشــح الذي يفرض نفسه بشخصيته 
وخرته وصالبتــه ووضوح رؤيته اإلنقاذيــة وقدرته عىل 
تنفيذها. كا يُركّز عىل أهمية أن ينال هذا املرّشح ثقة الشعب 
اللبناين واألرسة الدولية والعربية. ولهذا، ال نراه يُسّمي أحداً، 
أو يؤيّد إسم مرّشح دون اآلخر، بل يستقبل ممثيل جميع الكتل 
النيابية الذين يؤّمون الرصح البطريريك الستطالع رأيه أوالً، 

كا لعرض طروحاتهم. 

وأكّدت أّن البطريرك الراعي يرفض رئيس التسويات، ويدعو 

الجميع اىل سلوك الخط املســتقيم توّصالً اىل اإلجاع عىل 

شخص الرئيس املمّيز بكّل أبعاده، والذي يعّر عن إرادة الشعب 

اللبناين وليس الرئيس الــذي يعطي والءه للخارج. كا يدعم 

الرئيس الناجح بعد انتخابه والذي يتبّنى بشــكل جّدي وفعيل 

بنــود الحّل اللبناين برعاية دولية. كا يشــّدد عىل الرنامج 

الذي ســُينفذه الرئيس املنتخب، بعيداً عن التطرّق اىل أساء 

املرّشحني. 

وبرأيهــا، إّن البطريرك الراعي قد وضــع »خارطة طريق« 

لرئيس الجمهوريــة الجديد تقوم عىل عناويــن عّدة، يقوم 

بتكرارها يف عظاته، أهّمها: 

- تشــكيل حكومة إنقاذية وفعلة، قــادرة عىل حّل إيجاد 

الحلول للمشاكل امللّحة.
- اإللتزام ببنود »اتفاق الطائف« الذي اصبح دستور البالد 

لرتسيخ العدالة بني اللبنانيني.
- تعزيز الرشاكة الوطنية بني رئاسة الجمهورية ورئاستي 

الحكومة ومجلس النّواب.
- تطبيق الالمركزية اإلدارية املوّســعة يف جميع املناطق 

اللبنانية.
واإلدارية  واإلقتصادية  السياســية  اإلصالحات  تحقيق   -

والقضائية املطلوبة. 
- الدعــوة اىل عقد مؤمتر دويل ملســاعدة لبنان أو إحياء 

مؤمترات سابقة.
- القيام مببادرة رئاســية ودعوة األمم املتحدة اىل رعاية 

مؤمتر خاص بلبنان.
- اإللتزام بقرارات مجلس األمن الدويل فيا يتعلّق ببســط 

سيادة الدولة اللبنانية عىل كامل أراضيها.
- تثبيت الحدود اللبنانيــة الريّة مع العدو اإلرسائييل من 

جهة، وترسيم الحدود البحرية مع سوريا من جهة ثانية. 
- إيجاد حّل نهايئ وإنساين ملسألة الالجئني الفلسطينيني 

والنازحني السوريني املوجودين عىل األرايض اللبنانية.
- إعــالن الحياد اإليجــايب للبنان، وإبعاده عن سياســة 

املحاور.
ومن هنا، أوضحت املصادر عينها أّن كّل مرّشــح مُيكنه أن 
يُطّبق هذه العناوين، التي من شأنها، عىل ما ترى البطريركية 
املارونية، إعادة لبنان اىل مــا كان عليه من أهمية وحضور 
ودور يف منطقة الرشق األوســط، يكون مدعوماً ومؤيّداً من 
قبلها. فهّمها األول عىل الحفاظ عىل كيان لبنان وهويته، كا 
عىل شــعبه اللبناين عىل أراضيه، مع تأمني متطلّبات العيش 
الكريم له. أما تهجري لبنان من شــعبه وتغيري هويته، وخلق 
الفتنة بــني أبنائه، فهي أمور مرفوضة من قبلها، ولهذا تحّذر 
وتدعو املعنيني اىل تحّمل املســؤولية واىل تعزيز مبدا األخوة 

والرشاكة والعدالة.

ــة نــفــس ــ ــراح ــ ــاة الـــجـــنـــازة ل ــ ــاًالـــعـــّمـــار تــــــرأس صـ مــعــزي زار  ــلـــه  الـ واملـــفـــتـــي عــبــد  مــتــى  الــفــتــى 

ترأس راعي أبرشية صيدا ودير القمر للموارنة 
املطران مارون العار الصالة الجنائزية لراحة 
نفس املغدور اييل متى، يف كنيسة رعية مار 
جرجس عقتنيت مبشــاركة النائب األسقفي 
العام يف مطرانية صيدا املارونية املونســنيور 
مارون كيوان وكاهــن الرعية األب مدلج تامر 

وحضور جمع من ابناء البلدة والجوار. 
وألقى املطران العار كلمة رىث فيها املغدور 
متى واصفا اياه »بشــهيد البقاء يف أرضه«، 
وقال: »علينا اال نخاف مــن البقاء يف ارضنا 
واالنســان املؤمن هو االنسان الذي يثبت فيه 
كالم الرب وليس كالم اهل االرض. لذلك االميان 
والثبات يف االميان رضوري امام هذه الفاجعة 
وأمام هذه الجرمية البشــعة. علينا ان نحمي 

انفسنا باالميان والتعقل والصر«.
وزار بلدة عقتنيت معزيا وفد برئاسة املفتي 
الشيخ حســن عبدالله ضم فاعليات من بلدة 

الغازية املجاورة.
وألقى عبدالله كلمة توجه فيها بـ »التعزية 
من أهــل الفقيد«، مســتنكرا » الجرمية التي 
حصلــت« وطالب الدولة »بوضــع يدها عىل 
امللف إلحقاق الحــق والنيل من املرتكب«. امال 
من »أهايل عقتنيــت الترصف بحكمة وضمن 
أدبياتهم املتعــارف عليها وعدم اإلنزالق إىل أي 

عمل يضيع حقهم«.
إىل ذلك، انترشت القــوى األمنية يف البلدة 
تحسبا ألي عمل قد يحصل تجاه منازل الالجئني 

السوريني.

خالل القداس

ـــ صـــيـــدا ــ ـــ ــ ــخــــص فـــــي عـــقـــتـــنـــيـــت ـ ــــف شــ ــي ــ ــوق ــ  ت
ــى ــتـ إلقـــــــــدامـــــــــه عـــــلـــــى قـــــتـــــل إيـــــــلـــــــي مـ

أعلنت قيــادة الجيش ـــ مديرية التوجيه 

يف بيان لها انــه: »بتاريخ 25 / 11 / 2022 

، أوقفــت دورية من مديريــة املخابرات يف 

بلدة عقتنيت ـــ صيدا السوري )أ.أ.( إلقدامه 

بتاريخ 24 /11 / 2022 عىل قتل الفتى إييل 

مّتى بواسطة آلة حادة.

بإرشاف  املوقــوف  مع  التحقيــق  بورش 

القضاء املختص«.

ــي الــقــطــاع الــشــرقــي ــل« فـ ــي ــف ــي ــون ــي ــوات »ال ــقـ ــم لـ ــســل تــســلــيــم وت
أقيم حفل تسليم وتسلم بني الكتيبتني 
 BRILIB XXXVIII و BRILIB XXXVII
يف املقــر الرئيــي لقــوات لليونيفيل 
يف القطاع الرشقــي يف قاعدة »ميغيل 
دي رسفانتــس« يف إبل الســقي قضاء 
مرجعيــون. وترأس الحفــل رئيس بعثة 
»اليونيفيــل« وقائــد قواتهــا، الجرنال 
اإلســباين أرولدو الزارو ســاينس، يف 
لبنان،  يف  اإلســباين  الســفري  حضور 
خوسيه اغناسيو ســانتو اغوادو، وقائد 
األركان يف قيادة العمليات، إينيغو خافيري 
دي ال بوينتي، قامئقام مرجعيون وسام 
حايك، إضافة اىل شخصيات من السلطات 

املدنية والدينية والعسكرية اللبنانية.
 Libre« عملية  شــعار  تسليم  ويرمز 

Hidalgo« بني الجرنالد إغناســيو أوالزابــال إلورز والجرنال 
ميلكور ماريــن إلفريا إىل نقل مســؤولية إنجاز املهمة اىل 
الفرقة BRILIB XXXVIII التي ستتوىل املهمة خالل األشهر 

الستة املقبلة.
وأشــار الجرنال مارين يف كلمتــه اىل أن »كتيبة املغاوير 
اجرت تدريبات قاسية يف أرض الوطن، وتتمتع بخرة ضمن 
قوات اليونيفيل، ولديها كفــاءة مهنية عالية، وهذه املعايري 
هي الضانة لتنفيذ املهمة برصامة وحياد. وقد سلط الضوء 
عىل التزام إســبانيا يف الحفاظ عىل الســالم، األمن العاملي 
والرشعية الدولية. وأخريا، فإن الجرنال الجديد للقطاع الرشقي 
وضع نفسه تحت ترصف القائد العام لقوات اليونيفيل ورئيس 

البعثة، بهدف انجاح املهمة فوق كل يشء«.
وستكون هذه هي املرة الخامســة التي تنترش فيها كتيبة 
املغاويــر عىل األرايض اللبنانية، امتثــاالً لقرار األمم املتحدة 

رقم 1701 الصــادر يف 11 آب 2006، الذي صدر عن مجلس 
األمن التابع لألمم املتحدة، والذي يتمثل تفويضه األســايس 
يف ضان اإللتزام بوقف األعال العدائية بني لبنان وارسائيل، 
دعم القوات املســلحة اللبنانية يف بسط سلطتها عىل كامل 
املنطقــة الحدودية، وكذلــك تقديم الدعــم لضان وصول 

املساعدات اإلنسانية إىل السكان املدنيني.
وكانت انترشت القوات املسلحة االسبانية ألول مرة يف جنوب 
لبنان ضمن قوة األمم املتحدة املوقتة يف لبنان )اليونيفيل(، يف 

أيلول 2006، وكانت هذه الفرقة االوىل من كتيبة املغاوير.
ويتكون اللواء املتعدد الجنسيات التابع لقوات »اليونيفيل« 
يف القطــاع الرشقي، بقيادة اململكة اإلســبانية، من حوايل 
3500 جندي من 9 جنســيات مختلفة )األرجنتني والرازيل 
والسلفادور وإسبانيا والهند وإندونيسيا وكازاخستان ونيبال 
ورصبيا(. وتساهم إسبانيا بحوايل 600 جندي يشكلون فرقة 

.BRILIB XXXVIII

ــة«: ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــن طـــــــــاب »الـ ــ ــ ــى وفـــــــــــــداً مـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــع الـ ــ ــج ــ ــع ــ  ج
الـــبـــاد ــاذ  ــ ــق ــ إن عـــلـــى  قـــــــادرة  شــخــصــّيــة  أّي  ــع  ــ م ــة  ــل مــشــك ال 

»القوات  حزب  رئيس  أكد 
أن  جعجع،  سمري  اللبنانية« 
»التحديات صعبة واملواجهة 
كبرية جدا باعتبار أننا نواجه 
مجموعة قوى، بعضها غري 
ســيادي ال يريد قيام الدولة 
يف لبنان فيا البعض اآلخر 
»خنفشــاري« جل ما يهمه 
مصالحــه الشــخصية يف 
من  الدولة،  يف  عمله  سياق 
القوى  بعض  ننىس  ان  دون 
التقليدية التــي ال هم لديها 
يف  باملقاعد،  التمسك  سوى 
الوقت الــذي هي غري قادرة 
أو دفعها  البــالد  إنقاذ  عىل 

نحو التقدم«.
كالم جعجــع جاء خالل 
طالب  من  وفدا  اســتقباله 

جامعة »الحكمة« يف املقر العــام لحزب القوات يف معراب، 
بعد الفوز الذي حققه طالب القوات يف اإلنتخابات الطالبية، 
وشدد عىل أن »القوات ال مشكلة لديها مع أي فريق أو شخصية 
قادرة عىل القيام بأي أمر يف ســبيل إنقاذ البالد، كا ال متيز 
بني جيل جديد أم قديم أو إبن عائلة سياسية أو غري سياسية 
باعتبار ان املقياس الوحيد بالنسبة لها، وال بديال عنه، هو من 
يستطيع القيام بأي عمل جدي يصب يف مصلحة لبنان، وهي 
أيضا تعتمد هذا املقياس يف معركة رئاسة الجمهورية ألن جل 
ما يهمها إيصــال رئيس قادر عىل القيام بالخطوات املطلوبة 

من أجل انقاذ البلد«.
واذ دعا الطالب اىل وضع ثقتهم يف املستقبل، اكد »أهمية 
العمل بالشــكل املطلــوب واإلتجاه الصحيــح للوصول إىل 
مســتقبل واعد للبلد«، مضيفا »إن للتاريــخ اتجاها واضحا 
وهو يف مســار تقدمي، ولو أنه يف بعض األحيان ميكن أن 
يسري بعكسه إال أنه يف نهاية املطاف سيعود لتصحيح نفسه 

بنفسه والعودة للميض قدما تبعا ملساره الواضح«.
وختم جعجع: »نحــن أمامكم حتى النهاية ونعمل من أجل 
كل ما تطمحون إليه، فالتقدم يتطلب جهدا مضنيا كمن ينقش 

الصخر بإبرة ».

خالل الحفل

جعجع والطالب
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ــام... ــ ــع ــ ــرأي ال ــ ــ ــد تـــصـــويـــب الـ ــيـ ــعـ ــه وُتـ ــ ــواج ــ ــران ُت ــ ــ ــاب« إيـ ــعـ ــيـ ــتـ »بـــســـيـــاســـة اإلسـ

ــة«... تـــرويـــج لــخــيــارات ومــرّشــحــيــن ــ ــوم ــ ــزع ــ ــة »امل ــّي ــاس ــرئ ــة ال ــفــرنــســّي ــســويــة ال ــت ال

 املرتضـــــى فـــــي حفـــــل تخريـــــج فـــــي الجامعـــــة العربّيـــــة:
أجمـــــل مـــــا فـــــي الحيـــــاة هـــــو إرادة االنتصـــــار

ــــاب ــ ــران : النتخــ ــ ــ ــ ــــفير إي ــ ــــى ســ ــ ــ ــيان التق ــ ــ ميناســ
ــات ــ ــف األزمـ ــ ــادي تضاعـ ــ ــة لتفـ ــ ــس للجمهوريّـ ــ رئيـ

ميناسيان والسفري اإليراينخالل الحفل

هاشم مستقبالً زواره

سعد جال في سوق صيدا واطلع على أوضاع الناس

مريم نرس 

منذ بداية رســم الهدف قبل تحقيقه كان 
واضحــاً أن خيار املواجهــة هو الذي اتخذته 
الجمهورية اإلســامية اإليرانية بعد انتصار 
الثورة اإلسامية بقيادة اإلمام الخميني حيث 
شــكّلت حدثاً تاريخياً خارج ســياق سيطرة 
األقطاب الدولية فتعرّضت منذ نشــأتها اىل 
محاوالت كثيفة إلجهاضها ســواء من خال 
اغتياالت الرمــوز والقيادات والنخب العلمية 
الذين تجاوز عددهم ســتة االف عقل سيايس 
أو ديني أو أكادميي، أو ما تعرّضت له من حرب 
دامت مثاين سنوات من ِقبل نظام صدام حسني 
املدعــوم من الرشق والغــرب وغالبية العرب 
متويًا وتســليحاً حتى باألسلحة الكياموية 
اىل فرض الحصار اإلقتصادي ومنع التعامات 

التجارية إضافة إىل الحرب اإلعامية والنفســية والسياسية 
والثقافيــة، كام كنا نجد أن مــع كل هجوم كان وال زال هدف 
الدول املعادية إليران فصل الشعب اإليراين عن قيادته الثورية 
أو إيجاد حالة من اليأس واإلحباط بتعزيز التمرّد عىل األوضاع 

اإلقتصادية الناتجة عن الحصار.
عملت هذه الدول كثرياً من أجل الوصول اىل أحد هذه األهداف: 
١- إســقاط النظام واســتبداله بنظام مواٍل ألمريكا، 2- إيجاد 
رصاع داخيل بــني القوميات لتحفيز اإلنفصال يف املحافظات 
الحدوديــة، ٣- إيقاف عجلة التقّدم العلمي يف امليدان النووي 
وغــريه، ٤- تشــويه منوذج الُحكم القائم عــىل ثنائية الدين 
والشعب الذي يتخذ اسم السيادة الشعبية الدينية ما يعني بأن 
الشــعب له هامش من الحرية باختيار قيادته السياسية تحت 
مظلــة القيم الدينية وهذا ما يعتربه الغرب منافســاً حقيقياً 
لنظريات الدميقراطية الغربية التي تتجّســد بإنتاج الشــعب 
للمفاهيم وليس اإلنتامء إليها، ٥-محارصة الثورة ومنع تأثريها 
يف الرصاعات الدولية وتحديداً يف الرصاع مع العدو الصهيوين.

مــن هنا ميكننا اإلنطــاق ملعرفة ما يجري اليوم يف إيران، 
ومــن هنا أيضاً ميكننا أن نعلــم أن ما يحصل ليس حدثاً يتيامً 
إمنــا هو جولة من جوالت ذلك الرصاع، فبعــد أن تبّنت الدول 
الغربية فرضية تزوير اإلنتخابات عام 200٩ واســتطاعت أن 

تحشــد مئات االالف من املُعارضني لنتائج اإلنتخابات وبعد أن 
متكّن وقتها النظام يف إيران من استيعاب موجة اإلعرتاضات، 
انتقلت الدول املُخِططة اىل مرحلة جديدة أي من الحرب الناعمة 
اىل الحرب املُركَّبة التي تتضمن الحرب الناعمة كأداة اىل جانب 
الحرب اإلقتصادية واإلعامية واألمنية والنفسية والسياسية.

هذه الحرب ال تهدف اىل تحشــيد الجامهري يف التظاهرات 
بقــدر ما تهــدف اىل تدمري الثقة بالقيــادة من خال افتعال 
األحداث وتضخيمها أو إيجاد رسديات تتهم الدولة بالقمع ومنع 
الحريات أو اســتثامر حالة الضغط اإلقتصادي والنفيس يف 

اإليحاء لبعض الجامهري بإمكانية التعبري.
فالخطة كانت ُمعدة مسبقاً قبل وفاة »مهسا أميني« ولكنهم 
اســتفادوا من حالة الوفاة كتوقيت مناســب إلثارة العواطف 
تجاه النســاء والتصويب عىل أحد رمــوز التديّن أي الحجاب 
ورغم شــهادة اللجنة الطبية املؤلفة من ١2 متخصصاً عاينوا 
جثة )أميني( وأقّروا بعدم وجود ســبب غــري طبيعي للوفاة 
إال أن رسعــة املُخِططــني يف الرتويج لرسديتهم وكثافة املواد 
ة ســابقاً ورسعة تفاعل الشــباب املتأثرين  اإلعامية املُحضَّ
بالنموذج الغريب مع الحادثة عىل وسائل التواصل اإلجتامعي 

أفقد تقرير اللجنة الطبية تأثريه.
بدأت أعامل العنف وعمليات اإلغتيال بحيث بلغ عدد الشهداء 
١00 من عسكر ومواطنني ُقِتلوا عىل أيدي املتظاهرين، داعش، 

العصابات واألحزاب الكُردية، فتعاملت معهم 
الســلطة »كخطر أمني« باعتبار أنها عمليات 
أمنيــة األكرث تورطاً فيها األحــزاب الكُردية 
من تدريب وتهريب ســاح باإلضافة اىل دول 
خليجية ســاهمت بالتمويل، والافت أكرث أن 
الذين يُنفِّذون عمليات اإلغتيال تم بعد رصدهم 
والتعرّف عىل هويتهم اعتقال عدد كبري منهم 
عرب الحــدود وتحديداً الحــدود العراقية أي 

كُردستان.
أمــا التعامل مع املتظاهريــن فقد قررت 
السلطات اإليرانية بتوجيه من املرشد األعىل 
للجمهورية اإلســامية السيد عيل خامنئي 
عدم استخدام الساح من ِقبل الرشطة وعدم 
استخدام العنف معهم إلدراكها أن الهدف من 
هذه التحّركات هو اســتدراج القوى األمنية 
للقتل العلني وتحويل هذه املشــاهد اىل مادة 
لتحقيق األهداف املذكورة سابقاً من تشويه التجربة والنموذج 
والتحريض. ما يعني تفويت الفرصة عىل العدو الذي كان ينتظر 
طريقة تعامل السلطة مع األحداث أي استخدام العنف والقتل 
يف الشوارع وإثارة الفنت القومية واملذهبية لتحويل املواجهة 

اىل خطوط متاس مع املناطق التي يعملون عىل إنفصالها.
بهــذه املرحلة تكمن عنارص قوة الجمهورية التي تتجّســد 
بحكمة القيادة وسياســة اإلستيعاب التي تعتمدها ومعرفتها 
بأهــداف العدو والحاضنة الشــعبية وقــوة األجهزة األمنية 
وحرصها عىل عدم إراقة دماء املواطنني املُغرر بهم والحامقات 
التــي يرتكبها العدو يف الرهان عىل معطيات ناقصة والجرائم 

التي ترتكبها العصابات التي تضّيق دائرة التعاطف معها.
فبعد أن كانت العصابات تراهن عىل الدول باتت الدول تراهن 
عىل العصابات وهذه ميزة املعركة التي هي باألســاس ليست 

األوىل ولن تكون األخرية بالتأكيد.
إذاً، بسياسة اإلســتيعاب والعمل األمني قررت الجمهورية 
اإلسامية مواجهة حرباً ُمركّبة، وما دام هذا اإلجراء فّعال لن 
تجد القيادة اإليرانية حاجة اىل اســتعراض القوة الشعبية أو 
العســكرية، يكفيها يف املرحلــة القادمة أن تُجري تحقيقات 
ومحاكامت علنية مع عرض وثائق إلعادة تصويب الرأي العام 

الذي تأثّر بحمات التضليل املُمنهج.

هيام عيد 

ما زال الحديث عن ثاثية أمريكية- ســعودية- 
فرنســية ملســاعدة لبنــان عىل تخطّــي أزمته 
املســتعصية سياســياً ومالياً واقتصادياً قامئاً، 
وفق ما تكشــفه معلومات ينقلها زوار العاصمة 
الفرنســية يف اآلونة األخرية وذلــك مبعزٍل عن 
اإللتباســات واللغط املحيطني باملواقف األمريكية 
عــىل وجه الخصوص من مجمــل امللف اللبناين، 
بحيــث أن هذه الدول الثــاث مل تقارب إىل اليوم 
األزمة السياســية املتمثلة بالخاف داخل املجلس 
النيــايب بني كل الكتل عــىل انتخاب رئيس جديد 
للجمهورية، خصوصاً وأن الدعوة املتواصلة لحواٍر 
مفتــوح بني هذه القوى، مل تلق أية أصداء إيجابية 

من أي طرف.
ولهذا فإن زوار باريس، يؤكدون بأن الروزنامة 

الرئاســية الفرنســية، ال تحمــل أي عنــوان أو موعٍد متصل 
باإلســتحقاق الرئايس، وكذلك فإن الشخصيات اللبنانية التي 
زارتهــا وتزورها علناً أو بعيداً عن األضــواء، تجزم بأن ما يتّم 
تداوله يف هذا املجال يندرج ضمن محاوالت التأثري عىل الساحة 
املحليــة ولكن من دون أن يكون األمر مســتنداً إىل وقائع أو 

توجهات فرنسية متعلقة بصيغة الحل الرئايس.
وبالتايل فإن املعطيات املتناقلة أخرياً تكاد تكون »سوريالية«، 

عــىل حّد قول هؤالء الــزوار، ومن بينهم نواب عىل متاس مع 
فريق الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون، كام أن الهدف منها، 
هو تسويق تسويات يف باريس بهدف استدراج الفرنسيني إىل 
املساهمة يف إدارة األزمة الرئاسية، خصوصاً وأن املوقف املعلن 
من فرنســا كام من أطراف خارجية متابعة للوضع اللبناين، ال 
يتخطــى حدود النتائج املرتتبة عن اإلنهيار املايل واإلجتامعي، 

يف ظّل إهامٍل متعمد ألي ملف سيايس مهام بلغت أهميته.
وقبل الدخول يف أية تفاصيل حول املشــهد الرئايس املرتقب 

إزاء اســتمرار الفــراغ الرئايس، يكشــف الزوار  
أنفســهم أن ما من مناخٍ خارجي أو فريق غريب أو 
إقليمي، ينشط حالياً من أجل ترجيح خيار رئايس 
عىل آخر أو التأثري عىل قرارات القوى املحلية وذلك 
مبعــزٍل عن اإلصطفافات السياســية، وبالتايل، 
فــإن ما يرتدد عن دعــٍم خارجي ألي فريق أو ألي 
شخصية، يأيت يف سياق التسويق الداخيل فقط، 
وبالتايل فإن املشهد الرئايس عىل حاله وسيستمر 
عىل هذه الحال لفرتة زمنية طويلة، إالّ إذا تحركت 
املرجعيات الداخلية من أجل كرس رتابة هذا املشهد 
وهو ما ستظهر معامله قريباً سواء سلباً أو إيجاباً. 
ومن هنا فإن الرئيس العتيد أو الصيغة التوافقية 
املنشودة، ما زال يف »البيت« اللبناين الداخيل، وإن 
كان من الخطأ إغفال العوامل والتأثريات الخارجية 
يف أي عنوان داخيل، ولكن زوار باريس يشــريون 
إىل أن املواقــف الفرنســية والدولية واضحة ومل 
تتغري منذ سنوات، وهي ما زالت تركز عىل مطالب واضحة وهي 
القيام بالدور املنوط بكل األطراف واملؤسسات الدستورية، أي 
تنفيذ اإلستحقاقات يف مواعيدها وإدارة األزمة من خال قرار 
سيايس واضح بعيداً عن اإلستنسابية والتدخات السياسية، 
يبدأ بالقيام بالواجبات البديهية وهي البدء أوالً بانتخاب رئيس 
الجمهورية وإنتاج التســوية محلياً قبل الوصول إىل اإلرتطام 

الكبري والذي عاد الحديث عنه يف الصالونات الديبلوماسية.

رأى وزير الثقافة  القايض محمد وســام 
املرتــى، ان »اإلغاثــة فعل عطــاء يعكس 
إنسانية اإلنسان ويخرج من النفس اإلنسانية 
أرقى ما فيها وهو البذل من أجل اآلخر، وعندها 
يتضاعــف الخري ويزهر العطاء إنجازات تغري 
يف مســار الحياة وتخرج أجمل ما فيها وهو 
إرادة تجــاوز التحديات واالنتصار عىل الواقع 
املر واإلســتكانة والجمــود«، مضيفا »وهل 
أفعل من التدريب املهني للشباب وتطوير سبل 

العيش لتحقيق هذا االنتصار؟«.
كام املرتى جاء خال رعايته وحضوره 
حفــل تخريج اقيم يف جامعة بريوت العربية 
املهنية للشــباب لعام2022  الدورات  لطاب 
ضمن برنامج  »التدريب املهني للشباب وسبل 
العيش«، بدعوة من مؤسســة هيئة اإلغاثة 
واملســاعدات االنســانية يف دار الفتوى يف 
الجمهورية اللبنانية، وتوجه اىل الطاب: »ال 
شــك أن تخرجكم ســيخلق لكم فرصا جديدة 
تتحــدون بها التحديات فتنطلقون إىل رحاب 
العمل وتشــاركون يف صناعة املستقبل عىل 
قاعــدة املعرفة وهي أكرب قوة يف عرصنا هذا، 
فمــن ال يعرف ال يقــدر ومن ال يقدر يهزم وال 
مكان للمهزومني يف عامل قائم عىل املنافسة 

والفاعلية واإلنتاج«.
وتابــع »نعلم جميعا ان مثــة الكثري من 
عامات االستفهام عىل الكثري من املنظامت 

غري الحكومية الناشــطة يف لبنان، ونحن  
ال نعــرف منظمة يد العون لإلغاثة والتنمية 
ولن نحكم عليها حكام ســلبيا مســبقا بل 
ســنترصف عىل قاعدة ظن خريا وال تســأل 
عن الســبب وسنتبنى شهادة االستاذ محمد 
خالد ســنو فيها بأنها منظمة تأسست عىل 
قاعــدة توزيع الخري عىل اإلنســان بغض 
النظر عن لونه وعرقه ودينه وجنسيته وهو 
التزام ببناء البرش خارج العصبيات الصغرية 
واملقيتــة التي تجتاح عاملنــا املعارص اليوم 
فتدمــر بدل أن تبني وتنمي الكراهية بدل أن 
تــزرع املحبة واألخوة والتعاضض والتعاون 

من أجل الخري«.
وختــم املرتــى: »ليكن تخرجكــم أيتها 
الطالبــات والطاب من أجلكم حتى تشــقوا 
طريق العمل يف مجتمع ينتظركم لتسهموا يف 
إعادة بنائه وحتى تشاركوا يف صنع مستقبلكم 
الخاص واملســتقبل العام يف املجتمعات التي 
تنتمون إليها وتذكروا دامئا من علمكم ودربكم 
عىل تحقيق ذواتكم، وبعيدا عن اعتناق مقولة 
من علمك حرفا كن له عبدا أدعوكم إىل اعتناق 
الحرية ألن معلميكــم علموكم ليطلقوكم ال 
ليحبسوكم يف العبودية. التهاين للمتخرجني 
واملتخرجــات وكل اإلحرتام للجهود املرتاكمة 
التي واكبتكم وعىس نبقى وإياكم يف خدمة 

كرامة وحرية اإلنسان«.

اســتقبل كاثوليكوس بيت كيليكيا لألرمن 
الكاثوليك البطريرك روفائيل بيدروس الحادي 
والعــرشون ميناســيان، الســفري اإليراين 
يف لبنــان مجتبى امــاين، بحضور املعاون 
البطريريك ومطــران بريوت املطران جورج 
اســادوريان، املطران السابق البرشية تركيا 
لارمن الكاثوليك جورج خزوميان،  االب آرام 
سعدو ابراهاميان ومسؤول العاقات العامة 
البطريركية- رشبل بســطوري، يف مقــر 

بريوت.
 وتأيت هذه الزيارة الودية يف إطار التعارف 
وتوطيد العاقات بني البطريركية والســفارة 

اإليرانية يف لبنان. 
وعىل مدار ســاعة، تحــدث الطرفان عن 
العاقــات التي تربط بــني جمهوريتي إيران 
وارمينيــا ووقوف إيــران إىل جانب أرمينيا 

يف مختلــف التحديات التي مرت بها. كام تم 
الكاثوليكية  األرمنية  الكنيســة  اىل  التطرق 
يف إيران ودورها الرائد وحضورها املتميز يف 

الجمهورية اإليرانية. 
وبحث املجتمعون يف الشق الوطني اللبناين 
و«انعكاســات الفراغ الرئــايس عىل تفاقم 
األزمات املعيشية واالقتصادية يف ظل غياب 
حكومة منتظمة، آملني ان »يصار اىل انتخاب 
رئيس جمهورية جديد للبنان تفاديا لتضاعف 

األزمات«. 
اما يف الشــق الروحي، فأكد ميناســيان 
والســفري االيراين أن »املسيحيني واملسلمني 
هم عائلة واحدة يف هذه الديار وما يجمعهام 
اكرب مام يفرقهام والدليل عىل ذلك عندما يرفع 
الجميــع صاة األبانا تأكيدا ان الرب هو واحد 

وخالق الجميع«.

جــال األمــني العــام للتنظيم الشــعبي 
النارصي النائب أســامة سعد يف سوق صيدا 
التجــاري، والتقى الناس واطلع عىل احوالهم 
وشكواهم، يف ظل األوضاع املعيشية الصعبة 
التــي ميرون بها، نتيجــة االنهيارات الكربى 
املاليــة واالقتصادية وتأثرياتها عىل االوضاع 
االجتامعيــة والحياتية واملعيشــية للناس، 

والسيام يف موضوع انقطاع املياه والكهرباء.
كام اســتمع آلراء اصحاب املحال التجارية 
بعد تســكري الطريق امام الســيارات وحرص 
الدخول اىل الســوق للمشاة، وذلك بقرار من 
بلدية صيدا.وقد شدد أصحاب املحال التجارية 
عــىل »أهمية تنظيم فتــح الطريق ألصحاب 

محات الجملة الدخال البضاعة اليها«.

ــم: أجـــــــواء االســتــحــقــاق  ــ ــاش ــ ه
ــاســي فــي دائــــرة املــراوحــة ــرئ ال

رأى النائب قاســم هاشــم ان »أجواء االستحقاق الرئايس 
مــا زالت يف دائرة املراوحة وهــذا ما تفرضه موازين القوى 
يف املجلــس النيايب حيــث أثبتت جلســات االنتخاب حتى 
اليــوم انه دون الوصــول اىل توافق بني املكونات لن نخترص 
امد الشــغور الرئايس، ويف لحظة سياسية دقيقة وظروف 
اقتصاديــة يحتاج فيها وطننا الســتغال كل دقيقة إلعادة 
الحياة للمؤسسســات لتأخذ دورها، والبدء مبســار انقاذي 

اصبح اكرث من رضورة«.
وقال بعد لقاءات يف منزله يف شبعا: »ألننا نتطلع اىل وطن 
تســود فيه العدالة واالمناء املتوازن الذي مل يتحقق، من حق 
اهلنــا يف املناطق النائية وخاصة املناطق الحدودية الجنوبية 
يف العرقــوب أن يلحظ القانون املنتظر حاجات املنطقة ألنها 

ما زالت تعاين من االحتال وآثاره«. 
وتابع خال لقاءاته املتطلبات اإلمنائية واتصل باملدير العام 
ملؤسســة كهرباء لبنان كامل حايك مطالبا بانصاف املنطقة 

اسوة بغريها وتزويدها بالتيار.

 الــنــصــاب الــقــانــونــي فــي جلسة
ــة ــس الــجــمــهــوريَّ ــي ــخــاب رئ ــت ان

الهاشم  سامي 

النصــاب القانــوين يف جلســة انتخــاب رئيــس 
الجمهوريَّة اللبنانية هو ثلثا عدد أعضاء املجلس النيايب 
يف الجلســــة األوىل ألن الدستــــور ينّص يف املادة 
٤٩ عــىل ما ييل: » يُنتخــب رئيس الجمهوريَّة باالقرتاع 
الســّري بغالبــّية الثلثني من مجلس النواب يف الدورة 
األوىل ويُكتفــى بالغالبيَّــة املطلقة يف دورات االقرتاع 

التي تيل« .
أكرثيّــة الثلثني هي أكرثيَّة خاّصة وهي مفروضة يف 
الجلسة األوىل، أّما واعتباًرا من الجلسة الثانية فتصبح 
األكرثية املطلقــة أي نصف عدد أعضاء املجلس النيايب 
زائــد واحًدا هي األكرثية املطلوبــة، وهذا هو النصاب 

القانوين وليس أكرث )6٥ نائًبا(.
ونحــن نجزم ونؤكِّــد عىل أنّه لو كان يف نيَّة واضعي 
الدســتور نصاب خاص بشكل قاطع ونهايئ أي الثلثان 
)86 نائًبــا( لكانوا اكتفــوا بالفقرة األوىل من املادة ٤٩ 
ومل يكونــوا بحاجــة إىل القول :« ويُكتفــى بالغالبّية 
املطلقــة يف دورات اإلقرتاع التــي تيل«. هذا ما يحصل 
يف كلِّ الحــاالت املطلوب فيهــا أكرثيّة خاّصة ونُعطي 

مثلني عىل ذلك:
-األّول : يف تعديل الدستور، ينّص القانون عىل أكرثيّة 
الـــ ٣/٤ عدد أعضاء املجلــس النيايب ويقف عندها، أي 

ل الدســتور إال بهذه األكرثيّة.  إنّه ال يُعدِّ
-الّثاين: يف انتخــاب البطريرك املاروين‘ ال يفوز أيُّ 
مطــران بالبطريركيَّــة إذا مل يََنل أكرثيَّة الثلثني من عدد 
املطارنــة وذلــك يف كلِّ الدورات حتى ولــو بلغ عددها 

. املــئات 
وعليــه نقول إىل كلِّ الذين يعتقدون بأنَّ حضور ثلثي 
أعضاء املجلس النيايب إلزامي يك تجري انتخابات رئيس 

الجمهوريَّة:
أنتم ال تريدون أن يُنتخَب رئيس جمهوريَّة، ألنَّ التقاء 
د املشارب  86 نائًبا عىل رأي واحد يف بلٍد مثل لبنان متعدِّ
واملذاهــب واألحزاب وامليول الداخلّيــة والخارجّية أمٌر 

. مستحيل
وعليه نناشــدهم جميًعا أن يخرجوا من هذه الدّوامة 
املفرغة ألنّها ســتدور وتدور ونبقــى يف مكاننا، وأن 
يجتمعوا وينتخبوا رئيًســا باألكرثيّة املطلقة وبحضور 
6٥ نائًبــا، ويف مثــل هذه الحالة عىل الـــ 6٥ نائًبا أن 

واحًدا. شخًصا  ينتخبوا 
-وبعــد االنتخابات و عودة امليــاه إىل مجاريها عىل 
ل مادتــــني يف  املجلــس النيــايب أن يلتئم فوًرا ويُعدِّ

: الدستور 
األوىل: املــادة ٤٩ وفيهــا تُعتمد الفقــرة الثانية أي: 
»يُكتفــى بالغالبّية املطلقــة«. حضوًرا وانتخابًا وفوًزا، 
باعتبار أنَّ هذه األكرثيّة تعني أكرث من نصف عدد النواب 

وبالتــايل أكرث من نصف عدد اللبنانيني. 
الثانيــة : املــادة ٥٣ التي تنّص عىل كيفّية تشــكيل 
الحكومة. فعــىل املجلس النيايب أن يســتبدلها مباّدة 
رصيحــة وواضحة ال تقبل أّي نقاش أو جدل أو اجتهاد، 
يُعطى فيها كّل من رئيــس الجمهوريّة والرئيس املكلّف 

دوًرا محدًدا وواضًحا ومعلوًما.
وإاّل ســنقع يف لعبة النصاب عنــد انتهاء والية كل 
رئــــيس جمهوريّــة وبلعبة التعطيل عنــد تأليف أيّة 

حكومة.
فتصبح الباد بدون رئيس جمهوريّة، وبدون حكومة 
مكتملة الصاحيات، ومجلس نيايب منقســم عىل ذاته 
أي بحكم املشــلول العاجز عن العمل، وشــعب مقهور 
د  يــرزح تحت حمل مئــة مصيبة ومصيبــة، وبلد مهدَّ

والزوال. باالنهيار 
وهنا يحضين قول ملونتســكيو عن سقوط بيزنطية 
فهــو يقــول: »العجــب ليــس يف كيفّية ســــقوط 
االمــرباطوريّة الرومانّية سنة ١٤٥٣، بل العجب كيف 
بقيت قامئًة إىل تلك الســنة« نظًرا إىل ما كانت تشــكو 
منه من فساد وقرص نظر وأحقاد وضغائن وتخلّف ديني 
وســيايس واجتامعي وعســكري ومايل...، وشعارات 
وخافات حتى عىل جنس املائكة، واســتطراًدا نطرح 
الســؤال ذاته عــن لبنان: كيــف بقي حيًّــا إىل اليوم 
والعيــــوب الهّدامــة تتآكلــه من كلِّ حــدٍب وصوب 
واألمــــراض الرسطانّية أصابت منه الدماغ قبل سائر 

األعضاء!
نّجانا الله من األوضاع التي نتخّبط فيهــــا وألهــم 
ذوي الشــأن إلصاح ما ميكن إصاحه قبل فــــوات 

األوان .
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األحد 27 ترشين الثاين 2022

شانتال عايص

ال يزال ســوق العمالت الرقمية ينزف ويتكّبد مســتثمروه 
الخسائر الهائلة، جّراء انهيار منصة التداول بالعمالت الرقمية 
»إف يت أكــس - FTX«، ليمتّد تأثريه الســلبي عىل مقريض 
العمالت الرقميــة والرشكات األخرى. فالهلع ســيد املوقف، 

والدعوات  امللّحة لتنظيم القطاع يف أرسع وقت، تتواىل!
دعوات رسمية إىل تنظيم القطاع!

وجه صنــدوق النقد الدويل دعوة عاجلة إىل مختلف الدول 
اإلفريقية من أجل زيادة التنظيم بأســواق العمالت الرقمية 
داخل القارة والتي تعترب واحدة من أرسع األســواق منوا فيام 

يتعلق بصناعة العمالت الرقمية عاملياً.
وأضاف الصندوق بأن من أبرز األسباب التي تستدعي زيادة 
التنظيم بأســواق العمالت الرقمية هــو االنهيارات األخرية 
التي شــهدتها األسواق وعىل رأســها انهيار منصة »إف يت 
إكس« وتأثريه السلبي عىل أســعار العمالت الرقمية وهو ما 
يتطلب رضورة العمل عىل حامية املستهلكني وتنظيم صناعة 

العمالت الرقمية.
ويف الوقت عينه، أكد النقد الدويل عىل أن مخاطر العمالت 
الرقمية أصبحت واضحة للغاية وأنه حان الوقت لتنظيم هذه 
الصناعة إليجاد توازن بني تقليــل املخاطر وتعظيم االبتكار 
وبخاصة مع ترقب قبول استخدام العمالت الرقمية كوسيلة 

للدفع من قبل الحكومات اإلفريقية.
ويف نيســان املايض، نرش صندوق النقد الدويل دراســة 
صادمة حــول العمالت الرقمية، حيث كشــف الصندوق عن 

أن جاء اســتخدام العمالت الرقمية يكون أعىل وأكرث انتشارا 
يف البلدان ذات الحكومات الفاســدة. وأوضحت الدراسة بأن 
اســتخدام العمالت الرقمية يرتبط ارتباطــا وثيقا وإيجابيا 

بتصور أعىل للفساد واملزيد من ضوابط رأس املال.

{ هل السوق امتّص األزمة؟ {
عىل الرغــم من اإلنهيار املدوي للعمــالت الرقمية، ال يزال 
البعــض متفائال ويرى أنها عابرة وســتمّر ليعــود القطاع 
وينهض من جديد. وأبرزهم، اســراتيجي األســواق العاملية 
يف منصــة التداول متعددة األصول e-Toro، »بن ليدلر«، الذي 
يعترب أن قطاع  العمالت الرقمية ســيتغلّب تدريجًيا عىل هذه 
السلســلة من األزمات الذاتية، قائالً: و«سوف تنحرس الرياح 
املعاكســة لالقتصاد الكيل مع اقرابنا من قمة دورة بناء بنك 

االحتياطي الفيدرايل«.

{ بحث جديد لـ«هارفارد«

حول استخدام البيتكوين {
ســلّطت ورقة بحثية نرشها املرشــح يف قسم االقتصاد 
بجامعــة هارفارد، »ماثيــو فريانتي«، الضــوء عىل كيفية 
استخدام البنوك املركزية، عملة البيتكوين BTC، للتحوط من 

العقوبات املالية من مصدري االحتياطي النقدي.
جادل فريانتي بأن هناك ميزة للبنــوك املركزية لالحتفاظ 
بكمية صغرية من عمالت البيتكوين حتى يف الظروف العادية. 
ومع ذلك، عندما يكون هناك خطــر التعرض للعقوبات، قال 
الباحث إنه من املنطقي االحتفــاظ بجزء أكرب من BTC جنباً 

إىل جنب مع احتياطيات الذهب الخاصة بهم.

هذا وأشــار الباحث أيضاً 
التــي كانت  الــدول  أن  إىل 
من  عقوبات  مخاطر  تواجه 
الواليات املتحدة، زادت حصة 
أكرث  الذهب  احتياطياتها من 
بكثري من الــدول التي لديها 
مل  إذا  أقل.  عقوبات  مخاطر 
تتمكن هــذه البنوك املركزية 
من الحصــول عىل ما يكفي 
من  للتحــوط  الذهــب  من 
جادل  العقوبــات،  مخاطر 
احتياطيات  بــأن  الباحــث 

البيتكوين هي البديل األمثل.
من هــم األكرث ترضراً من 

انهيار FTX؟
مام ال شــّك فيه أن انهيار »إف يت أكس« كان عاملياً وألقى 
بظالله عىل بلدان وقاّرات عّدة، ولكن أكرثها ترضراً كانت قارة 
آسيا. أشار موقع تتبع سوق العمالت الرقمية CoinGecko إىل 
أن كوريا الجنوبية احتلت املرتبة األوىل يف عدد املستخدمني 
الشهريني، حيث حصلت عىل أكرب حصة حركة بنسبة %6.1، 
ومتثل 297229 مستخدماً شهرياً فريداً يف املتوسط يزورون 
موقع FTX.com. قامت حكومة كوريا الجنوبية اآلن بترسيع 
إطارها التنظيمي، قانون األصول الرقمية األســايس، املتوقع 

االنتهاء منه يف عام 2023.
هذا ولفــت التقريــر إىل أن منصات التداول اآلســيوية 
استفادت من انهيار FTX، من خالل زيادة حصتها يف السوق. 

كام اكتســبت »بينانس« حصة يف السوق بنسبة 7%، وزادت 
OKX حصتها بنسبة 1.1% إىل 13% بشكل عام. 

{ البيتكوين.. إىل 149 ألف دوالر؟ {
وفًقــا للبيانات التاريخيــة، وصلــت البيتكوين إىل أدىن 
مستوى لها قبل 477 يوًما من حدث النصف ثم دخل يف اتجاه 
صعودي. يف فرة ما بعد الوصول إىل النصف، يف حوايل 1.5 

عام، بلغت عملة البيتكوين ذروتها يف دورتها الصعودية.
وتتوقع »بانتريا كابيتال« يف حال أعاد التاريخ نفســه، أن 
تصل البيتكوين إىل القاع بحلول نهايــة هذا العام، لتبدأ يف 
االرتفاع يف األشهر األوىل من عام 2024. وبحسب »بانتريا«، 
ستبلغ عملة البيتكوين 36,000 دوالر قبل حدث النصف لتبلغ 

149,000 دوالر يف فرة ما بعد النصف.

ــد! ــبـ ــكـ ــب الـ ــيـ ــصـ ــر يـ ــيـ ــطـ ــف عـــــن مـــــــرض خـ ــشـ ــكـ عــــامــــة ظـــــاهـــــرة تـ

»تكّتل بعلبك - الهرمل« : لبدء الحوار بين القوى وتخّطي العقبات إلنتخاب رئيس

حيويًا  عضًوا  الكبد  يعترب 
يف جســم اإلنســان مثله 
واملــخ متاًما.  القلب  مثــل 
األساسية  الوظائف  وتشمل 
وهو  األلبومني،  إنتاج  للكبد 
يف  الســوائل  مينع  بروتني 
مجــرى الدم مــن الترسب 
كام  املحيطة،  األنسجة  إىل 
عصارة  وهو  الصفراء،  ينتج 
وامتصاص  لهضــم  مهمة 
الدهون يف األمعاء الدقيقة، 
الدم  تنقية  إىل  باإلضافــة 
وتخزين  االنزميات  وتفعيل 
والفيتامينات  الغليكوجــني 

واملعادن.
داخيل  عضو  أكرب  لكونه 
الكبد  يلعــب  الجســم،  يف 
العديد مــن األدوار، كام أنه 

عرضة لعدة إصابات ومضاعفات. ويعد مرض الكبد 
الدهني من أكرب املشاكل الصحية املرتبطة بالكبد، 

بحسب ما نرشته صحيفة »تاميز أوف إينديا«.
يصاب الشــخص مبــرض الكبــد الدهني غري 
الكحويل عندمــا يكون هناك تراكم للدهون الزائدة 
يف الكبد، نتيجة لعدة أسباب، عىل رأسها السمنة 
والسكري من النوع 2 ومقاومة األنسولني وارتفاع 
مســتويات الدهون )الدهــون الثالثية( يف الدم 

ومتالزمة التمثيل الغذايئ.
كام يعد العمر والجينات وبعض األدوية والحمل 

من عوامل الخطر األخرى ملرض الكبد الدهني.
هــذا وميكن أن يؤثر مرض الكبــد الدهني عىل 
الســاقني والبطن. ويعد مفتاح الوقاية من مرض 

الكبد الدهني هو التشــخيص املبكــر، ففي حالة 

عدم اكتشاف املرض يف الوقت املحدد أو تركه دون 

عالج، ميكن أن يتطور الكبد الدهني غري الكحويل 

NASH إىل مرحلــة متقدمة »ال رجعة فيها«. وإذا 

ســاءت الحالة ميكن يعاين املريض من مشــاكل 

إضافية تتمثل يف تورم الســاقني وتراكم السوائل 

يف البطن، كام يُقال إن االلتهاب املزمن يسبب تلًفا 

تدريجًيا يف الكبد أو تليف الكبد.

وتحدث املضاعفات بســبب زيــادة الضغط يف 

الوريد الذي ينقل الدم عرب الكبد، واملعروف باســم 

الوريد البايب، ويؤدي الضغــط املتزايد يف الوريد 

إىل تراكم السوائل يف الجسم، مبا يف ذلك الساقني 

والكاحلني والبطن.

مخاطر مزعجة
عندما يــزداد الضغط يف 
أن  ميكن  البــايب،  الوريــد 
يتمزق، مام يؤدي إىل نزيف 
تم مالحظة  إذا  ولذا  داخيل، 
وجود عالمات دم يف الرباز 
رسعة  يجــب  القــيء،  أو 
املستشــفى  إىل  التوجــه 
الرعاية  عــىل  للحصــول 

الطبية الالزمة.
أي  أن  من  الخرباء  ويحذر 
والجلد،  العينني  يف  اصفرار 
لتلف  آخر  شائع  عرض  وهو 
الكبد، حيث ذكر تقرير صادر 
»الريقان  أن  كلينك  مايو  عن 
يحــدث عندمــا ال يتخلص 
كمية  مــن  املصاب  الكبــد 
كافية من البيلريوبني، »وهو 
أحد نفايات الدم«. كام يتسبب »الريقان يف اصفرار 

الجلد وبياض العينني إىل جانب لون غامق للبول.
ميكــن أن يعــاين املريض أيًضا مــن حكة يف 
الجلد وفقــدان رسيع للوزن وظهور أوعية دموية 
عنكبوتية عــىل الجلد وغثيان وفقدان الشــهية 

وشعور بالتعب.
أما حول اللطرق الوقائيــة، فيمكن الوقاية من 
التعرض لإلصابة بالكبد الدهني غري الكحويل من 
خالل اتباع نظام غذايئ سليم، يتكون من الدهون 
الصحية، مع مامرسة التامرين الرياضية بانتظام.

ويجب عــىل املرء أن يحافظ عــىل وزن صحي 
املشبعة والسكر  بالدهون  الغنية  وتجنب األطعمة 

والزيت واألطعمة املصنعة.

عقد تكتل »بعلبك الهرمل« 
النيايب اجتامعه الدوري يف 
مكتبه يف بعلبك، برئاســة 
حسن،  الحاج  حسني  النائب 
النواب:  أعضائــه  وحضور 
املقداد،  غازي زعير، عــيل 
إيهاب  املوســوي،  إبراهيم 
الحجريي،  ملحــم  حامدة، 

ينال صلح، وسامر التوم. 
وتال بيان التكتل الحجريي  
التي  التحديات  »أمام  وقال: 
التكتل   يدعو  لبنان،  يعيشها 
الدولــة،  يف  املســؤولني 
حســاباتهم  تجــاوز  إىل 
الفرص  وتفويت  السياسية 
عــىل أعداء لبنــان، وإدراك 
وتحمل  األوضــاع،  خطورة 

املســؤوليات، من خالل اإلرساع يف بدء الحوار بني 
القوى واملكونات السياســية وتخطــي العقبات، 
وتشــكيل  للجمهورية،  رئيس  إنتخاب  إىل  ليصار 
حكومة من أجل الخروج من األزمات السياســية 
واإلجتامعيــة واألمنية والصحيــة واإلقتصادية 

والنقدية واملالية«.
ودان التكتــل »ما جاء عىل لســان نائبة وزير 
الخارجيــة األمريكيــة لجهــة إقرارهــا بفرض 
اإلدارة األمريكية عقوباتهــا وحصارها عىل لبنان 
واللبنانيني، ودفع البالد نحو مزيد من اإلنهيارات«.

انتخــاب رئيــس  وأكــد »رضورة اإلرساع يف 
للجمهوريــة تتوافق عليه املكونات السياســية، 
رئيس شــجاع قادر، يحافظ عىل الثوابت الوطنية 

يف والســيادة والدفاع عن لبنان واستكامل تحرير 
أرضه، وحفظ ثرواته الطبيعية، ومن ثم العمل عىل 
تشكيل حكومة متكاملة لإلنقاذ، وتعمل عىل إيجاد 
حلول مســتدامة عرب إجراء إصالحات سياســية 
وبناء  الــرثوات  واســتثامر  وإدارية  واقتصادية 
إقتصاد قائم عىل اإلنتاج ال عىل الريعية«، مضيفا 
الدولة برضورة  املســؤولني يف  »نجدد مطالبــة 
العمل عىل تعزيز العالقات اللبنانية السورية عىل 
كل املســتويات، وتفعيل التبادل اإلقتصادي بينهام 
ملا فيــه مصلحة البلدين املحارصيــن بالعقوبات 
النازحني إىل مدنهم  األمريكية، والعمل عىل عودة 

وقراهم«.
ودعــا إىل »اتخاذ الخيــارات يف التوجه رشقا 
وعدم حرصها بالغرب يف ضوء التحوالت العاملية، 

الصني وروســيا  وإعتبــار 
وســوريا وإيــران والعراق 
لهــم  إقتصاديــني  رشكاء 
إسهامات يف إنقاذ لبنان من 
أزماته وإيصاله إىل شاطىء 

األمان«.
التكتل »املعنيني  وطالــب 
يف وزارة الطاقــة وامليــاه 
لبنان،  كهرباء  ومؤسســة 
عادل  توزيع  عــىل  بالعمل 
يف  الكهربائيــة  للتغذيــة 
جميــع املناطــق اللبنانية، 
بعلبك  محافظة  وبخاصــة 
رضورة  عىل  وشدد  الهرمل، 
رفع اإلعتداءات عىل محطات 
املياه،  ومنابــع  التحويــل 
األمنية  األجهــزة  ويدعــو 
املعنية إىل مالحقة كل املعتدين، وصوالً إىل تطبيق 

العقاب العادل والرادع بحقهم«.
وختــم التكتل، مؤكــدا »تضامنــه الكامل مع 
املعلمــني املتقاعديــن يف التعليم الخــاص الذين 
مر عــىل تقاعدهم أكرث من ســنة وهم ينتظرون 
رواتبهــم التقاعديــة، بفعل القــرارات املجحفة 
والظاملــة الصادرة عــن حاكم املــرصف املركزي 
فتح حسابات  بعدم  والقاضية  املصارف،  وجميعة 
لهم ولغريهم من املواطنــني يف البنوك«، وإذ دان 
»هذه اإلجراءات القاسية الظاملة من قبل منظومة 
املال«، اعترب أنهم بقراراتهم، »يسهمون يف تهميش 
وإفقار فئــة كبرية ومكون تربوي أســايس من 

اللبنانيني«.

خالل اجتامع التكتل

 رامي فنج عن إبطال نيابته:
أترك للقانون والرأي العام الحكم

قال النائب املطعون يف نيابتــه رامي فنج عن إبطال املجلس 
الدستوري نيابته: »كان يجب ان يكون القرار مختلفا وندرسه حاليا 
من الناحية القانونية، وألننا نطمح الن نكون تحت القانون، وأترك 

للقانون والرأي العام الحكم ما اذا كنت مظلوما بإبطال نيابتي«.
وقال يف حديث اذاعي: »لســت مرتاحا ملغادرة املجلس بل 
قلق أكرث، ألن وضع االنهيار يســتوجب منا العمل وان نكون 
يف خدمة الناس الذين أنتمي اليهم. كنت أعمل بكل شفافية 

ومهنية وانا جاهز للقيام بواجبي داخل املجلس او خارجه«.
وتوجه فنــج اىل التغيرييــني: »فليتضامنوا بأرسع وقت 
لتســمية رئيس للجمهورية . هناك صعوبــات كثرية، ولكن 

هناك قواسم تجمعنا«.

كرامي استقبل حيدر ناصر ومفتي طرابلس للتهنئة بفوزه
استقبل رئيس »تيار الكرامة« النائب 
فيصل كرامي، يف مكتبه يف طرابلس، 
بالطعــن حيدر آصف  الفائز  النائــب 
نارص، يف حضور املحامي محمد آصف 
التهاين  لتبادل  مناسبة  وكانت  نارص. 
بفوزهام باملقعدين السني والعلوي يف 
طرابلس، كام تم االتفاق عىل استكامل 
التواصــل، ملــا فيه خدمــة طرابلس 

والشامل وكل لبنان.
القائم  كرامي  فيصل  اســتقبل  كام 
مبهام مفتي طرابلس والشامل الشيخ 
الــذي زار كرامي مهنئا بفوزه يف االنتخابات محمــد إمام يف دارتــه يف طرابلس، 

النيابية، بعد صدور قرار املجلس الدستوري.

كرامي ونارص

ــروري ــرط ضــ ــا شــ ــوت ــك ــز الـــديـــن: إقـــــرار ال ــة عـ ــاي عــن
ــاالت ــج ــســاء فـــي مــخــتــلــف امل ــن ــار تــمــكــيــن ال ــس فـــي م

اكدت رئيســة لجنة املراة 
النائبة  النيابيــة  والطفــل 
عناية عــز الدين، ان »العمل 
متواصل من اجــل ان يزداد 
مواقع  يف  النســاء  عــدد 
الربملان  ضمنها  ومن  القرار 
»اقرار  ان  معتربة  اللبناين«، 
رضوري  رشط  هــو  الكوتا 
النســاء  متكني  طريق  عىل 
مختلــف  يف  اللبنانيــات 

املجاالت«.
كالم عــز الديــن جــاء 
خالل افتتاحهــا ندوة حول 

الربملانات التي تراعي النوع االجتامعي نظمها 
الجمعية  مــع  باالشــراك  اللبناين  الربملان 
مجلس  يف  الفرنكوفونية  للــدول  الربملانية 
النواب  النواب، ولفتت اىل ان »رئيس مجلس 
نبيه بري مــن املؤيدين القرار الكوتا«، داعية 
ما  تنفيذ  اىل  االخــرى  السياســية  »القوى 
التزموا به امام الرأي العام يف هذا الشــأن«، 
مشددة عىل »رضورة عدم تكرار تجربة رفض 
اقــرار الكوتا كام حصل يف خالل دراســة 

قانون االنتخاب االخري«.
وأشــارت اىل »الجهود الكبرية التي بذلت 
يف لجنة املــرأة والطفل النيابيــة، واىل ان 
البيئة الربملانية مل تكن صديقة بالقدر الالزم 
للمرأة وان الحسابات الطائفية تفرض نفسها 
عــىل العمل الربملاين، وتــرك اثرها عىل كل 
القضايا صغريها وكبريها، واىل ان التعقيدات 
السياســية واالقتصادية وصلت اىل ذروتها 
خالل الســنوات القليلة املاضية ما ترك آثارا 

كبرية عىل اوضاع النساء اللبنانيات«.
وتوقفت عز الدين عند »سلســلة معطيات 
متعلقة باملــرأة اللبنانية، أبرزها ان املراة يف 
لبنان اســتطاعت تحقيق انجــازات مهنية 
واجتامعيــة وثقافيــة يف مختلف املجاالت 
اللبنانية ظلت  القوانني والترشيعــات  ولكن 
متخلفــة عن الواقع«، مضيفة »ان النســاء 
القرارالسيايس  اللبنانيات بقني خارج مواقع 

والحزيب والنقايب اال يف حاالت اســتثنائية 
وقليلة وصلت فيها املراة عرب آليات سياسية 
وعىل  اللبنانية  السياســية  الحيــاة  تحكم 
رأســها التوريث واشارت يف هذا السياق اىل 
ان الرئيس بري كان اول شــخصية سياسية 
سمت امراة للموقع الوزاري يف العام 2004«.

املراة والطفل  الدين عن لجنة  وتحدثت عز 
النيابية التي ترأســها والتي ميكن اعتبارها 
»منوذجا للعمل النسايئ يف لبنان«، مضيفة 
»ان العمــل يف اللجنة انطلــق وفق منطق 
ذات  االطراف  مختلف  بني  والتشبيك  الرشاكة 
الصلــة، كام نظمت اللجنــة والول مرة يف 
تاريخ الربملان اللبناين جلســات سامع عامة 
وذلك يف ظل جائحــة كورونا للوقوف عىل 
االثار االقتصادية التــي خلفتها االزمة عىل 
النســاء واكدت ان الجهود ستستمر من اجل 
فتح مســار يصل يف نهايته الربملان اللبناين 
ليصنف كربملان يراعي النوع االجتامعي حيث 
عدد الربملانيات اكرب واملشــاركة النســائية 
يف مختلــف اللجان النيابيــة افعل وترؤس 
الربملانيات للجان اكرث وادماج مفاهيم الجندر 

يف كل الترشيعات الصادرة عن الربملان«.
وختمت عز الديــن واضعة »قانون الكوتا 
الوالدها  جنســيتها  اللبنانية  املــرأة  ومنح 
وزوجهــا يف اطار االخفاقــات عىل خلفية 
حســابات طائفية اعاقت التنمية االنسانية 

والعدالة يف لبنان عىل مدى عقود«.

خالل الندوة

ــح ــنـ ــاً »مــــــــــشــــــــــروع وطـــــــــــن االنــــــــــــســــــــــــان«: ملـ ــ ــادي ــ ــهـــم م ــتـ ــيـ ــالـ ــقـ ــتـ ــم واسـ ــهـ ــوقـ ــقـ ــاة حـ ــضــ ــ ــق ــ ال
غرد »مرشوع وطن االنسان« عرب حسابه 

عىل »تويــر«: »بعــد إقــرار  املوازنة  يف 

مجلس النواب ملطالب القضاة، يجب املبارشة 

بتنفيذهــا حرصا عىل ســري العدالة وصونا 

لكرامة القضاة. فاســتقاللية القضاء تتعزز 

باســتقاللية القضاة من كل النواحي وأولها 

االســتقاللية املادية، فعــدم تحقيقها يهّدد 

تحقيق العدالة عىل مستوياتها كافة«.

األجيال لتربية  إيجابّية  مناهج  لرسم  صــور:  مفتي 

خالل اللقاء

صور  مفتي  العالمة  رأى 
الشيخ  القايض  عامل  وجبل 
حســن عبد الله، ان »العديد 
تغزو  التــي  املخاطــر  من 
وعي  اىل  تحتــاج  املجتمع 
وادراك كبرييــن، الن االزمة 
نعيشــها  التي  االقتصادية 
تؤثر سلبا مبارشا عىل التزام 
املجتمــع بالنظم االخالقية 
وتؤسس لحياة مادية بحتة 
فارغة من التكافل والتعاضد 

والتعاون«.
كالم عبداللــه جاء خالل 
القيادات  من  عددا  استقباله 

الروحية واالهليــة يف دار االفتاء الجعفري 
يف صور، وقال: »هذا الواقع يحتاج اىل رسم 
واقــرار مناهج تربوية يعمــل عىل نرشها 
القطاعات الخاصة والعامة عىل حد ســواء، 
كام ان االديان والطوائف تحمل مســؤوليات 
كبرية يف هذا املوضوع«، معتربا أن »فشــل 
انتخــاب رئيس للجمهوريــة اللبنانية يعود 
لعدم التوافق الن رئيس املجلس دولة الرئيس 
نبيه بري يريد توافقا لبنانيا عىل موقع رئيس 
الجمهورية وان لبنان ال يكون مســتقرا عىل 
قاعدة غالب ومغلوب، ولكن يجب ان تشارك 
يف هذا االستحقاق  املكونات اللبنانية كافة. 
وهذا االمر كام يندرج عىل الرئاســة االوىل 

كذلك يندرج عىل الرئاسة الثالثة وغريها، وان 

هذا الواقع يف لبنــان يتغري عندما تقتنع كل 

القوى السياسية بذهنية لبنانية جديدة خارج 

االنتامء الطائفي واملحصاصة السلبية«.

وشــدد عىل »رضورة ان تعالــج االزمات 

االقتصاديــة مبزيد مــن الرقابة عىل جدول 

االســعار للمواد االســتهالكية ولغريها من 

والطبابة  بالصحــة  تتعلق  التــي  الخدمات 

ودورة الحيــاة للمواطن«، مشــريا اىل »ما 

يحصل يف فلســطني املحتلة مــن مقاومة 

رشســة تؤكد للكيان الصهيوين الغاصب ان 

الشعوب غري االنظمة ولها خيارات املقاومة، 

وليس التطبيع«.

بعد الكارثة التي حّلت بسوق العمات الرقمّية... هل تبدأ البيتكوين عملية التحّول قريباً؟
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ــاد حـــــّل لــتــولــيــد الــكــهــربــاء ــ ــج ــ ــي إي ــ ــة والـــــــريـــــــاح... لــبــنــانــي أفـــلـــح ف ــئ ــي ــب ــل ــواد صـــديـــقـــة ل ــ ــم ــ ب
ــر مـــن 80% مـــن بـــلـــدان الــعــالــم ــث ــجــددة غــيــر مـــوجـــودة تــقــريــبــاً فـــي أك ــة مــت ــه مـــصـــادر طــاق ــدي لــبــنــان ل
صاحب االختراع محمد السبسبي لـ »الديار«: توليد الكهرباء من حركة السير بحيث يتم وضع TURBINE على طول الطرقات

ندى عبد الرزاق

»يقال ان األشــخاص الذين يعتقــدون ان كل يشء ممكن 
هم القادرون عىل االكتشــاف واالبداع«، فالكساد واملراوحة 
يف كافــة املجاالت الحياتية منهــا االقتصادية واالجتامعية 
وحتى السياســية يف لبنان، فككت الركائز األساسية لألمن 

االقتصادي الذي يقوم عليه أي بلد طبيعي.
 كل هذه األمور مل تشــّظ اآلمال والطموحات لدى الشباب 
اللبنــاين وااليجايب دامئا. ويف هذا الســياق،ومنذ نحو أكرث 
من ســنتني واللبنانيني يسّجلون أهدافا ونجاحات ال مثيل لها 
يف الخارج ويرفعون اسم لبنان عاليا مع غّصة ومتن لو كان 
هذا النجاح من داخــل الوطن. ليس ليشء، امنا الن املقومات 
التي يقوم عليها أي تقدم دمرها الّساســة بسبب املحصصات 
والخالفات السياســية الداخلية واقربها ما يحدث اليوم عىل 

كريس الرئاسة لجهة انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
 هذه التجاذبات السلبية انهكت املواطن وساهمت يف نزيف 
رأس املال البرشي الذي لطاملا كان الدافع يف هجرة الكفاءات 
واالدمغة الشابة عىل نطاق واسع لتكون رضيبة كل ما تقّدم، 
شــاب عرشيني يعمل لينهي تخصصــه الجامعي ورب ارسة 
فقرية يســعى بكل ما اويت من قوة لتأمني مستقبل اطفاله 
التعليمي فكان مثرة النضال من األوالد واالباء االبداع والتقّدم 
والتألق هو السالح والدافع للقول ان لبنان هذا ارض الحضارات 
ومنبت الرسل والقديسني ومهام عصفت به شظايا املسؤولني 
الالمسؤولني واملرتبصني به رشا فال جدوى او سبيل لهم يف 

تحقيق مساعيهم الالوطنية.
وذاك اللبناين الذي قيل عنه انه تكّيف مع الرضبات املتتالية 
هو ليس كذلك، بل يف شتى املشاكل واألزمات ينهض من تحت 
الركام نافضا اليــأس ومنطلقا ومبتكرا لحلول يعجز اآلخرون 

يف ابداع جزء بسيط مثلها.
هذه هي صورة الشــباب اللبناين التي تتجّسد يف »محمد 
السبســبي« الذي أفلح يف توليد الطاقة الكهربائية بواسطة 
الريــاح ومواد صديقة للبيئة، ونجــح يف تأمني الكهرباء لـ 
قريته شــامل لبنان ضاربا العتمة وجميع املعوقات بإنجازه 

ومنطلقا من ان »الحاجة سبيل لالخرتاع... كيف؟ 

{ فكرة ولّدت مرشوعا {

الشــاب محمد السبســبي ابن الـ 25 ربيعــا يدرس االدب 
الفرنــي يف الجامعة اللبنانية – كليــة اآلداب يف طرابلس 
ويدرس أيضــا املعلوماتية اإلدارية يف معهــد ببنني التقني، 
تحدث لـ »الديار« عــن الفكرة وكيفيــة تنفيذها، املعوقات 

ومشاريع اخرى بناءة يعمل عليها.

{ إذا عرف السبب بطَُل الَعَجب {
يقول محمد، »ازمة الكهرباء التي نعاين منها أصبحت ثقيلة 
جدا عىل كاهل اللبنانيني مبا فيهــم الطالب لحاجتهم الكبرية 

للطاقة واالنرتنت، هذه األمور دفعتني للبحث عن بدائل لكهرباء 
الدولة، وما تجدر اإلشــارة اليه، ان توليــد التغذية عرب الطاقة 
الشمسية مل يكن رائجا يوم بدأت فكرة مرشوعي كام انها مل تكن 
ناشــطة كام هي عليه اليوم، ومن هنا فكّرت يف »موج البحر« 
وعرضتها عىل أحد األشخاص بدافع الحصول عىل متويل اال انني 
مل الق تجاوبا. يكمل، مل استسلم وذهبت اىل يشء أسهل من ذلك 
وهو »الهواء« ومن هنا بدأت ابحث يف املوضوع أكرث واقرأ الكتب 
واجري األبحاث واصّمــم اىل ان وصلت اىل هذا االبتكار الذي ال 
يشــبه غريه مقارنة مبا تم انتاجه من قبل رشكات كربى ولكن 
بالنسبة يل هو االنجح حتى االن وبالتأكيد اجري تعديالت عليه 

لنطلق مناذج منه أكرث مع الوقت«.

{ مرشوع قابل إلعادة التدوير {
يعتــرب محمد،«ان هذا املرشوع ميكن إعــادة تدوير جميع 
املكونات املســتخدمة فيه، ويشــري اىل اختيار مواد صديقة 
للبيئة عىل اعتبار ان هذا النموذج من الطبيعي انه ينتج طاقة 
نظيفة ومن غري املنطق استخدام مواد ملوثة. ويضيف، اخرتت 
الرباميل البالستيكية والتي هي يف األصل تُرمى يف القاممة، 
كام ان الحديد ميكن ان يعاد تدويره وكل ما يف املرشوع قابل 
إلعــادة التدوير حتى املواد املصنوع منها »املولّد« لديها قابلية 
إعادة التدوير. ومن هنا كانت تســمية املرشوع عىل انه من 
مواد صديقة للبيئة مئة يف املئة من حيث الطاقة التي ينتجها 

وتلك املصنوع منها«.

{ عوائق بالجملة {
يلفت محمــد اىل العوائق التي تقــف يف طريقه إلكامل 
مرشوعــه فيقول: » التمويــل أوىل هذه املشــاكل، وتوفري 
املولــدات واألدوات الالزمة لتحويل طاقــة الرياح اىل طاقة 
كهربائية »املولد واملنظّم« الذي ينظّم عملية شحن البطاريات، 
ويســتكمل، »كنت ابحث عن ممولــني وعرضت الفكرة عىل 
شخص باإلشــارة اىل ان األســاس كان يف توليد الكهرباء 
من موج البحر ليكون مرشوعــا عاما وعندما أُوصدت أبواب 
التمويل يف وجهي اتجهت اىل توليد الكهرباء »بالرياح« كونها 
متوفرة يف كل مكان وميكن االســتفادة منها عىل الصعيدين 
العــام والخاص. باإلشــارة اىل انه ميكن دمجهــا بالطاقة 
الشمسية للحؤول دون انقطاع الكهرباء، ويضيف، »كان لدينا 
 TURBINE وانا صنعت الـ GENERATOR مشكلة يف توفري
وبقي لخمســة أشــهر بال انتاج كهرباء لفقدان املحرك الذي 
يقوم بتحويل الطاقة الهوائيــة اىل كهربائية، وعندما عرثنا 
عىل املولّد اســتطعت تأمني التمويل وتــم تنفيذ املرشوع عن 
طريق شخصني ســاعداين يف انجازه كامال ومتت اإلنتاجية 
وانا عمدت اىل دمجه مع الطاقة الشمســية حتى إذا مل يكن 

يوجد هواء تكون الشمس بديال.

{ التصميم مل يكن موجودا {
يقــول محمد، » يوجد لدينا »الريــاح« التي يتم من خاللها 

تحويل الطاقة الهوائية عن طريق دفــع »العنافات« ونقلها 
اىل املولــد، وانا وضعت »بَكَرة« لزيادة الرسعة، ويف املبدأ يتم 
اعتامده يف هذا الـــ TURBINE او »التورك« ويعرف »بعزم 
الدوران« من خالل زيادة مســافة »الَعَنَفة« من نقطة املحور 
األسايس »للتوربني« لطرف »الَعَنَفة« وهذا اليشء اعطى قوة 
إضافية لتزويدنا بقدرة إنتاجية أكرب للمولد عىل رسعة رياح 
منخفضة إضافة اىل زاوية انحراف الشــفرات او »العّنافات« 

تتلقى الرياح ثالث مرات أكرث من أي منوذج آخر.
ويتابع، »هذا التصميم انا حّدثته ومل يكن موجودا من قبل 
وبالتأكيد الـ CONTROL يف األسفل يتحكّم بالقوة »الفولتية« 
و«االمبري« وينظّم عملية الشــحن حسب البطاريات والجهد 

الكهربايئ.

{ شغٌف كهربايٌئ {
يتحدث محمد عن شــغفه يف مجال الكهربــاء منذ كان 
صغريا فيقول: » لدي ميل لإللكرتونيات والطاقة ومن املعيب 
بحق لبنــان ان يعاين من ازمة يف الكهربــاء ولديه مصادر 
طاقة متجددة غري موجودة تقريبا يف أكرث من 80% من بلدان 
العامل. ويشــري، اىل البحر والرياح والشــمس ومصادر مياه 
متجددة ال مثيل لها يف كل اإلقليم ال يف سوريا وال األردن وال 

يف فلسطني وال يف غريها من الدول.
ويتابع، لو نحن اســتغلينا فقط طاقــة األنهار الجارية، 
الرياح، أمواج البحر، والشمس فلن نكون بحاجة اىل الفيول أو 
مناقصات وال اىل تلوث وميكن االستغناء عاّم ينتج من كوارث 
صحية وبيئية، ويشري اىل الكوارث املالية الن كل هذه األمور 
تتطلب دفعا ومديونية وهدرا يف خزينة الدولة والفاتورة عىل 
الشعب. ويضيف، ان وجود االزمات الصحية من جراء امللوثات 

التي تنتج من احرتاق الوقود كبرية ومنترشة.
وعىل سبيل املثال: طاقة الرياح قادرة عىل انتاج 6 جيغا 
وات وإذا اســتغلت كل املناطق املتوفــرة فيها الرياح عىل 
مدار الســنة فلبنان يحتاج منها فقــط 3 جيغا وات وهنا 
لدينا حوايل الـ 8 جيغا وات والتــي ميكن ان نبيعها للدول 
املجاورة هذا فقط من طاقــة الرياح ومل اتحدث عن أمواج 
البحر والطاقة الكهرومائية والشمســية اللتني يذخر بهام 

لبنان.
ويســأل محمد، » ملاذا يجب ان نبقى تحــت رحمة الفيول 
واملافيات والكارتيالت الفاســدة واملازوت واالشــرتاكات يف 
وجود طاقــات متجددة والتي يجب ان نســّخر ألجلها علمنا 
وطاقاتنا الفكرية واملالية ولو استغرقت 5 او 10 سنوات فال 

ضري يف ذلك إذا كان لبنان سينعم بها مدى الحياة.

{ مشاريع عىل الطريق واملعني »الله« {

يخلص محمد اىل مشاريع يعمل عليها لتوليد الكهرباء من 
»موج البحر« ويذكر عائقني:

أولهام: التمويل.

ثانيهام: عائق قانوين وهو الحصول عىل رخصة.

ويتابــع الحديث عن مرشوعــه الثاين بالقــول: » توليد 

الكهرباء من حركة الســري بحيث يتم وضع TURBINE عىل 

طول الطرقات ويتم استغالل طاقة الرياح الناتجة عن حركة 

الســيارات لتشغيل الـ TURBINE ونســتخرج الكهرباء من 

تخزينها فيام بعد ويلفت اىل إمكانية اســتخدامها يف اضاءة 

الشوارع واالنفاق. 

ويتابع، باإلشــارة اىل ان حركة الســري ميكن استغاللها 

مــن خالل وضع مطبــات عند صعود الســيارة عىل املطب، 

الوزن يشــّغل الـ TURBINE الذي تحت األرض ويدير املحرّك 

الذي معه ويلفت اىل انه ميكن ان يســاهم يف تأمني اإلضاءة 

للمنازل املحيطة بالطرقات واالتوســرتادات وهذا يوّفر كثريا 

عىل خزينة الدولة.

ــي مــــــع الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فــــــي صــــور ــ ــن ــ ــام ــ ــض ــ لـــــقـــــاء ت
ــي ــنـ ــيـ ــطـ ــسـ ــلـ ــفـ ــى ضـــــــــــــرورة نــــــصــــــرة الــــــحــــــق الـ ــ ــلـ ــ ــد عـ ــ ــ ــدي ــ ــ ــش ــ ــ وت

واألدب  الفكر  منتدى  أقام 
يف صور و«اإلئتالف اللبناين 
الفلسطيني لحملة حق العمل 
الفلســطينيني«  لالجئــني 
يف لبنــان، ملناســبة اليوم 
الشعب  للتضامن مع  العاملي 
الفلســطيني، لقاء تضامنياً 
صور،  يف  املنتدى  قاعة  يف 
كتلة  عضــو  حضــور  يف 
»الوفــاء للمقاومة« النائب 
الدين، عضو كتلة  حسن عز 
»التنميــة والتحرير« النائب 
عيل خريــس، وممثلني عن 
وحركة  الله  حــزب  قياديت 
الفعاليات  مــن  وعدد  أمل، 
من  وجمع  والشــخصيات، 

املهتمني.
من  وترحيب  تقديم  وبعد 
ملنتدى  اإلدارية  الهيئة  عضو 

الفكر واألدب مــروان فّران، تحدث عز الدين فقال: 
»نحن نعترب أن ما يجري اليوم يف الضفة الغربية، 
يشكّل تطوراً اسرتاتيجياً وخياراً وسلوكاً بات اليوم 
ميارســه كل فرد من أفراد الشــعب الفلسطيني، 
سواء كان منتمياً إىل فصيل فلسطيني أو غري منتم 
له«، الفتا اىل ان »محوراً بأكمله ميتد من إيران إىل 
بالعراق واليمن وسوريا يقف وراء ما  لبنان مروراً 
يجري يف فلســطني، ألن املعركة مل تعد محصورة 
بساحة دون أخرى، وإمنا أصبحنا أمام واقع جديد 
يف عملية الرصاع اســتطاعت أن تفرضه املقاومة 
الفلســطينية واملقاومة اإلسالمية وكل املقاومني 

الرشفاء، وهذا  ما يحتاجه الشــعب الفلســطيني 
لتأكيد الوصول إىل حقوقه«.

وشدد عىل أنه »ال تنازل وال تفريط وال مساومة 
عىل الحقــوق واألرض، ونحن مع زوال هذه الُغدة 
الرسطانية من الوجود، ألن هــذا كيان قائم عىل 
والحصار ورضب كل  والتهجــري  واإلجرام  الباطل 
أننا »يف املقاومة  الحقوق الفلســطينية«، مؤكداً 
اإلســالمية وحزب الله لن نتخىلَّ عن فلســطني 
املقدسات وحق الشعب الفلسطيني لو تخىل العرب 

والعامل كله عنها«.
بــدوره، أكد خريس أننا »لن نتــواَن عن نرصة 
الحق، ولــن نتأخر أو نتخاذل ولــو تخاذل جميع 

مــن تخاذل، ال ســيام وأنه 
أمل  ليس يف قاموس حركة 
وال  تطبيع،  لكلمــة  وجود 
خضوع  أو  استسالم  لكلمة 
أو تراجــع، فنحــن وجدنا 
لنكــون أصحــاب حق إىل 
جانــب كل أصحاب حق يف 
أرضه وناســه وبره وبحره 
وســامئه«، مشــريا اىل أن 
العربية  الــدول  »معظــم 
فلسطني  عن  بالكامل  تخلّت 
وقضتها وشعبها«، متسائالً 
»هل نرى دعامً عربياً واضحاً 
الشــعب  إىل جانب  وجريئاً 

الفلسطيني؟«.
هم  من  معظم  »إن  وقال: 
يهرولون  العريب  وطننا  يف 
إىل فتــح عالقات مع العدو 
واســرتضائه  الصهيــوين 
السرتضاء أمريكا والغرب، ولكن هيهات أن يفلحوا، 
ويف كتاب هذا الــرشق يرتدد إعالن اإلمام موىس 
الصدر عندما علّمنا أن إرسائيل رش مطلق والتعامل 
معها حرام«، الفتا إىل أن »الغرب وأمريكا شيطنوا 
روســيا وقاموا بدعم أوكرانيــا يف رصاعها مع 
موسكو تحت شعارات عديدة الجميع يعرفها، ومّل 
العامل من ســامعها، ويف املقابل وبسياسة الكيل 
مبكيالني، يتغاضون عن جرائم االحتالل الصهيوين 
بحق إخوتنا من الشعب الفلسطيني، ال بل يقدمون 
إلرسائيل السالح والعتاد، ومينعون أي إدانة لها يف 

مجلس األمن«.

خالل اللقاء

ــد ــائ ــق ــاس« قــــّدمــــت درعــــــــاً ل ــ ــتـ ــ ــاريـ ــ شــبــيــبــة »كـ
ــي الــجــيــش ــ ــة فـ ــاصــ ــ ــخ ــ ــة الـــــقـــــوات ال ــ ــدرسـ ــ مـ

مخول ووفداً من كاريتاس
كاريتاس«،  »شــبيبة  جهاز  من  وفد  زار 
مبناســبة عيد االســتقالل، قيادة مدرسة 
القــوات الخاصــة يف الجيــش- حامات، 
املغوار  الركن  العميد  املدرســة  والتقى قائد 
فادي مخــول، يف مكتبه جانــب القاعدة 
مســؤول  الوفد  ضم  الجوية.  العســكرية 
وحدة النشــاطات الخاصة جاك شــمعون 
ممثالً املنســق العــام للشــبيبة يف لبنان 
لوحدة  امليــداين  املســؤول  محفوظ،  بيرت 
اإلســتجابة لحــاالت الطــوارئ القبطان 
البحري جورج فاضل ومستشــار العالقات 
لبنان  كاريتاس  شبيبة  يف  واإلعالم  العامة 

إبراهيم محفوض.  الصحايف جوزاف 

ثم قدم الوفد درعا تقديرية لقائد املدرسة 
بعنوان »تبقون ضامنة االســتقالل، شبيبة 
لبنــان« عربون »محبــة وتقدير  كاريتاس 
لتضحيــات الجيــش يف هــذه الظــروف 
اإلســتثنائية الصعبة والحرجــة من تاريخ 

لبنان«.
كام وجــه محفوض كلمــة تهنئة لقائد 
املدرســة، عرب فيها عن التضامن مع الجيش 
وقائده، ناقــالً »التهاين القلبيــة والحارة« 
بإسم الشبيبة ورئيس رابطة كاريتاس لبنان 

األب ميشال عبود الكرميل. 
وشكر مخول لـ »شــبيبة كاريتاس لبنان 

مبادرتهم«، واختتم اللقاء بصورة تذكارية.

ــوت ــصــ ــ ــع ال ــ ــرفـ ــ ــو »الــــلــــبــــنــــانــــّيــــة«: لـ ــ ــ ــدرب ــ ــ  م
ــى نــصــابــهــا ــ ــور ال ــ ــ ــي بـــإضـــراب يــعــيــد األم ــضـ واملـ

الجامعة  مدربو  أسف 
نيلهم  لعــدم  اللبنانية، 
ولحــال  حقوقهــم 
التهميش التي يتعرضون 
لها، ولفتوا يف بيان اىل 
أصبحت  »الجامعــة  ان 
عبــارة عــن  مــزارع 
الكليــات،  معظــم  يف 
وتحولت اىل بيع ورشاء 
واملدراء  العاملــني  بني 
ورئيــس  والدكاتــرة، 
الربوفيســور  الجامعة 
بســام بــدران تراه يف 

ســفر دائم، فهو ال يضــع القانون وحقوق 
للعمل فيقوم بإرســال  العاملــني معيــارا 
التفتيش اىل الكليــات للضغط عىل املدربني 
بدوام ثالثة ايام، مــع العلم أن هذا املدرب مل 
يتقاض منذ حواىل الســنة اي راتب شهري، 
مجحفة  بطريقــة  للمســاعدات  وتوزيعه 
واستنســابية، وتبديد مليــارات اللريات من 
امــوال الخزينة وهي كانــت كافية لتأمني 

املحروقات والقرطاسية لإلمتحانات وتسيري 
شؤون مرافق الجامعة والسكن الجامعي«.

وختمــوا: »ايهــا املدربــون الرشفــاء 
يعاملكم  رئيسكم  وأصبح  بخطر،  جامعتكم 
يف  للتفكري  وندعوكــم  وعبيدا،  كســخرة 
مصالحكــم وحياتكم الكرمية ورفع الظلم 
بنا عرب رفــع صوتكم يف  ما يحيــط  عن 
اىل  االمور  يعيد  بإرضاب  وامليض  االدارات، 

نصابها«.

 توقيف مطلوبين في حورتعال
وضبط أسلحة حربّية وكمّية من املخدرات

اعلنت قيادة الجيش ان »دوريــة من مديرية املخابرات أوقفت 
يف بلدة حورتعال- البقاع املواطَنــني )ح.م.( و)ب.م.( املطلوبَني 
مبوجــب عدد من مذكــرات التوقيف الرتكابهــام جرائم إطالق 
النار عىل دوريات أمنية والســلب بقوة السالح وتجارة املخدرات. 
وُضبطت بحوزتهام أسلحة حربية وذخائر وكمية من املخدرات«.
وكانــت اعلنت قيادة الجيش عرب حســابها عىل« تويرت«، »ان 
قوة من مديرية املخابرات تنفــذ عملية دهم ملنازل مطلوبني يف 
بلدة حورتعال- البقــاع وتوقف مطلوبَني. وقد تعرضت عنارصها 

إلطالق نار، فرّدت عىل مصادر النريان من دون وقوع إصابات«.

ــن سلسلة ــالــث م ــث الــثــانــي وال ــن  ــجــزءي صـــدور ال
قيس ألحــمــد  التفسير«  فــي  واملختلف  »املــؤتــلــف 

رئيس  يواصــل 
الدراســات  مركــز 
واملفكر  القرآنيــة 
واالســتاذ  اللبناين 
الدكتور  الجامعــي 
قيس،  محمد  أحمد 
إصداراته  سلســلة 
والفلسفية  الفكرية 

والقرآنية.
الســياق،  ويف 
للدكتور  حديثاً  صدر 
الجزءيــن  قيــس، 

»املؤتلف  سلســلة  من  والثالــث  الثاين 
واملختلف يف التفســري« وذلــك عن دار 

املالك يف بريوت. 
ويعترب هــذا العمــل األّول من نوعه 
املقارن، حيث يعتمد عىل  التفســري  يف 
املسلمني  من  املفرسين  آراء  اســتعراض 
الكريم. باإلضافة  للقرآن  )سنة وشيعة( 

التعقيد  البعيد عن  الســلس  اىل إسلوبه 
املتمّثل يف املطّوالت اللغوية، أو الكالمية 
أو حتى التاريخيــة، كام ُجعل له فهرس 
موضوعي لتسهيل الوصول اىل املوضوع 

بشكل علمي وذلك يف نهاية كل مجلد. 
وتجــدر االشــارة اىل ان التقديم يف 
الجزء االول كان إلمام االزهر الشيخ احمد 

الطيب.
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»عيدية للبنانيين اعتباراً من اول كانون االول :الدوالر الجمركي بـ ١٥ الف ليرة«
ــاد ــ ــصـ ــ ــتـ ــ االقـ ــى  ــ ــلـ ــ عـ ــة  ــ ــي ــ ــب ــ ــل ســ تـــــداعـــــيـــــاتـــــه   : الــــــــبــــــــواب 
ــة ــئ ــي امل ــ ــ ــة ٢٠فـ ــب ــس ــن ــع ب ــلـ ــسـ ــــى املـــواطـــنـــيـــن وارتـــــفـــــاع الـ ــل وعــ

اميمة شمس الدين

بدأ العــد العكيس لبدء العمل برفع الــدوالر الجمريك اىل 
التســاؤالت والهواجس واملخاوف تراود  ١٥000 لرية وبدأت 
اذهان املواطنني كيف سينعكس هذا االمر عىل حياتهم اليومية 
وهل سيتحملون تراجعاً اضافياً يف قدرتهم الرشائية املنهارة 
اصالً يف ظل رواتب ما زالت زهيدة و ان تم مضاعفتها ثالثة 
اضعاف لكن حتى االن مل تصل اىل جيوبهم اسئلة كثرية ملاذا 
هذا التوقيت لالعالن عن بدء العمل بالدوالر الجمريك الجديد 

خصوصاً واننا عىل ابواب االعياد فهل هذه عيدية للبنانيني.
فقد اعلن  وزير املال يف حكومة ترصيف االعامل يوســف 
الخليل يف مؤمتر صحفي، أنه«أرسل كتاباً من وزارة املال اىل 
مرصف لبنان ليتم اعتامد سعر رصف العمالت االجنبية عىل 
اســاس ١٥ ألف لرية لبنانية للدوالر األمرييك الواحد بالنسبة 
للرسوم والرضائب التي ستستوفيها إدارة الجامرك عىل السلع 

والبضائع املستوردة اعتباراً من ١-١2-2022«.
يف هذا االطــار رأى القيادي ااالقتصادي الدكتور باســم 
البواب يف حديث للديار ان هذا القرار ســيئ جداً سيام وانه 
جاء يف ظل فراغ رئايس وحكومي و يف ظل معابر مفتوحة 
متوقعاً ان تكون تداعياته ســلبية جداً عىل االقتصاد اللبناين 

وعىل املواطنني.
واذ اشار  اىل ان اسعار كل السلع واملنتوجات سرتتفع بني 
٥٪ و ٣0٪  اي مبعدل 20٪ عىل كل  املنتوجات يف لبنان لفت 
اىل ان هذا االمر سيشــكل عبئاً كبرياً عىل كل املوظفني الذين 
الذين يتقاضون  اللبنانيــة وحتى  باللرية  يتقاضون رواتبهم 

بالدوالر ألن االسعار سرتتفع ايضاً بالدوالر.
ويقول البواب : املواطن اللبناين سيعاين االمرين ولن يتمكن 
من تأمني املواد االساسية اذ ان التضخم سريتفع حوايل 20٪ 
مشــرياً اىل عدم امكانية رفع االجــور  الن القطاع الخاص 
ليس لديه القدرة لزيادة االجور يف ظل انخفاض املبيعات اىل 

النصف عام كانت عليه عام 20١٩.
ويف حني اعترب ان الدولة اللبنانية ال تعمل عىل حل املشكلة 
وتتسبب من خالل قراراتها بالتضخم الركودي رأى اننا بحاجة 
اىل سلة كاملة متكاملة من القرارات واالجراءات تبدأ برتشيد 
القطاع العــام وتطبيق االصالحات املطلوبــة وتأمني التيار 
الكهربــايئ والكابيتال كونرتول وهيكلــة املصارف وتوقيع 
االتفاق مع صندوق النقد الدويل مشدداً عىل انه اذا مل تحصل 

كل هذه االمور  لن نخرج من االزمة التي ستتفاقم اكرث.
وتســاءل  البــواب كيف  تقــوم الدولة بزيادة الرســوم 
والرضائب عىل املواطنني حني اننا  يف بلد وصلت نسبة الفقر 

فيه اىل ٨0٪ مع عدم وجود  شبكة حامية اجتامعية تربوياً 
وصحياً وكل اساسيات الحياة غري متوفرة من كهرباء ومياه 

و اتصاالت ونقل عام.
كام سأل البواب كيف ُيكن للموظف ان يتقاىض راتبه عىل 
سعر رصف ٨000 لرية للدوالر  او ثالثة اضعاف الراتب ويدفع 
رسوما جمركية عىل ســعر رصف ١٥000 لرية للدوالر فأين 

العدالة االجتامعية.
 وتحــدث البواب عن تداعيات  رفــع الدوالر الجمريك عىل 
القطاع الخاص والرشكات التي ســتنخفض مبيعاتها بسبب 
ارتفاع االســعار مشرياً اىل ان معاناة القطاع الخاص ستزداد 
مع تخفيض الفاتــورة عىل الجمــرك  والتهريب عرب املعابر 

املفتوحة من مرافئ ومطار.
وقال هذا االمر سينعكس سلباً عىل القطاع الخاص  الرشعي 
يف مقابل اســتفادة القطاع الخاص الغري رشعي من خالل 

التهريب الذي يكنه من ادخال السلع اىل لبنان باسعار اقل.
وتخوف البــواب من ان يؤثر رفع الــدوالر الجمريك عىل 
السياحة ايضاً ســيام واننا امام موســم اعياد اذ ان ارتفاع 

االسعار سيؤدي اىل انخفاض اعداد السياح واملغرتبني.
ووفــق البواب فان توقيت هذا القــرار غري صحيح كام ان 
رفع الدوالر الجمريك  من ١٥00 مبــارشًة اىل ١٥000 يرض 
باالقتصاد مشــدداً عىل انه يجب ان يكون هذا الرفع  تدريجياً 

يك ال يشكل صدمة عىل االقتصاد.
متمنياً ان يتم اعادة هيكلة لهكذا قرارات يك تفيد االقتصاد 
وليس يك ترضه مؤكــداً ان الحلول موجــودة وغري صعبة 
متســائالً ملاذا الذهاب يف هــذا االتجاه وملــاذا هذه الخطة 
املمنهجة لتدمــري لبنان  وتدمــري االقتصــاد اللبناين وكل 

القطاعات وتهجري اللبنانيني.

 األبيض زار غرفة طرابلس واطلع على مختبرات فحص جودة الغذاء
دبوسي : خلو الخضار والفاكهة التي خضعت للفحوصات من الكوليرا

ــار ــ ــم ــ ــة إع ــ ــط ــ ــي خ ــ ــس ــ ــرن ــ حـــمـــيـــة عـــــــرض أمـــــــــام وفـــــــد ف
ــة ــن ــخــزي وتــفــعــيــل املــــرافــــئ الــلــبــنــانــيــة لــــزيــــادة دخـــــل ال

أكد وزير الصحة العامة يف حكومة ترصيف االعامل الدكتور 
فراس األبيض، أن »ما أعلنه وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج 
حسن ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة يف طرابلس 
والشامل توفيق دبويس عن خلو الخضار والفواكه من الكولريا 
بعد الفحوص التي أجرتها مختربات الجودة وسالمة الغذاء يف 
الغرفة عىل عينات أخذت من كل لبنان، هو أمر مطمنئ بالنسبة 
لجميع اللبنانيــني«، مثنيا عىل »مختربات غرفة طرابلس التي 

تعمل بحرفية وتضع إمكاناتها بترصف الشعب«.
كالم  األبيــض جاء خالل زيارة قام بها اىل غرفة طرابلس 
حيث إســتقبله دبويس وإطلع عىل سري العمل يف مختربات 

الجودة وسالمة الغذاء.
يف البداية رحب دبويس بالوزيــر األبيض، مؤكدا »وضع 
الرســمية  الوزارات واملؤسســات  الغرفة بترصف  إمكانات 
ملؤازرة الدولة يف هــذا الظرف الصعــب، خصوصا أن لدينا 
مختربات ذات إعتامدية دولية ما يجعلها قادرة عىل مساعدة 
أي قطاع يف الدولة، كام عــرض دبويس ملرتكزات املنظومة 

االقتصادية املتكاملة ومشاريعها االستثامرية الكربى«.
ثم جال وزير الصحة مع دبويس عىل املختربات وإســتمع 
اىل رشح مفصل من مديرها الدكتور خالد العمري، مثنيا عىل 

»الجهود التي تبذل من أجل سالمة الغذاء«.
وقــال األبيض: »الهم األســايس لنا اليوم هــو مواجهة 
الكولريا، حيــث تقوم وزارة الصحة بجهــود كبرية للحد من 
هذا الوباء، والــكل يعلم أن الفحوصات التي تجرى هي للتأكد 
من خلو املياه واملنتجات ســواء زراعية أو غذائية أو صناعية 
من الكولريا وهو أمر بالغ األهميــة، والزيارة التي نقوم بها 
اليوم هــي لالطالع عىل هذه املختربات وعىل ما تقوم به من 
فحوصــات للتأكد من عدم وجود أي جراثيم، ولقد شــاهدنا 
تجهيزات مهمة جــدا وعىل درجة عالية مــن الحرفية يف 
التعاطي مع املنتجات سواء التي تستورد أو التي تصّدر، والتي 

يهمنا جدا أن تكون ضمن املواصفات املطلوبة«.
وأشــار اىل ان »وضع غرفة التجارة هــذه االمكانات كلها 

بترصف الشعب اللبناين وبترصف التجار والصناعيني يعطينا 
األمل بإمكانية الخروج من الظالم الذي نحن فيه«.

وردا عىل سؤال حول إعالن وزير الزارعة والرئيس دبويس 
عن خلو الخضار والفواكة من بكترييا الكولريا، قال األبيض: 
»هذه النتائج مهمة جدا، وهي شــهادة بــأن االجراءات التي 
تتخذها وزارة الصحة تؤيت مثارهــا، ولكن علينا االنتباه اىل 
أن الشبكات األساســية من مياه ورصف صحي هي سليمة 
وال توجد فيها مشــاكل، وبالتايل علينا تدارك األمور بإجراء 
االصالحات الالزمة عىل هذه الشــبكات، وباالســتمرار يف 
حمــالت اللقاح، ونحــن نعترب أن الفحوصــات التي أجرتها 
مختربات غرفة طرابلس هي مهمة ونتائجها مطمئنة، ونحن 
ندعو كل الوزارات املعنية من طاقة وداخلية وبلديات وزراعة 
وصحة لتكثيف الجهود ملعالجة األسباب التي أدت اىل إنتشار 

الكولريا يف لبنان«.

{ مستشفى اورانج ناسو وباب التبانة {

كام زار االبيض مستشــفى اورانج ناســو والتقى الجهاز 
الطبي فيهــا، ومنطقة باب التبانــة متفقدا مركز اإلخالص 

الطبي للرعاية الصحية األولية. 

استقبل وزير األشغال العامة والنقل يف حكومة ترصيف 
األعامل الدكتور عيل حمية يف مكتبه يف الوزارة، املستشــار 
االقتصادي يف السفارة الفرنســية فرنسوا سبورير، وتناول 
معه مواضيع عدة تتعلق بإعادة إعامر مرفأ بريوت ومرشوع 
إعادة إحياء خط ســكك الحديد يف لبنان، إضافة إىل الخطط 
التي تقوم بها الوزارة لتعزيز تفعيل العمل يف املرافق العامة 
التابعــة لها، خصوصــا يف مرفأ بريوت، واالســتفادة من 

إتفاقية التوأمة املوقعة بينه وبني مرفأ مرسيليا الفرنيس.

{ حمية {
وأكد حمية أنه »ماض يف عملية إعادة اعامر مرفأ بريوت، 
وفقا لرؤيته املستندة عىل رضورة االستثامر األمثل لكل مرت 
مربع فيه«، مشريا إىل أن »األبواب مفتوحة أمام كل الرشكات 
االســتثامرية التخصصية من كل الدول الشقيقة والصديقة 
للبنان، للتنافس يف املســاهمة بهذه العملية، التي أصبحت 
خطوطها العريضة واضحة، وذلــك عىل مبدأ إرشاك القطاع 
الخاص ضمن إطار قانوين يرعــى العالقة مع القطاع العام 

يف هذا اإلطار«.
وقال: »إن رؤيتنا لقطــاع املرافئ اللبنانية كافة، هي رؤية 
متكاملة عىل قاعــدة التخصص، بحيث تريدهــا بأن تأخذ 
دورها الذي تســتحق، خصوصا أننا عــىل أعتاب الدخول يف 
مرحلة التنقيب عن ثروة لبنان من نفط وغاز، األمر الذي حتم 
علينا العمل عىل إعداد وتهيئة وتجهيز األرضية للبعض منها 

ملواكبة ذلك«.
وعن رؤيته املرتكزة عىل أن »نهضة لبنان تكمن يف تفعيل 
العمــل يف مرافقه العامة«، قال: »بدأنــا نتلمس عوائد هذه 

العملية«.
وأشــار إىل أن »مرفقني فقط، عىل سبيل املثال ال الحرص، 

مرفأ بريوت ومطــار رفيق الحريري الــدويل، رفدا الخزينة 
العامة للدولة بعرشات ماليني الدوالرات ضمن وقت قيايس، 
من دون أي رســوم ورضائب جديدة تفــرض عىل املواطنني، 
فضال عن أنهام ســاهام، لوحدهام يف سد فجوة كبرية من 
عجز املوازنة العامة لعام 2022. كام يتوقع أن تكون ايرادات 
املرافــق التابعة للوزارة عموما  أعــىل بكثري يف موازنة عام 

.»202٣

{ سبورير {
 وأثنى ســبورير عىل »رؤية الوزير حمية يف إعادة إعامر 
املرفأ فهي رؤية تجعل منه مرفقا لبنانيا منافســا ومتكامال 
مع أقرانه عىل ســاحل رشق املتوسط، ورافدا مهام من روافد 

الدولة املالية بني مرافقها العامة«.
وأكد أن »فرنســا تقف دامئا بجانب لبنــان لتعزيز مرافقه 
وتفعيلها، وكذلك للمساهمة بالدفع بانتظام العمل يف إدارات 

الدولة املختلفة«. 

االبيض مع دبويس وفريق املختربات

»البنك الدولي«: اقتصاد لبنان مستمر في االنكماش لكن بوتيرة أبطأ
قال البنــك الدويل يف تقريــره االخري حول لبنــان  ، إن 
االقتصاد اللبناين، الذي يشهد واحدة من أكرث األزمات احتداما 
يف العامل، مستمر يف االنكامش ولكن بوترية أبطأ إىل حد ما.
ومن املتوقع أن يســجل الناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي، 
الذي يقيس القيمة اإلجاملية القتصاد البالد، انكامشــا يف 
لبنان بنســبة ٥.4 باملئة يف 2022، وســط شــلل سيايس 

وتأخريات يف تنفيذ خطة التعايف االقتصادي.
وعدل البنــك الدويل تقديره النكامش االقتصاد اللبناين يف 

عام 202١ إىل 7 باملئة، من تقدير سابق بلغ ١0.4 باملئة.
ولكن تقديره النكامش عــام 2020 ظل كام هو عند 4.2١ 

باملئة.
ومنصب الرئيس شــاغر حاليا يف لبنان، وحكومته ليس 
لديها صالحيات كاملة يف فراغ مؤسيس غري مسبوق يقول 

مراقبون إنه قد يستمر ألشهر.
وبالرغم مــن ان رئيس وزراء حكومــة ترصيف األعامل، 
نجيب ميقايت قال، »إن البالد ال يزال مبقدورها أن تربم اتفاقا 
مع صندوق النقد الدويل من أجل برنامج قيمته ثالثة مليارات 

دوالر عرب الربملان«.
اال ان البنك الــدويل قال »إن التوصل ملثل هــذا االتفاق ال 
يبدو مرجحا بعد نحو 7 أشــهر من توصل بريوت التفاق عىل 

مستوى الخرباء مع الصندوق«.
وأضاف البنك الــدويل: »يظل التوصل لربنامج مع صندوق 
النقد الدويل بعيد املنال، بســبب الربملان املنقســم، والفراغ 
الحكومــي والرئايس، ما يضفي مزيدا من الشــك يف القدرة 
عىل استكامل الخطوات السابقة والتوصل التفاق نهايئ مع 

الصندوق يف األشهر القليلة املقبلة«. 

ــاع طفيف ــ ــف ــ ــهــي اســبــوعــهــا عــلــى ارت ــن ت الــنــفــط  أســـعـــار 
ارتفعت أسعار النفط،  يف اخر جلسة تداول لهذا االسبوع 
املنتهي، وسط ســيولة ضعيفة يف السوق، إذ تنهي أسبوعاً 
اتســم مبخاوف بشــأن الطلب الصيني وخالفات حول الحد 
األقىص ألسعار النفط الرويس. وصعدت العقود اآلجلة لخام 
برنــت ١.2٩ دوالر أو ١.٥٪، لتتداول عند ٨6.6٣ دوالر للربميل 

يف الساعة ١024 بتوقيت غرينتش.
وارتفعــت العقود اآلجلة لخام غرب تكســاس الوســيط 
األمرييك ١.٥6 دوالر أو 2٪ عند 7٩.٥0 دوالر للربميل. ومل تكن 
هناك تسوية لخام غرب تكساس الوسيط، أمس الخميس، إثر 
عطلة عيد الشــكر يف الواليات املتحدة، وظلت أحجام التداول 

منخفضة.
وال يزال كال العقدين يتجهان نحو االنخفاض األســبوعي 
الثالث عــىل التوايل، بعد أن بلغا أدىن مســتوياتهام يف ١0 
أشهر هذا األسبوع. وناقش دبلوماسيون من مجموعة السبع 
واالتحاد األورويب سقفاً ألسعار النفط الرويس بني 6٥ و70 
دوالراً للربميــل، بهدف الحد من اإليــرادات التي متول هجوم 
موسكو العسكري يف أوكرانيا من دون تعطيل أسواق النفط 

العاملية.
ومن املتوقع أن يظل التداول حذراً قبل اتفاق بشــأن سقف 
األســعار، املقرر أن يدخل حيز التنفيذ يف الخامس من كانون 
األول، عندما يبدأ حظر االتحاد األورويب عىل الخام الرويس، 
وقبل االجتــامع املقبل ملنظمة البلدان املصدرة للبرتول )أوبك( 
وحلفائها، فيام يعرف بتجمع )أوبك+(، يف الرابع من كانون 

األول. 

{ االتحاد األورويب {
وأعلن دبلوماسيون من االتحاد األورويب  امس إلغاء اجتامع 
ملمثيل حكومات االتحاد كان من املقرر عقده مساء اول امس 
الجمعة ملناقشة اقرتاح مجموعة السبع فرض سقف ألسعار 

النفط الرويس املنقول بحرا.

وقال أحد الدبلوماسيني: »مل يكن هناك ما يكفي من التقارب 
يف اآلراء«.

وقال دبلومايس آخــر يف ترصيحات نرشتها رويرتز: »لن 
يكون هناك اجتامع الليلة وال نهاية هذا األسبوع«.

وانقسمت حكومات االتحاد األورويب ، بشأن املستوى الذي 
سيتم عنده وضع سقف ألسعار النفط الرويس للحد من قدرة 
موسكو عىل دفع تكاليف الحرب يف أوكرانيا دون التسبب يف 

صدمة يف إمدادات النفط العاملية.
ومن املقرر أن يدخل الحد األقىص للســعر حيز التنفيذ يف 

الخامس من ديسمرب.
وتتمثل فكرة الســقف يف منع رشكات الشــحن والتأمني 
وإعادة التأمني من التعامل مع شــحنات الخام الرويس يف 
جميع أنحاء العامل إال إذا تم بيعها بأقل من السعر الذي تحدده 

مجموعة السبع وحلفاؤها.
ونظرا لوجود مقار رشكات الشــحن والتأمني الرئيسية يف 
العامل يف دول مجموعة الســبع، فإن سقف السعر سيجعل 
من الصعب جدا عىل موسكو بيع نفطها، وهو أكرب صادراتها 

ويثل حوايل ١0 باملئة من املعروض العاملي، بسعر أعىل.
وتضغط بولندا وإستونيا وليتوانيا من أجل سقف أقل بكثري 
من 6٥ إىل 70 دوالرا للربميل الذي اقرتحته مجموعة السبع، 
يف حني ضغطت اليونان وقربص ومالطا من أجل سقف أعىل، 
أو شكل من أشكال التعويض عن الخسارة املتوقعة يف قطاع 

الشحن الكبري لديهم.
وقال دبلوماســيون من االتحاد األورويب طلبوا عدم نرش 
أســامئهم إنه مل يتضح مدى قــرب الجانبني من التوصل إىل 

اتفاق.
وأضاف أحد الدبلوماســيني املقربني من املحادثات: »ال يزال 
املوقفان متباعدان جــدا وال نرى أي محاولــة من الواليات 

املتحدة للتوفيق بني الجانبني«. 

حمية مع الوفد

ــمـــاع مــرتــقــب االربــــعــــاء املــقــبــل لــــ »لــجــنــة املـــؤشـــر«: ــتـ اجـ
الغالء مؤشر  حــول  االقتصادية  والهيئات  »العمالي«  بين  تباين 

اّجل وزير العمل يف حكومة ترصيف االعامل مصطفى بريم 
اجتامع لجنة املؤرش للمرة الثالثــة الن التفاوت بني الهيئات 
االقتصادية واالتحاد العاميل العام ما زال كبريا بالنسبة لغالء 
املعيشــة والحد االدىن لالجور عىل الرغــم من االجتامعات 
املتكررة بني رئيس الهيئات الوزير السابق محمد شقري واركان 
االتحاد العاميل برئاســة بشارة االسمر حيث يتوقع ان يعقد 
اجتامع بينهــام يف غرفة التجارة والصناعــة والتجارة يف 

بريوت وجبل لبنان يف الصنائع يوم االربعاء املقبل.
مصادر مطلعة ذكرت ان طرح الهيئات االقتصادية يتكون 
من رفع الحد االدىن من مليون و600الف لرية اىل ٣،٥مليون 
لرية بينام طرح االتحاد العاميل هو ٥ماليني اضافة اىل زيادة 
ثالثة اضعــاف التعويضات العائلية وزيــادة بدل النقل اىل 
١٥0الف لرية وزيادة املنح املدرسية بحيث يصل املجموع اىل 

حوايل 20مليون لرية.
اال ان الهيئات االقتصادية واالتحاد العاميل يرتيثان يف البت 
بهذه املؤرشات بانتظار معرفة تداعيات رفع الدوالر الجمريك 
اىل ١٥الــف لرية اعتبارا من اول كانــون االول املقبل وتحديد 
سعر الرصف الرســمي بـ١٥الف لرية اعتبارا من شهر شباط 
املقبل كــام رصح بذلك حاكم مرصف لبنان رياض ســالمة 

وهذه الزيادات ســتؤدي اىل مضاعفات عىل كلفة املعيشــة 
واسعار السلع واملحروقات وغريها .

اال ان الجانبني يتفقان عىل االســتمرار االتصاالت بينهام 
للوصــول اىل النتائج التــي تريض الطرفــني خصوصا ان 
القطاعات االقتصادية تعاين مثل غريها من اســتمرار التأزم 

االقتصادي وارتفاع بسعر رصف الدوالر يف السوق املوازية.

ــة ــ ــاق ــ ــط ــ  تـــشـــجـــيـــع االســــــتــــــثــــــمــــــارات فــــــي مـــــجـــــال ال
املـــــتـــــبـــــادلـــــة بـــــيـــــن بـــــوشـــــكـــــيـــــان ووفــــــــــــد فـــرنـــســـي

اجتمع وزير الصناعة يف حكومة ترصيف األعامل النائب 
جورج بوشكيان الســاعة الحادية عرشة يف مكتبه بالوزارة 
مع رئيــس مجموعــة Nexans France الرشكة األم لرشكة 
 Vijay ونائب الرئيس التنفيذي  Jean Moutoun  ليبان كابــل

Mahadevan ومدير عام كابالت لبنان نبيل خالط.
رّحب بوشــكيان بالوفد الفرنيس، مشــدداّ عىل التمسك 
بالروابط التاريخية والحالية مع فرنســا التــي تدعم لبنان 

سياسياً واقتصادياً.

تطــرق الحديث إىل التعاون يف مجــال األعامل وموضوع 
االستثامرات الفرنسية يف لبنان،، ال سيام تشجيع االستثامر 

املشرتك.
وبحــث املجتمعون يف مشــاريع إعادة تأهيــل النحاس 

وتدويره وتصنيعه وتصديره. 
تم عــرض االســتفادة من خــربات الرشكة الفرنســية 
واالســتفادة من تصنيعها للكابالت املستخدمة يف تجهيزات 

الطاقة الشمسية. 

 وزارة السياحة طلبت من املؤسسات
السياحية فرز النفايات من املصدر

طلبــت وزارة الســياحة يف تعميم حمل الرقــم  ١٣ من 
املؤسســات الســياحية فرز النفايات من املصدر، وجاء يف 
التعميم: »ملا كانت السياحة املســتدامة ترتكز عىل الحفاظ 
عىل البيئة بكافة النواحي، وملا كانت املؤسســات السياحية 
تلعب دوراً هاماً يف تحقيق الســياحة املستدامة، يُطلب من 
جميع املؤسسات السياحية عىل اختالف أنواعها تطبيق فرز 
النفايات من املصدر وذلك بحسب املرسوم رقم 20١٩/٥60٥ 

حفاظا عىل البيئة والصحة العامة«. 

ــاوى ــ ــك ــشــ ــ ــل ــ ــت صــــــنــــــدوقــــــاً ل ــ ــدثـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ االتـــــــــصـــــــــاالت اسـ
صدر عن املكتب االعالمي لوزير االتصاالت املهندس جوين 

القرم بيان جاء فيه: 
يهّم املكتب االعالمي لوزير االتصاالت املهندس جوين القرم 
إعالم املواطنني اللبنانيني عن اســتحداث صندوق للشكاوى 
يف وزارة االتصاالت داعيــا اياهم اىل عدم التواين عن تقديم 
الوزارة  التــي تديرها  املتعلقة بكافة القطاعات  الشــكاوى 
)الربيد، واوجريو، والخلوي، واالنرتنت(، عىل ان يقوم طاقم 
متخصص مبتابعتها مع الجهات املعنية وحلها بأرسع وقت 

مبا يخدم املواطن. 
وتؤكد وزارة االتصاالت دعمها لكافة املطالب التي تتلقاها 
والتي تهدف تحســني خدمات قطاع االتصاالت والربيد، مبا 

يحقق مصلحة املواطن. 
وتؤكد الوزارة أن أبوابها مفتوحة للجميع، وهي تســتقبل 
شــكاوى املواطنني عرب طرق مختلفة منها الخط الســاخن 

١77٥ الذي تم تخصيصه لتلقي الشكاوى وهي دامئا حارضة 

ألي استفسار او استيضاح او شكوى. 
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األحد 27 ترشين الثاين 2022

املــشــبــوهــة تتضاعف ــبــاغــات عــن األجــســام  ال »إســـرائـــيـــل«: 

الـــــحـــــشـــــيـــــش يـــــــغـــــــزو »إســـــــــرائـــــــــيـــــــــل« بــــــحــــــراً

ــــاق سياســــي وشــــيك ــــة« حــــول اتف الســــودان : تصريحــــات »متضارب

ــــوب الســــودان يحتاجــــون املســــاعدات ــــون شــــخص فــــي جن 9.4 ملي

أحرونوت«  »يديعــوت  صحيفة  أشــارت 
اإلرسائيلية، إىل أنّه منذ عملية القدس املحتلة 
املزدوجة، صباح األربعــاء املايض، تضاعف 
عدد البالغات عن وجود أجسام مشبوهة يف 

القدس املحتلة.
وقالت الصحيفة إنّه، تلّقت رشطة االحتالل 
عرشات االتصاالت من مســتوطنني قلقني من 
وجود أجســام مشبوهة، وتلّقت أيضاً تقارير 
متعددة عن »مشــتبه فيهم شــوهدوا يف كل 

أنحاء القدس« املحتلة.
العملية  إرسائيليــون أّن  ورأى معلّقــون 
تــُدّل عىل بداية تصعيد شــديد يف املواجهة 
اإلرسائيلية – الفلسطينية، وأنّها حدث متباين 
عــّا كان يجري يف األعــوام األخرية، وتُذكّر 

بانتفاضة األقىص.
الجدير ذكره أّن عملية القدس املحتلة املزدوجة، والتي وقعت 
يف 23 من الشــهر الحايل، أسفرت عن مقتل إرسائييل وأكرث 
من 30 جريحاً، واستهدف التفجريان محطة حافالت  وشارعاً.

وباركت لجان املقاومة يف فلســطني العمليــة البطولية 

املزدوجــة يف القدس املحتلة، مؤكدًة أّن هذه العملية تأيت رداً 

عىل جرائم االحتالل اإلرسائييل بحق أبناء الشعب الفلسطيني 

وأرضه ومقدساته. 

عــرثت الرشطة اإلرسائيلية، عىل أكرث من 40 عبوة تحتوي 
عىل مخدر الحشيش، حملتها أمواج البحر إىل سواحل تل أبيب.
حيث تلقت الرشطة معلومات تفيد بوجود جسم مشبوه قرب 
شــواطئ تل أبيب، وعندما هرعت طواقمها إىل املكان وجدت 
أنبوبا محشــوا بعبوات صغرية تحتــوي عىل مادة مجهولة، 

أظهرت الفحوصات املخربية أنها مخدرات.
واعتقدت أجهزة األمن اإلرسائيلية يف بداية األمر أن الجسم 
املشبوه يحتوي مواد متفجرة، إال أن نتائج الفحص فندت ذلك.

كا عرثت طواقم الرشطــة الحقا عىل ثالث عبوات أخرى 
محشوة باملخدرات قرب شاطئ جاش يف ساحل شارون.

وعرثت أيضا عىل عرشات الكيلوغرامات من الحشيش قرب 
شــواطئ نهاريا، وحيفا، وطرية الكرمــل، وزخرون يعقوب، 

والخضرية.
وأفاد موقع »كورسور« اإلرسائييل الناطق باللغة الروسية 
يف وقت ســابق، بــأن طواقم الرشطة يف منطقة ريشــون 
لتســيون ضبطت أحد أكرب املعامل املخربيــة التي تنتج املواد 
املخدرة، مبســاحة 600 مرت مربــع، عىل عمق 2.5 مرت تحت 

سطح األرض، ومزود باملواد واملعدات الالزمة.

وذكر املوقع ســابقا أن املباحث اإلرسائيلية ضبطت مختربا 
داخــل منزل يعود لطالب يبلغ مــن العمر 19 عاما يف مدينة 
أشدود، وصادرت من محيطه نحو ألف شجرية قنب بقيمة ربع 

مليون شيكل إرسائييل.

تتضارب التوقعات بشــأن الوصــول إىل اتفاق 
سيايس ينهي األزمة الحالية التي يعيشها السودان 
منذ أكرث من عام، وســط تباينات كبربة بني املدنيني 
انفســهم من جهة وبينهم واملكون العســكري من 

الجهة األخرى.
ففــي حني رشــحت تقارير عن توقيــع اتفاق 
بني املدنيني والعسكريني قبل نهاية األسبوع املقبل، 
اشرتط الجيش الوصول إىل توافق كامل بني املدنيني 
قبــل توقيع أي اتفــاق، وهو أمر يبدو بعيدا يف ظل 
رفض »لجان املقاومة« التــي تقود الحراك الحايل 
يف الشــارع وقوى أخرى ميينية ويسارية لالتفاق 

املقرتح.
وأكدت قوى الحريــة والتغيري - املجلس املركزي 
- أنهــا تجري حاليا مشــاورات مع مختلف القوى 
السياسية الداعمة للتحول املدين حول وثيقة االتفاق 

اإلطاري الذي تشــمل بنوده عىل تكوين ســلطة انتقالية من 
مســتوى سيادي مدين، ومجلس وزراء تنفيذي مدين، إصافة 

إىل مجلس ترشيعي متنح 40 يف املئة من مقاعده للنساء.
وتتضمن بنود االتفاق اإلطاري توحيد الجيش و«تنقيته« من 
االنتاءات الحزبية وإبعاده عن السياســة ومزاولة األنشطة 
االقتصادية والعمل التجاري االســتثاري، باستثناء أنشطة 

التصنيع الحريب واملهات العسكرية.
كا تتضمن إطالق عملية شــاملة لتحقيق العدالة والعدالة 
االنتقالية، وإصالح أجهزة الرشطة واملخابرات واألمن ووضعها 

تحت إرشاف رئيس الوزراء.
ووفقا ملســودة االتفاق فإن التوقيع عليه ســيمهد التفاق 
نهايئ يتضمن بالتفصيل قضايا العدالة ومراجعة واســتكال 
اتفاق السالم السوداين املوقع يف ترشين االول 2020؛ إضافة 
إىل تفكيك فســاد ومتكني نظام اإلخوان الذي حكم الســودان 

ثالثني عاما قبل ان تطيح به ثورة شعبية يف نيسان 2019.
شد وجذب

لكن تنســيقيات لجان مقاومة الخرطــوم أكدت يف بيان 
رفضها دعوة قدمتها لها قوى الحرية والتغيري ملناقشــة بنود 
االتفاق اإلطاري؛ الذي اعتربته »منصة لتســوية غري مقبولة 

وفيه تنازل تام عن مطالب الثورة«.
وأعلنــت لجان املقاومة عن عزمهــا مواصلة االحتجاجات 
الرافضــة لإلجــراءات التي اتخذها قائد الجيــش عبد الفتاح 
الربهان يف الخامس والعرشين من أكتوبر واملستمرة منذ أكرث 
مــن عام، والتي قتل فيها أحد املتظاهرين يوم الخميس ليصل 

عدد الضحا حتى اآلن إىل 122 شخصا.
ويف الجانب اآلخر، تؤكد قوى الحرية والتغيري إن مشاوراتها 
مع األطراف املدنية األخرى املعنية بالتحول املدين تحدث تقدما 
ملجوظــا؛ لكن رشيف محمد عثان، القيادي يف قوى الحرية 
والتغيري، قال ملوقع »سكاي نيوز عربية« إن العملية السياسية 

تواجه الكثري من التحديات.
وأشار املصدر إىل أن مسودة االتفاق السيايس التي توصلوا 
إليها تخضع حاليا ملناقشــات ومشــاورات حولها مع القوى 

السياسية املعنية.
وأوضح عثان أن الحرية والتغيري مل تتلق حتى اآلن ما يفيد 
بعدم نية الشق العسكري التوقيع عىل االتفاق؛ مشريا إىل عدم 
تحديــد موعد بعينه للتوقيع عىل أي اتفاق باعتبار أن العملية 
السياسية ال تخضع لعملية رياضية بل للمتغريات والتطورات 

التي تصاحبها.

قالت األمم املتحدة، إن نحو 9.4 مليون شــخص يف جنوب 
السودان ســيكونون بحاجة إىل مساعدات إنسانية وخدمات 
حايــة العام املقبل، بزيادة نصف مليــون مقارنة مع العدد 

الحايل.
وجاء يف تقريرها املعنون »مراجعة االحتياجات اإلنسانية« 
لجنوب السودان لعام 2023، إن املزيد من األشخاص سيعانون 

من انعدام األمن العام املقبل.
ويواجه نحو ثلث 12.4 مليون شــخص يعيشون يف جنوب 

السوادان انعداما حادا يف األمن الغذايئ.
وتفاقمت األوضاع اإلنســانية جراء العنف والرصاع والقيود 
املفروضــة عىل الوصول اإلنســاين والتدخــل يف العمليات 

اإلنســانية وتحديات الصحة العامة وتأثري التغري املناخي مثل 
الفيضانات والجفاف، بحسب التقرير.

وستكون هناك حاجة أكرب لتقديم املساعدات يف املقاطعات 
الواقعة يف واليتي أعايل النيل وغرب االستوائية اللتني تعانيان 

بسبب الرصاع.
وقالت سارة بيسولو نيانتي، منسقة األمم املتحدة للشؤون 
اإلنســانية يف جنوب الســودان، يف بيان: » يشء ما يجب أن 
يتغري يف جنوب السودان ألن عدد األشخاص املحتاجني يواصل 

االرتفاع سنويا واملوارد تواصل االنخفاض«.

وناشــدت نيانتي الحكومة لتأمني ظروف الســالم ودعم 
التنمية لتقليل الحاجة إىل املساعدات اإلنسانية.

ــقــــــدس ــى عــــمــــلــــيــــة الــــ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ارتــــــــــفــــــــــاع عـــــــــــدد قـ

ــة ــك ــس ــح ــدة امـــيـــركـــيـــة جـــنـــوبـــي ال ــ ــاعـ ــ اســــتــــهــــداف قـ

ــراق ــع ــدود مـــع ال ــحـ ــد الـ ــورة يـــعـــّزز انــتــشــاره عــن ــثـ حـــرس الـ

الــقــاهــرة وأنــقــرة بــيــن  الــعــاقــات مــتــواصــلــة  ــصــاالت تطبيع  ات

مقتــــل جنــــدي مغربــــي مــــن »حفــــظ الســــام« فــــي إفريقيــــا الوســــطى

أعلنت وســائل إعالم إرسائيلية، مقتل إرسائييل ثان متأثراً 
بحروحــه يف االنفجار الذي وقع يف القدس املحتلة قبل عدة 

أيام.
ونقل اإلعالم اإلرسائييل عن مستشفى داخل الكيان املحتل، 
مقتــل إرسائييٍل ثاٍن متأثراً بجروحه يف عملية القدس املحتلة 
التفجريية املزدوجة، التي وقعت صباح األربعاء املايض، والتي 

ُقتل فيها مستوطن وأصيب نحو 20 آخرين.
وقالت صحيفة »إرسائيل اليوم« إن القتيل الثاين يُدعى تدشا 
تســوما بن مادا )50 عاماً( لقي مرصعه متأثراً بجروحه يف 

العملية.
وانفجرت عبوة ناســفة أوىل مبحطة حافالت يف »رامات 
شلومو«، قتل عىل أثرها إرسائييل وأصيب أكرث من 19 جريحاً 

بينهم  حالة خطرة.
ويف العمليــة الثانيــة، انفجرت عبوة ناســفة يف موقف 
للحافالت يف منطقة »راموت« باملدينة، متســببة بإصابة 3 

إرسائيليني بجراح متوسطة.
وعقب ذلك، أعلن االحتالل اإلرسائييل عن رفع حالة التأهب 
إىل الدرجــة قبل القصوى يف جميع أنحاء الكيان اإلرسائييل، 

محذرة من وجود املزيد من العمليات.
ووفق تحقيقات وزارة األمن اإلرسائيلية، وضع شخص واحد 
العبوتني يف موقفني قريبني للحافالت وانســحب من املكان، 
وفيــا بعد قام بتفجريها عرب جهــاز تحكم عن بعد أو عرب 

هاتف نقال.
واحتوت العبوات ذات الحجم املتوسط عىل كمية متوسطة 
من املتفجــرات، إضافة إىل احتوائها عىل الشــظايا املكونة 
من املســامري والكرات املعدنية الصغرية، والتي زادت من قوة 

العبوات وتسببت بهذا العدد من اإلصابات، وفق التحقيقات.
ويف وقت ســابق، قال محلل شؤون أمنية يف القناة »كان« 
روعي شــارون، بشأن اخرتاق كامريات وثّقت لحظة التفجري 
يف القدس املحتلة، إنه هذا األمر يعد فضيحة، وأن هناك عالمة 

استفهام كبرية جداً حوله. 
يف السياق نفسه، وصف مراسل يف »القناة 13« اإلرسائيلية، 
يويس آيل، عملية االخرتاق، بـ »الحادثة الخطرية جداً«، وقال: 
»نحــن نتحدث عن توثيق لعملية القدس من كامريات الحاية 
الخاصة بجهة أمنية كبرية جداً يف إرسائيل ويحظر علينا قول 

اسمها«. 

أفادت مصادر اعالمية عن ســقوط 4 صواريخ يف محيط 

القاعدة األمريكية يف مســاكن حقول الجبســة يف الشدادي، 

جنويب الحســكة يف ســوريا. وقالت املصادر إنه تم ســاع 

دوي عــدة انفجارات يف محيط القاعدة األمريكية، مشــريًة 

إىل اســتنفار داخل قاعدة التحالف يف الشــدادي، مع تحليق 

مكثف للطــريان املروحي يف أجواء املنطقة.وكانت وســائل 

إعالم ذكرت أّن الصواريخ ســقطت يف القاعدة املجاورة لحقل 

العمر النفطي يف دير الزور. اىل ذلك أعلنت القيادة الوســطى 

األمريكية، اســتهداف قوات التحالف يف القاعدة األمريكية يف 

الشدادي بسوريا بقذيفتني.وقالت القيادة الوسطى األمريكية، 

يف بيــان، إّن »الهجوم عىل قوات التحالف بالقاعدة األمريكية 

بالشدادي مل يسفر عن إصابات أو خسائر مادية«.وأضاف البيان 

أّن »الهجات تعرّض قوات التحالف واملدنيني للخطر، وتقّوض 

األمن واالستقرار بسوريا واملنطقة«.

أعلن قائد القــوات الربية يف حرس الثورة اإليراين، العميد 
محمــد باكبور، تعزيز الوحــدات املدّرعة التابعة للحرس عند 
الحدود الغربية والشالية الغربية للبالد، مؤكداً أّن »مواجهة 

الجاعات االنفصالية مستمرة«.
وأوضــح باكبور أنّه »عقب تحــركات الجاعات اإلرهابية 
واالنفصاليــة، املناهضة إليران، شــايل غريب البالد، وخلق 
الفــوىض وانعــدام األمن يف بعض املناطــق، قامت القوات 
الربيــة لحرس الثورة بتعزيز قواتها يف الرشيط الحدودي يف 
املحافظات الغربية والشــالية الغربية من البالد، وستواصل 
بحــزم مواجهة عوامل انعدام األمن يف املنطقة، بالتعاون مع 

سكان املنطقة«، بحسب ما نقلت وكالة »تسنيم« اإليرانية. 
وأشــار قائد القــوة الربية لحرس الثــورة اإليراين إىل أّن 
»مجموعــة من الوحدات املدرعة والقــوات الخاصة التابعة 
للقوات الربية تّتجه حالياً إىل املحافظات الحدودية يف الغرب 
والشــال الغريب للبالد«، مبّيناً أّن »الهدف هو تعزيز الوحدات 
املتمركزة عند الحدود، ومنع تسلّل الجاعات اإلرهابية التابعة 

للجاعات االنفصالية املتمركزة يف إقليم شايل العراق«. 
وكانت بعثة إيران يف األمم املتحدة بعثت، أمس، رسالة إىل 
أعضاء األمم املتحدة، تطالب فيها العراق بالعمل وفق التزاماته، 

وإغالق مقاّر الجاعات اإلرهابية داخل أراضيه. 

وأكدت البعثة أن »عىل الحكومة العراقية أن تؤدي دوراً مؤثراً 
يف ضبــط كل حدود العراق الدوليــة«، موضحًة أّن »إيران مل 
متتلك خياراً آخر سوى الدفاع الذايت عن أمنها وأمن مواطنيها 

ضمن األطر والقوانني الدولية«.
وأعلنت إيران، تقديم أكرث من 70 وثيقة إىل العراق، بشــأن 
وجود جاعات إرهابية مسلحة، يف منطقة كردستان العراق، 
بعد إعالن حرس الثورة اإليراين بدء جولة جديدة من الهجات 
بالصواريخ والطائرات املســرّية عىل »مقار املؤامرة ومراكزها 

املعادية إليران، يف إقليم كردستان العراق«.

قال فــؤاد أوقطاي نائب الرئيس الرتيك إن االتصاالت بني 
أنقــرة والقاهرة متواصلة من أجل تطبيع العالقات يف إطار 
املصالــح واالحرتام املتبادل.وأكد أوقطــاي -يف كلمة أمام 
لجنة املوازنة بالربملان الرتيك- أن التحوالت الجيوسياســية 
األخرية يف الرشق األوســط انعكســت عىل مقاربات دول 

أيضا. املنطقة 
وأضاف أن املوقف الرتيك املتمثل يف إعطاء األولوية للتعاون 
اإلقليمــي أمثر فتح حقبة جديــدة يف العالقات الثنائية مع 
اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية وإرسائيل.
وبــنّي نائب الرئيس الرتيك أنه يف الوقت الحايل تســتمر 
اتصاالتنا مع مرص لتطبيع العالقات، وســنواصل القيام بكل 

ما تتطلبه مصالح بلدنا وشعبنا.
ووصــف الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان لقاءه بنظريه 
املرصي عبد الفتاح الســييس -عىل هامش افتتاح كأس العامل 
قطر 2022- بأنه خطوة أوىل تم اتخاذها من أجل إطالق مسار 

جديد بني البلدين.

كا نرشت الرئاســة املرصية بيانا أكدت فيه أن الرئيســني 

اتفقا عىل أن يكون لقاؤها يف الدوحة بداية لتطوير العالقات 

الثنائية بني البلدين.

قتل جندي مغريب يف هجوم جنوب رشقي جمهورية إفريقيا 

الوسطى، بينا كان يقوم مع عنارص آخرين من وحدته بتأمني 

محيط أحد املطارات من أجل هبوط طائرة.

وأعلنت األمم املتحدة ، أن الجندي املغريب يعمل يف قوة حفظ 

السالم الدولية، ولقي مرصعه يف جمهورية إفريقيا الوسطى 

التي تشــهد حربا أهلية منذ 2013، مــن دون أن تحّدد هوية 

املهاجمني.

وقالت بعثة األمم املتحدة إلفريقيا الوســطى »مينوســكا« 

يف بيــان إن »أحد جنود الخوذ الزرقاء مــن الكتيبة املغربية 

)…( تــويف يف أعقاب هجوم يف مطار أوبو بينا كان يقوم 

مــع عنارص آخرين من وحدته بتأمــني محيط مطار من أجل 

هبوط«طائرة«.

يُشار إىل أن بعثة األمم املتحدة نرشت قوة حفظ السالم يف 

2014 وهي تضم أكرث من 14 ألف عسكري .

عـــــــــــــــــدوان تـــــــركـــــــي مـــــــتـــــــواصـــــــل بــــــــــــرا وجـــــــــوا 
ــن إيـــــقـــــاف عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا ضـــــد »داعــــــــش« ــلـ ــعـ »قـــــســـــد« تـ

ســوريا  قوات  قائد  أعلن 
الكرديــة،  الدميقراطيــة 
املدعومــة مــن الواليــات 
املتحــدة، وقــف عملياتهم 
ضــد تنظيم »داعــش« بعد 
الهجات الرتكية عىل شال 

سوريا األسبوع املايض.
قائد »قسد« مظلوم  وقال 
عبدي، إنه بعد نحو أســبوع 
مــن الغارات الجوية الرتكية 
عىل شال سوريا باتت أنقرة 
مســتعدة اآلن لشــن توغل 
املعارضة يف  بري، ومقاتيل 
ســوريا املدعومني من تركيا 
يســتعدون للمشــاركة يف 
الرتكية  الرضبات  العمليات، 
األســبوع املــايض ألحقت 
بالبنيــة  جســيمة  أرضارا 

التحتية للمنطقة.
وذكر عبدي، أن تركيا تتخذ من التفجري الدامي يف إسطنبول، 
الــذي تلقي أنقرة باللوم فيــه عىل الجاعات الكردية، ذريعة 
لشــن الهجات، ونفت املنظات الكرديــة أي ضلوع لها يف 
هجوم إسطنبول، الذي أسفر عن مقتل ستة اشخاص وإصابة 

العرشات.
وقال عبدي: »القوات التي تعمل.. مع التحالف الدويل لقتال 
داعــش أصبحت اآلن هدفا للدولة الرتكيــة، وبالتايل توقفت 

العمليات العسكرية ضد داعش«.
يف غضــون ذلك يواصــل الجيش الــرتيك قصفه الجوي 
واملدفعي عــىل نقاط متركز قوات ســوريا الدميقراطية يف 
الشــال السوري، يف إطار العملية العســكرية التي تشنها 
تركيا شايل سوريا والتي أكملت أسبوعها األول. يف حني أعلن 
الفصيل الســوري املســلح أنه يتطلع إىل التنسيق مع الجيش 

السوري للتصدي إىل الهجات الرتكية.
يف املقابل، أكد الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان أن بالده 
مصممة عىل تأمني خط الحدود مع ســوريا بشــكل كامل، 
وجعل كل شرب من تركيا آمنا.كا أكد أردوغان يف وقت سابق 
أن هدفه من العمليات العســكرية يف الشــال السوري هو 
إقامة »حــزام أمني من الغرب إىل الرشق« عىل طول الحدود 

لبلده. الجنوبية 
وستشمل املنطقة األمنية التي يريدها أردوغان -بحكم األمر 
الواقع- مدينة عني العرب )كوباين كا يســميها األكراد( التي 
انتزعتها قوات سوريا الدميقراطية من مسلحي تنظيم الدولة 
اإلسالمية عام 2015 بدعم من الواليات املتحدة، وتهيمن عىل 

هذه القوات وحدات حاية الشعب الكردية.

{ تنسيق مع دمشق {
من ناحية أخرى، قالت وسائل إعالم مقربة  من قوات سوريا 

الدميقراطيــة إن الجيش الرتيك اســتهدف باملدفعية الثقيلة 
محيط مدينة تل رفعت يف ريف حلب الشايل و3 قرى تابعة 
لعني العرب )كوباين( عىل الحدود الســورية الرتكية شايل 

سوريا.
وأضافــت أن 15 جنديا من القوات الســورية قتلوا نتيجة 
»التصعيد الرتيك األخري« الذي اســتهدف نقاطا تتمركز فيها 

هذه القوات بريف حلب الشايل.
وقــال قائد قوات ســوريا الدميقراطيــة مظلوم عبدي إن 
حاية شــايل ســوريا من الهجات الرتكيــة هي وظيفة 
الجيش الســوري، مشــريا إىل أن قواته تتطلع للتنســيق مع 
الجيش السوري للتصدي للهجات الرتكية.وأضاف عبدي -يف 
ترصيحات نقلتها وسائل إعالم مقربة منه- أن كال من أمريكا 
وروســيا تعارضان الهجوم الرتيك، لكن املواقف الدولية يجب 

أن تكون أقوى مع تصميم تركيا عىل الهجوم.
وأردف بأن اإلدارة األمريكية أبلغته بشــكل رسمي برفضها 
العملية الرتكيــة، وبتواصلها مع أنقرة من أجل إيقافها، عىل 

حد قوله.
كا أكد أن قواته جاهزة ألي هجوم تريك، وستكون املعركة 
مختلفة عن سابقاتها، وأن العمليات ضد القوات الرتكية ضمن 
األرايض الســورية، لكن إذا ما بدأت تركيا الحرب ستشــتعل 

الحدود السورية الرتكية بأكملها، وفق تعبريه.

{ قتىل أتراك {
ويف العــراق، أعلنت وزارة الدفــاع الرتكية أن عنرصين 
مــن قواتهــا ُقتال يف منطقــة العمليات العســكرية يف 
شــال البالد. ويرتفع بذلك عدد قتىل الجيش الرتيك خالل 
العمليات التي تشــنها ضد معاقل حزب العال الكردستاين 

شايل العراق إىل 3.
كا أشارت الوزارة إىل أن قواتها حّيدت 7 عنارص تابعة حزب 

العال الكردستاين شايل العراق.
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األحد 27 ترشين الثاين 2022

وفيـــــــــــات

شــقيق الفقيــد املهندس فهد 

زوجته هدى شفرتي وولداهام: 

فارس ومرييام وعائلتاهام 

املرحومــة  اوالد  شــقيقاته 

فيكتوريا ارملة جريس سعاده:

جو وماري روز وعائلتاهام

رميون  الدكتور  ارملة  جاندارك 

الشاميل واوالدها: 

كامل وزاهي ومايا وعائالتهم 

املرحومة سعاد زوجها املحامي 

الياس روفايل وولداه: 

وسيم وغسان وعائلتاهام 

ماري زوجة الدكتور جوزف ابو 

نهرا واوالدهام: 

زياد وساره وزينه وعائالتهم 

قيقانــو،   عائــالت  وعمــوم 

محــروق،  شــفرتي،  ســعاده،  

الشــاميل،  روفايــل،  ابونهــرا 

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.

للبيــع للجامعــات او لهــواة 

قديم  مختــر  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

متفرقات

اعالنات مبوبة

اغــــــــــــــــــاق مـــــــــــداخـــــــــــل اســــــــــــــــــام ابـــــــــــاد
ــات ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ عـــــــمـــــــران خـــــــــان يـــــــشـــــــارك فـــــــي االحـ

: تصريحات األمم املتحدة استهزاٌء باإلسام »طالبان« 

أحكمت السلطات الباكســتانية إغالق العاصمة إسالم آباد 
من 4 مداخل تربطها مبدينة راولبندي املجاورة لها، بالتزامن مع 
بدء وصــول مؤيدين لحزب »إنصاف« بزعامة رئيس الحكومة 
املقال من منصبه عمران خان للمشــاركة يف تجمهر شعبي ، 

حيث سيلقي خان كلمة يف مسرية احتجاجية يف راولبندي.
وقالت وكالة األنباء الفرنســية إن عمران خان شارك ألول 
مرة يف تجمع عام منذ محاولة اغتياله يف الثالث من ترشين 

الثاين الجاري.
ونقل حزب إنصــاف عن خان قوله يف تغريدة »حيايت يف 
خطر. رغم إصابتي، أنا ذاهــب إىل روالبندي من أجل األمة. 
أمتي ستأيت إىل روالبندي من أجيل«، وسُينظم االحتجاج عىل 
أرض مفتوحة شاســعة بني العاصمة إسالم آباد وراولبندي، 

وتضم األخرية مقر قيادة الجيش النافذ يف البالد.
ونرش حزب عمران يف حسابه عىل تويرت صورا وفيديوهات 
لتوافد الســيارات عىل مدينة راولبندي للمشاركة يف املسرية 

االحتجاجية.
وتُعد مســرية االمس ذروة ما يســمى »املسرية الطويلة« 
لحزب عمران خان، للضغط عــىل الحكومة من أجل الدعوة 
إىل انتخابات مبكرة قبل انتهاء والية الرملان يف ترشين األول 

العام املقبل.
وفرضت الســلطات إجراءات أمنية مشّددة حول إسالم آباد 
ملنع أنصار خان من الســري إىل املباين الحكومية، مع انتشار 
اآلالف من أفراد األمن وإغالق طرق بحاويات شــحن، وقالت 
الرشطة الباكســتانية إن أي محاولة مــن قبل أنصار حزب 

إنصاف لدخول العاصمة هذه املرة سيتم التعامل معها بحزم.
وتحولت االحتجاجات التي قادها خان يف أيار املايض إىل 
24 ساعة من الفوىض، مع حصار العاصمة واشتباكات يف 

كل أنحاء باكستان بني الرشطة ومتظاهرين.
وزير الداخليةوكان وزير الداخلية الباكســتاين »رانا ثناء 
الله« قد حذر أتباع حزب إنصاف من املشــاركة يف التجمهر 
االحتجاجــي، كونه دون فائــدة، عىل حد تعبــريه، وأكد أن 
الحكومــة لن ترضــخ ملطلب حزب عمران خــان يف تنظيم 

انتخابات مبكرة.
وأضاف الوزير ثناء الله »أدعو إللغاء تجمهر حزب إنصاف 
املفرتض تنظيمه  يف راولبندي كونه بال فائدة، وبسبب وجود 
تهديد أمني حقيقي أجمعْت عىل تأكيده للحكومة كافة أجهزة 
االستخبارات، وحيث يُخىش أن يُستهدف املجتمعون من جانب 

تنظيم إرهايب«.
وتشهد باكســتان اضطرابات سياسية منذ نيسان املايض 
عندما أطيح بخان يف تصويت لحجب الثقة عن الرملان. ومنذ 
إقالته، نظّم خان سلســلة من التجمعات الجامهريية يف كل 

أنحاء البالد.

األفغانية،  »طالبــان«  حركة  اســتنكرت 
ترصيحات مفوضية األمم املتحدة الســامية 
الغربية  الــدول  وممثيل  اإلنســان  لحقوق 
بشــأن نظام العقوبات اإلسالمية وتطبيقه 
يف أفغانستان، معترًة أّن ذلك يعدُّ »استهزاء 

بالدين اإلسالمي«.
وقال املتحدث باســم »طالبان«، ذبيح الله 
مجاهــد، يف بيان عر »تويــرت«، إّن »إمارة 
ترصيحات  تســتنكر  اإلسالمية  أفغانستان 
املتحدث الرسمي باســم املفوضية السامية 
لألمــم املتحــدة لحقوق اإلنســان وممثيل 
الدول الغربية بشأن تطبيق قانون العقوبات 
أنّها  الجلد  التي وصفت عقوبة  اإلســالمي، 

غري إنسانية وقاسية ومهينة«.
وأضاف: »تدين إمارة أفغانستان اإلسالمية 
تلك الترصيحات، وتعترها اســتهزاًء بالدين 
اإلســالمي املبــارك ومخالفــة للمبــادئ 
الدولية«، مشــدداً عىل أهمية »أال تســمح 
الــدول واملنظامت ألولئك األشــخاص نيابًة 

عنهم باإلدالء بترصيحات اســتفزازية وغري 
مسؤولة بشأن الدين اإلسالمي املقدس«.

ونفــذت حركــة »طالبان«، التــي تحكم 
الجلد علناً  أفغانستان منذ آب 2021، عقوبة 
عىل 14 شــخصاً، بينهم ثالث نساء متهامت 
األخالقية يف مقاطعة  والجرائــم  بالرسقة 

لوغار.
املتحدة  األمم  مفوضية  نددت  جانبها،  من 
الســامية لحقوق اإلنســان بعمليات الجلد 
الجامعي العلنية من قبل سلطات »طالبان«، 
ودعت إىل وقف هذا الشــكل »البغيض« من 
العقوبة عــىل الفور، معتــرًة أن العقوبة 
البدنية تعد شــكالً من أشــكال املعاملة أو 

العقوبة القاسية أو املهينة.
ودعت األمم املتحدة يف أفغانستان سلطات 
»طالبــان« إىل اتخاذ خطوات فورية »إلنهاء 
العنف ضد املرأة، والتدهور األوســع لحقوق 
املرأة، كجزء حيوي من الجهود املبذولة إلقامة 

سالم هادف ومستدام«.

ــوأ أزمـــــــــة غـــــــــذاء عـــاملـــيـــة ــ ــ ــأس ــ ــ ــّر ب ــ ــمـ ــ ــس: نـ ــ ــتـ ــ ــولـ ــ شـ

ــام بــــيــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــيـــن ــ ــسـ ــ ــقـ ــ وســــــــط انـ
ــح بـــايـــدن لـــواليـــة ثــانــيــة ــرشـ ــدة حــــول تـ ــزايـ ــتـ ــوك مـ ــكـ  شـ

ــل ــركـ ــيـ مـ عــــــــــودة  يـــــــؤيـــــــدون  ال  األملـــــــــــان  ــة  ــ ــي ــ ــب ــ ــال ــ غ

بوتين وعلييف يناقشان تنفيذ االتفاقيات املشتركة بين موسكو ويريفان وباكو

أعلن املستشار األملاين أوالف شولتس، أن بالده ستقدم 10 
ماليني يورو إضافية لضامن أمن إمدادات الحبوب من أوكرانيا، 
وذلك بالتنســيق مع برنامج الغذاء العاملي. وقال شولتس يف 

خطاب متلفز إنه »ال يجب استخدام الجوع كسالح أبداً«.
وأضاف: »لهذا الســبب ال ميكننا قبول ما منر به اآلن وهو 
أســوأ أزمة غذاء عاملية يف الســنوات األخــرية مع عواقب 
وخيمة عىل ماليني األشخاص، من أفغانستان إىل مدغشقر، 
ومن الساحل إىل القرن األفريقي«.وأشار، يف الوقت نفسه، 
إىل أن أملانيا ترحب بالجهود األممية الناجحة لتمديد صفقة 

الحبوب عر البحر األسود.
يأيت ذلك يف وقت، أعلن فرحان حق، نائب املتحدث باســم 
األمني العــام لألمم املتحدة، أنطونيو غوترييش، أن منســق 
األمم املتحدة ملبادرة حبوب البحر األســود، أمــري عبد الله، 

سيرتك منصبه ألسباب شخصية.
ومنذ أيــام، رحب األمني العــام لألمم املتحــدة أنطونيو 
غوترييــش، مبوافقة جميع األطراف املعنية عىل اســتئناف 

صفقة الحبوب.
ويف وقت ســابق، قال وزيــر البنية التحتيــة األوكراين 
أولكسندر كوبراكوف، إنه ســيتم متديد صفقة الحبوب ملدة 
120 يوماً. وبعد ذلك تم تأكيــد هذه املعلومات من قبل رئيس 

أوكرانيا فالدميري زيلينسيك.
واســتأنفت روسيا مشــاركتها يف اتفاق الحبوب سابقاً، 
وذلك بعد حصولها عىل ضامنات أوكرانية مكتوبة تتعهد فيها 

عدم استخدام املمرات اآلمنة ألغراض عسكرية.
وكانت روسيا وأوكرانيا وتركيا واألمم املتحدة قد وقعوا يف 
22 متوز/يوليو املايض يف إسطنبول اتفاقيات بشأن تصدير 

املنتجات الزراعية الروسية واألوكرانية إىل السوق العاملية. 
وتم إيكال مسؤولية تنسيق حركة السفن وتفتيشها والتأكد 
من محتوياتها، إىل »مركز التنســيق املشرتك« الذي يتخذ من 

مدينة اسطنبول مركزاً له.
وتهدف االتفاقيات للســامح بتصدير املنتجــات الزراعية 
األوكرانية إىل الدول األكرث فقراً إال أن معظم الشــحنات يف 
الواقع اتجهت إىل الدول الغنية، مبا يف ذلك األوروبية، وكان 
الرئيــس الرويس فالدميري بوتني قد ذكر يف أيلول املنرصم أن 
الغرب يقوم بتصدير معظم الحبوب األوكرانية إىل دوله وليس 

إىل الدول املحتاجة لها يف إفريقيا.
الروسية عرقلت  الزراعية  املنتجات  بصادرات  يتعلق  وفيام 
العقوبات واإلجراءات التقيدية املفروضة من الغرب الصادرات 

عىل الرغم من الصفقة.
ويف األسابيع األخرية، جرت مفاوضات مكثفة تحت رعاية 
األمم املتحدة لضامن متديد هذه الرتتيبات، بينام ما زال أكرث من 

عرشة ماليني طن من الحبوب عالقاً يف الصوامع يف أوكرانيا.
وتؤكــد األمم املتحــدة أّن هذه الحبــوب رضورية لتثبيت 
األسعار يف األســواق الدولية وإمداد السكان األكرث عرضة 
لخطر الجوع، ال سيام يف أفريقيا، فيام تسلّمت البلدان النامية 
ما ال يزيد عن 40% من أصل 11 مليون طن تم تصديرها حتى 

اآلن.

بعد قيادته حزب الدميقراطيني يف إحدى أقوى االنتخابات 
النصفية للحــزب الحاكم يف الواليات املتحدة، يواجه الرئيس 
األمرييك جو بايدن شــكوكا متزايدة بشــأن ترشحه لوالية 

ثانية.
وتصاعدت الشكوك بعد بلوغ الرئيس بايدن 80 عاما يف 20 
ترشين الثاين الجاري، مام يجعله الرئيس الوحيد الذي يقود 
الواليــات املتحدة يف الثامنينيات مــن العمر، كام يثري املزيد 
من التساؤالت بشأن السقف العمري املناسب لرئيس الواليات 

املتحدة.
وكان بايدن السيناتور ثم نائب الرئيس األسبق، األكر عمرا 
كرئيس للواليات املتحدة عندمــا توىل منصبه يف 20 كانون 
الثاين 2020، وكان يبلغ من العمر 78 عاما، بينام ترك صاحب 
الرقم القيايس السابق الجمهوري رونالد ريغان منصبه رئيسا 

للبالد بعد فرتتني )1981-1989( عن عمر ناهز 77 عاما.
ويف حال فوز بايدن يف انتخابات 2024، فســيكون عمره 

82 عاما عند بداية واليته الثانية، و86 عاما عند نهايتها.
وأظهرت عدة اســتطالعات رأي خالفات داخلية قوية بني 
الدميقراطيني بشــأن إذا كان ينبغي عىل بايدن أن يسعى مرة 

أخرى للفوز بأعىل منصب يف الواليات املتحدة.
ويشــري اســتطالع رأي أجرته جامعــة كوينيبياك -يف 
22ترشيــن الثاين الجاري- أن 51% فقــط من الدميقراطيني 

يؤيدون ترشح بايدن لوالية رئاسية ثانية.
وتتوافق هذه النتائج مع مســح ميــداين أجرته الجامعة 
نفســها يف آب املايض، حيــث أظهرت النتائــج عدم وجود 
اختالفات حقيقية يف املواقف بعد قيادة بايدن الدميقراطيني 
للدفاع بنجاح عن األغلبية يف مجلس الشيوخ، ومنع انتصار 
ســاحق للجمهوريني يف مجلس النــواب، أو ما بات معروفا 
باســم »املوجة الحمراء« يف انتخابات التجديد النصفي، التي 

جرت يف ترشين الثاين الجاري.
من جانبه، أكد البيت األبيض أن الرئيس بايدن يعتزم الرتشح 
للمنصب مرة أخرى، لكن األخري مل يرصح رسميا بأنه سيفعل 

ذلك.
وأملــح بايدن يف مؤمتــر صحفي بعد انتخابــات التجديد 
النصفي إىل أنه ســيصدر إعالنا رســميا بشأن ترشحه من 

عدمه يف وقت مبكر من العام املقبل.

{ مرشح أصغر {
روبرت -أحد الدميقراطيني املقيمني يف العاصمة واشنطن، 
عىل بعد مبنى واحد فقط من البيت األبيض، ورفض اإلفصاح 
عن اســم عائلته- يرى أنه عىل الرغم من قيام بايدن »بعمل 
رائــع« يف أول عامني مبنصبه، فإنه يعتقــد أن الوقت حان 

ملرشح أصغر سًنا.
وقال روبرت )91 عامــا( لألناضول أوافق بالتأكيد عىل ما 

فعله بايدن، لكنني أعتقد أن الوقت حان لوضع شخص أصغر 
سنا يف هذا املنصب.

ومل تكن املخاوف بشأن سن بايدن وليدة اللحظة، فقد كانت 
وقودا منتظام لهجوم الجمهوريني عــىل الرئيس، مبا فيهم 
الرئيس الســابق دونالد ترامب، الذي استخدم الصحة العقلية 
والبدنية لبايدن عصا سياســية يف حملتــه االنتخابية عام 

.2020
وبعد فوز بايدن يف انتخابات 2020، ســارع الجمهوريون 
إىل زيادة حجم هجامتهم السياســية عىل الرئيس، ونرشوا 
مقاطع فيديو عىل وســائل التواصل االجتامعي تظهره كأنه 

مرتبك أو يتعرث يف خطاه أو يتلعثم يف كالمه.
جديــر بالذكر أن الرئيس بايدن واجه مشــاكل مع التلعثم 
طوال حياته، وهــو ما يفرس تعرضه لبعض املشــاكل أثناء 

الكالم.
وبعــد بلوغه 80 عاما، من املؤكد أن الهجامت السياســية 
الحزبيــة ضد بايدن ســتتصاعد، خصوصا يف ظل ســعي 

الجمهوريني للبحث عن ثغرات ضد الرئيس الحايل.

{ رصيد ال يضاهى {

ويف هذا الصدد، قالت إليزابيث فروســت -إحدى ســكان 
واشنطن- إنه يف حني أن »التقدم يف العمر قضية حية«، إال 
أنها ترى أن العقود التي قضاها بايدن يف الخدمة العامة تُعد 
»رصيدا ال يضاهى« يف الواليــات املتحدة، خصوصا يف هذا 

الوقت الذي يسوده عدم يقني عاملي كبري.
فورســت، التي كانت تجلس يف حديقة الفاييت املجاورة 
للبيت األبيض، أوضحت أنها تؤمن بشدة باستقرار الحكومات، 
وتعتقد أن الوضع الحايل عىل الصعيدين العاملي والوطني يف 
غاية األهمية لدرجة أن وجود شــخص يف هذا املنصب ذي 
خرة فعلية يف إدارة األمور وإبقاء الســفينة تبحر يُعد أمرا 
مهام.وأضافت أن ترشــح بايدن ليس السيناريو املثايل، لكن 

عاملنا ليس مثاليا أيضا.

أظهرت دراســة أّن أغلبية واضحة من األملان ال ترغب يف 
تويل أنجيال مريكل منصب مستشارة أملانيا مجدداً.

وبنّي االســتطالع اإللكرتوين الذي أجراه معهد »سيفي«، 
ملصلحة مجموعة »فونكه« اإلعالمية، أّن 71% من األشخاص 
املُستطلعة آراؤهم ال يرغبون يف عودة السياسية املحافظة، 
التي تنّحت بعد انتخابات العــام املايض بعد 16 عاماً قضتها 

مستشارًة ألملانيا، إىل منصبها.
وأظهر االســتطالع أّن 23% أعربوا عــن رغبتهم يف عودة 

مريكل لقيادة أكر اقتصاد يف أوروبا.
ومع ذلك، قال نحو 43% من املشاركني يف االستطالع إنّهم 
يعتقدون أّن مريكل قامت بعمٍل أفضل من املستشــار الحايل 
أوالف شولتس، الســيايس االشرتايك الدميقراطي، فيام قال 

41% إّن شولتس أفضل من مريكل.
واستطلع معهد »سيفى« آراء 5003 مواطنني يوم الخميس 

يف 24 ترشين الثاين الجاري.
وقبــل أيام، أكدَّ املستشــار األملاين أوالف شــولتس أنّه ال 
يزال يتلقى بانتظام املشورة من مريكل التي شغلت املنصب من 

عام 2005 إىل 2021.
ولطاملا عرَّ شولتس عن تأييده سياسات مريكل، إذ دافع عن 

سياسة »العيش الســلمي« التي انتهجتها حيال روسيا، وأيد 

قرارها معارضة انضامم أوكرانيا إىل حلف شــامل األطليس 

يف العام 2008.

وانتخب الرملان األملاين شولتس مستشاراً ألملانيا بإجاميل 

707 أصــوات، ليكون رابــع مستشــار ألملانيا مــن الحزب 

االشــرتايك بعد فييل برانــت وهيلموت شــميت وغريهارد 

رشودر.

أجرى الرئيس الرويس فالدميري بوتني محادثة هاتفية مع 
الرئيــس األذربيجاين إلهام علييــف، إذ ناقش الطرفان تنفيذ 

االتفاقيات الثالثية بني موسكو وباكو ويريفان.
وأفاد الكرملني، يف بيــان أّن »بوتني وعلييف بحثا خطوات 
تنفيذ املجموعــة الكاملة من االتفاقيــات الثالثية بني قادة 
روسيا وأذربيجان وأرمينيا، مع الرتكيز عىل القضايا العملية 
املتعلقة بفتــح روابط النقــل والعالقــات االقتصادية يف 

املنطقة«.
وجرى التوقيع عىل بيان ثاليث، يف 9 ترشين الثاين 2020، 
بشــأن »وقف كامل إلطالق النار ونرش قوات حفظ ســالم 

روسية يف إقليم ناغورنو كاراباخ بوساطة موسكو«.

وكان الطرفان قد أجريا محادثة هاتفية قبل أيام، بحثا فيها 
سري تنفيذ االتفاقيات التي جرى التوصل إليها يف سوتيش، يف 
الـ31 من ترشين األول املايض، بني زعامء روسيا وأذربيجان 

وأرمينيا، والبيانات املشرتكة السابقة للدول الثالث.
وقالت وزارة الدفاع الروســية، أمس الجمعة، إّن أذربيجان 
انتهكت نظام وقف إطالق النــار يف ناغورنو كاراباخ، قرب 
بلدة ماجافوز، يف منطقة تقع ضمن مسؤولية قوات حفظ 

السالم.
وتزامن ذلك وإعالن علييف إلغاء االجتامع الذي كان مقرراً 
عقده مع رئيس الــوزراء األرميني نيكول باشــينيان، يف 7 

كانون األول املقبل يف بروكسل.

ــة كـــازاخـــســـتـــان ــ ــاسـ ــ ــى رئـ ــ ــوّل ــ ــت ــ تـــوكـــايـــيـــف ي
جمهورية  رئيــس  رصح 
جومارت  قاسم  كازاخستان 
توكاييف، بأّن بالده ستواصل 
خارجية  سياســة  اتبــاع 
اهتامماً  وستويل  متوازنة، 
املجاورة،  الدول  مع  للتعاون 
مثل روســيا والصني ودول 

آسيا الوسطى.
يف  توكاييــف،  وقــال 
اليمني  أداء  أثنــاء مراســم 
رئاسة  لتوليه  الدســتورية 
الجمهورية، إّن  نور سلطان 

اتباع سياســة خارجية متوازنة  »ستواصل 
وبّناءة تهدف إىل حامية املصالح الوطنية«.

عىل  ســترتكز  »األولويــة  أّن  وأوضــح 
قضايــا التعاون متبــادل املنفعة، والرشاكة 
اإلســرتاتيجية مع الدول املجاورة كروســيا 
الوسطى،  والصني والدول الشقيقة يف آسيا 
ومــع الــرشكاء يف التكتــالت واملنظامت 

التكاملية«.
وأكّــد أّن بالده »ســتبذل قصارى جهدها 
الواليات  األوجــه مع  تعاون متعدد  لتطوير 
املتحدة واالتحاد األورويب ودول آسيا والرشق 

األوسط والقوقاز«.
وأشار توكاييف إىل أّن »كازاخستان ال تزال 
ملتزمــة بالقانون الــدويل املعارص وميثاق 
األمــم املتحدة«، الفتاً إىل أّن بالده »ســتتبع 

دامئاً مبدأ آراء مختلفة يف أمة واحدة«.
أّن  وشــدد رئيــس كازاخســتان عــىل 
»االســتفزازات التي تزرع الفتنة يف املجتمع 
لذلك  ضدنا،  موجهــة  األمة  وحدة  وتقّوض 

سيتم قمعها بشّدة«.
االنتخابات  يف  توكاييــف  أيام، فاز  وقبل 
الرئاسية التي أجريت يف البالد األحد املايض، 

وحصل عىل  6 ماليني و456392 صوتاً.
شغب أدخلت  كازاخستان أعامل  وشهدت 
البالد يف حال من الفوىض، يف كانون الثاين 

املايض، راح ضحيتها نحو 238 قتيالً.
وما زالت البــالد تحت صدمة هذه األزمة. 
ويف مــؤرٍش إىل اســتمرار التوتــر، أعلنت 
السلطات، قبل أيام، أنّها اعتقلت 7 من أنصار 
أحد املعارضــني يف املنفى بتهمة التحريض 

عىل »انقالب«.

ــن تـــــعـــــرض عــــلــــى بــــيــــونــــغ يـــــانـــــغ الــــتــــعــــاون ــ ــي ــ ــك ــ ب
مــــــــــــن اجـــــــــــــــل الــــــــــــســــــــــــام فــــــــــــي الـــــــعـــــــالـــــــم

عرض الرئيــس الصيني يش جني بينغ عــىل زعيم كوريا 
الشــاملية كيم جونغ أون -يف رســالة- التعــاون من أجل 
»ترسيع السالم« يف العامل، كام ذكرت وكالة األنباء الكورية 

الشاملية الرسمية.
وتأيت هــذه الخطوة يف وقت بلغ فيــه التوتر ذروته يف 
شــبه الجزيرة الكورية بعد سلسلة قياســية من التجارب 
الصاروخية التــي أجرتها بيونغ يانغ، بينام عززت ســيول 

وواشنطن وطوكيو التعاون العسكري بينها.
وأطلقت بيونغ يانغ صاروخا باليســتيا عابرا للقارات يف 
18 ترشين الثاين الجاري ســقط بالقرب من اليابان. وهدد 
كيم جونغ أون الواليات املتحــدة برد نووي إذا تعرضت بالده 

لهجوم.
وقــال الرئيس الصيني -يف رســالة وجههــا إىل نظريه 
الكوري الشاميل ردا عىل رســالة من كيم الذي هنأه بإعادة 
تعيينه عىل رأس الحزب الشيوعي الصيني والدولة يف ترشين 
األول املايض- إن العامل والعرص والتاريخ تتغري بشــكل غري 

مسبوق.
وأضاف الرئيــس الصيني إنه »يف مواجهــة هذا الوضع 
الجديد، أنا مســتعد لإلسهام معكم بشكل إيجايب يف ترسيع 
إحالل الســالم واالســتقرار والتنمية واالزدهار يف املنطقة 

وبقية العامل«.
والصني أهم حليف ورشيك تجاري لكوريا الشــاملية التي 
تخضع لعقوبات صارمة من األمم املتحدة بســبب برنامجيها 

النووي والصاروخي.
وبعد اجتامع ملجلس األمن الدويل ، رفضت الصني وروسيا 
االنضامم إىل الدول الـ13 األخرى األعضاء يف املجلس -بينها 

الواليات املتحدة والهند وفرنسا وبريطانيا- التي دانت إطالق 
بيونغ يانغ صواريخ باليســتية عابرة للقارات يف 18 ترشين 

الثاين الجاري.
ويف مايو/أيار املايض، اســتخدمت بكني وموســكو حق 
النقض )فيتو( ضــد مرشوع قرار قدمته واشــنطن لتعزيز 

العقوبات ضد كوريا الشاملية.
وخالل مقابلة األسبوع املايض عىل هامش قمة مجموعة 
العرشين يف بايل، طلب الرئيس األمرييك جو بايدن من يش 
جني بينغ أن يبلغ كوريا الشــاملية »بوضوح« برضورة عدم 
إجراء تجربة نووية جديدة تعتقد سول وواشنطن أنه يعد لها.

وقال مســؤول أمرييك بعد ذلك إن دبلوماسيتنا ستسعى 
بالتأكيد إىل دفع الصني لالنضــامم إىل الدول التي تدين ذلك 

اليوم علنا، واستخدام نفوذها إلقناع كوريا الشاملية.
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االحد 27 ترشين الثاين 2022

 مونديـــــال العـــــرب 2022 : فرنســـــا الـــــى الـــــدور الثانـــــي وســـــقوط مفاجـــــىء للســـــعودية واألرجنتيـــــن تســـــتعيد توازنهـــــا علـــــى حســـــاب املكســـــيك
اليـــــوم : اليابـــــان - كوســـــتاريكا )12.00( وبلجيـــــكا - املغـــــرب )15.00( وكرواتيـــــا - كنـــــدا )الســـــاعة 18.00( وأملانيـــــا - اســـــبانيا )21.00(

أهدر املنتخب السعودي ركلة جزاء ليخرس أمام منتخب بولندا 
)0-2(، يف الجولة الثانية من منافســات املجموعة الثالثة يف 

مونديال قطر 2022 يف كرة القدم. 
وخرس األخرض السعودي املباراة بعدما كان طامحاً إىل إنجاز 
العبور املبكر، بتسجيله واحداً من هديف منتخب بالده يف مرمى 

»األخرض« املتحرس عىل الفوز.
وبعد إنجازهم االفتتاحي التاريخي أمام أرجنتني ليونيل مييس 
)2 1(، سقط رجال املدرّب الفرنيس هريفيه رونار بهديف بيوتر 
جيلينســي )39(، وليفاندوفســي)82(  الذي وّقع عىل أول 

أهدافه يف كأس العامل بعد صيام طويل.
وكانت الســعودية خاضت مبــاراة العمر يف الجولة األوىل 
بإسقاطها األرجنتني 2 1، يف حني اكتفت بولندا بالتعادل السلبي 

مع املكسيك.
ورفعت بولندا رصيدها إىل 4 نقاط يف مقابل 3 للســعودية، 
قبيل املباراة الثانية يف املجموعة نفسها بني األرجنتني )صفر( 

واملكسيك )نقطة( الحقاً.
وقرر رونار إرشاك ســامي النجعــي ومحمد الربيك بدالً من 
املصابني قائد املنتخب ســلامن الفــرج والظهري األيرس يارس 
الشــهراين الذي خضع لعملية جراحية، باإلضافة إىل عبد اإلله 

العمري بدالً من حسن التمبكتي.
وكان املنتخب السعودي ميّني النفس بأن يكون أول املتأهلني 
إىل مثن النهايئ، وأول منتخب عريب يبلغ هذا الدور للمرة الثانية 

بعد العام 1994.
لكن رغم تقدميه عرضاً جيداً معظم فرتات املباراة ال بل تفوقه 
عىل نظريه، فإنه مل يحسن ترجمة الفرص الكثرية التي سنحت 
له، ال ســيام إضاعة ركلة الجزاء عرب سامل الدورسي التي كانت 

لتمنحه التعادل أواخر الشوط األول.
وقال رونــار »يف بعض األحيان يجب أن تكون فعاالً، ونحن 
مل نكــن كذلــك، لكن أنا فخور جداً بالطريقــة التي لعبنا فيها 
وبالالعبــني. أهدرنا ركلة جزاء، لكــن ارتكبنا خطأ فادحاً يف 

النهاية. نحن متحدون سوياً«.
وشــهد امللعب حضور أعداد غفرية للجامهري السعودية يف 
املدرجات، فلم يرتددوا يف الهتاف لالعبي منتخب بالدهم وإطالق 
صافرات االستهجان يف وجه الالعبني البولنديني كلام استلموا 

الكرة.
وخاض املنتخب السعودي املباراة وكأنه يلعب عىل أرضه وبني 
جمهــوره، فبدا العبوه واثقني منذ البداية وكانت النية واضحة 
مبهاجمــة املرمى البولندي وعــدم التقوقع يف الخط الخلفي، 

فتبادلوا الكرة بثقة عالية بالنفس.
وأقــدم محمد كنو عىل مجهود فردي تخطى فيه العبني من 
بولندا قبل أن ميــرر باتجاه فراس الربيكان عىل الجهة اليمنى 
ليعيدها االخري اليه، قبل ان يطلقها االول قوية طار لها فويتشيخ 

شتشيزين وأبعدها برباعة )18(.
وتحّصــل العمري عــىل بطاقة صفراء ثانيــة يف البطولة 

وسيغيب عن املباراة األخرية لبالده ضد املكسيك.
وكاد املنتخب البولندي يفتتح التسجيل خالفاً ملجريات اللعب، 
عندما احتســبت له أول ركلة ركنية فسددها كريستيان بييليك 
رأسية كانت يف طريقها إىل املرمى لكن صالح الشهري أبعدها 

يف اللحظة األخرية )26(.
وانفرد ليفاندوفسي مبحمد العويس وحاول غمز الكرة من 
فوقه فلم يفلح، لكنه لحق بها ومررها باتجاه جيلينسي الذي 

تابعها يف الشباك )39(.
واحتســب الحكم ركلة جزاء للسعودية بعد العودة إىل تقنية 
حكم الفيديو املســاعد )يف إيه آر( إثر إعاقة بييليك للشــهري 
من الخلف، فانربى لها ســامل الدورسي، لكن شتشيزين تصدى 
لها برباعة ثم تدخــل بأطراف أصابعه ليبعد متابعة من الربيك 

.)1+45(
وفــوت الدورسي فرصة أن يصبــح أفضل هدايف العرب يف 
النهائيات إىل جانب مواطنه النجم ســامي الجابر الذي ســجل 
أهدافــه الثالثة أمام املغــرب )1994(، جنوب إفريقيا )1998( 

وتونس )2006(.
ويف مطلع الشوط الثاين، قّدم الدورسي عرضاً مهارياً وزعزع 
الدفاع البولندي ومرر كرة داخل املنطقة وصلت إىل البديل نواف 
العابــد، لكن األخري تعّث قبل أن يســدد، فضاعت فرصة جيدة 

للسعودية إلدراك التعادل )54(.
ومــرة جديدة، كان الدورسي صاحــب متريرة خطرة باتجاه 

الربيكان، لكن األخري سدد عالياً )59(.
وكاد املنتخب البولندي يعزز تقدمه لكن الكرة التي ســددها 

أركاديــوش ميليك تصــدت لهــا العارضــة )63(. ثم حاول 
ليفاندوفسي فكان القائم له باملرصاد هذه املرة )65(.

وبعد مجهود فردي من العابد داخل املنطقة، مرر الكرة باتجاه 
املالي الذي سدد كرة زاحفة مرّت إىل جانب القائم األمين )75(.

{ األرجنتني - املكسيك {
وضمن املجموعة الثالثة أيضاً، اســتعادت األرجنتني توازنها، 
وفازت عىل املكســيك )2-0( ســجلهام ليونيــل مييس وانزو 

فرنانديز يف الدقيقتني 63 و87.
ورفعت األرجنتني رصيدها اىل 3 نقاط يف املركز الثاين خلف 
بولندا املتصدرة، فيام تجمد رصيد املكسيك عند نقطة واحدة يف 

املركز الرابع خلف السعودية الثالثة.

{ فرنسا - الدمنارك {
وضمن املجموعة الرابعة، اقتنص منتخب فرنســا فوزا مثينا 

عىل حساب نظريه الدمنارك، بهدفني مقابل هدف.
يف الدقيقة 61 ســجل هدف فرنســا األول كيليان مبايب بعد 

متريرات متبادلة مع الظهري األيرس ثيو هرينانديز.
وأدرك منتخب الدمنارك التعادل رسيعا يف الدقيقة 68 برأسية 
مدافع برشــلونة أندرياس كريستنسني بعد ركلة ركنية لعبها 

يواكيم أندرسني.
ظل املنتخب الفرنيس بأدائه الهجومي، وأضاع أكث من فرصة 
للتقدم، حتى نجح مبايب يف تسجيل الهدف الثاين بعد عرضية 

من جريزمان يف الدقيقة 86.
وبهذه النتيجة، يتأهل منتخب فرنســا رسميا إىل دور الـ 16 
من كأس العامل بعدما رفع رصيده إىل 6 نقاط يف الصدارة، فيام 

تجمد رصيد الدمنارك عند نقطة وحيدة يف املركز الثالث.
وكرس منتخب فرنسا عقدة بطل العامل الذي يفشل يف التأهل 
من دور املجموعات النسخة التالية، حيث فشل منتخب إيطاليا 
يف التأهل يف 2010 ومنتخب إســبانيا يف 2014 كام فشــل 

املنتخب األملاين يف 2018.

{ تونس - اسرتاليا {
وضمــن املجموعة الرابعة أيضاً، عّقدت تونس مهمة التأهل 
إىل الدور الثاين للمرة األوىل يف تاريخها كثرياً بخســارتها أمام 

أسرتاليا صفر-1 عىل استاد الجنوب يف الوكرة.
وســّجل هدف اللقاء الوحيد العب التعاون السعودي سابقاً 
وفاجيانو أوكاياما الياباين من الدرجة الثانية ميتشل ديوك من 

رضبة رأسية )23(.
واستهلت تونس مشوارها املونديايل يف سادس مشاركة، لها 
بتعادل مثني أمام الدمنارك )صفر-صفر(، فيام تعرّضت أسرتاليا 

لهزمية قاسية أمام فرنسا حاملة اللقب 1-4.
وتقلصت آمال تونس بشــكل كبري يف بلــوغ مثن النهايئ، 

خصوصاً وانها تالقي فرنسا بطلة العامل يف الجولة األخرية.
وعلّق مدرب تونس جالل القادري عىل الخســارة »مرّة أخرى 
افتقدنا للنجاعة الهجومية، هذه هي أحكام الكرة، يف املستوى 
العــايل يجب أن تصنع الفارق من أنصــاف الفرص. أعتذر من 

الجامهري وأحببنا أن نفرحهم«.
بدوره، قال املدافع ياسني مرياح »أحببنا أن نسّجل لكن الكرة 
عاكســتنا، ضّيعنا شــوطاً كامالً، ومل ندخل أجواء املباراة. هذه 

كأس العامل. يجــب أن نبقى مركزين، ولدينا مباراة أخرى نأمل 
التعويض خاللها«.

وهذه ثاين مرّة فقط يف 18 مباراة يف املونديال تحافظ أسرتاليا 
عىل شباكها نظيفة، بعد مواجهتها مع تشييل عام 1974.

وأجرى القادري تغيرياً وحيداً عىل تشــكيلته األساسية التي 
خاضت املباراة االوىل، فأدخل يف خط املقدمة نعيم الســليتي 
)االتفاق الســعودي( بــدالً من أنيس بن ســليامن )برونديب 
الدمناريك(، وحذا غراهام أرنولد مدرب أســرتاليا حذوه بادخاله 
مدافع بريشيا اإليطايل فران كاراتشيتش بدالً من مدافع هارتس 

االسكتلندي ناثانيال أتكينسون.
استهل املنتخب االسرتايل الشوط األول ضاغطاً، إال أن تونس 
تحــررت من الدفاع ويف لعبة جامعية وصلت الكرة من عصام 
الجبايل عىل الرواق االمين إىل يوســف املساكني داخل املنطقة 
مل يحسن استغاللها )20(، قبل أن يسدد بعد دقيقة محمد دراغر 

كرة علت املرمى.
ومن هجمة منســقة مرر كريــغ غودين من الجناح االيرس 
كرة عرضية اصطدمت بدراغر وحولت مســارها داخل املنطقة، 
ليتابعها ديوك رضبة رأســية هزت شباك الحارس أمين دحامن 

.)23(
وبات ديوك ثاين العب اســرتايل يسجل من رضبة رأسية يف 
نهائيات كاس العامل منذ تيم كايهل صاحب هدفني رأسيني )أمام 

رصبيا 2010 وتشييل 2014(.
وكادت تونس تدرك التعادل بعد رمية متاس إىل الجبايل ومنه 
إىل املســاكني داخل املنطقة ليمررها بدوره إىل دراغر ســددها 
وأبعدها املدافع كاي رولز )41(، قبل أن يهدر املســاكني فرصة 
تعادل جديدة بتسديدة إىل جانب القائم األيرس مل يحرك لها حارس 

كوبنهاغن الدمناريك ماثيو راين ساكناً )3+45(.
مع بداية الشــوط الثاين، زج القادري بالعب الدحيل القطري 
فرجاين ســايس بدالً من املدافع دراغر بهدف تنشيط الوسط، 
فتالعب املساكني باملدافع عىل الرواق األمين ومرر كرة عرضية 

أبعدها الحارس )60(.
ومنــح املدرب، وهبي الخزري دقائقــه االوىل يف املونديال 
بدخوله بدالً من العيدوين )67(، لتهدر أسرتاليا فرصة محققة 
بعد متريــرة أرضية داخل املنطقة من البديل جاميي ماكالرين 
مرت من أمام الجميع وصل إليها ماثيو ليي متأخراً )71(، وترد 

تونس بعد دقيقة بتسديدة املساكني صدها الحارس راين.
ويف يقظة تونســية ســدد منترص الطالبي كرة من مسافة 
27 مــرتاً من دون خطورة التقطها الحارس راين )84(، ليحبط 
املدافع هاري سوتار هجمة خطرة باعرتاضه الكرة من بني قدمي 
مهاجم الكويت الكويتي طه ياسني الخنييس )86(، ليعود ويسدد 
الخزري كرة ســهلة بني يدي الحارس )88(، من دون أن تتبدل 

النتيجة.
وهي املواجهة الثالثة فقط بني املنتخبني يف مختلف املسابقات، 
ففازت أســرتاليا 3-صفر ودياً يف ترشين األول 1997، وتونس 

2-صفر يف كأس القارات عام 2005.
كام انها املواجهة الثانية الســرتاليا يف نهائيات كأس العامل 
)من اجاميل 18 مباراة( أمام منتخب افريقي، حيث سبق لها أن 

تعادلت أمام غانا 1-1 يف 2010.

{ دفعة هائلة ألملانيا قبل موقعة إسبانيا {
فتح هانز فليك مدرب منتخب أملانيا، الباب أمام مشــاركة أحد 
أبرز نجوم »املانشافت« أمام إسبانيا، اليوم األحد، يف ثاين جوالت 

دور املجموعات بكأس العامل 2022 يف قطر.
وغاب لريوي ساين، نجم بايرن ميونيخ، عن املباراة األوىل أمام 

اليابان، بسبب مشكلة عاىن منها عىل مستوى الركبة.
وأعلــن املــدرب األملاين يف مؤمتر صحايف، أمس الســبت، 
مشــاركة ســاين يف املران األخري قبل مواجهة املاتادور، قائال 

»من الجيد أن يكون قادرا عىل التدرب من جديد«.
ورفــض فليك اإلجابة عىل أســئلة الصحافيــني، الخاصة 
بتغيرياته الخططية املحتملة أمام إســبانيا، حيث زاد الغموض 
حول مدى إمكانية تحويل جوشوا كيميتش ملركز الظهري األمين.

ويســعى صاحب الـ 57 عاما لقيادة املانشافت ألول انتصار 
يف مونديال قطر، وإال سيكون معرضا لإلقصاء املبكر، حال عدم 

تعرض اليابان للهزمية أمام كوستاريكا.
وقال هانز فليــك، املدير الفني للمنتخب األملاين، إن الالعبني 
تعهدوا بالفوز عىل املنتخب اإلسباين، يف مهمة صعبة من أجل 

االبقاء عىل حظوظهم يف كأس العامل »قطر 2022«.
وكان املنتخب الذي ســبق له التتويج باللقب 4 مرات من قبل، 
قد خرس املباراة االفتتاحية يف نسخة العام الجاري )1-2( أمام 
اليابــان وقد يخرج من دور املجموعات للنســخة الثانية عىل 
التوايل يف حال خسارته أمام إسبانيا وعدم خسارة اليابان أمام 

كوستاريكا يف مباراة ستقام قبل مباراته.
وقال فليك: » ســرى فريقا يعلم جيدا أنه عىل املحك وسيبذل 
قصــارى جهده للصعود لــدور 16 يف املبــاراة األخرية بدور 

املجموعات، نحتاج إىل تقديم أداء مقنع خاصة أمام إسبانيا«.
وأضاف: »أنــا مقتنع بالطريقة التي نعمل بها واألســلوب 
الــذي نلعب به، لدينا اقتناع بأن الفريق لديه اإلمكانيات الالزمة 

للتنفيذ«.
ومل يتمكــن املنتخب األملاين من الفوز عىل بطل كأس العامل 
2010 منتخب إســبانيا يف بطولة كبــرية منذ عام 1988، كام 
خرس أمامه بنتيجــة كبرية )0-6( يف عام 2020 بدوري األمم 

األوروبية.
وبدأ املنتخب اإلسباين بفوز كاسح عىل نظريه الكوستاريي 
)7-0(، فيام أكد فليك أنه يعلم جيدا أن فريق املدرب لويس إنريي 

لديه إمكانيات كبرية.
وقدم املنتخب األملاين أداء ســيئا أمــام نظريه الياباين وكان 

دفاعه بطيئا األمر الذي سمح ملنافسه بإنهاء األمور لصالحه.
وتوجهــت أصابع االتهام للبعض عقب املباراة، لكن ذلك تبعه 

جلسة تصفية أجواء بني فليك والقامئة املكونة من 26 العبا.
وقال فليك: »لقد وضعنا األمور يف نصابها، من املهم أن نعلم 
ما كان ســيئا يف طريقة لعبنــا، ويف نهاية اليوم يتعلق األمر 

بتحضري الفريق ملباراة صعبة«.
ومن املتوقع أن يجري فليك تغيريات عىل فريقه، لكنه قال إن 
التدريب األخري سيقرر إذا ما كان الجناح لريوي ساين سيشارك 
أم ال يف مباراة إســبانيا بعدما غاب عن مواجهة اليابان بسبب 

مشكلة يف الركبة.
وعــىل الجانب األخر، من املنتظــر أن يتلقى املنتخب األملاين 
غرامة مالية ألنه مل يرسل أي العب لالنضامم للمدرب فليك يف 

املؤمتر الصحفي اإللزامي، للحديث عن مواجهة إسبانيا.
وذكر االتحاد األملاين لكرة القدم، يف وقت سابق، إنه لن يحرض 
أي العــب، ولذلك فهم يتوقعــون تلقي غرامة مالية من االتحاد 

الدويل لكرة القدم )فيفا(.
وكان االتحاد األملاين يأمل يف إقامة املؤمترات الصحافية قبل 
املباريات يف املركز اإلعالمي مبقر إقامة الفريق يف شامل قطر، 
ولكن هذه املؤمترات الصحافية تقام يف املركز اإلعالمي الدويل 

يف الدوحة.
ويبدو أن االتحاد األملاين ال يريد أن مير الالعب برحلة تستغرق 
ســاعتني قبل املباراة الحاسمة، التي ال ميكن للمنتخب األملاين 
أن يخرسها خاصة بعد الخسارة )1-2( أمام اليابان يف الجولة 

األوىل.

{ برنامج مباريات اليوم {
ويف ما ييل برنامج مباريات اليوم األحد بتوقيت بريوت:

- اليابان - كوستاريكا )12.00(
- بلجيكا - املغرب )15.00(

- كرواتيا - كندا )الساعة 18.00(
- أملانيا - اسبانيا )21.00(

انجاز حارس بولندا مبواجهة املد الهجومي السعودي

 انــــــتــــــخــــــابــــــات الــــــــكــــــــرة الـــــــطـــــــائـــــــرة عـــــــــــــادت الــــــــــى الـــــواجـــــهـــــة
 مهلة زمــنــيــة ألســعــد الــنــخــل لــلــدخــول الـــى الــائــحــة الــقــويــة بــرئــاســة الــقــاصــوف
ــاصــب ــن امل ــي  ــ ف ــر  ــي ــغــي ت وال   ... ــر  ــمـ أحـ ــط  خــ ــون  ــل ــي ــق ــت ــس امل  14 ـــ  ــ الـ ــاء  ــ ــض ــ األع

جالل بعينو 

  مع االنتصار املدوي ملنتخب لبنان للسيدات 
يف الكرة الطائــرة الذي احرز لقب بطولة 
غرب آسيا بعد تخطيط من اللجنة االدارية 
الســابقة لالتحاد برئاسة وليد القاصوف 
والحقاً اللجنة الخامســية برئاسة ميشال 
أيب رميامتزامنــاً مع انجازات كرة الســلة 
اللبنانية وتأهل منتخب الرجال اىل نهائيات 
كأس العامل العام املقبل وبجدارة، ســتتجه 
»بوصلة« التحــركات اىل انتخابات اللجنة 
االدارية لالتحاد التي ستحصل يف املستقبل 
القريب فاما يف أواخر كانون األول املقبل او 

قبل منتصف كانون الثاين املقبل.

{   كيف تبدو األجواء؟ {
  الثابــت ان األعضــاء الـــ 14 املســتقيلون متضامنون 
ومتكاتفــون فقرروا ان يكونوا عــىل الئحة واحدة بانتظار 
معرفــة العضو الخامس عرش. ويقــول مصدر موثوق »ان 
التوّجــه نحو اعطاء مهلة محددة زمنياً لنائب رئيس االتحاد 
السابق أســعد النخل لالنضامم اىل الالئحة القوية برئاسة 
القاصــوف واعطاء جــواب نهايئ واال فــان العضو الـ 15 

سيكون رئيس نادي قنات منري شاهني من حيث املبدأ«.
  ويتابــع املصدر قوله »جنــاح »الصقور« داخل األعضاء 
املســتقيلني الـ 14 وعىل رأسه »الكابنت« عساف مهنا )ابن 
مدينــة البرتون( والدكتور اييل موىس )ابن بلدة كوســبا( 
متشــّدد حول هذا املوضوع )ســبق ملهنا ان دعا يف ترصيح 
ســابق لـ«الديار« النخل اىل تشكيل الئحة منافسة  لالئحة 
وايد القاصوف( يف وقت يسعى »جناح الحامئم« وعىل رأسه 
املهندس عيل خليفة )ابن بلدة الرصفند( وجورج نصّور )ابن 
بلدة جديدة املنت( اىل اعطاء مهلة للنخل وتدوير الزوايا معه 

لضّمه اىل الالئحة القوية حتى اللحظة األخرية«.

{   املراكز عينها {
  ويردف املصدر قائالً »االتفاق تّم بني االعضاء الـ 14 عىل ابقاء 
االعضــاء يف مراكزهم التي تولّوها بعد انتخابات كانون األول 
2020 اي ال تغيري يف املناصب. فاذا رضخ النخل ودخل الالئحة 
القوية فســيعود نائباً للرئيس عىل ان يأخذ ضامنة برتشيحه 

والتصويت له من قبل االتحاد اىل عضوية اللجنة التنفيذية للجنة 
األوملبية يف االنتخابات التي ستجري يف شباط 2025«.

  ويتابــع املصدر رسده لألمور »تقــّدم النخل بعرض يف 
اجتامعاتــه ينص عــىل املوافقة عىل دخولــه اىل الئحة 
القاصوف مع مرشــحني اثنني وهام غســان قرداحي )من 
الرميلة يف الشوف( وغسان ابو انطون )من عبادات يف قضاء 
جبيــل( لكن هذا الطرح مل يلــق املوافقة ألن املطلوب اكامل 
والية الســنتني باألعضاء الـ 14 الذين اســتقالوا اضافة اىل 
العضو الخامس عرش. ويبدو ان النخل مل يعد يطرح اسم ماهر 
الضناوي )من طرابلس( ألن طرح الضناوي )من دون ان نشك 
بقدرات الضناوي االدارية الكبرية( ســيغضب غسان قزيحة 
الذي سيعترب ان ضناوي سيأخذ مكانه. وحتى لو تّم تسويق 
خــرب احتامل ضم قزيحة والضناوي اىل الالئحة القوية مام 
يعني ان عيل بو عيل )من دلهون يف اقليم الخروب( سيكون 
خــارج الرتكيبة وهذا امر مرفوض من االعضاء املســتقيلني 

جملة وتفصيالً فالتمّسك بقزيحة وابو عيل من الثوابت«.
  ويكشــف املصدر ان التعديل الوحيد سيحصل يف منصب 
واحــد يف حال رفض النخل الدخــول اىل الئحة  القاصوف. 
فان منصب نائب الرئيس ســيكون لشخص من الشامل فاما 
للكابنت عســاف مهنا ام لرئيس نادي قنات منري شــاهني ام 
لرئيس نادي ســبيدبول شكا خليل الكفوري وهذا األمر ستتم 
معالجته بالتفاهم بني املعنيني خاصة ان عالقة وطيدة تربط 
بني مهنا وشاهني والكفوري وهم قادرون عىل حل املوضوع 

بينهم أخوياً وحبياً«.

   {   22 الف قدم {
  ويف هــذا االطــار، مل تغــب األجواء 
االنتخابيــة عن الذين واكبــوا من األردن 
بطولة غرب آسيا للسيدات وهم ميشال ايب 
رميا ووليــد القاصوف وعيل خليفة واييل 
موىس وعســاف مهنا وخليــل الكفوري 
وناجي باسيل وحنا الزيلع )امني عام نادي 
العقيبــة( وحتى عىل علو نحو 22 الف قدم 
)عىل مــنت الطائرة( مع اتفاق عىل مترير 
االســتحقاق االنتخايب بهدوء وتشــكيل 
الالئحة األوىل عرب ايجاد االســم الخامس 
عــرش ورمي الكرة يف ملعب أســعد النخل 
الذي يســمع كثرياً نصائح ممن يعتربهم 
حلفاء لكنهــم يف الحقيقة غري ذلك والنصائح التي يتلقاها 
ترضّه اكث مام تفيده كام يضيف مراقب خبري يف االنتخابات.

  الثابت ان االعضاء الـ 14 متامســكون وال احد قادر عىل 
بذر بذور الخالف بينهم فهم يكملون »املشوار« منذ 2020 .

   {   »اآلدمي« ابو جودة {
  وصبــاح الســبت، قال مصدر موثــوق »ان محاولة احد 
االشخاص املعروفني، من خارج األعضاء املستقيلني، الحرتقة 
وتلويث ســمعة األمني العام املســتقيل »اآلدمي« عصام ابو 
جودة متهيداً لالطاحة به من منصبه ستبوء بالفشل الذريع«.
  ودعا املصدر »هذا الشخص اىل الكف عن أساليبه املكشوفة 
واملعروفة نواياها الخبيثة والذي يلجأ دامئاً اىل سياسة »فّرق 

تسد«.
  كام دعا املصدر عينه احد املرشــحني للكف عن طرح احد 
األسامء الجبيلية للدخول مكان »املقاتل برشاسة وعن حق«  
طوين رشبل احد ابرز الالعبني الضاربني الذين مروا يف تاريخ 

لعبة الكرة الطائرة يف لبنان والرشق االوسط.
  مــن املتوقع ان تتكثف االتصــاالت واللقاءات االنتخابية 
للوصول اىل يــوم االنتخابات ولتأخذ الدميوقراطية مجراها 
ألن انديــة اللعبة تريد ان تعرف تواريخ البطوالت وباتت هذه 
االنديــة تعلم من يريد هدم الكرة الطائــرة اللبنانية لغايات 
شخصية وحقد وكراهية حتى ان قلّة حاقدة متّنت ان يخرس 

منتخب لبنان للسيدات يف بطولة غرب آسيا.
  يا عيب الشوم....

 ATCL يـــــوّزع جوائـــــزه الجمعـــــة
ـــــة ـــــال الرياضـــــة امليكانيكي ـــــى ابط عل

دعا النادي اللبناين للســيارات والسياحة رجال الصحافة 
واالعــالم اىل حضــور الحفل الســنوي لتوزيــع الكؤوس 
والجوائز عىل ابطال الرياضة امليكانيكية لعام 2022 وذلك يف 
متام  الساعة الســابعة والنصف من مساء الجمعة 2 كانون 

األول 2022 يف مقر النادي بالكسليك.   

عاد ليربون جيمس بعد غياب خمس مباريات وســجل 21 
نقطة ليساهم يف تحقيق لوس أنجليس ليكرز فوزه االول خارح 
أرضه هذا املوســم يف دوري كرة السلة االمرييك للمحرتفني، 

بتفوقه عىل سان أنتونيو سبريز 105 94.
  أضاف جيمس 8 متابعات و5 متريرات حاسمة ورسق الكرة 
ثــالث مرات خالل 33 دقيقــة عىل أرض امللعب ليحقق ليكرز 

فوزه السادس مقابل 11 هزمية.
  وقاد جايســون تايتوم بوسطن سلتيكس متصدر الدوري 
للفوز عىل ضيفه ســاكرامنتو كينغز 122 104 بتسجيله 30 

نقطة، ليعزز الفريق سجله اىل 15 4.
  يف ليلة مزدحمة يف املباريات بعد يوم راحة ملناســبة عيد 
الشكر، حسم ميلوويك باكس معركة املركز الثاين يف املنطقة 

الرشقية بفوزه 117 102 عىل ضيفه كليفالند كافاليريز.
  ويف ميلوويك، سجل العمالق اليوناين يانيس أنتيتوكومبو 
38 نقطــة ليقود باكس للفوز عــىل كافاليريز الذين تقدموا 

بفارق 16 نقطة مع نهاية الشوط االول.
  وحافــظ فينيكس صنز عىل صدارته الطفيفة يف الغربية 

بفوزه 108 102 عىل ضيفه ديرتويت بيستونز.
  أما حامل اللقب غولدن ستايت ووريرز فخرج فائزًا أمام يوتا 

شعار النادي اللبناين للسيارات والسياحة

فـــــوز ليكـــــرز مـــــع عـــــودة جيمـــــس

ايب رميا والقاصوف يتوسطان كفوري ومهنا وباسيل والياس وهبة



1ـ فرنسا، شن، نيازك
2ـ يورك، الدريس، ين
3ـ كبت، إلق، وجدان

4ـ تناولت، برب، وشك
5ـ وسب، قراري، عودها

، جــورج خليل،  6ـ رو، أطَّ
همس

7ـ هنيبعل، ستيفن بويد
8ـ ست، فعلتم، نرّدها

9ـ غوريك، ريا، إســفني، 
شع

10ـ ور، أرســم، يفلــت، 
أمامي

11ـ وّفرت، رأل، أرن، ولوَل
12ـ حاّر، علم، وبر، إبنته

فرجينيا،  مرسيدس،  13ـ 
الك

11
تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة7
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 عموديا: 

 عموديا:

من مثانية حروف:     االبراج 

   مدينة أملانية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  أحمد فتحي 

اخترب معلوماتك

لعبــة  ميــارس  1ـ 

رياضية. 

2ـ أوالد األرانب. 

3ـ تعبنا أشّد التعب. 

4ـ طىل بالرمل والكلس 

واملاء.

5ـ أواصل. 

1ـ دولة أوروبية. 

2ـ لسَعات. 

3ـ حاجتنا وبغيتنا. 

4ـ مدينة فرنسية. 

لعبــة  ميــارس  5ـ 

رياضية.

موســيقار ومطرب وممثل عريب راحل. ترَك بصامت 

رائعة وواضحة يف املوسيقى والطرب والغناء. يُعترَب من 

اعالم الفن، وحاصل عىل قالدة النيل العظمى. 

إسمه مؤلف من عرشة حروف. إذا جمعت: 

8+5+2+3+7- بلدة يف قضاء بعلبك. 

10+7+2+6- من ملوك فرنسا.

5+3+7+2- أحد الشهور. 

2+3+5+6- عملة عربية. 

6+5+9- مدينة يف إيران. 

8+2+4- دحَر وأبعَد. 

4+1- آلة طرب.

1ـ يف أي تاريخ زار رئيس فيجي راتوســر كميرسي 
مــاَرا لبنان والجنوب، حيث تفقد قوات بالده العاملة يف 

حفظ السالم؟ 
ـــــــــــــــــــــــــ

2ـ من هو الوزيــر والدبلومايس واألديب والصحايف 
اللبنــاين الذي تويف عام 1969 وُوصَف بأنه كان صاحب 
مواقــف وطنية، ودعوة ثابتة يف نبذ الطائفية والحفاظ 
عىل إستقالل لبنان، وصاحب كتاب يف سبيل لبنان الذي 

صدر يف العام 1918؟ 
ـــــــــــــــــــــــــ

3ـ ما إسم امللك الفرنيس الذي إشتهر بقوله: أنا الدولة؟ 
ـــــــــــــــــــــــــ

4ـ مــن هو الخطّاط العبــايس الذي عاش يف بغداد، 
وتويف عام 1032 وابتدع الخط الريحاين واملحقَّق؟  

ـــــــــــــــــــــــــ
5ـ جائزة نجيب محفــوظ التي مينحها مؤمتر اتحاد 
الكّتــاب العرب، ُمنَحت للمرة األوىل عام 2006 لشــاعر 

مشهور. فمن هو؟
ـــــــــــــــــــــــــ

6ـ من هو األديب واملفكر اللبناين الذي ُوضَع له متثال 
يف حرم جامعة بوسطن يف العام 2004؟ 

ـــــــــــــــــــــــــ
7ـ ما إســم الحرشة الصغرة جدا التي تعترب أكرث آلة 

آكلة يف الطبيعة؟ 
ـــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما إسم الطائر املايئ الكبر الطويل العنق والرجلني، 
ويُعرف أيضا بإسم ُغرنوق؟ 

1ـ فيكتور هوغو، حم
2ـ روبنسون، وروار

3ـ نرتاب، يرس، فرس
4ـ سك، إبتكار

5ـ القطع، يرتعد
6ـ الرتّ، لف، لّس

7ـ شلق، أج، عرمرم
8ـ ند، بروس يل

9ـ روبرت تايلور

10ـ نيجر، جيم، بّج
11ـ يسّد، أخف، األرّي

12ـ أو، لنكسرت
13ـ زين شعيب، ناي
14ـ كن، كولونيا، با

15ـ يرمنون
16ـ نهّدد، التّل

17ـ هم، هّشموها
18ـ إسامعيل ياسني 

؟ من هو
من هي؟

1ـ أبطــَل عمــل ومفعول، 
يعطيه النحل، صفة للذهب.
2ـ دولة أوروبية، ُدروب. 
3ـ ممثل سوري، إحرتَم. 

4ـ الظرف والتهذيب، االسم 
الثاين لرئيس أمريك راحل. 

5ـ أرشــد باألجنبية، أفعل، 
ساعَد وخلَص من. 

6ـ أحــد الوالديــن، نقيض 
العطشان، أضع خلسة. 

7ـ بلدة يف الشــامل، جاَرت 
عىل ومل تعدل. 

8ـ شــجر معــروف، دولة 
عربية، شهم ورشيف. 

9ـ ســقي، مدينة مرصية، 
ساِرق، رفَق باإلبل. 

كريم،  حجر  أســخَن،  10ـ 
مــا عىل وجه األرض من ُفتات 

الحشيش. 

11ـ ملك فرنيس. 

12ـ يقرضهــم املال، عملة 

آسيوية، مدينة نيجرية. 

13ـ ُعنقها، ماركة صابون، 

يحصل. 

، من ملوك  14ـ ضعــَف ورقَّ

اشور، وَش. 

15ـ إسم موصول، يوشك أن. 

16ـ أدرَك الرائحــة، ميارس 

العمل. 

17ـ نوتة موسيقية، القبيح 

الوجه. 

18ـ مطربة وممثلة مرصية 

راحلة صاحبة الصورة، مقياس 

غريب.

اندلــيس  مــؤرخ  1ـ 

دولة  املُعَجــم،  صاحــب 

افريقية تحمل إسم نهر.

، دولة افريقية،  2ـ فــكَّ

ذكر الدجاجة. 

3ـ عاصمــة عربيــة، 

رشَح، ولد الولد. 

4ـ الحَق بقصد االمساك 

بـِ، حرف عطف، زوجها. 

أَســد، حــرف جر،  5ـ 

مجــاري األودية الضيقة، 

نرثَ وفّرق املاء. 

6ـ يُحتَفــل بَه، بلدة يف 

قضاء النبطيــة، بلدة يف 

البقاع. 

7ـ طلَبــت رأس يوحنا 

املعمــدان، رشَب، نفَخ يف 

نومه. 

8ـ بلدة يف قضاء جبيل، 

السواِعد، للتفسر. 

9ـ َحّب يشبه الكرسّنة، 

من املعادن، ضعف، كفيلة 

عن. 

10ـ صّورنــا، ايصــال 

الخرب اىل، يقابل ويقاتل. 

11ـ ضمــر متصــل، 

ُقويت، مقَول، إقتحَم. 

العظيمة،  الصخور  12ـ 

خليــج يف ميامنار، نصر 

محّب. 

نســتعلم،  نتعب،  13ـ 

شاعر جاهيل. 

الثور

)21 نيسان - 21 أيار(

الرسطان

)22 حزيران - 23 متوز(

العذراء

)24 آب - 23 أيلول(

العقرب

)23 ت1-21ت2(

الجدي

)22ك1 - 20 ك2(

الحوت

)20 شباط - 20 آذار(

كــن مطمئنــا اىل أن معظــم طموحاتك 

ستجدها وقد تحققت خالل فرتة قصرة. عليك 

التقدم يف امليــدان املهني، فالحظ حليفك يف 

هذه املرحلة. 

ســتتاح لك بعض الفــرص الطيبة ولكنك 

ســتكون مجربا عىل االختيار. حاول أال تنفعل 

وتثور، فذلك قد يسبب لك الرضر يف محيطك. 

تجنب الخوض هذه اآلونة  يف أمور لن تكون 

يف مصلحتك. يتحتــم عليك أن ال تدع أعاملك 

املتعددة تلهيك عن أمورك وشؤونك العائلية. 

تقيم عالقات هامة تســاعدك يف تســير 

أمــورك بنجاح، وســتجد حال مناســبا لكل 

صعوبة تعرتض ما توّد تنفيذه. مناخ مناسب 

لألمور الفنية.

تقلقك األحالم الوردية واملشاريع املستقبلية 

فحــاول أن تخفف من توتــرك تجاهها. عالج 

مشاكلك الشخصية بالهدوء والروية وستجد 

الحلول املناسبة. 

تحول عىل الصعيد املــادي، وجهودك ال بد 

أن تعطي مثارها. ال تغرق يف ذكريات املايض 

الســعيد وأنت اليوم عىل عتبة عالقة جديدة 

حسنة. 

مســاعدة فعالــة من صديــق قديم يحبك 

ويحرتمــك جدا. ال تقم بأعــامل كثرة دفعة 

واحدة. عالقة جيدة ومتينة مع الطرف اآلخر 

اللطيف. 

عالقة جديدة تطرق بابك وتعّوض عليك كل 

ما فاتك من فرح يف الفرتة املاضية. ضع نفسك 

يف تيار التفاؤل وكل يشء سيصبح سهال.

تابع السر عىل الطريق الذي رسمته لنفسك 

من البداية وتأكد ان النجاح الكبر ســيكون 

حليفك. حبك للعائلة يقربك كثرا من الرشيك. 

الحبيــب العزيز هو ســندك األكيد قي هذه 

الفرتة. ســوف تعمل عىل تنفيذ أفكار جديدة 

بناءة تخطر يف بالك. ال تضعف أمام املغريات 

الكثرة. 

ال تحــاول املســتحيل وال تعاند الصعوبات 

حاليــا، ولكن ثق بأنك قادر عىل تحويل القلق 

اىل طاقات مبدعة وحيوية فّعالة يف املرحلة 

املقبلة. 

أجواء طيبــة يف العمل، ولكن البحث عن 

املال ال يعني التخيل عــن املبادئ. التواضع 

هو أفضــل نصيحة ميكن أن تقّدم لك خالل 

املرحلة.  هذه 

الحمل

)21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

)22 أيار - 21 حزيران(

االسد

)24 متوز - 23 آب(

امليزان

)24 أيلول - 22 ت1(

القوس

)22ت2 - 21 ك1(

الدلو

)21 ك2 - 19 شباط(

اسلوب
ابتهال

انتعاش
اعتناء
أوارص

املكسيك
باريس
بلجيكا

بوروندي
بيكهام
برمودا

برلني
مثن
جهد

جندي
جميل

حظ
حدث

خيوط
خليج

داروين
دانوب

دفاع
دينار
ذهب
راكيل

رياضة
سبيكة

سرتة
شص
رشاع

صباح

صابرين
عنب

عنكبوت
فرنسوا

قمر

كمباال
كارسون

الرنكا
مانشسرت

مجد

مربوك

نابويل

نرباس.

الحل السابق

الحل السابق

فادوز

االحد 27 تشرين الثاني 2022

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 
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العلم ان مثل هذه الزيارة لن تكون زيارة رسمية وال تاخذ طابع 
زيارة املهمة الرســمية. لكن ان حصلت فان هناك احتامال بان 
يعقد الرئيس ماكرون اجتامعا موســعا يف قرص الصنوبر مع 
القيادات واالطراف اللبنانية او يكتفي بلقاءات غري رســمية 

ملتابعة اجواء االستحقاق الرئايس.
ووفق املعلومات ايضا فان فرنســا ال متلك حتى االن مبادرة 
جاهزة، ومل تدخل يف االســامء عىل عكس ما يقال او يحىك، 
وهــي تردد دامئا انهــا مع من يتوافق عليه اللبنانيون، بل هي 

ايضا جاهزة للمساعدة يف هذا املجال.

{ تحرك داخيل؟ {

من جهة اخرى علمت الديار من مصادر مطلعة ان اتصاالت 
ومــداوالت تجــري بعيدا عــن االضواء للبحــث يف مقاربة 
االســتحقاق الرئايس.لكن هذه االتصــاالت تندرج يف اطار 
املحــاوالت التمهيدية لخلق اجواء مؤاتيــة التواصل والحوار 

وتعزيز مناخات التوافق.
ومن املتوقع اال تحمل الجلســة الثامنة الخميس املقبل اي 
جديــد، مع العلم ان هناك اجواء تؤرش اىل امكانية عدم توافر 

النصاب النعقادها.

ووفقا ملصدر نيايب مطلع فانه رمبا تعقد جلســة تاســعة 
قبل ان تتوقف الجلسات بسبب االعياد. مع العلم ان مصادر يف 
كتلة التنمية والتحرير قالت ان الرئيس بري مل يتخذ اي موقف 

عكس ما اعتمده من خالل عقد جلسات اسبوعية متتالية.
وعلم ايضا ان الرئيس بري اجرى ويجري اتصاالت ومداوالت 
بشــان االســتحقاق الرئايس، وانه رمبا يقوم يف وقت الحق 
مبشــاورات حوارية ســعيا الخراج هذا االستحقاق من دائرة 

املراوحة.

{ عيدية الكهرباء ؟{

عىل صعيد آخر كشــف مصدر مطلع لـ »الديار« ان الرئيس 
ميقايت يركز يف هذه الفرتة عىل تحقيق بعض الخطوات التي 
ميكن ان تســاهم يف تحســن الوضع الخدمايت ال سيام يف 
موضوع الكهرباء وتامن التيار الكهربايئ بالنسبة املمكنة يف 
ارسع وقت بعد املناقصات لرشاء الفيول اويل من اجل تشغيل 

معامل الطاقة.
واضاف ان هذا املوضوع كان من ابرز املواضيع التي استكمل 
ميقــايت بحثها مع الرئيس بري يف لقائهام اول امس يف عن 

التينة.
وكشــف املصدر ان تفاهام حصل مؤخرا حول كيفية فتح 
االعتامدات وتامن مرصف لبنان التغطية املالية الالزمة لرشاء 

الفيول من اجل تامن بن ٨ و10 ساعات كهرباء يوميا.
واوضح ان البواخر تنتظر والرشكات جاهزة للمبارشة بهذه 
الخطــوة فور جهوز االمور املالية والقانونية لها، الفتا اىل ان 
هذا املوضوع وضع عىل الســكة بقــوة، وان تامن الكهرباء 
بالنسبة املذكورة رمبا يكون عيدية للبنانين يف النصف الثاين 

من الشهر املقبل مع حلول عيدي امليالد ورأس السنة.
والجدير بالذكر ان هذه التغذية املحدودة ترتافق او ســبقها 
قرار بزيادة تعرفة الكهرباء بنســبة كبــرية تزيد من االعباء 

الثقيلة عىل اللبنانين.
وكشــف املصدر ايضا عن ان الرئيــس ميقايت يعمل ايضا 
عىل اعادة تحريــك موضوع التزود بالغاز املرصي عرب االردن 

وسوريا، والذى يحتاج اىل رفع الفيتو االمرييك.
واشــار اىل اتصاالت اجراها مؤخرا يف هذا الخصوص اىل 

جانب املسؤولن املرصين مع جهات امريكية وفرنسية.

{ جعجع: ال مشكلة

مع اي قادر عىل االنقاذ {

ولفت امس كالم رئيس حزب القوات اللبنانية سمري جعجع 
امام طالب جامعة الحكمــة بعد فوز القوات يف االنتخابات 
الطالبيــة فيها، اذ قال » ان القوات اللبنانية ال مشــكلة لديها 
مع اي فريق او شــخصية قادرة عىل القيام باي امر يف سبيل 

انقــاذ البــالد. كام ال متيز بن جيل قديم ام جديد او ابن عائلة 
سياســية او غري سياسية باعتبار ان املقياس الوحيد بالنسبة 
لها وال بديل عنه هو من بستطيع القيام باي عمل جدي يصب 
يف مصلحة لبنان. وتعتمد هذا املقياس يف معركة الرئاســة 
الن جل ما يهمها هو ايصال رئيس قادر عىل القيام بالخطوات 

املطلوبة من اجل انقاذ لبنان.

{ الحاج حسن: ال رئيس اال من بوابة التوافق {

ويف لقاء سيايس يف بعلبك اكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة 
حســن الحاج حسن امس » اننا لن نســمح بانتخاب رئيس 
للجمهوريــة اال مــن بوابة التوافق، وهذا مــا دعونا اليه منذ 
البداية، وهذا ما رفضه ومل يقبل به الفريق اآلخر اذ انهم يريدون 

رئيس تحد واستفزاز فيام نحن نريد رئيس تفاهم«.
واشــار اىل وجود »حراك داخيل مل يصل اىل املبتغى، وهنا 
اتحدث عن التواصل والحوار مع الفريق االخر الذي ما زال عىل 

موقفه«.
وقــال » املطلوب تفاهــم وطني لبناين عــىل مواصفات 
الرئيس، وعىل الرغم من ان اســم الرئيس ليس واضحا اال اننا 
نريد رئيســا اوىل مهامه الحفاظ عىل السيادة اىل جانب قوة 
تحمي الســيادة«، الفتا اىل ان املقاومة ال تطلب الحامية من 

احد لكنها تخىش الطعن يف الظهر.

األصيل، وقد تســبب الفريوس املعدل الذي صنعه األمريكيون 
يف وفاة ٨0% من حيوانات التجارب«.

وبّن كرييلوف أّن »املتغري تسبب يف ظهور أعراض عصبية 
غــري منطية عىل الحيوانات التي تم إجــراء التجارب عليها«، 
متابعاً أّن »الخصائص الوقائية لألجسام املضادة تقل 11 مرة 
عند التفاعل مع مسبب مرض جديد، واللقاحات املوجودة ضده 

غري فعالة«.
ولفت املســؤول الرويس إىل أنّه »عــىل الرغم من املخاطر 
البيولوجيــة العالية، تم متويل الدراســة من ميزانية الدولة 
األمريكيــة بدون الحصول عىل املوافقة املناســبة من الهيئة 

الوطنية للسالمة الحيوية«.
يذكر أنّه يف آب املايض، رجحت موســكو أن يكون فريوس 
كورونا مصنع بتدخل أمرييك عن طريق التكنولوجيا الحيوية.

ويعــد »كوفيــد-19« املرض الناجم عن فــريوس كورونا 

املُســتجد الذي اكتشــف ألول مرة يف كانون األول 2019، بعد 
اإلبالغ عن مجموعــة من حاالت االلتهاب الرئوي الفريويس 
يف ووهان يف جمهورية الصن الشعبية، وتسبب يف إصابة 

ووفاة املالين حول العامل.
يف غضون ذلك أعلنت السلطات الصحية يف الصن تسجيل 
نحــو 35 ألف إصابة جديدة بفريوس كورونا ، بارتفاع قيايس 
جديد لليوم الرابع عىل التوايل. ويأيت ذلك وســط احتجاجات 
نادرة مبدينة أورومتيش يف إقليم شــينجيانغ عىل إجراءات 
اإلغالق بعد حريق مميت تسبب بوفاة 10 أشخاص.وبهذا العدد 
من اإلصابات بفــريوس كورونا يتجاوز إجاميل الحاالت يف 
البالد 300 ألــف و600 حالة، بينام تعّدى عدد الوفيات 5232 

منذ بدء الجائحة، وفق أرقام رسمية.
ويف هذه األجواء، تســتمر سياسة الرئيس يش جن بينغ 
»صفر كوفيد« والتي يرتتب عليها عمليات إغالق شامل، وتدافع 
الصن عن هذه السياسة قائلة إن هدفها إنقاذ األرواح كام أنها 

رضورية لعدم الضغط عىل نظام الرعاية الصحية.

وتعهد املسؤولون باالستمرار يف انتهاج هذه السياسة عىل 
الرغم من املعارضة الشعبية املتزايدة وتزايد الخسائر يف ثاين 

أكرب اقتصاد يف العامل.
ويف هــذا الشــأن، شــهدت مدينة أورومتــيش بإقليم 
شــينجيانغ احتجاجات نادرة، بعدما تسبب حريق بوفاة 10 
أشــخاص وإصابة 9 آخرين، وأُثري الغضب بسبب إجراءات 
اإلغالق املرتبطــة مبكافحة فريوس كورونــا والتي طال 
أمدهــا مع تســجيل عدد اإلصابات يف أنحــاء البالد رقام 

جديدا. قياسيا 
ويعود ســبب الغضب من اإلغالق إىل انتشار قصة الحريق 
الــذي اندلع يف مبنى شــاهق يف أورومتيش عىل وســائل 
التواصل االجتامعي وتوقُّع العديد من مســتخدمي اإلنرتنت أن 
السكان مل يتمكنوا من الهرب يف الوقت املناسب ألن املبنى كان 

يخضع لإلغالق الجزيئ.
ونفى مســؤولو املدينة يف مؤمتر صحفي عقدوه بشــكل 
مفاجئ أن تكون إجراءات الحد من تفيش كوفيد-19 هي التي 

أعاقت الهروب واإلنقاذ، لكن مستخدمي اإلنرتنت استمروا يف 
التشكيك يف الرواية الرسمية.

وهتف املحتشــدون »أنهوا اإلغالق!« رافعن قبضاتهم يف 
الهواء وهم يسريون يف أحد شوارع املدينة التي تخضع إلغالق 
منذ 100 يوم بســبب عودة تفيش الفريوس وُمنع الكثري من 
ســكانها، البالغ عددهم 4 مالين نسمة، من مغادرة منازلهم، 
وذلــك وفقا ملقاطــع مصورة متداولة عــىل مواقع التواصل 

االجتامعي الصينية ليل أمس الجمعة.
كــام أظهرت مقاطع الفيديو أشــخاصا يف ســاحة وهم 
يرددون النشيد الوطني للصن بينام هتف آخرون بأنهم يريدون 
تحريرهم من اإلغالق. وقالت وكالة رويرتز إنها تحقق من أن 

املقطع منشور من مدينة أورومتيش.
ويف العاصمة بكن خرج بعض السكان الخاضعن لإلغالق 
يف احتجاجات محدودة وبعضهم واجه املســؤولن املحلين 
بشأن القيود املفروضة عىل حركتهم ونجح البعض يف الضغط 

عليهم لرفع هذه القيود قبل املوعد املحدد.

ولفت املرشــد اإليراين إىل أّن »قوات التعبئة تؤكد أّن الثورة 
اإلسالمية متجددة وحّية، ال سيام أمام الذي يظهرون عداءهم 
للثورة«. وتابع: »أفراد قوات التعبئة الشــعبية استشــهدوا 
وضحوا بأنفسهم إلنقاذ الشعب اإليراين من املخربن ومثريي 
الشــغب«، مؤكداً أّن بالده »سوف تتصدى ملثريي الشغب، لكن 
املواجهة الحقيقة هي مواجهة العدو األسايس، أي االستكبار 

العاملي«.
وأشار الســيد خامنئي إىل أّن »قنوات األعداء تنرش األخبار 
الكاذبة واملسيئة ومحتواها مملوء بالتضليل«.وأوضح أّن هناك 
»قسامً من الغافلن يف الداخل يكررون كالم األعداء الذي يهدف 
إىل إضعاف إيران«، مســتنكراً دعوتهم إىل تحســن العالقة 

بواشنطن، إذ ال تنفذ األخرية التزامتها ووعودها.
وأكــد أّن مشــكلة طهــران مع واشــنطن »ال ميكن حلّها 
بالتفاوض«، ألّن واشنطن »ال تقبل إال بأخذ االمتياز تلو اآلخر«، 

متســائالً: »أي مواطن إيراين غيور عىل وطنه مستعٌد لتقديم 
تنازالت ألمريكا عىل حساب قوة إيران؟«.

 وخاطــب القوات التعبئة، قائالً: »عليكم الحذر من تســلل 
العدو« إىل صفوفكم، مشرياً إىل أّن »الشخص الفاسد قد يتنكر 

كتعبوي أو رجل دين«.
وقال املرشد اإليراين أمام جمع من قوات التعبئة يف طهران: 
إّن بالده »تحظى بأهمية كبرية المتالكها ثروات كبرية وموقعاً 

جغرافياً بن الرشق والغرب، ولذلك عمل االستعامر ضدها«.
وأوضح أّن أعداء إيران »اســتهدفوا سوريا والعراق ولبنان 
وليبيا والسودان والصومال لرضب العمق اإلسرتاتيجي إليران«، 
يف وقت أســهم »الدور اإليراين يف العراق وسوريا ولبنان يف 

إحباط املرشوع األمرييك« بهذا الصدد.
ويف شأن االتفاق النووق، قال املرشد اإليراين إّن »العدو يريد 
اتفاقاً نووياً مينع مبوجبه إيران من إنتاج أســلحة ومسرّيات 

تدافع بها عن نفسها«.
ويف جانــب آخر، علّق الســيد خامنئي عــىل فوز املنتخب 

اإلیراين لكــرة القدم عىل منتخب ويلــز يف مباريات كأس 
العامل، قائالً: »أبناء منتخبنا الوطني لکرة القدم أناروا عيوننا 

بانتصارهم«.
عــىل صعيد آخر أعلنت دائرة األمن يف محافظة سيســتان 
وبلوشستان اعتقال العنارص الضالعة يف هجوم عىل دورية 
لقوى األمن الداخيل يف مدينة زاهدان، مركز املحافظة الواقعة 
جنويب رشقي إيران، والذي أّدى إىل استشهاد أحد كوادر األمن 
الداخيل.وقالت دائرة األمن يف محافظة سيستان وبلوشستان 
إن »هــؤالء العنارص هاجموا دورية ملخفر جشــمة زيارت، 
وتسببوا باستشــهاد الجندي بهزاد براهويئ، وإصابة املالزم 

أول مهدي هاشم زاهي«.
وقــال قائد قــوى األمن الداخيل يف محافظة سيســتان 
وبلوشستان، العميد محمد قنربي، إن هذا الحادث وقع حينام 
كانــت دورية تابعة ملخفر رشطة جشــمة زيارت، يف مدينة 
زاهــدان، تقوم مبهاّمتها يف تأمــن املنطقة، بحيث باغتتها 

مجموعة من املسلحن بإطالق النار، والذوا بالفرار«.

{ قرصنة {

عىل صعيد آخر، تعرضت وكالة أنباء فارس اإليرانية التابعة 

للحكومة إىل القرصنة عىل خلفية االحتجاجات املتواصلة يف 

أنحاء البالد، حسبام أفادت وسائل إعالم محلية.وأشارت وكالة 

تســنيم إىل أن »مجموعة من املقرصنن جعلت موقع وكالة 

أنباء فارس غري متاح لبضع لحظات«.

وتعــد وكالة أنباء فــارس واحدة من املصادر الرئيســية 

للمعلومات التي تنرشها الدولة بشأن االحتجاجات الدائرة يف 

إيران.

وأشــارت الوكالة إىل أن »دخول املستخدمن« إىل موقعها 

اإللكرتوين »تعطّل« بعــد »عملية قرصنة وهجوم إلكرتوين 

معقدين نُفذا )أمس( الجمعة«، وفقا لبيان نرشته عىل قناتها 

عــىل تليغرام.وأوضحت أن »الهجامت اإللكرتونية ضد وكالة 

فارس تُشــن بشــكل يومي من عدة دول، مبا يف ذلك األرايض 

املحتلة )فلسطن(.

اعلنت السلطات املحلية املوالية لروسيا يف إقليم دونيتسك 
رشقــي أوكرانيا إن الجيش الــرويس والقوات املتحالفة معه 
تواصل اســتعادة مناطق من دونيتســك كانت تحت سيطرة 
الجيــش األوكراين، وإن مدنيا ُقتل وأصيب 4 آخرون يف قصف 
مدفعي أوكراين.وذكرت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها تصد 
محاوالت القوات األوكرانية استعادة مواقع كانت قد خرستها 

جنوب دونيتسك.
يف املقابــل، ذكرت قيادة األركان األوكرانية أن قواتها صدت 
٨ محاوالت روسية للتقدم يف دونيتسك. وقال حاكم دونيتسك 
األوكراين إن 4 مدنين أصيبوا يف قصف رويس استهدف عدة 

مدن وبلدات يف املقاطعة خالل الساعات املاضية.
ويف مدينة كرامتورسك أدى قصف رويس إىل إحداث أرضار 

يف املنازل القريبة.
كام قال الجيش األوكراين إن شــخصن قتال وأصيب 10 
آخرون يف قصف رويس عىل مقاطعة خريســون جنويب 
البالد. وذكرت الســلطات يف مقاطعة خريسون أنها بدأت 
إجالَء املرىض من مستشفيات املقاطعة إىل مقاطعات أكرث 

أمنا.
ومع تصاعد القصف الرويس عىل منطقة خريســون، قال 
الجيــش األوكراين إن عددا من القــرى يف املقاطعة تتعرض 
لقصف رويس متواصل. وقالت السلطات األوكرانية إن البنية 
التحتية ترضرت ونصحت ســكان املنطقــة مبغادرتها. أما 
الســلطات املحلية املوالية لروسيا، فأعلنت مقتل 6 مدنين يف 

قصف شنته القوات األوكرانية.
ويف مقاطعة زاباروجيا، قالت سلطات ميليتوبول األوكرانية 
إن القوات األوكرانية دمرت 3 مستودعات ذخرية وعتادا للقوات 
الروســية، وأصابت 130 جنديا روســيا يف قصف شنته عىل 

املدينة.
من جانبه قال الجيش األوكراين إن القوات الروسية تقصف 
البنى التحتية فيام ســامه الجزء املحرر من زاباروجيا ودمرت 

19 منزال.
ويف إطــار صفقات تبادل األرسى بــن الجانبن، قالت 

وكالــة تاس نقال عن وزارة الدفاع الروســية إنه تم تحرير 

9 أرسى روس يف صفقة تبادل للســجناء مع أوكرانيا، يف 

حــن ذكر رئيس مكتب زيلينســي أن أوكرانيا اســتعادت 

12 شــخصا بينهم 3 مدنيــن ضمن عملية تبادل أرسى مع 

الروسية. القوات 

{ صواريخ كروز {

يأيت ذلك وسط معلومات استخباراتية عسكرية بريطانية 

أن روســيا بدأت تلجأ إىل إزالة الرؤوس النووية من صواريخ 

كروز نووية قدمية ثم تطلقها عىل أوكرانيا، وقالت إنه يجري 

- عىل األرجح - وضع ثقل مكان الرؤوس الحربية.

وقالت - يف تقييمها اليومي لحرب أوكرانيا- إن نظاما مثل 
هذا سيحدث دمارا من خالل الطاقة الحركية للصاروخ والوقود 
غري املســتهلك، لكنه من غري املرجح أن يحقق نتائج موثوقة 

ضد األهداف.
واعتربت الوزارة أن »هذه الترصفات املرتجلة توضح مستوى 

نفاد مخزون روسيا من الصواريخ طويلة املدى«.
وكان مركــز االتصاالت اإلســرتاتيجية للقوات املســلحة 
األوكرانية قال إن صاروخا روســيا يحمل رأسا نوويا وهميا 

أُسقط يف 17 ترشين الثاين الحايل يف سامء كييف.

{ دعم عسكري أكرب {
عــىل الصعيد الســيايس، أجرى رئيس الــوزراء البلجيي 

ألكســندر دي كرو يف العاصمة األوكرانية كييف، مشاورات 
مع الرئيس زيلينسي.

وقال زيلينســي إنه طلب دعام عسكريا دوليا أكرب لبالده 

ال ســيام يف مجال نزع األلغام. وأشــاد خالل مؤمتر صحفي 

مشــرتك مع دي كرو بالدعم الذي تقدمه بروكســل ألوكرانيا 

عسكريا ويف مجال التزويد بالطاقة.

ويف اإلطار ذاته، رصح متحدث باسم الحكومة األملانية بأن 

برلن تبحث مع حلفائها طلب بولندا تزويد أوكرانيا مبنظومة 

صواريــخ باتريوت للدفاع الجوي، وذلــك بعدما رصح ينس 

ســتولتنربغ األمن العام لحلف شــامل األطليس )ناتو(، بأن 

الحلف لن يعارض هذه الخطوة.

مــن جهة أخرى، نفــذ حلف الناتو، منــاورات عىل حدود 

مقاطعــة كالينينغراد الروســية، وهي الواقعــة بن بولندا 

وبيالروسيا، وقال الحلف إنه لن يكون هناك سالم إذا انترصت 

روسيا يف أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع البولندية إن التدريبات تضم ألفي جندي 

من القوات الربية والجوية، وتُستخدم فيها أكرث من ألف قطعة 

من معدات الدعم القتايل واللوجســتي، يف حن رصح ضابط 

بولنــدي كبري بأن التدريبات جزء من مناورة كربى تجري منذ 

عدة أسابيع باملنطقة.

{ انتقاد رويس {
من جهتها قالت املتحدثة باســم الخارجية الروسية ماريا 
زاخاروفا، إن الرئيــس األوكراين دخل فلكه الخاص وبدأ اآلن 

يف ابتزاز الغرب بعدة طرق.
وأوضحت يف ترصيح لقناة روســية أن دول الغرب تفهم أن 
زيلينسي خارج عن سيطرتها الكاملة، وأنه دخل بالفعل يف 

مدار غري قابل للتحكم به.
وأشــارت املتحدثــة إىل أن أوكرانيا تحتــاج اآلن إىل املزيد 
واملزيد من األموال واألسلحة الغربية عىل نطاق كوين؛ بسبب 

الصعوبات التي يواجهها الغرب.

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

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

هاتف : 1-2- 05/923٨30 - ٨117٨5/03

فاكس : 05/923773

االعالنات : 923767-923770-05/923776-92376٨

فاكس : 05/923771

info@addiyaronline.com
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