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بــــــــري علــــــــى »خــــــــط« كليمونصــــــــو ــــــــــ معــــــــراب رئاســــــــياً... وفرنجيــــــــة أقــــــــرب الــــــــى »القــــــــوات« مــــــــن »التّيــــــــار«!
ــــــــة دون نتائــــــــج... والتحــــــــّرك الفرنســــــــي ــــــــــ القطــــــــري ملــــــــلء الفــــــــراغ زيــــــــارة إســــــــتطالعّية أميركّي
»إســــــــرائيل« تزعــــــــم حصــــــــول حــــــــزب اللــــــــه علــــــــى صواريــــــــخ أرض ــــــــــ جــــــــو  إيرانّيــــــــة »كاســــــــرة للتوازنــــــــات«؟
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ــن ــصــي ــي ال ــ تــــظــــاهــــرات فـ

ــى  ــ ــل ــ احـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــاً ع

ــر كـــوفـــيـــد« ــ ــف ــة »صــ ــاسـ ــيـ سـ

)التفاصيل صفحة 10( الربازيليون يحتفلون بالفوز

مونديال العرب... وفلسطني

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

ابراهيم نارصالدين 
 

اذا كان املديــر العام لألمن العام اللــواء عباس ابراهيم، قد 
طــأن اىل وجود تطمينات خارجية »تصل إىل حّد القرار« بأّن 
أخذ لبنان إىل توترات وفوىض أمنية »ممنوع«، فان ما مل يقله 
ان هذه الدول ال متنح الســاحة اللبنانية اي اهتامم يف الوقت 
الراهن، وهي منشغلة بقضايا اكرث اهمية، حيث ال يشكل لبنان 
اي اولوية لدى أحد، طاملا ان االمن ممسوك والفوىض التي تهدد 

»ارسائيل« مستبعدة. 
هــذا يؤرش اىل فرتة فراغ طويلة بانتظار »ال يشء« محددا، 
وامنــا »القضاء والقدر«، ولعل جولة وفد الكونغرس االمرييك 
االستطالعية يف بريوت، هي آخر الدالئل الحسية عىل غياب اي 
رؤيــة خارجية واضحة لكيفية الخروج من االزمة، عرب اجراء 
االستحقاق الرئايس العالق يف »عنق زجاجة« الخالفات داخل 

البيت السيايس الواحد. 
ويف هــذا الســياق، ال يعول كثريا عىل اللقــاء املرتقب بني 
الرئيس االمــرييك جو بايدن مع نظــريه الفرنيس اميانويل 
ماكرون يف واشنطن، فيام تبدو بعض املفارقات غري حاسمة، 
لكنها مثــرية لالنتباه  يف الحراك الداخيل البعيد عن االضواء، 
ومنها ان »الثنايئ الشــيعي« يخوض غامر التسويق ملرشحه 
غري املعلن رئيس »تيار املردة« ســليامن فرنجية عرب تقســيم 
االدوار، حيث يقوم حزب الله مبهمة الحوار الصعب مع رئيس 
»التيار الوطني الحر« جربان باسيل، فيام يجري رئيس مجلس 
النواب نبيه بري محادثات متقدمة مع كل من الحزب »التقدمي 
االشرتايك« و«القوات اللبنانية« ملحاولة ايجاد قواسم مشرتكة 

حــول فرنجية، الذي يبدو انه اقرب اىل »معراب«، حيث تجري 
االتصاالت عىل »قدم وساق«، منه اىل »مرينا الشالوحي« حيث 

كل »الطرق« ال تزال مقطوعة«.  
يف املقابل، تبقى االجواء عىل ايجابياتها بني بكريك وحزب 
الله ، حيث يستمر تبادل »الرسائل« واالفكار حول االستحقاق 
الرئــايس عىل نحو مبارش ورســمي، فيــام »يتخبط« حزب 
»الكتائب«، ويبدو مربكا وهو يحاول نفي »تهمة« لقاء حصل 
دون ادىن شــك مع حزب الله، لكنه اختار »التنصل« منه، النه 
يبدو محرجا امــام جمهوره، بعدما اتضح انه يقول يشء يف 
العلن ويعمل عكســه يف الرس! كام تقول مصادر مطلعة عىل 

اجواء اللقاء. 
 ويف االنتظار، تتقلب املنطقة عىل وقع تطورات اسرتاتيجية 
سياســية وامنيــة متالحقة تقودها تركيا التــي تعد لعملية 
عسكرية يف ســوريا، ويف املقابل تبدي انفتاحا سياسيا عىل 
دمشــق والقاهرة، فيام مييض رئيس حكومة العدو االرسائييل 
بنيامــني نتانياهو قدما يف تشــكيل حكومة ميينية متطرفة، 
تؤرش اىل انفجار كبري يف االرايض الفلســطينية املحتلة، دون 
ان تغيب الحدود الشــاملية عن واجهــة االحداث، حيث عادت 
»ارسائيــل« عرب ترسيبات امنية يف اعالمها للحديث عن ادخال 
حزب الله منظومة كارسة للتوازن الجوي اىل لبنان، وهي انظمة 
ايرانية متطورة، ستؤثر حتام يف نتائج اي مواجهة محتملة؟!.  

 { »خواء« امرييك {
رئاسيا، وعشية جلسة االخفاق الثامنة املقررة يوم الخميس 

منبوذة ــل«  ــي و»إســرائ ــطــر...  ق مــونــديــال  فــي  بــقــوة  حــاضــرة  فلسطين 
قالت صحيفة »الغارديان« 
الربيطانيــة إن هناك صورة 
ال يراهــا الغــرب يف كأس 
العــامل قطر 2022، وهي أن 
فلســطني حارضة بقوة يف 
األجواء العامة للبطولة بينام 

»إرسائيل« منبوذة.
أنه  الصحيفة  وأضافــت 
رغم أن فلسطني و«إرسائيل« 
ال يشــاركان يف البطولــة، 
فلسطني فرضت  فإن قضية 
يف  بارز  بشــكل  حضورها 
التي  واالحتفاليات  املدرجات 
واكبــت كأس العــامل الذي 
ينظم للمرة األوىل يف الرشق 

األوسط.
منذ  أنه  الصحيفة  ونقلت 

ــــــم دول  ــ ــــــوالً تقدي ــ ــــــد مقب ــ ــــــم يع ــ ــــــان: ل أردوغــ
ــة ــ ــ ــ ــات اإلرهابّي ــ ــ ــ ــم للتنظيم ــ ــ ــ ــة الدع ــ ــ ــ غربّي

أكــد الرئيس الرتيك رجــب طيب إردوغان 
العمليــات  »مواصلــة  امــس،  مســــاء 
العســكــــرية يف شامل ســوريا والعراق 
حتى القضاء عىل جمــــيع التنــــظيامت 

اإلرهابيــة«.
وقال إردوغان، يف ترصيحات نقلتها وكالة 
»األناضول« الرتكية، إن »تركيا ال تنتظر إذناً من 

أحد ملحاربة التنظيامت اإلرهابية«.

أضــاف: »مل يعد مقبوالً تقديم بعض الدول 
الغربيــة الدعم للتنظيامت اإلرهابية«، مؤكداً 
أن »تركيا ال تســتهدف أحداً بســبب عرقه أو 

ديــنه«.
وتابــع: أن تركيا »ليســت مضطرة لتحمل 
رياء القوى الداعمة للتنظيامت اإلرهابية من 
خالل تغيري أسامء التنظيامت لتربير دعمها، 

وال تقبل املحاسبة من أحد«.

الشعوب التي تتعلق بارضها، وترفض 
تهجريهــا من قراها ومدنها، تســجل 
للتاريخ بطوالت واســاطريهامة جدا ال 

ينساها التاريخ.
ومع اننا مع روسيا بالنسبة ملوقفها 
العريب وملوقفها يف ســوريا من رضب 
»داعش« والتكفرييني والســلفيني، اال 
انه  ال ميكننا ان ننكر ان روســيا، وهي 
الســمكة الكبرية مل تســتطع ابتالع 

السمكة الصغرية.
 ومع ان روسيا هي القوة الثانية يف 
العامل فقد اضطرت لطلب مساعدة ايران 
بالطائرات املسرّية، واستعملت صواريخ 
نادرة وصواريــخ متطورة جدا لترضب 
البنية التحتيــة يف اوكرانيا، ومع ذلك 
مل تستطع روسيا رضب البنية التحتية 
االوكرانية بشــكل كبــري، رغم حجم 

الصواريخ الروســية والقصف الجوي 
والطائرات املســرّية التي اســتعملتها 
لرضب املدن والقرى االوكرانية، اضافة 

اىل رضب الجيش االوكراين.
ان منطقــة خريســون، التي قامت 
القوات االوكرانية بتحريرها من السيطرة 
الروسية هي منطقة اسرتاتيجية، وقد 

استعادتها مبعركة طاحنة. 
وعىل الجيش االوكراين اخراج الجيش 
الرويس من اهم منطقة هي سكسون 

وكل املدن والقرى التي تحيطها. 
وقامــت روســيا بقصــف املدنيني 
بصواريــخ فتاكــة، وحتــى اليوم مل 
تستطع اســتعادة منطقة خريسون، 
التــي هي بوابة جزيــرة القرم، واهم 
روســيا  كانت  اســرتاتيجية  منطقة 

تسيطر عليها.

عىل طريق الديار

»الديار«
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إيران تعتقل غربيين »توّرطوا في أعمال الشغب«: املفاوضات النوويّة وصلت الى طريق مسدود

ُمشّجع أمــر  وروسيا  املتحدة  الــواليــات  بين  اإلتصال  لقنوات  األخير  اإلستخدام  البنتاغون: 

غفير بن  مع  التحالف  من  يُحذر  وغانتس  الديموقراطّية«...  »بتفكيك  نتنياهو  يتهم  لبيد 

ــرســون    ــالء خــي ــ ــ ــّد إلخ ــع ــت ــس ــا ت ــ ــي ــ ــران ــ ــان... وأوك ــكـ ــيـ ــاتـ ــفـ ــة الـ ــاطــ ــل وســ ــب ــق ــا ت ــ ــي ص 12روســ

ــك ــ ــ ــ ــ ــ ــارة حري ــ ــ ــ ــ ــ »Plan B« : ح
: ال تفاجـــــئ باســـــيل وتبّلغـــــه 

ــــــــــــة«.... ــــــــــــت البحص ــــــــــــي »بق بكرك
املوارنــــــــــــة فــــــــــــي خطــــــــــــر

قضائّيـــة دعـــوى  ســـأقيم   : ابراهيـــم  اللـــواء 
ــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــي حق ــــــــــــــــــب ف ضــــــــــــــــــّد ناشــــــــــــــــــري أكاذي
املرفــــــــــــــــــأ انفجــــــــــــــــــار  بقضّيــــــــــــــــــة 

ــياً.. ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رئاسـ
الصــوت املســيحي
لقيـــــادة الجيـــــش

للتوافــق  ودينّيــة  سياســّية  مســاع 
 فــي انتخابــات إفتــاء عــكار وطرابلس

ــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دولـ
ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مدنّيـ
ــط ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وسـ
األدغــــــــــال ؟؟

ــادرة  ــر ق ــس غي باري
ــي  ــر ف ــى التأثي عل
لبنــان... وال تعويــل 
»ُمبادراتهــا« علــى  ص3

3
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قطـــر  - العالـــم  كأس 
أمـــس مباريـــات  نتائـــج 
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كاميرون
البرتغال
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صربيا
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ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ســـــيــاسـ

الثلثاء 29 ترشين الثاين 2022

دولة مدنّية وسط األدغال ؟؟
نبيه الربجي

صناعة  عــن  العاجزون 
رئيس للجمهورية، كيف لهم 

أن يصنعوا الجمهورية ...؟!
أكــر بكثري من أن يكون 
زمــن العار )وقد تكدســت 
الفضائــح فوق الفضائح(. 
فرانز كافكا،  بســوداويته 
الفذة، تحــدث عن »الوجوه 
التــي لكأنها رخام القبور«.  
كوننا القبور البرشية نصف 

األمــوات ونصف األحياء. كام أرشنــا، ال أحد مثل دانتي أتقن 
توصيــف حالتنا يف »الكوميديا االلهية« .  »يف الجحيم رأيت 

أناساً ال يعيشون وال ميوتون«.
ترانــا نعلم اىل حيث نتدحــرج ؟ لنأخذ باالعتبار ما تقوله 
معاهد األبحــاث »االرسائيلية«. »دولــة تتأرجح بني البقاء 
والالبقاء« . املثري تســاؤلهم »ماذا عسانا نفعل اذا ما زال،  أو 
انفجر  لبنان«. ال نتصور أنهم بعيدون عن بعرتنا، وهم الذين 
يراهنــون عىل ترحيل عرب الجليــل اىل ديارنا،  بعدما عّقب 
آرييل شــارون عىل وصف هرني كيسنجر لبنان بـ »الفائض 

الجغرايف، »بالقول... »والخطأ التاريخي« !
مــن املآثر الكــربى للطائفية يف بالدنــا، ودون االكرتاث 
لرصخة املادة 95 من الدســتور، ما تناهى الينا من مرجعية 
دينية. صيحات للقادة املســيحيني »انقذوا يف الحال رئاسة 
الجمهوريــة«،  ال انقاذ الجمهورية، ودون أن نكون يف نظام 

توتاليتاري حيث الدمج بني النظام والدولة ...
دستور ملتبس لدولة ملتبسة، كام لو أن تفخيخ النصوص 
كان مربمجاً لنبقى هكذا عىل الخشــبة . لنفرتض أن القوى 
الخارجيــة توافقــت،  يف لحظة ما،  عىل تســمية رئيس 
للجمهورية، وحتى عىل طريقة طهو الديك الرومي،  كام كان 
يفعل ريتشــارد موريف. هل املشكلة يف رئيس الجمهورية أم 
يف الجمهورية التي تلد األزمات تلو األزمات ليتواصل الرقص 

عىل حافة الهاوية؟ 
ماذا قال جانـ  ايف لودريان، وماذا قالت بربرا ليف، حتى إن 
رئيس املجلس النيايب وصف حالنا بـ »الويل«. يا دولة الرئيس 
من ينقذنا من هذا »الويل« ؟ حتامً، ليســت العصا الســحرية 
ملفعولهــا اآلين. غالباً ما تأيت بـ »تســوية اللحظة«.  لبنان 
بحاجة اىل معجزة بامكاننا أن نجرتحها، وان كان مستشــار 
للبنك الدويل قد اعترب أن الخالص يفرتض تغيري »كل يشء« .

هل نغرّي الجبال مثالً، أم نغرّي الرجال، أم نغرّي ماذا ؟ حقاً ال 
ندري من أين وكيف نبدأ التغيري. النواب »التغيرييون« فقاعة 

سياسية واعالمية ال أكر. 
هذه هي املشــكلةـ  يا ســيديت املركيزةـ  كلنا ضالعون يف 
انتــاج هذا الفســاد العظيم، وهذا الخــراب العظيم. الخراب 
السوســيولوجي، بالدرجة األوىل، وقد قامت بيننا الســتائر 
الرتابيــة. أســوأ بكثري من أن تكــون الكانتونات الطائفية. 

الدوقيات الطائفية، ومن طراز القرن الثامن عرش. 
نعلــم أننــا الضحايا يف منطقة تتقاطــع فيها الفوىض 
االيديولوجيــة والفوىض االســرتاتيجية، وبينهام الفوىض 
القبلية. ال مجال القامة الدولة املدنيةـ  وهي الحلـ  وســط 
هذه األدغال. ولكن من املستحيل أن تبقى دولة الطوائف ودولة 
املافيــات. ظالل باهتة للقوى الدولية وللقوى االقليمية عىل 

السواء.
وراء الضوء يقال لنا، ما دمنا ومرة أخرى دولة الغرائب، يف 
أية لحظة قد يوحي الروح القدس لجربان باســيل أو لسمري 
جعجع بانتخاب ســليامن فرنجية. األول تجنباً للقطيعة مع 
حزب الله،  والثاين بايعاز من مرجعيته الخارجية، باعتبار أن 

فرنجية يف القرص هو غريه يف أي مكان آخر ...
ويقــال ان رئيس »تيار املردة« مّد يده أكر من مرة اىل قائد 
»القوات اللبنانية« الذي يفرتض أن يكون عىل بّينة بأن فرنجية 
ليــس برجل الثأر، وليس برجل الدم. من دون اعالن، ال بد من 
عقد ميثاق النســيان Pacto del olvido  بني الرجلني، بل وبني 

كل مكونات الفسيفساء اللبنانية.
ولكــن هل ميكن أن يأيت ذلك بدولة الشــفافية،  وبدولة 
الحوكمــة،  دون بلورة الديناميات واآلليات  الفلســفية التي 
تحدد شخصية هذه الدولة؟ هنا األولوية التي يخىش البعض 
االقرتاب منها ألنها تقتيض جراحة دستورية ميكن أن تكون 

لها تداعياتها )الطائفية( الخطرية عىل األرض. 
اذاً البقاء، اىل اشــعار آخر داخل هذا الســتاتيكو، وحيث 
االقامة عىل حافة االحتامل، وان قيل لنا ان الرشق األوســط 
كله عىل حافة االحتامل. ماذا باستطاعة حجارة الشطرنج أن 

تفعل سوى االنتظار؟
الخشــية أن نكــون »بانتظار غــودو« كام يف مرسحية  

الالمعقول لصمويل بيكيت. ألسنا يف دولة الالمعقول؟

جويل بويونس

»روحوا عّيدوا وبعدين منحيك بالرئاســة«، بهذه العبارة 
اخترص مصدر موثوق به بارز مشــهد االستحقاق الرئايس، 
الذي ســُيضيف الخميس رقام جديدا يف ســجل جلســاته 
»الفولكلورية«، والتي ســتخرج متاما كســابقاتها بصفر 
نتائج، بعد معركة افرتاضية ابطالها النائب ميشال معوض 

والورقة البيضاء، وبعض الشــعارات من هنا وهناك. 
فهذا املشــهد بات فعال مملال للبنانيني وســط حال من 
الجمود الســيايس لن تكرس اقله يف املرحلة املنظورة. ويف 
الوقت املســتقطع لعب عىل حبل اسامء ال يكاد يعلّق بعضها 
حتــى يتهاوى بعضها اآلخر ليبقى اثنان جديّان، اقله راهنا، 
لكــن غري معلنني يف صندوق االقــرتاع، وهام رئيس »تيار 

املردة« ســليامن فرنجية وقائد الجيش جوزيف عون. 
وفيــام ال تزال ورقة قائد الجيش مســتورة لدى االطراف 
التي تفاوض وتطرح اســمه رسا او تحــت الطاولة، تؤكد 
املعلومــات ان باريس التي تعكــف عىل جس نبض املعنيني 
تجاه قائد الجيش ســتحاول طرح املوضوع مع السعودية، 
التي وبحســب املعلومات غري متمســكة حتى اللحظة باي 
اسم عىل عكس ما يقال، فاململكة ال تزّك اي خيار. علام ان 
املعلومات من مصــادر موثوق بها تؤكد ان فرنجية يحاول 
التواصــل غري املعلن مع الســعودية، ال بــل تقول ان هناك 
قنــوات تواصل بني الطرفني، ال ســيام ان فرنجية دعي اىل 

اخريا.  انعقد  الذي  الطائف  مؤمتر 
لكن الســؤال االســاس الذي يطرح اليوم، ماذا لو بقي 
رئيس التيار الوطني الحر جربان باســيل عىل موقفه بعدم 
الســري كام اكد سابقا بســليامن فرنجية رئيسا، حتى ولو 
اتفق الجميع عىل اســمه؟  اي موقف ســيتخذه حزب الله؟ 
ومل ال يخرج الحزب ويعلنها رصاحة كام فعل سابقا ويقول: 
»مرشــحنا هو سليامن فرنجية، هذا اذا كان متمسكا به«؟
عىل هذه االســئلة تكشف اوســاط موثوق بها انه عىل 
عكــس مــا قيل، فحزب اللــه وبعد لقاء الســيد نرص الله 
مع باســيل، عاد وابلغه عرب لقاء حصل بني باســيل واحد 
 plan املســؤولني يف الحزب مبوقف واضح مفاده: »ال لدينا
b، وما دامت الظروف ال تســاعدك راهنا، ففرنجية هو من 

ندعمه«. 

ان  تؤكد  االوساط  ان  علام 
حــزب الله ال يزال يراهن عىل 
امــكان جمــع الحليفني، اي 
واقناع  و«املــردة«،  »التيار« 
بفرنجية  بالســري  باســيل 
مقابل سلة ضامنات. وتقول 
جو  عىل  مطلعــة  مصــادر 
الحــزب: »لن نيــأس، وبكري 

االمور«.  نحسم  بعد 
 ولكــن متــى ينتقل حزب 
اللــه اىل الخطة باء؟ تجيب 
»عندما  نفســها:  املصــادر 

يقول فرنجية بنفســه انه مل يعد مرشــحا للرئاســة! اي 
فرنجية«.  عند  املوضوع  باختصار 

وتكشــف اوســاط مطلعة عىل جو 8 آذار، ان حزب الله 
املعروف عنه وفــاؤه للحلفاء، ال ينىس واقعتني تاريخيتني 
ســجال يف رصيد فرنجية، االوىل عند التمديد الميل لحود، 
يوم كان فرنجية مرشــحا للرئاسة، ولو ان عالقته يف ذاك 
الوقت مل تكن »حميمة سياســيا« مــع حزب الله كام هي 
الحال اليوم، يومذاك تشــري املصادر اىل ان الرئيس السوري 
بشار االسد سأل يف اجتامع مع مسؤول رفيع يف حزب الله 
عــن رأي الحزب بفرنجية للســري به، فاىت الرد من الحزب: 
مل نختــربه بعد، لكننا اختربنا اميل لحود بســدة الرئاســة 
وكان عىل قدر الوفاء، لذلك فاذا كان االمر يعود لنا فنتمنى 
التمديد الميل لحود. فعدل الرئيس االسد عن رأيه، وسار مبا 
يتمناه حزب الله، وتــم فعال التمديد للحود. يومذاك، تتابع 
االوساط، ان فرنجية تلقى اتصاال من حزب الله يبلغه فيه: 
»رح منــدد الميل لحود«، فاىت موقــف رئيس »تيار املدرة« 
مفاجئا أكر، اذا قال: »ما يف مشــكلة اليل بتقررو منميش 

يف«. 
هذه الواقعة تســتحرضها اوساط مطلعة عىل جو حزب 
الله كلام حرض اســم فرنجيــة، لتضيف عليها واقعة اخرى 
تجلت يوم قرر حزب الله دعم الرئيس ميشــال عون . علام 
ان ســعد الحريري كان اول من اعلن ترشــيح فرنجية . هذا 
املوقف الــويف من قبل »البيك الزغرتــاوي« للحزب جاهر 
بــه امني عام حزب اللــه عندما تحدث منذ فرتة عن الوقفة 

التاريخيــة التــي وقفهــا فرنجية مع الحــزب يوم اختار 
»الجــرنال«، وقالها علنا: عون او ال احد. 

وفيام نُِقل عن رئيس التيار الوطني الحر جربان باســيل، 
بعــد لقائه الرئيس بري يف بعض املجالس السياســية، انه 
الحــظ ان حزب الله مييل اىل ترشــيح فرنجية، بينام بري 
معتدل يف موقفه ومنفتح عىل الحوار ويفتش عن مرشــح 
وفاقي، ولو انه )اي بري( ابلغ باســيل يف لقاء عني التينة 
بشــكل واضح: »باملايض كنت مــع فرنجية واليوم انا مع 

فرنجية«. 
وتختــم املصــادر بان حزب الله ال يســتطيع يف املرحلة 
الراهنــة املخاطرة مبوقع رئاســة الجمهورية، وهو يريد 
ايصــال من ال يطعــن املقاومة يف ظهرها، متاما كام قالها 
الســيد نــرص الله يف خطابــه االخري، وهو لهــذه الغاية 
ســيبذل ما بوسعه ملحاولة تقريب وجهات النظر بني باسيل 
وفرنجية. علام ان مصادر رفيعة يف التيار تؤكد لـ »الديار« 

ان »باســيل لن يسري بفرنجية ونقطة عىل السطر«. 
وباالنتظار، تفيد املعلومات بان الســفري السابق جورج 
خوري الذي طرحت اسمه اعالميا  بعض املرجعيات كربك 
ورئيس التيار الوطني الحر كاســم بديل توافقي، كام رّسب، 
زار منذ حواىل االســبوعني رئيس مجلس النواب بلقاء بقي 
بعيــدا عن االعــالم، ابلغ فيه خوري بري مــا مفاده: »انا 
مســتعد لتحمل املسؤولية اذا كان هناك توافق عىل اسمي«، 
اال ان بري مل يعط اي اشــارة حاسمة لضيفه. مع االشارة 
اىل ان بري يعول بحســب املعلومات عىل بداية العام املقبل، 

ويقول للمعنيني :انطروا لراس الســنة«ّ!

ميشال نرص

يف التاريــخ القديــم كام الحديــث، وكل »ما دق الكوز 
بالجــرة« كان الرصح البطريرك عرضــة للقصف املركز، 
خصوصــا يف الفــرتات املفصلية،  نظــرا لعالقة بكرك 
بالغــرب، رغم انــه خّيب املها و«وّرطهــا« يف الكثري من 
املطبات التي انتهت اىل خيبات، دفع فيها املســيحيون مثن 
خيــارات قياداتها السياســية،  التي طاملــا تخطت العباءة 

الدينيــة رافضة االتحاد والتضامن تحت رايتها.
فالجيش االســود، كام اصطلح عىل تســميته، يخوض 
منذ عام 2019 معركة يرى فيها الكثريون،  من مســيحيني 
وغريهــم، انها جعلــت من الرصح طرفــا، خصوصا تأييد 
شــعار »كلــن يعني كلن«،  وهو مــا ادى اىل قيام حمالت 
شعواء طالت الكنيســة وشخص البطريرك املاروين، لتبلغ 
االمور حدا ما عاد السكوت عنه جائزا، ليطفح الكيل  ويبق 
البطريــرك البحصة يف مجموعة من »الوعظات« التي رفع 
فيها الســقف اىل حد غري مســبوق، رافضــا اي هدنة او 
مســاومة،  فاملعركة هي معركة وجــود وبقاء كام تراها 

. لكنيسة ا
وآخــر ما فاض به الكالم، ما قاله ســيد بكرك من دير 
مــار مارون يف روما، خالل عظــة يوم االحد، والتي بّينت 
املنحى الذي ستســلكه مشــاوراته يف الكريس الرسويل، 
واتجاهها العام،ا ذ صــّوب مبارشة باتجاه مجلس النواب، 

معتربا ان مثة اســتهدافا للموارنة.
مصادر مقربة من بكرك ومطلعة عىل اجواء اجتامعاتها 
ولقاءاتهــا،  اكدت ان نقاشــات جدية خيضت، وجلســات 
كثــرية عقدت عــىل فرتات، تناولت االوضــاع التي وصلت 
اليها االمور والحمالت التي تعرضت لها بكرك وســيدها،  
خصوصــا بعد »ثورة 17 ترشين« والدور الذي لعبه الرصح، 

خلصت اىل ان الســكوت ما 
الوقائع  وتجاهل  ممكنا،  عاد 
واخذهــا مــن باب حســن 
النية ما عــاد جائزا،  بعدما 
التخوين  حمــالت  تحّولــت 
وسائل  من  بالكرامات  واملس 
اىل  االجتامعــي  التواصــل 
اجــراءات تخطت كل الحدود 
واالعــراف،  عرب املس باعىل 
مســيحية  روحية  مرجعية 

لبنان. يف 
بانه  املصــادر،  وتابعــت 
رغم كل الــكالم املتداول عن 
للبطريرك  شخيص  استهداف 
خلفيــة  عــىل  املــاروين 

مواقفــه، وهو امر دقيق وصحيــح،  اال ان االخطر والذي 
يقلق االســاقفة، هو ان مثة خطة واضحة بدأت مالمحها 
تتضــح هدفها رضب املســيحيني،  بعدما كانت اســتعيدت 
بعــض الحقوق، وخف االحباط الــذي ولدته احداث بداية 
التســعينات وما لحق بالقيادات املســيحية يومها، وهو ما 
اشــار اليه يف عظة االحد من روما بشكل واضح ورصيح.
وخلصــت املصــادر اىل ان تطويق الــرصح البطريرك 
ومحاولــة عزله، او يّل ذراعــه لن متر، فبكرك ال تتعاطى 
السياســة مــن بابها الضيق، وال تتعامل مــع القضايا من 
زاويتهــا الفئويــة، امنــا وظيفتها وواجبهــا التدخل يف 
الشــؤون ذات الطابــع الوطني، وهو فرض كنيس ال يجوز 
التخلــف عنه، فالراعي يقــف اىل جانب رعيته يف االزمات 

واملساعدة. والنصح  التخفيف  ودوره 
وحول الحديث عن »اســرتاتيجية رئاسية«  تراجعت عنها 
بكرك،  تجزم املصادر بانها مل تحصل اساسا امنا كان مثة 

افكار طرحت،  اال ان املسألة تخطت كل الحدود، وما عادت 
قابلة للتســوية بعد مسلســل التعطيل املستمر، وطريقة 
التعامــل املعتمــدة واملتعمدة، مع تحويل املوقع املســيحي 
االول اىل مكرس عصا، اذ تحول الشــغور يف بعبدا اىل عرف 

اي عهدين. بني 
وعــن الجهة التي تتــكل عليها بكــرك، والتي جعلتها 
»رضعانة حليب ســباع«، اعتربت املصادر انها اوال وقبل كل 
شــيئ ان ما تطالب به هو مرتبط بالحقوق الدنيا لالنسان 
وكرامتــه،  وثانيا ان البطريركيــة معنية »بتعلية« الصوت 
ليسمع العامل اجمع،  خصوصا ان الرصح »ام الصبي« فيام 
خص قيام لبنان، وعليــه بالتأكيد ال تنكر بكرك عالقاتها 
بالفاتيكان وبدول الغرب وبصداقاتها العربية، التي تشــكل 
رافعــة طبيعية ودعام معنويــا لطروحاتها، خامتة كيف 
ميكــن للكنيســة ان تقدم منوذجا صالحــا اذا وقفت ضد 

وناسها؟ شعبها 

بكركي »بقت البحصة«.... املوارنة في خطر

ــدولـــة« ــى رئــيــس »شـــــورى الـ ــق ــت ــري ال ــ ب

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس مجلس شورى 
الدولة القايض فادي الياس يف حضور مفوض الحكومة لدى 

مجلس شورى الدولة القاضية فريال دلول. 

عز الدين : الورقة البيضاء نافذة على الحوار
 أكد عضو كتلة »الوفاء للمقاومة« النائب حســن عز الدين، 
خالل احتفال تأبيني أقيم يف حسينية بلدة باتوليه الجنوبية، 
أنــه »حتى هــذه اللحظة مل يحصل تفاهم بــني أغلب القوى 
السياســية عىل اســم رئيس للجمهورية، ولذلك نحن عندما 
اخرتنــا التصويت بالورقة البيضاء، فهذا يعني أننا ندرك متاماً 
واقع هذا البلد وطبيعة تركيبته سواء عىل املستوى االجتامعي 
أو عىل املســتوى السيايس، ويعني أنها دعوة رصيحة إلبقاء 
نافذة عىل الحوار والتفاهم والتالقي ما بني القوى السياســية 
ومكّونــات املجلس النيايب اللبناين، وعدم إغالق الباب للبحث 

يف املخارج التي تؤدي إىل انتخاب رئيس للجمهورية«.
وشــدد عز الدين عىل »رضورة أن يتمّتع رئيس الجمهورية 
مبجموعــة من املواصفات وهي، أن يكون وطنياً وشــجاعاً 
وميلك قراره الوطني املستقل، ويقف بصالبة أمام أي ضغوطات 
داخلية أو خارجية لفرض إمالءات ورشوط ضد املصالح العليا 

للبنانيني واملواطنني«.
وقــال: »عىل الرئيس أن يقّدم أولويات الوطن املواطنني عىل 
مصالحه الذاتية، وأن يعمل لبناء الدولة واملؤسســات ويجمع 
شمل اللبنانيني، ويساهم يف إيجاد الحلول لألزمات االقتصادية 
واملاليــة والنقدية وغري ذلك، ويتقن فن االســتفادة من قدرة 
املقاومة وقوتها، ويوظّفها يف تحقيق السيادة والحفاظ عىل 

استقالل البلد وإخراجه من أزماته«.

 بري مستقبالً رئيس مجلس شورى الدولة    )حسن ابراهيم(

أشــار املكتب اإلعالمي لرئيــس الجمهورية 
الســابق العامد ميشــال عون اىل ان »الحديث 
التلفزيــوين لرئيس حكومــة ترصيف األعامل 
نجيب ميقايت ليل اول من أمس تضّمن سلســلة 
مغالطــات وتحريفاً للوقائع، بعضها يتكّرر عن 
قصد، عىل رغم أنه ســبق أن صدرت توضيحات 
حول حقيقة املالبســات التي رافقت تشــكيل 

حكومة جديدة قبل انتهاء الوالية الرئاسية«. 
أضاف يف بيان: »إال ان ما يجدر التوّقف عنده 
كان الطريقة التــي روى فيها الرئيس ميقايت 
مسألة استصدار مرســوم بتجنيس أشخاص، 
علامً أن هذا املوضوع غالباً ما يتكّرر يف روايات 
مختلفة يف وسائل اإلعالم عىل ألسنة سياسيني 

وإعالميني عىل نحٍو مغاير للواقع«. 
وتابع: »توضيحاً لهذه املســألة نورد املعطيات اآلتية: 

- أوالً: وردت اىل دوائــر الرئاســة طلبات عديــدة للحصول عىل 
الجنســية اللبنانية ألن هذا األمر من الصالحيات الحرصية لرئيس 
الجمهورية وفقاً للدســتور، وتم درسها بدقة وفرزها وفق معايري 
صارمــة ومحّددة، وتم اســتبعاد الطلبات التي ال تتناســب مع تلك 

املعايري. 
- ثانيــاً: من ضمن املعايري املعتمدة، عىل ســبيل املثال ال الحرص، 
األوالد مــن أم لبنانية، أو جمع شــمل عائالت، أو املقيمني من زمن 

بعيد يف لبنان إقامة رشعية. 
- ثالثاً: مل يكن من بني الطلبات املطابقة للمعايري أسامء أشخاص 
من أصحاب الســمعة السيئة أو الصادرة   بهم أحكام قضائية أو من 

املالحقني قانونياً يف الدول التي يحملون جنســيتها. 
- رابعاً: مل يُعرض عىل الرئيس ميقايت مرشوع مرسوم لتوقيعه، 
بل ان اللوائح التي أُعّدت كانت ستحال اىل املديرية العامة لألمن العام 
واملديريــة العامة لألحوال الشــخصية للتدقيق فيها وفقاً لألصول، 
علــامً ان العدد مل يكن نهائياً، وهو حتامً ليس باآلالف كام يّدعي من 

يتنــاول هذا املوضوع الذي تحّول اىل قميص عثامن. 

- خامســاً: بالنســبة اىل من يرّوج أن مثة مبالغ مالية ُدفعت يف 
مقابل الحصول عىل الجنسية اللبنانية، فإننا ندعو كل من دفع ماالً 
او طُلب منه مال، او تعّرض لالبتزاز او أي وجه من وجوه الرشوة، ان 
يُبلّغ األجهزة األمنية والقضائية املختّصة لتجري التحقيقات الالزمة 

متهيداً النزال العقوبات باملرتكبني«. 
وختم: »يأمل املكتب اإلعالمي للرئيس العامد ميشال عون أن يضع 
هذا البيان مبا تضّمن من حقائق، حداً لكل االكاذيب واالفرتاءات التي 
تتناول موضوع التجنيس، وما يُنســب زوراً اىل الرئيس عون، والتي 
تندرج يف إطار الحملة املســتمرة لالساءة اىل شخصه واىل املوقع 

الذي كان يشغله«. 

{ رّد ميقايت {
 عــىل االثــر، صدر عن املكتب االعالمي لرئيــس الحكومة نجيب 
ميقــايت اآليت: »تعقيبــا عىل البيان الذي أصــدره املكتب االعالمي 
للرئيــس عون ، يجدد دولة الرئيس نجيب ميقايت متســكه بكل ما 
اورده يف حديثه التلفزيوين ليل اول من أمس بشــأن ملف التجنيس، 
مكتفيــا بهذا القــدر احرتاما لفخامة الرئيس ميشــال عون وملقام 

رئاسة الجمهورية. فاقتىض التوضيح«. 

ــاً ــ ــف ــ ــري ــحــ ــ وت ُمــــغــــالــــطــــات  تـــضـــمـــن  ــي  ــ ــات ــ ــق ــ ــي ــ م ــث  ــ ــديـ ــ : حـ عـــــــون 
قـــلـــتـــه مـــــــــا  بــــــــكــــــــّل  ُمــــــتــــــمــــــّســــــك   : يـــــــــــــــرّد  مـــــيـــــقـــــاتـــــي 

قاسم : مقاومة الشباب العرب للتطبيع
لوجود البنيوي  الرفــــــض  عن  تعبير 
منطقتنا في  »اإلســــــرائيلي«  الكيان 

لفت نائــب األمني العام لحزب الله، الّشــيخ 
نعيم قاســم، إىل أّن »مشهد املواطنني العرب يف 
مونديال قطر يرفضون املقابالت مع املراســلني 
اإلرسائيلّيني، مؤرّشٌ عىل رفض الّشعوب لتطبيع 

األنظمة مع العدو«.
وأكّــد، يف ترصيــح عىل مواقــع الّتواصل 
االجتامعي، أّن »مقاومة الّشباب للّتطبيع، تعبري 
عن الّرفض البنيــوي لوجود الكيان اإلرسائييل 
يف منطقتنا«، مشــّدًدا عــىل أّن »تظافر جهود 
واإلعالمّية  والّثقافّيــة  العســكريّة  املقاومة 
والّشــبابّية، يحّقق الّنرص والّتحرير لفلسطني 

الحبيبة«. 

الـــقـــضـــاة ــد  ــ ــ ــاش ــ ــ أن  : ــى  ــ ــوسـ ــ مـ
وقـــــــــــــــــــف إضــــــــــرابــــــــــهــــــــــم

طالب رئيس »لجنة حقوق اإلنسان« الّنائب 
ميشــال موىس، حكومــة ترصيف األعامل 
»اإلرساع يف بــّت مطالب الجســم القضايئ، 
مــن أجل وقف إضــــراب القضــاة والعودة 
القضاء، تفاديًا إلشكاالت  إىل تســيري عجلة 
قانونّيــة يدفع مثنها املواطن والقضاء يف آن 

واحد«.
وناشــد يف بيان، قضاة لبنان »وقف إرضابهم 
والعودة إىل مامرســة مهاّمتهم الّتي ناطها بهم 
القانون والدستور، حســاًم للجدل القانوين ما 
بــني القضاء والّضابطــة العدلّية، وحرًصا عىل 

مصلحة البالد واملواطنني«. 

ال  : وتبّلغه  باسيل  تفاجئ  حريك  حــارة   :  »Plan B«
ــر ُمــعــلــن... ــل غــي ــواصـ ــة تـ ــك ــل ــم ــن فــرنــجــيــة وامل ــي ب
ــة! ــّي ــؤول ــس امل ــل  ــتــحــّم ل ــّد  ــع ــســت ُم  : ــري  ــ ب زار  ــوري  ــ خـ
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فادي عيد

دخل البلد يف أجواء تدويل 
ملفاته السياسية ، ال سيام 
من  الرئايس  اإلســتحقاق 
واللقاءات  اإلتصاالت  خالل 
القرار،  عواصم  يف  الجارية 
الذي  الفاعــل  والتواصــل 
حصــل منــذ يومــن عىل 
خّط واشــنطن والفاتيكان، 
ودول  باريس  إىل  وصــوالً 
خليجيــة وعربية. والالفت 
يف هذا الســياق، كام أفادت 
املعلومات، أن وفد الكونغرس 
األمرييك الذي يزور بريوت، 
ركــز عىل انتخــاب الرئيس 
العتيــد للجمهورية، وحّض 

املســؤولن الذين التقوه عىل التفاهم حول هذه 
املسألة، وخصوصاً أن الوفد ال يحمل معه أي اسم 
معــن، بل ميكن القول ان ما من »فيتو« أمرييك 
عىل بعض األســامء املطروحة بقوة، ومن بينها 
رئيس »تيار املردة« سليامن فرنجية وقائد الجيش 
جوزيف عــون، واألمر عينه للمرّشــح الحايل 

النائب ميشال معوض.
وتنقل املعلومات، أن الهدف االساس يف زيارة 
وفد الكونغرس، هو تبليغ املســؤولن اللبنانين 
بخطورة ما يجري يف بلدهم، وبالقلق عىل أمنه 
وخصوصاً اإلجتامعي، الذي ميكن أن يؤدي إىل ما 
ال يُحمد عقباه، وهو ما يدفع إىل تفعيل وتزخيم 
الــدور األمرييك يف هذا الصــدد، معطوفاً عىل 
املساعي الفرنســية والفاتيكانية، التي تتالقى 

حول هذه االهداف.

 ولكــن ومن خالل ما ســمعه الوفد من الذين 
اجتمعــوا معهــم، تنفي املعلومــات وجود أي 
تســوية يف توقيٍت معن أو صيغة حّل، ستعّمم 
عىل األطراف اللبنانية النتخاب هذا املرّشــح او 
ذاك، بل مامرســة الضغوط والوصول إىل إجامعٍ 
حول املرّشــح الذي قد يكون توافقياً بن ســائر 
املكونات، وهذا ما ســيحتاج إىل مســاعٍ ستبذل 
عىل أعىل املســتويات، وهي حتــى اآلن جارية 
عىل قدٍم وساق ولكنها تواجه تعقيدات، أكان يف 
الداخل اللبناين من خالل أجواء اإلنقسام السائدة 
بــن الكتل النيابيــة، أو يف الخارج. مع العلم ان 
التسوية قد تنضج  بعدما بات يشعر الجميع يف 
الداخل والخارج، أنه كلّام تّم تأخري انتخاب رئيس 
للجمهورية، ســيزداد الخــراب واملعاناة، ورمبا 
يؤدي إىل فــوىض تجتاح البالد يف ظّل ظروٍف 

قد تستغلها فئات متعددة يف 
الداخل والخارج، ماّم يصّعب 

مهمة الحل يف هذا البلد.
من هذا املنطلق، فإن هذه 
الزيارة للوفد األمرييك، تدّل 
عىل أن طريق التسوية باتت 
إىل  تحتاج  لكنها  مفتوحة، 
توافق محيل وخارجي عىل 
غرار ما جرى يف تســويات 
ســابقة وآخرهــا الدوحة، 
عىل  البناء  ميكــن  وعندها 
أن االتجــاه النتخاب رئيٍس 
بات وشــيكاً، يف ضوء نقل 
الصورة إىل اإلدارة األمريكية 
مــن قبــل الوفــد، وصوأل 
إىل التالقــي بــن الدورين 
والفرنــي،  االمــرييك 
واللقاء املرتقب بن الرئيسن 
إميانويل ماكرون وجو بايدن قريباً يف واشنطن، 
وهــو اللقاء الثاين يف مهلة زمنية قصرية، ماّم 
يفتح اآلفاق أمام الحّل يف لبنان وانتخاب الرئيس، 
الســّيام وأن هذا املوضوع ســيكون من امللفات 
األساســية التي سيتّم بحثها بن الرئيسن، وكّل 
ذلك يصّب يف خانة اإلهتامم الدويل بوضع البلد. 
ولكن يف موازاة هــذه اإلهتاممات والجوالت 
واللقاءات، فإن القلق يبقى قامئاً من أي تطورات 
دراماتيكيــة قد تحصل يف املنطقة، وتعيد خلط 
األوراق، عىل اعتبار أن تداعياتها تنســحب عىل 
الســاحة الداخلية، فيام البعــض من املتابعن 
األساســين لهذه الزيارات واللقاءات، يؤكدون 
بان هناك تسوية قادمة إىل لبنان ستنتج رئيساً 

للجمهورية، ولكن اعتباراً من العام املقبل. 

ــروت ــي ــى ب ــ ــد الــكــونــغــرس األمـــيـــركـــي ال ــ ــذه عــنــاويــن زيـــــارة وف ــ ه

مريم نرس

رغم الكالم الكثري واملحاوالت والتغرّيات ببعض 
املواقــف واللقاءات الداخليــة والخارجية، إال أن 
لبنــان أمام مرحلة طويلة من الفراغ والشــغور 
الرئايس، فأي مرّشــح تحّد يبقى خارج السباق 
ولو بقيت تسميه بعض القوى، وبخاصة أنه يف 
املقابــل هناك قوى أساســية تضع ورقة بيضاء 
تفوق عدداً أي اســم، بانتظار تأمن التوافق عىل 
اسم يتم انتخابه رئيساً للجمهورية. عملياً هناك 
مرشحان يتم التداول باسمهام، رغم عدم إعالنهام 
ترشــيحهام رســمياً، وهام قائد الجيش العامد 
جوزيف عون كمرشح بديل ورئيس »تيار املردة« 
سليامن فرنجية الذي يُعترب طرحه أكرث جدية من 
ِقبل فريقه السيايس، لكن أين املسيحيون من هذا 
الطرح، خاصة القوى األساسية واألكرب عىل هذه 
الساحة التي رغم اختالفها تجتمع عىل رفض هذا 

االسم؟
تختلف الساحة املسيحية بتعاطيها مع موقع 
رئاسة الجمهورية عن باقي الساحات بالنسبة ملا 
يتعــرّض له هذا املوقع من هجوم ألكرث من عهد 
، بحيث ال يتم الفصل بن الشــخص واملوقع الذي 
يُصاب بشكل مبارش مبا مُيّثل، بحيث يُعرّب البعض 
عــن هذه الصورة أنه لو كانت الحالة املســيحية 
ُمرتاصة سياسياً وتعاطت مع رئاسة الجمهورية 

كام يتعاطى الشــيعي مع رئاسة مجلس النواب 
ويتعاطى الُسني مع رئاسة مجلس الوزراء، كانت 
انصانــت هذه الكريس أكرث من ذوي القرىب قبل 

أي جهة أخرى..
وبالعودة اىل وضع الرئاسة الحايل واملوقف من 
األسامء، لن يقبل رئيس حزب »القوات اللبنانية« 
مساعدة فرنجية للوصول اىل الرئاسة، باعتبار أن 
هناك ثأرا شخصيا بينهام، فالذي حصل مؤخراً بن 
الرجلــن من مصافحة وليس مصالحة لن ميحي 

صورة املايض.
لســبب آخر يرفضه رئيس التيار الوطني الحر 
النائب جربان باســيل، الذي يعترب أنه باإلضافة 
اىل مــا تم ترسيبه عن فرنجية، هناك ســقطات 
عــدة له خالل عهد الرئيس ميشــال عون أبرزها 
عندمــا قال: »ما يف ال نفط وال غاز عم يضحكوا 
عليكن وأنا مسؤول عن كالمي«. فبعد هذا املوقف 
الشخيص الالمسؤول بهكذا ملف، كيف ميكن أن 
يكــون رئيس جمهورية، بعدما أصبح لبنان دولة 
نفطية؟ عدا عن أنه مل ينتخب الرئيس ميشال عون 
ووقف ضده طيلة ٦ سنوات ، خاصة يف بداية ١٧ 
ترشين عام 20١9 عندما تبنى الحراك بوجه العهد، 
وألجل كل ذلك يعترب باسيل انتخاب فرنجية كُحكم 

إعدام لحياته السياسية.
أما إذا تم الحديث عن نبض البيئة املسيحية يف 
هذا اإلستحقاق الذي يعنيها مبارشة، بحيث جزء 

منها ال يقبل فرنجية نظراً لعالقته بسوريا وجزء 
آخر ال يقبل باسيل نظراً لعالقته بإيران )عىل حد 
قولهم( باإلضافة اىل أنه لديه مشــاكل كثرية، ما 
ميكن اعتباره أنه ليس لدى البيئة املسيحية مرّشح. 
ولكن إذا ُسِئلت من بن األسامء املطروحة تُسمي 
قائد الجيش العامد جوزيف عون، ألنه بالالوعي 
وبالوجدان املســيحي لديهم ثقة وعاطفة كبرية 
للجيــش، بحيث يعتربونه صامم األمان ومصدرا 
للطأمنينة وركيزة لإلستقرار والسند للمسيحين، 
فــكل قائد جيش يحرتمــون موقعه ويعتربونه 
ُمنزّهــا ومرتّفعا عن أعامل السياســين، فكلّام 
ابتعدوا عن الطبقة السياســية تزيد حظوظ قائد 
الجيش ، ومبا أن الجيش يُعترب خشــبة الخالص 

فإن قائده هو قائد خشبة الخالص...

رئاســــــياً.. الصوت املســــــيحي لقيــــــادة الجيش

بــدأ وفد من الكونغــرس األمرييك 
برئاســة النائب مارك تاكاتو وعضوية 
النائبــن كولن الريد وكايت بورتر زيارة 
اىل بريوت تستمر يوًما واحًدا، افتتحها 

بجولة عىل املسؤولن.
البداية مــع رئيس حكومة ترصيف 
االعامل نجيب ميقايت الذي اســتقبل 
الوفــد يف الــرساي الحكومــي،  يف 
حضور السفرية األمريكية دورويت شيا 
الضاهر  سمري  ميقايت  ومستشــاري 

وزياد ميقايت.
وهنــأ الوفد االمــرييك خالل اللقاء 
اللبنانية بنجاح عملية ترسيم  »الدولة 
الحدود البحرية الجنوبية«، كام هنأها 

عــىل »جهودها يف انجاز مشــاريع القوانن التي 
طلبها صندوق النقد الدويل والتي أحيلت اىل مجلس 

النواب متمنيا االرساع يف اقرارها«.
وشــدد الوفد أيضا »عىل رضورة انتخاب رئيس 
للجمهورية«، ودعا النواب »اىل إنجاز هذا األمر يف 
أرسع وقت ممكن«، الفتــا »اىل ان هناك تحديات 
كثرية سيشهدها العام 2023 عامليا ومنها ما يتعلق 
باألمــن الغذايئ وتأمن املســاعدات من الواليات 
املتحــدة للدول الصديقة، لذا يتوجب عىل املرشعن 
والسياسية اللبنانين بذل جهود كثرية لوضع لبنان 
عىل ســكة التعايف التــي ال تتم من دون محاربة 
الفســاد واقرار القوانن املطلوبة من قبل صندوق 

النقد الدويل«.
كام التقى الوفد ترافقه السفرية االمريكية، وزير 
الخارجيــة واملغرتبن عبدالله بوحبيب.  وأكد الوفد 
عىل اهميــة إنتخاب رئيــس للجمهورية وتأليف 
حكومــة جديدة وتطبيــق رشوط صندوق النقد 

الدويل وامليض باإلصالحات.

بعدها التقى الوفد رئيس مجلس النواب نبيه بري 
يف مقر الرئاسة الثانية يف عن التينة، يف حضور 
حضور السفرية االمريكية، وجرى عرض لالوضاع 

العامة والعالقات الثنائية.
وزار الوفــد وزير الدفــاع الوطني يف حكومة 
ترصيف االعامل موريس سليم يف مكتبه بالريزة، 
ويف حضور السفرية األمريكية دورويث شيا، وأكد 
الوفد خالل اللقاء »التزام الواليات املتحدة االمريكية 
الدائم مبســاعدة لبنان يف املجاالت كافة«، منوها 
بـ«قدرات وكفاءة الجيش اللبناين الذي يحظى بثقة 

الشعب اللبناين بشكل كبري«.
وشــدد، عىل »أهمية انتخاب رئيس للجمهورية 
وتأليف حكومة جديدة، وانجاز االتفاق مع صندوق 

النقد الدويل وامليض باإلصالحات الالزمة«.
وشكر سليم الواليات املتحدة »دعمها الدائم للجيش 
اللبنــاين«، مبديا اعتــزازه بـ«مناقبية واحرتافية 
الجيــش وتفانيه يف تنفيذ املهــام التي يقوم بها 

متخطيا التحديات الناتجة عن االزمة املالية«.

وفــــــد من الكونغــــــرس زار بري وميقاتي وبوحبيب وســــــليم :
وتأليف حكومــــــة جديدة للجمهوريّــــــة  رئيــــــس  النتخــــــاب 

الوفد عند بوحبيب

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري، 
يف مقر الرئاسة الثانية يف عن التينة، 
التطورات وآخر املستجدات السياسية، 
النائب فيصل كرامي،  إستقباله  خالل 
الذي قال بعد اللقاء: »كانت جولة أفق 
ومباحثات يف كثــري من األمور التي 
لها عالقة يف الشؤون العامة وهموم 
التشــديد بتطبيق  الناس، ولكن أيضا 
القانون والحفاظ عىل الدستور وأن ال 
السياسة بتفسريات دستورية  تتدخل 
وأن يكون الدســتور هــو الحاكم بن 

الناس«.
وأضاف: »طبعا خالصــة الحديث، أثنينا عىل 
موقفه الذي هو املخرج الوحيد لكل اللبنانين من 
األزمة التي نعيشها وهو موضوع الحوار ومن ثم 
التوافق للخروج من االزمة. ودون الحوار والتوافق 
نحن نواجه مشــكلة كبرية ال ميكن حلها اال بهذه 
الطريقة. واكدت للرئيــس بري ان روح القانون 
وروح الدســتور حتى لو أنها غــري مذكورة يف 
الدســتور هو التوافق فال سبيل لنا وال مناص وال 
مخــرج من هذه االزمة إال بهــذه الطريقة وهي 

الحوار«.
وعن مشــاركته يف جلســة الخميس واالسم 
الذي ســيقرتع له، أجاب كرامي: »كام قلت أعتقد 
أن هذه الجلسة ستكون كسابقاتها من الجلسات، 

وإذا ما اســتمعنا اىل لغة العقل ولغة الحوار لن 
نصل اىل نتيجة هذا اوالً، وثانيا انا ترشــحت عىل 
الئحة ولدي حلفاء سأتشــاور معهم قبل الدخول 
اىل الجلســة يك نرى بأي إتجاه ســنذهب وكيف 

وملن سنصوت.
وكان كرامي  قد زار مفتي الجمهورية اللبنانية 
الشــيخ عبد اللطيف دريان يف دار الفتوى،  وقال 
بعد اللقاء: »ما يجمع آل كرامي وســامحة املفتي 
وهذه الدار هــو تاريخ من العالقة، وكانت هناك 
سلســلة مباحثات وتوافق وتطابق يف وجهات 
النظر مبا يتعلق، أوال، مبوقع الطائفة السنية يف 
الحياة السياســية اللبنانية والتي ميثلها سامحة 
املفتــي الذي هو مرجعنا الروحي، وأيضا ملا ميثل 

سامحته عىل الصعيد الوطني كمرجع وطني«.

: الــجــمــهــوريّــة  ــي  ــت ــف ــس وم ــجــل امل رئـــيـــس  زار  ــي  ــرامـ كـ
ــق ــ ــواف ــ ــت ــ وال بــــالــــحــــوار  إال  األزمـــــــــة  ــن  ــ مـ ــرج  ــ ــخ ــ م ال 

كرامي عند املفتي

الوفد االمرييك عند بري       )حسن ابراهيم(

كشــف املدير العام لألمن العــام اللبناين، اللواء عباس 
إبراهيــم، عن اعتزامه إقامة دعــوى قضائية خالل الفرتة 
املقبلة ضد َمن نرشوا ما وصفها بـ«االشــاعات واألكاذيب 
املضللة« بحقــه يف قضية انفجار مرفأ بريوت، خاصة منذ 
أن تــوىل القايض طارق البيطــار التحقيق العديل يف هذه 

لقضية. ا
وأشــار، يف ترصيح صحايف، إىل أن هناك جهات بعينها 

)مل يســمها( تعمل عىل اســتهدافه بشكل شخيص انطالقا 
من »بعض األجندات السياســية«، مضيفا: »لدي الكثري من 
اإلشــارات والشواهد التي تؤكد اســتهدايف شخصيا، وأنا 

أحتفظ بحقي يف الــرد قضائيا عىل كل هذه التلفيقات«.
وأوضح اللواء إبراهيم انه »مل يتحرك قضائيا يف السابق، 
خشــية من أن يفرس هذا التحرك أنه سبب ليعيق التحقيق«، 
مشــددا عىل أن »تلك اإلســاءات املتكررة يجب أن يكون لها 

حد، ويجب أن نتصدى لها، ونحن نثق أن القضاء ســيظهر 
الحقائق الغائبة ويدحض األكاذيب والشــائعات.

ويف سياق آخر، أكد اللواء ابراهيم »استمرار عملية تنظيم 
الرحالت إلعادة النازحني الســوريني إىل بلدهم، والعودة 
هــي طوعية وآمنة، ولن نجــر أي نازح عىل العودة، وهذا 
قرار لبناين رسمي، نسعى من خالله إىل تخفيف العبء عن 

لبنان ومتكني الســوريني من العودة إىل وطنهم«.

نشــــــهد على عملّية تجهيز »قنبلة« ستنفجر الحقاً في ملف النازحين إذا لم يعودوا سريعاًاللواء ابراهيم : ســــــأقيم دعوى قضائّية ضّد ناشري أكاذيب في حقي بقضّية انفجار املرفأ

{ ملف النازحن هو ملف
»وطني عريب دويل« {

قــال اللواء ابراهيم :«هناك مليونان و80 ألف نازح ســوري 
حاليا يف لبنان، وهناك قرابة الـ540 ألف ســوري عادوا طوعا 
إىل بالدهــم منذ بدء تنفيذ خطة إعادتهم من قبل األمن العام 
اللبنــاين عام 20١٧. وتم فتح ١٧ مركزا لألمن العام يف جميع 
املناطق اللبنانية من أجل تنظيم هذه العودة. وكانت قوافل عودة 
النازحن الســورين من لبنان إىل سوريا، قد بدأت عام 20١٧، 
وتوقفت يف نهاية عام 20١9، بسبب انتشار جائحة كورونا«.

ولفــت اىل ان »ملف النازحن الســورين هو ملف »وطني 
عــريب دويل«، وإعادتهم إىل أرضهــم واجب قومي علينا أن 
نؤديــه بالرسعــة املمكنة، يك ال يخــرسوا أرضهم وميحى 
تاريخهــم، وهــذا ما نحاول أن نقوله أوال للجانب الســوري 
الــذي مل نلق منه إال كل ترحيب ومســاعدة، وثانيا للجامعة 
العربية، وثالثــا للمجتمع الدويل واملنظامت الدولية املعنية، 
الذيــن- لألســف - يرفضون حتى اآلن عــودة النازحن إىل 
ســوريا، ويضعــون الرشوط تلو األخرى مــن أجل منع هذه 
العودة، وهذا أمر خطري جدا ملا له من انعكاســات سلبية عىل 

لبنان دميوغرافيا واقتصاديا وأمنيا«.
ورأى »إن الالمبــاالة العربيــة يف معالجة امللف الســوري 
والقرار الدويل الذي يرفض عودة النازحن إىل سوريا، وإطالة 
إقامة العائالت الســورية يف لبنان واندماجهم يف املجتمعات 
التي تســتضيفهم، كلها عوامل ستؤدي إىل بقائهم عىل أرض 

لبنان كأمر واقع أوال، والخشية من توطينهم الحقا«.
أضاف : هذا يعني أننا نشــهد عــىل عملية تجهيز »قنبلة« 
ســتنفجر الحقا يف لبنــان، ولن يدفع أحد مثــن ارتداداتها 
وشظاياها سوى الشعبن اللبناين والسوري. وقال: »إننا أمام 

اضطراب »مكاين واجتامعي« حقيقي.

{ االمن ممسوك ومتامسك {

وأعلن »ان االمن يف لبنان ممســوك ومتامســك واألجهزة 
العسكرية واألمنية تبذل كل الجهد املطلوب وأكرث بكثري لالبقاء 

عىل عامل االســتقرار، ألن من دونه تتفلت األمور وتذهب إىل 
مســارات خطرية جدا«. وقال:«طبعا الرتدي االقتصادي يؤدي 
إىل ازدياد املطالبات الشــعبية بتوفري الخدمات األساسية التي 
أصبحت شــبه مفقودة، والخشية من الفوىض املجتمعية هي 
حقيقة وليست وهام. ولذلك، نكابد املستحيالت ملنع تحول أي 
فوىض متنقلة إىل فوىض أمنية. إن األزمة االقتصادية هي من 
صنع بعض القيادات التي تعاقبت عىل الحكم يف لبنان، وبدأت 
بشائر األزمة منذ العام 20١5 واشتدت عام 20١9، واليوم يقف 
البلد عىل شــفري االنهيار، والتقديرات الحالية تضع أربعة من 

كل خمسة أشخاص يف فقر مدقع«.
وشــدد ابراهيم عىل وجوب »تضمن خطــة التعايف بندا 
أساســيا وجوهريا، هو املســاءلة، وهي رضورية الستعادة 
الثقــة املفقودة لدى الشــعب اللبنــاين«. وقال:«املدخل إىل 
االســتقرار املجتمعــي، يكمن يف إيجاد حــل حقيقي وليس 
وهميا للقضايا امللحة، التي من شــأنها أن تبقي االســتقرار 

األمني راسخا«.
وعــن انعكاس الفراغ الرئايس عــىل األمن العام يف البالد، 
قال:«إن املرحلة التي منر بها، دقيقة عىل املســتوى الوطني، 
والتحديات يف هذا اإلطار متنوعة. خلو ســدة الرئاســة يرتك 
تحديات ومســؤوليات ومخاوف؛ ألن عمل مؤسســات الدولة 
يصبح بال غطاء رئيس الجمهورية الذي ميثل رمز وحدة البالد، 
وهو الضابط والحكم لعملها.يف كل ظرف ســيايس ووطني 
مشابه تزداد املخاوف من أي تحديات أمنية، ومن ثم يزداد الدور 
املُلقى عىل القوى العسكرية واألمنية، باعتبارها الضابطة لكل 
الوضع األمني، ال ســيام املديريــة العامة لألمن العام؛ فنحن 
نعيش يف ظل حالة سياســية قامئة، وكلام اشتدت األزمات، 
تضاعفت املســؤولية وصارت الحاجة أكرث إلحاحا للتنســيق 
الدائم، والتعاون املســتمر بال انقطاع بن األجهزة العسكرية 

واألمنية لتدارك األحداث واملفاجآت«.

{ نتابع ونالحق الخاليا اإلرهابية النامئة {

ولفت اىل انه من »دون أدىن شــك، فإن خلو ســدة الرئاسة 
زادت األعبــاء عىل األمن العام، إال أننا وبإرادة صلبة مصممون 

عــىل إمرار هذه املرحلة من خالل مســك الوضع األمني بكل 
مفاصله، وتحصن الســلم األهيل واالستقرار، وإعالء منطق 
الحــوار«. وأشــار اىل اننا »نركز جهدنــا األمني عىل متابعة 
ومالحقــة الخاليا اإلرهابية النامئــة، ومنع إيقاظها مجددا 
بأوامــر خارجية، ألنه يف ظل ما يحصل يف اإلقليم يجب عدم 
الرتاخــي إطالقا ونحن نبقــي العن مفتوحة يف هذا االتجاه، 
علــام بأن هناك تطمينات خارجية تصــل إىل حد القرار بأنه 

ممنوع أخذ لبنان إىل توترات وفوىض أمنية«.
وأكــد انه »من الداعن إىل وضع قانون العفو العام عىل نار 
حامية وإنجازه رسيعا، مع اســتثناء الحاالت الخطرية التي ال 

ميكن شمولها بأي عفو عام«.

{ حملة مشبوهة وممنهجة {

وعن تعليقه عىل الشائعات واالخبار التي تناولته يف قضية 
انفجــار مرفأ بريوت، قــال: أؤكد القول مجددا، أن القضاء هو 
الــذي يقرر يف هذا امللف، وســبق أن مثلــت أمام القضاء يف 
حينه وبصفة شــاهد. أما يف ما يتعلق باألخبار واإلشــاعات 
التــي تناولتني عىل مواقع التواصــل االجتامعي منذ أن توىل 
القايض البيطار التحقيق العديل يف هذه القضية، فمن الواضح 
أن هناك اســتهدافا شــخصيا يف حقي، وهو أمر غري مفهوم، 
إال إذا متت قراءته أو تفســريه يف بعض األجندات السياسية. 
والدليل عىل ذلك، أنه منذ أن عن القايض البيطار محققا عدليا، 
انترشت عىل بعض مواقع التواصل االجتامعي معلومات نسبت 
يف معظمهــا إليه، وتحدثــت عن مزاعم بتورطي يف صفقات 
تهريــب األمونيوم، وغريها من األمور، وصلت إىل االدعاء أين 
قمت بتحويل أموال إىل مرصف يف دولة اإلمارات العربية وفتح 
حساب هناك، وقيل أيضا إن القايض البيطار هو من رسب رقم 
الحســاب املرصيف املزعوم يف ديب، وما إىل ذلك من ادعاءات 
واهيــة. وهنا أقول، إنــه عندما بدأت هذه األخبار امللفقة عني 
تنترش، نقال عام نسب إىل القايض البيطار وأحد أقاربه، كلفت 
أحد اإلعالمين مبراجعة القــايض البيطار حول األخبار التي 
نقلــت عنه من أجل نفيهــا أو تأكيدها، لكن امللفت أن القايض 
البيطــار رفض التكلم يف هذا املوضوع بحجة أنه ال يتكلم عن 

هذا امللف يف اإلعالم، ولكن كلنا يعلم، ولدينا ولدى الرأي العام 
من الشواهد ما يدحض هذه الحجة«.

أضــاف اللواء ابراهيم:« وبناء عليــه، اضطررت إىل تقديم 
شــكوى قضائية طلبــت فيها من املــرصف املزعوم يف ديب 
اإلجابة عىل ما نرش زورا عن وجود حساب باسمي لديه، ولكن 
مل نحصــل عىل جواب. ولدي الكثري من اإلشــارات التي تؤكد 
اســتهدايف شخصيا. وأحتفظ بحقي يف الرد قضائيا عىل كل 
هذه التلفيقات التي نرشت أو الترسيبات التي ســيقت بحقي 
ضــد هؤالء، وضد عىل كل مرجــع مل ينف ما نقل عنه. وأنا مل 
أتحرك قضائيا حتى اآلن، خشية أن يفرسَّ هذا التحرك أنه سبب 
ليعيــق التحقيق، و«إن غدا لناظره قريــب«. لكننا مضطرون 
إلقامة دعوى قضائية خالل الفرتة املقبلة ضد من نرشوا هذه 
األخبار امللفقة والشــائعات الكاذبة، وكيل ثقة يف أن القضاء 
سيظهر من يقف خلف هؤالء، ألنه بالتأكيد هناك جهات تعمل 

عىل استهداف شخيص ألسباب بعينها«.
وأعلن انه مل يتأثر بهذه الحملة املشــبوهة واملمنهجة »ألن 
لدينا من الحصانة األخالقية والعملية والشعبية ما يحول دون 
ذلك، وهذا بفضل عملنا عىل املستوى الداخيل والخارجي، لكن 
تلك اإلساءات املتكررة يجب أن يكون لها حد ونهاية، ويجب أن 
نتصدى لها، ومل نكــن ولن نكون يف موقف الضعيف مطلقا، 
ولذلك نسعى لحفظ حقوقنا من خالل اللجوء إىل القضاء الذي 

سيظهر الحقائق الغائبة، وسيدحض األكاذيب والشائعات«.
وعن امكانية أن يقوم مجلس النواب بتمديد واليته كمدير عام 
لالمن العام، قال ابراهيم:  »هذا األمر يعود إىل املجلس النيايب، 
وهو ســيد نفسه، وما اعتدت يوما أن أتنحى عن مسؤولية أو 

مهمة محل إجامع لبناين«.



علوش محمد 

منــذ تاريــخ انفجار مرفأ 
بــروت يف الرابع من آب من 
بشــكل  تُطرح   ،2020 العام 
دائم عند كل استحقاق، الكثر 
حول  االستفهام  عالمات  من 
الــدور الذي مــن املمكن أن 
أنها  خصوصاً  باريس،  تؤديه 
الوحيدة  الدولة  تكــون  تكاد 
الفاعلة التــي تبدي اهتامماً 
بامللــف اللبنــاين، وتُطلــق 
املبادرة تلو األخرى يف سبيل 
إيجــاد التســويات لألزمات 

املتالحقة. اللبنانية 
عىل الرغــم من ذلك، يجب 
عــدم تحميــل فرنســا ما ال 
التعّرف  تحتمل، وبالتايل فإن 
اىل حجــم الــدور الذي من 
املمكن أن تؤديه فرنســا، من 

املمكن االســتدالل عليه من خالل مراجعة مصر 
املبادرات التي كانت قد تقدمت بها يف الســنوات 
املاضية، نظراً إىل أن أياً منها مل يكتب له النجاح، 
وبالتايل هي غر قادرة عىل فرض وجهة نظرها 
عــىل األفرقاء اللبنانيــني، املرتبطني بالعديد من 
الجهات الدولية واإلقليمية األخرى، من الواليات 

املتحدة إىل الســعودية وصوالً إىل إيران. 
هــذا الواقع، ال يعني أن باريس غر قادرة عىل 
القيام بأي دور عميل عىل الســاحة اللبنانية، ال 
ســيام أن لديها مصالح اقتصادية وسياسية يف 
لبنــان، لكن يف املقابل حدود هذا الدور ومهمته 
يجب أن تحدد بشكل دقيق، وهو يقوم باألساس 
عىل فكرة أن فرنســا متتلك القدرة عىل التواصل 

مــع مختلف الجهات املعنيــة بالواقع اللبناين، 
ســواء كانت داخليــة أم خارجيــة، وبالتايل 
تســتطيع أن تعمل عىل تقريب وجهات النظر أو 

القيام بدور الوســيط بينهم ال أكرث.
يف الســاعات املاضية، تحدثت معلومات عن 
نية لدى فرنســا بإطالق مبادرة رئاسية جديدة، 
وأنها أصحبت قريبة مــن إقناع اململكة العربية 
الســعودية بالدخول يف مقاربات جديدة للملف 
اللبناين، لكن بحســب مصادر سياسية متابعة 
فإن املبادرات الباريسية ال تكفي إليجاد الحلول، 
ألن املشــكلة ليست بســيطة بل مركبة، والجل 
حلهــا يجب توافر ظروف معينة متعلقة مبا هو 

اللبنانية. الساحة  من  أوسع 
ما تقدم، يقــود إىل تحديد املقومات التي من 

لفرنســا  أن تســمح  املمكن 
مبــادرة  أي  يف  بالنجــاح 
او عمل تُســّوق لــه، وهذه 
املقومــات تقــوم من حيث 
املبــدأ عىل وجــود رغبة أو 
بأن  األفرقاء  باقي  إقتناع عند 
الوقــت حان من أجل الذهاب 
إىل تســوية، األمــر الذي مل 
اآلن،  حتى  مؤرشاتــه  تظهر 
أن مواقفهم تعرب  نظــراً إىل 
عن رغبة لديهم باالســتمرار 
يف الرهان عىل عامل الوقت، 
عــىل أمل أن يقــود ذلك إىل 
تحســني أوراق قوتهــم، ما 
يعنــي أن باريــس، إىل حني 
الوقت،  ذلــك  إىل  الوصــول 
أن تقوم  أقىص مــا ميكــن 
به هو الحفــاظ عىل قدرتها 
عىل تأدية دور »الوســيط«، 
إىل عدم  السعي  بالتزامن مع 

أكرث. األمور  تدهور 
وتكشف املصادر أن باريس يف الفرتة املاضية 
كانت أكرث قوة عىل الســاحة اللبنانية مام هي 
عليه اليوم، والسبب يف ذلك فقدانها أحد عنارص 
قوتهــا وهو العالقة الحســنة مــع اإليرانيني، 
وهي ما تبدلت مؤخراً ويســودها بعض عالمات 
االستفهام، مشرة اىل أن أقىص ما ميكن لباريس 
تقدميه هو اســتعادة عالقتها بإيران ومحاولة 
التقريب بني وجهات النظر السعودية وااليرانية 
واألمركية، وهو ما سيســعى الرئيس الفرنيس 
لفعله خالل زيارته املرتقبة اىل الواليات املتحدة 
األمركيــة، أما بالنســبة لزيارته اىل لبنان يف 
فرتة األعياد، فهي بحســب املصادر واردة، لكنها 

محسومة.  غر 

اجتمع رئيس حكومة ترصيف األعامل نجيب 
ميقايت مــع وزير الخارجيــة واملغرتبني يف 
حكومة ترصيف االعامل عبدالله بوحبيب الذي 
قال بعد اللقاء: »وضعته يف أجواء مشاركتي يف 
مؤمتري »تحالف الحضارات« يف فاس و«االتحاد 
من اجل املتوســط« يف اســبانيا، ولقايئ مع 
وزير الخارجية اإلسباين يف مدريد ومع لجنة 
الشؤون الخارجية يف مجلس النواب اإلسباين، 
بحيث تطرقنا اىل األوضاع يف لبنان وما أنجزته 
الحكومة مــن انتخابات نيابية واقرار املوازنة، 
واالتفــاق مع صندوق النقد الدويل وترســيم 

الحدود واســتتباب األمــن. كل هذه األطراف 
تطالب باستمرار بانتخاب رئيس للجمهورية 
وبتشــكيل حكومة ومصادقة مجلس النواب 

عىل اإلتفاق مع صندوق النقد الدويل«.
أضاف: »وجدت لديهــم تعاطفا كبرا مع لبنان 
يف ما يخص موضوع النازحني الســوريني اذ باتوا 
مدركني أن لبنان مل يعد قادرا عىل تحمل أعباء النزوح 
اقتصاديا وماليا ودميوغرافيا واجتامعيا ويشكلون 

عامل ضغط عىل النموذج اللبناين«.
ثم اجتمع ميقايت مع وزير الشؤون االجتامعية 
هكتــور حجار الذي أعلن بعد اللقاء، »تداولت معه 
بربنامــج »أمان« ومبدى تطــوره وكيفية إكامل 
املرحلة املقبلــة منه، خصوصا يف ما يعنى بامللف 
الرتبوية كوننا اعلنا منذ اســبوع انه سيســتفيد 

مــن هذا الربنامج نحــو 48 الف طالب يتلقون 
تعليمهم يف املدارس الرســمية واملهنية ما بني 

13 و18سنة«. 
اضــاف: »كام اطلعت  ميقــايت عىل تطور 
برنامج »أمان« من حيث عدد املســتفيدين من 
األموال النقدية شــهريا وكيف ستكمل األمور 
للعام املقبل. وتكلمنا بقضية النزوح واملشــاكل 
التــي تحصل خصوصا الجرميــة النكراء التي 
حصلت يف عقتنيت يف الجنوب، وعىل أساسها 
سيطلب الرئيس ميقايت من لجنة النازحني عقد 
لقاء قريبا، واتوقع يف األسبوع املقبل، ملتابعة 
ملف النازحني السوريني والدفعات التي يجب 

أن تعود اىل سوريا«.
 كام التقى ميقايت ســفر املانيا يف لبنان 
اندريا كيندل يرافقه املنسق اإلقليمي ملنطقة الرشق 
األوسط وشامل أفريقيا يف برنامج الحاويات يف 
مكتــب األمم املتحدة املعنــي باملخدرات والجرمية 
وولفغانــغ ايجرن .وغادر الســفر كيندل من دون 

االدالء بترصيح واصفا اللقاء بالجيد.

4
ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ

الثلثاء 29 ترشين الثاين 2022

ميقايت مستقبال الحجار

النــــتــــخــــاب ــا  ــ ــ ــن ــ ــ ــات ــ ــ ــف ــ ــ ــواص ــ ــ ُم  :  املـــــــــوســـــــــوي 
 رئــــــيــــــس هـــــــي مــــطــــلــــب الـــــــحـــــــّد األدنـــــــــى

اعترب عضــو كتلة »الوفــاء للمقاومة« 
النائــب ابراهيــم املوســوي أن »املطالبة 
برئيــس ال يطعن املقاومــة يف ظهرها وال 
يغــدر بها وال يخونها وال يفرط بانجازاتها، 
هو مطلب الحد االدىن، فنحن منثل رشيحة 
وازنة يف املجتمع اللبناين، رشيحة وطنية 
من كل الطوائــف واألطياف واملناطق الذين 
يؤيــدون املقاومة وينتســبون إىل خطها، 
وهــذا مطلبها البديهي. وهــذا املطلب هو 
من اجل تســهيل األمــور، خالفا لآلخرين 
الذين يفرضون رشوطا ويضعون تســميات 
محــددة فهم يقطعون الطريق لالتفاق عىل 

رئيس مستقبيل«. أي 
وقال املوسوي يف االحتفال الذي نظمته 
الهيئات النســائية لحزب الله يف بلدة النبي 
شــيت: »ان التزامنا بالورقــة البيضاء دليل 
التوافــق والحوار، والتفاهم  اننا نريد  عىل 

عــىل رئيس تتم من خالله تقاطعات عديدة 
بــني كل املكونات، من أجــل أن ننطلق نحو 
إنقاذ بلدنــا من األزمــة الكارثية املتعددة 

يعاين منها«. التي  الجوانب 
وتابع: »اذا تعقل اآلخرون، واذا بردت بعض 
الرؤوس الحامية، واذا اســتعادوا بعضا من 
رشدهم، سيدركون أنهم يضيعون وقتا مثينا 
وفرصا كبرة أمــام الناس من اجل تخفيف 
معاناتهــم، بانتظار الوصول اىل مقتضيات 
الحل الذي ميكن ان يتأىت من خالل التوافق«.

وختــم املوســوي »يتحمــل اآلخــرون 
الوصول  الكاملة عــن تعطيل  املســؤولية 
إىل اســتحقاق انتخاب الرئيــس، أّما الذين 
يلتزمــون خط دعم املقاومــة، فهم الذين 
يحافظون عىل إنجــازات األجيال املاضية، 
الســبيل  وميهدون  الحارض،  وانتصــارات 

والكريم«.  العزيز  للمستقبل 

ــــــان... وال تعويــــــل علــــــى »ُمبادراتهــــــا« ــــــر فــــــي لبن ــــــادرة علــــــى التأثي ــــــر ق باريــــــس غي

ــــــاء« ــــــان... إالّ إذا نجحــــــت إصالحــــــات »الكهرب ســــــيناريو »ســــــيىء« ينتظــــــر لبن
هيام عيد

يتزايد الحديث يف األوســاط 
السياســية كــام اإلقتصادية 
عن ســيناريو »سيىء« ينتظر 
الواقــع اإلجتامعي مع اقرتاب 
نهايــة العام، من دون بروز أية 
مالمح لتسوية سياسية تسمح 
بإنجاز اإلنتخابات الرئاسية يف 
وقٍت قريــب، وذلك عىل قاعدة 
أن الخســارة اليومية املسّجلة 
لإلقتصــاد منذ بدء الشــغور 
الرئايس، باتــت تقدر باملاليني 
من الدوالرات، وهو ما ســيرتك 
تداعيات كبــرة عىل اإلقتصاد، 
ويعّزز الفجوة الكبرة يف ميزان 
املدفوعات، كام تؤكد مصادر يف 

لجنة اإلقتصاد النيابية، التي تستخلص من املؤرشات 
الــواردة يف تقرير البنك الدويل األخر حول اإلقتصاد 
اللبناين، أن حالة الشلل عىل صعيد اسرتتيجية التعايف 
الرسمية، رفعت وبنسبٍة كبرة املخاطر اإلقتصادية، 
خصوصاً يف ظّل املراوحة عىل مستوى اإلصالحات 
اإلقتصادية والنقدية إلنجاز اإلتفاق مع صندوق النقد 
الدويل،  خصوصــاً وأن درب اإلتفاق والحصول عىل 
متويل منه، هــو الوحيد الذي يؤدي إىل الخروج من 

األزمة الحالية.
ويف هــذا املجال، فإن الشــغور الرئايس ووواقع 
ترصيف األعامل الحكومي يدفع، ووفق هذا املصادر 
النيابيــة، إىل تكريس األزمة وتعميقها إىل أجٍل غر 
مســّمى، إالّ يف حال أدت اإلتصــاالت الجانبية التي 

حصلت أخراً بني رؤســاء الكتل النيابية، وبعيداً عن 

االضواء، إىل إحداث تغيرٍ يف الستاتيكو الداخيل، أو 

عىل األقل تقديم املعالجات اإلقتصادية عىل ما عداها 

من ملفات، من أجل مترير الظروف الصعبة التي ميّر 

بهــا لبنان كام املنطقة راهناً، وبشــكٍل خاص عىل 

مستوى الوضع اإلجتامعي، حيث أن املصادر النيابية 

نفســها، تتخوف من أن يكــون اللبنانيون مرتوكني 

ليواجهوا منفردين التحديات الناجمة عن سلســلة 

اإلجراءات التي دفعت باتجاه زيادة الدولرة، التي وصلت 

إىل نحو تسعني يف املئة يف اآلونة األخرة.

ويف سياٍق متصل، ترى املصادر أن عودة مؤسسات 

القطاع العاّم إىل العمل املنتظم، ســيؤدي إىل تحريك 

الواقــع املايل وإنعاش الطلب عــىل اللرة، وبالتايل 

التخفيــف من نســبة الدولرة، 
ويُضاف إىل ذلك التحّسن املوعود 
يف ســاعات التغذيــة بالتيار 
الكهربايئ الذي ســيخفف من 
فاتورة استراد املحروقات. علامً 
أن هذه الفاتورة قد تراجعت يف 
ضوء تراجع اإلستهالك بنسبة 
45 باملئة يف األشــهر املاضية، 
ولكن أي تأثر إيجايب يف مجال 
لحســاب  الفيول  رشاء  متويل 
رشكة الكهرباء، ما زال مرشوطاً 
بزيادة التعرفة وتحسني الجباية، 
والتي تعترب أساساً يف اإلصالح 

يف هذا املجال.
 وقد كشفت املصادر النيابية، 
عن أن الجباية يجب أن تشــمل  
املخيــامت الفلســطينية كام 
مخيامت النازحني، ووقف الهدر 
الحاصل عىل الشــبكة الذي يتجــاوز اليوم الـ%40، 
مع العلم أن الفصائل الفلســطينية يف املخيامت، قد 
بارشت بتطبيق ما هو مطلوب ميدانياً، ليك يتّم دفع 
أكالف الكهرباء التي يستفيد منها سكان املخيامت، 
وذلك بالتنسيق مع املنظامت الدولية، وأعلنت القيادات 
الفلسطينية عن تجاوبها التام حيال الطلب اللبناين، 
عــىل أن يبدأ قريباً العمل برتكيب عــدادات من قبل 

مؤسسة كهرباء لبنان يف املخيامت.
ولكن املصادر النيابية نفسها تستدرك محذرًة من 
عدم السر يف الجباية وإجراءات وقف الهدر، معتربًة 
أن هــذا األمر قد يؤدي إىل  عودة الضغط عىل الدوالر 
بســبب التمويل، وبالتايل قد يــؤدي ذلك إىل ارتفاع 

السعر يف السوق السوداء.

 مـــــــيـــــــقـــــــاتـــــــي تـــــــــابـــــــــع مـــــــــــع الـــــــــحـــــــــجـــــــــار مــــــــلــــــــف الـــــــــنـــــــــزوح
ــري فـــــــاس واســـبـــانـــيـــا ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ ــج ُمـ ــ ــائ ــ ــت ــ ــى ن ــ ــل ــ ــب ع ــيـ ــبـ واطـــــلـــــع مـــــن بـــــو حـ

ــان! ــي ــوب ــق ــع ي أداء  ُمـــســـتـــغـــرب  ــو  هــ ــم  ــ ك ــوض:  ــ ــع ــ م
غرّد رئيــس »حركة االســتقالل« النائب 
ميشــال معوض، عرب حسابه عىل »تويرت«، 
قائاًل: »كم هو مستغرب أداء النائبة يعقوبيان. 
ساعة تختلق اتهامات كاذبة بحقي، وساعة 
تتهمنــي بأين جزء من املنظومة ومرشــح 
القوات واالشــرتايك، وساعة اين مفروض 
من الســعودية عىل القوات واالشــرتايك، 

وســاعة تعترب أن جعجع قد يغّر رأيه ويسر 
بشفرنجية«.

اضــاف معوض: »ليتها تجرأت وفضحتهم 
بانتخايب، عوض اخرتاع التحليالت والتربيرات 
املتناقضة، ما يشتت القوى املعارضة، ويخدم 
خطــة املامنعة بالتعطيــل كمقدمة لفرض 

مرشحها«.

املستحدث املطمر  »البيئة«:  جلسة  بعد   يزبك 
ــة جــديــدة ــارث ــي طــرابــلــس ســيــتــحــّول الـــى ك ف

 عثمـــــــــــــــان زار عويـــــــــــــــدات وأوضـــــــــــــــح مـــــــــــــــا ورد
ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــة العدلّيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه للضابطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي ُمذكرتـ ــ ــ ــ ــ ــ فـ

 التقــى النائب العــام التمييزي القايض 
غســان عويدات يف مكتبه يف قرص العدل، 
املديــر العام لقوى األمن الداخيل اللواء عامد 
عثــامن بناء لطلب األخــر، وتم البحث يف 
مضمون املذكرة التي أصدرها عثامن لعنارص 
الضابطــة العدلية حول كيفية التعاطي مع 
الجرائم املشــهودة، يف ظل اعتكاف القضاة 
وامتناع النيابات العامة يف املناطق عن تلقي 
االتصاالت من القوى األمنية وإعطاء اإلشارة 

الالزمة.
وقال عثامن بعــد اللقاء: »حرضت ملقابلة 
الرئيس غســان عويدات بناء عىل طلبي، وتم 
توضيح مــا ورد يف املذكــرة الداخلية التي 
صدرت منذ شهرين، وأثر اللغط حولها اليوم 
ألسباب مجهولة، وكأن البعض يعتقد أن األمن 
ليس سببا مهام يستدعي االهتامم واملتابعة«، 
وشــدد عىل أن املذكرة »صدرت لحث ضباط 
وعنــارص قوى األمن عىل القيام بواجباتهم، 
واتفقنا مع النيابة العامة التمييزية منذ زمن 
عىل معالجة مسألة اإلشارة القضائية يف ظل 

االعتكاف القضايئ القائم«.
أضــاف عثــامن: »إن فكــرة التوقيــف 
االحتياطي يف الجرم املشــهود تســتند إىل 

نص املادة 46 مــن قانون أصول املحاكامت 
الجزائية، التي تنص عىل أنه »ينتقل الضابط 
العديل إىل مكان الجرمية املشــهودة ويلقي 
القبض عىل املشتبه فيهم«، كام أن املادة 217 
من القانون 17 )قانون قوى األمن الداخيل( 
تتضمن الصيغة نفسها التي وردت يف املادة 

46 من قانون أصول املحاكامت الجزائية«.
وأكد عثامن أن »ال يوجد أي موقوف بدون 
إشــارة قضائية، وما قصدناه يف املذكرة هو 
حــّث عنارص قوى األمن عــىل االنتقال إىل 
موقع الجرمية يف حال الجرم املشهود ومن 

ثم مخاطبة النيابة العامة«.
وتابع: »البعض يعتقد أن ما نقوم به يشمل 
كل الجرائم، نحن نتحدث هنا عن حالة الجرمية 
املشــهودة تحديدا، وهناك استشارة من هيئة 
الترشيع واالستشارات يف وزارة العدل تؤكد  
وجوب أن تتخذ قوى األمن اإلجراءات الالزمة 
عند وقوع الجرمية املشــهودة«، مشرا إىل 
أنه يف »الجرائــم العادية تتحرك قوى األمن 
بناء عىل إحالة الشــكوى من النيابات العامة 
فقط«.  وجدد تأكيده أن »ال خالف مع النيابة 
العامة، ورمبا هناك من يريد رضب األمن يف 

لبنان، وهذا لن نسمح به«. 

عقدت لجنة البيئة جلســة برئاسة النائب 
غيــاث يزبك وحضــور األعضــاء وممثلني 

لالدارات املعنية والبلديات.
واثر الجلسة، قال يزبك: »بحثنا يف موضوع 
املكــب يف طرابلس الذي تحــول اىل مطمر 
مســتحدث اىل جانب املكب القديم، والذي بدأ 
يكرب ويتضخم وسيشــكل يف حال مل يعالج 
بطريقــة علمية اىل كارثة جديدة تضاف اىل 

الكوارث التي تتعرض لها مدينة طرابلس«.
أضاف: »شــارك ممثلون لوزيــري البيئة 
والداخليــة واتحاد البلديــات ورئيس بلدية 
طرابلس وخرباء بيئيون واعطوا رأيهم. وكان 
هنــاك اجامع عىل ان طرق املعالجة التقليدية 
والتباطــؤ  يف املعالجات والنقص يف االموال 
والتمويــل هي ســبب الكارثة. لكن ســبب 
الكارثــة الكربى هي عدم ايجاد موقع نهايئ 
وكبر يستطيع ان يستوعب ولفرتة 20 سنة 

للنفايــات يف مدينة طرابلس الفيحاء واملنية 
والضنية من اجل ان يكون لدينا حل شــامل 
يجمع كل ما ينتج من نفايات يف هذه املناطق 
يف مكان آمن وتعالج بالطريقة الصحيحة«. 
وقال رئيــس مجلس االمناء واالعامر نبيل 
الجرس: »موضوع النفايات هو مرض يصيب 
لبنــان من اوله اىل آخره، ولكن ان شــاء الله 
تكــون هذه بادرة حل لتطبيقها، وطرحنا اول 
مناقصة مرات عدة، وبالتايل اســتأذنا دولة 
الرئيس ان نسعى اىل الحصول عىل هبة، ونلنا 
هبة من دولــة الكويت ووضع دفرت رشوط 
جديد مــن اجل التأهيــل وطرحت املناقصة 
أخرا. وان شــاء الله بحــدود 20  او يف 22 
الشهر املقبل نفتح املظاريف للمناقصة. ويف 
املطمر الجديد هناك تأهيل، وان شاء الله تكون 
البضائــع جاهزة قبل آخر الشــهر يف لبنان، 

ونأمل خرا«.

إحتفـــــال فـــــي الرميلـــــة بمناســـــبة الذكـــــرى 52 للحركـــــة التصحيحّيـــــة
ــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــزاب العلمانّيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاب: األحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وّهـ
ضـــــــــــــــــــــــــرورة فـــــــــــــــــــــــــي ُمجتمعنـــــــــــــــــــــــــا املنقســـــــــــــــــــــــــم

أقــام حزب البعث العريب اإلشــرتايك يف 
لبنــان،  فرع إقليم الخروب احتفاأل يف صالة 
»صوفيا باالس« يف بلدة الرميلة، مبناســبة 
الذكرى 52 للحركة التصحيحية يف ســوريا 
، يف حضــور أعضاء من القيــادة املركزية، 
وأعضاء من اللجنــة املركزية، وممثلون عن 
األحــزاب اللبنانية والفصائل الفلســطينية 

وحشد من الشخصيات واألصدقاء.
تحدث رئيس حزب »التوحيد العريب« الوزير 
السابق وئام وهاب، فقال: »ان أهمية الحركة 
التصحيحية يف سوريا، كانت بتعليم املاليني 
وتخريــج عرشات آالف األطباء واملهندســني 
وتنميــة الريف، وإقامة الســدود، وتطوير 
الزراعة والصناعة، والوصول بسوريا اىل دولة 
تكتفي بإنتاجهــا، ودولة ال ميكن حصارها، 
مام أدى اىل محاولة اســقاطها من الداخل«. 
ودعا القوى القومية والعربية، »اىل التالقي 
يف جبهة وطنية واحدة، تســتطيع اخرتاق 
كل املناطق والطوائــف، ألنها فوق الطوائف 
واملناطق، ونحن ال نؤمن، ال بحدود الطوائف، 
وال بحدود املناطق . واليوم القنا موقف نعتربه 
مميــزا، من األخ الصديق النائب فيصل كرامي 
من الشامل، بإعالنه الحاجة ملثل هذه الجبهة 

الوطنية والعربية«.
اضــاف : »أية حركة قوميــة أو مقاومة، 
ال تســعى لرفاهية اإلنســان وتأمني التعليم 
والطبابــة وفــرص العمل لــه، ال قيمة لها، 
وستســقطها التطورات . لذلك نحن يف لبنان 
بحاجــة للبحث مــع كل الحلفاء يف صيغة 
واإلجتامعية،  واإلقتصاديــة  املالية  الحكم، 
وال ميكــن أن نبقى نتفرج وال نقوم إال بردود 
الفعل«، واكد ان األحزاب العلامنية »رضورة يف 
مجتمعنا املنقسم، ودعمها أكرث من رضورة، 
لكــرس كل حواجز املذاهب والطوائف، وهناك 
احــزاب تاريخية بيننا وبــني قوانا الوطنية، 
وحزب البعث منوذجا، وكذلك الحزب السوري 
القومــي اإلجتامعي، وال تخلو بلدة يف لبنان، 
إال وفيها أعضاء من هذين الحزبني، لذلك وجب 

دعم هذه القوى العلامنية«.
كام دعا اىل »انتخــاب رئيس بأرسع وقت 
ممكن لوقف مسلسل اإلنهيار، والبدء بإجراءات 
تريح الناس، اذا ان التفّرج عىل الوضع الصحي 
واملعييش والتعليمي الحايل، جرمية ال نستطيع 
إعفاء أحدا منها، واالستمرار يف تهميش هذا او 
ذاك، عىل حساب الناس، مل يعد ما يربره، ال بل 

أصبح يشكل لنا خسارة أمام الناس«.

هاشـــــــــــــــم: مـــــــــــــــا يحصـــــــــــــــل فـــــــــــــــي جلســـــــــــــــات 
ديموقراطـــــــــــــــي حـــــــــــــــق  اإلنتخـــــــــــــــاب 

رأى عضو كتلة »التنمية والتحرير« النائب 
قاســم هاشــم ان »ما يحصل يف جلســات 
االنتخاب حق دميوقراطي تســمح به للنائب 
اللعبــة الربملانيــة، واذا كان البعض يعتربه 
تعطيال فقــد يكون خطوة رضورية لحامية 
الوطن من بعض مغامرات وتهورات ارتجالية 
يف محــاوالت لفــرض مرشــحني او رئيس 
مواجهة وتحد، يف ظل ظروف معقدة احوج 
ما نكون فيها اىل توافق وتفاهم وطني حول 
شــخصية توافقية تحمل مواصفات وطنية 
جامعة، ليســتطيع ان ينطلق مبسار انقاذي 

استنادا اىل االلتفاف الوطني من حوله«.
واعترب يف ترصيــح ان »ما مير به وطننا 
يحتــاج اىل تضافر جهــود ابنائه وتحملهم 
ملســؤولياتهم الوطنية، بعيدا من اي رهانات 
وامالءات خارجية الن انقاذ الوطن مسؤولية 
ابنائه، وال حاجة القحام االخرين يف ملفاته 
الوطنية االساسية، يك ال ندخل بلدنا يف لعبة 
االمم ومصالحها والتي تنتهي عىل حســاب 
مصالح وطننا وشعبنا، وهذا ما يجب تجنبه 
باالضافة اىل التخفيف من حدة االنقسامات 

لنصل اىل الحلول املرجوة«.

أســماء طــرح  وارد  فــي  لســنا  حاصبانــي: 
 ُمتتاليــة للرئاســة... ومعــّوض محــط إجمــاع

قال عضــو  تكّتــل »الجمهورية القوية« النائب غســان 
حاصباين: »لســنا يف وارد تقديم أســامء متتالية لرئاســة 
الجمهوريــة ليختار منها الطرف اآلخــر وإذا كانت هناك نية 
النتخاب رئيس فليتّم وضع األســامء يف جلسات االنتخاب«. 
أضاف: »معّوض عليه إجامع من عدد كبر من ممثيل املعارضة 

يف املجلس وليس مرّشح فئة واحدة«.
وتابــع: »موقفنا واضح بأّن الحكومة هي حكومة ترصيف 
أعامل وينطبق عليها النطاق الضيق لترصيف األعامل وال ميكن 
أن تجتمع إال يف حال الكوارث الكربى«، واشــار اىل ان »زيارة 
وفد الكونغرس األمريك استطالعية لتبيان بعض األمور وذلك 
يف إطار السياسة األمركية تجاه لبنان خصوصاً أن واشنطن 

رشيك أسايس يف صندوق النقد الدويل«.



السيد  العالمة  ألقى 
عيل فضــل الله  كلمة 
»اللقاء االقليمي للحوار 
االسالمي – املسيحي« 
الذي عقد يف يف فندق 
»روتانا جفينور«، بدعوة 
التنمية  »منتــدى  من 
والثقافــة والحــوار« 
ومؤسسة »دامنيشني« 
تعنى  التي  الدامناركية 
بالحــوار واملواطنــة 
واملســاواة. شــاركت 

وفــود  اللقــاء  يف 
لبنان وســوريا  من 

واالردن والعراق ومرص والدامنارك، وشخصيات 
فكرية ودينية وتربوية واعالمية من مختلف 
املؤسســات التي تعنى بالحوار، اضافة لطالب 
واعالميني وناشطني واصحاب مبادرات حوارية 

محلية.
يف بدايــة كلمته رأى فضــل الله أن »العامل 
يشــهد انحالالً عىل صعيد القيــم األخالقية 
وفقداناً للعدالة وغلبة للمصالح الخاصة عىل 
املبادئ والخروج حتى عىل املسلامت التي قامت 
عليها البرشية«، وقال: »ما نشهده من ظواهر 
عنف تأخذ مرة طابعاً طائفياً وآخر مذهبياً وآخر 
ل أتباع  قومياً أو عشــائرياً أو بني الــدول، تُحمِّ
هذين الدينني وكل الرساالت الساموية مسؤولية 
العمل ملعالجة كل هذا الواقع املزري واملأسوي«. 
وشدد عىل »معالجة التطرف من خالل معالجة 
األسباب التي أدت إليه، والتي من الطبيعي أنها مل 

تنطلق من مبادئ اإلســالم الدين الوسط والذي 
جاء رحمة للعاملني، وال من املسيحية التي كانت 
لخالص البرشية ولزرع املحبة والتســامح يف 
النفوس، بل من سوء فهم ملا جاء يف هذا الدين أو 
ذاك أو مام أدخل إىل الدين مام ليس فيه أو لجهل 
بأهدافه ومبادئه أو للتخلف الذي أضعف الدين«.

وقال: »من املفارقات امللفتة أن الذين يتزعمون 
الواقــع الطائفي يف بالدنــا كثريون منهم ال 
يلتزم بالدين، وال يعيشون روحيته وال يتسمون 
بأخالقياتــه، ولكنك تراهم يف غاية الفصاحة 
حني يروجــون لدينهم، إال أنهم ال يأخذون منه 
إال عنارص الخــالف النافرة من دون النظر إىل 
كل املعاين اإلميانية والفكرية املشــركة، وال 
يلتقطــون من التاريخ إال فرات الصدام الحادة 
متجاهلــني تاريخ العيش املشــرك ومحطات 

التعايش املرشقة يف هذا التاريخ«.

5
ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ
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خــاصــنــا ــل  ــ ألج وتـــجـــّســـد   ...
الربوفسور االب 

يوسف مونس

{ امليالد لحظة تفجر 
الحضور االلهي {

اليونــاين  الفكــر  يف 
االنسان  االغريقي،  الهلليني 
كائــن مشــلوح وحيداً يف 
عن  غائب  واللــه،  الكــون 
االنسان  والكون.  االنســان 
مروك لقــدره ومصريه يف 
غربــة وكآبة ووحدة كيانية 

وجوديــة متجــذرة يف قعر الوجود والوجــدان والكيان 
االنساين. انها القدرية العمياء والعبثية الصامء القاسية، 
تقود وتدفع باالنســان والزمن والتاريخ. الكائن االنساين 

يعيش هذه القدرية العمياء الصامء دون رجاء.
وكان امليالد لحظة تفجر حضور الهي ملحبة االنســان 
والعناية به وخالصــه من املوت والخطيئة. امليالد قصة 

حب الله لالنسان، وعدم تركه لوحده يف وجوده.
بامليــالد تالقت االنربولوجيا االنســانية بالثيولوجيا 
االلهية ، حتى ان حب الله لالنسان دفعه ليموت من اجله 
عىل الصليب، ويبــذل ذاته حباً حتى املوت. موت الصليب 
من هنا. فان فرح امليالد ميتزج بفرح القيامة والخالص.

{ التجسد هو رس لقاء
الله باالنسان{

تجسد الله، هو رس لقاء الالهوت بالناسوت ،حيث بقيت 
الذات االلهية كاملة الصفات واالنســانية، حافظت عىل 
خصوصيتهــا دون ان تحرقها النار االلهية. هذا الالهوت 
الرائع للتجسد، حمله املوارنة يف كل تاريخهم وطقوسهم 
الالهويت  وحياتهم وفولكلورهم ومعتقداتهم وتفكريهم 
من رس التجســد، اي انهم مل يتبعوا املشــيئة الواحدة وال 
تبعــوا الطبيعة الواحدة، بل تبعوا ما علمه واعلنه املجمع 
الخلقيدوين، اي ان املســيح شــخص كامل، وله مشيئة 
كاملــة وطبيعة كاملة. وهو شــخص واحد كامل الذات 

والصفات، هذا هو املعنى الالهويت الحقيقي للعيد.

{ العيد له معنى اجتامعي ايضاً {
ال ينبغــي ان نكتفي باملظاهر الخارجية للعيد من رشب 
واكل ولبــاس وثياب جديــدة، بل واجب علينا نزع البغض 
والحقد من قلوبنا ومصالحة من نحن بعداء معهم. ويجب 
علينا ان نذهب ملســاعدة الفقــراء واملحتاجني واليتامى 
واالرامل، الن املسيح هو ساكن يف قلوبهم وحياتهم. ومن 
اعطــى فقريا او محتاجاً فقد اقرض الله. ومن تصالح مع 

اآلخر فقد شهد ان يسوع املحبة قد ولد حقاً يف قلبه. 

ــار وطــرابــلــس ــكـ ــة لــلــتــوافــق فـــي انـــتـــخـــابـــات إفـــتـــاء عـ ــّيـ ــنـ  مـــســـاع ســيــاســّيــة وديـ
ــان! ودريـ وكــرامــي  ميقاتي  »مــلــعــب«  فــي  والــحــســم  طــرابــلــس...  فــي  ُمرشحين  ثــاثــة 

 املناكفــــــات السياســــــّية ال تــــــؤّدي الــــــى انتخــــــاب رئيــــــس بــــــل الــــــى تغييــــــب الــــــدور املســــــيحي الفاعــــــل!!
ــــــّوات« ــــــار الوطنــــــي« و »الق ــــــوب التوافــــــق بيــــــن »التّي ال اتفــــــاق بيــــــن األحــــــزاب املســــــيحّية... املطل

دوليل بشعالين

رفضت األحزاب املسيحية دعوة رئيس مجلس النّواب 
نبيه بّري للحوار، عىل اعتبار أنّه من يجب أن يدعو اىل 
هذه الطاولة هو رئيس الجمهورية، حتى قام بّري بإلغاء 
مبادرته الحوارية. وكان سبق لرئيس الجمهورية العامد 
ميشال عون أن دعا قبل انتهاء واليته اىل طاولة حوار 
يف قــرص بعبدا، غري أّن قوى عــّدة رفضت تلبية هذه 
الدعــوة العتبارات مختلفة. ولكن قد تكون املرة األوىل 
التي يتفق فيها كاّلً من »التّيار الوطني الحّر« و«القوات 
اللبنانية« عىل موقف واحد تجاه رفض الحوار، ال سيام 
يف ظّل فرة الشــغور الرئايس القامئة منذ أول ترشين 
الثاين الجاري. ولكن ما هي البدائل التي قّدمتها األحزاب 
الرافضة للحــوار، ليك يُصار اىل التوافق عىل انتخاب 
الرئيس الجديد للجمهورية هذا الخميس الذي سيشهد 

جولة ثامنة من اإلنتخاب؟!
مصادر سياســية مطّلعة أكّــدت أن ال إتفاق حتى اآلن بني 
االحزاب املسيحية، ولو تحّقق ذلك، لكان بإمكانها اإلتيان باملرّشح 
الذي تتفق عىل انتخابه للرئاســة. فرئيس »حركة اإلستقالل« 
النائب ميشــال معّوض، عىل سبيل املثال، كان مُيكن أن يحظى 
بأصوات نّواب تكّتل »لبنان القوي« لو مل يُعلن نفســه كمرّشح 
تحّد ومواجهة، سيام وأنّه كان عضواً يف هذا التكّتل يف املجلس 
النيايب السابق وقّدم استقالته  من التكّتل ومن املجلس عىل أثر 
انتفاضة 17 ترشين األول 2019  لينضّم اىل صفوف املعارضة. 
غري أّن تصنيف نفســه كمرّشح »القّوات اللبنانية«، أعاده اىل 
املنظومة السياســية، وجعل »التّيار الوطني الحّر« غري مقتنع 
بانتخابه للرئاسة. وهذا يعني بأّن الحزبني املسيحيني األكربين 
ماضيان يف املناكفات السياسية، بدالً من التحاور والتوافق فيام 

بينهام عىل إسم الرئيس الجديد للجمهورية. 
وتقــول املصادر بــأّن التالقي بني تكتيل »لبنــان القوي« 
و«الجمهوريــة القوية«، ال مُيكن أن يحصل قريباً، رغم وجود 
تقارب فكري بني نّواب عّدة من كّل من الطرفني، ال ســيام وأّن 
كّل منهام يرى مواصفات الرئيس املقبل للجمهورية من وجهة 
نظره، ومن رؤيته املستقبلية للبنان التي تختلف عن نظرة اآلخر. 
وقد حاول البطريرك املاروين الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي 
جمع القيادات املســيحية يف بكريك للتحاور فيام بينها، غري 
أنّها رفضت كون ال قواســم مشركة يف وجهات نظرها، ليتّم 

اإلتفاق عليها.
يف الوقت نفسه، تجد املصادر نفسها أن ال يشء تغرّي، حتى 
يتمكّن أي رئيس جديد ســُينتخب من إيجــاد الحلول لألزمات 
اللبنانية بعصا ســحرية. فالعقد السيايس الجديد الذي نادت 
به فرنسا عىل لسان رئيسها إميانويل ماكرون مل يتحّقق، رغم 
محاولتــه إيجاد موافقة إقليميــة ودولية عىل هذا األمر. كام 
أّن مراهنــة الكثريين عىل أنّه فــور مغادرة الرئيس عون قرص 
بعبدا، ستتحّســن األمور يف البالد، وســينخفض سعر رصف 
الدوالر األمرييك، وكأّن الرئيس عون هو الذي تســّبب باإلنهيار 
اإلقتصادي واملايل، قد فشــلت أيضاً، إذ يستمّر سعر الدوالر يف 
اإلرتفاع، وتزداد األمور املعيشــية تعقيداً أكرث فأكرث مع تثبيت 
سعر الدوالر الجمريك عىل 15 ألف لرية لبنانية بدالً من 1500. 
وتتجــه جميع األزمات يف البالد اىل املزيد من اإلنهيار يف ظّل 
الشــغور الرئايس، ويف ظّل حكومــة ترصيف األعامل التي ال 

مُيكنها القيام سوى تسيري شؤون املواطنني باملعنى الضّيق.
مــن هنا، أشــارت املصادر اىل أّن اإلســتمرار يف املناكفات 
السياســية لن يــؤّدي اىل انتخاب رئيــس للجمهورية ال هذا 
الخميس، وال يف جلســات اإلنتخاب الالحقة، طاملا أّن التوافق 
غري قائم، وال أحد يســعى اىل التوّصــل إليه، وما دامت الدورة 
األوىل من كّل جلسة انتخاب تُقفل بعد تعطيل النصاب القانوين. 
وكان لفــت البطريرك الراعي اىل هذا األمر من روما، عندما قال 
يف عظته األحد املنرصم من كنيســة مار مارون أن »ان ال عرف 

مضاداً للدســتور، والدســتور مبادته 49 ينّص عن أّن 
الرئيس يُنتخب بثلثي األصوات يف الدورة األوىل، ويف 
الــدورة التالية وما يليها باألغلبية املطلقة )أي النصف 
زائداً واحداً(«، متسائالً:. »ملاذا إقفال الدورة األوىل بعد 
كّل اقــراع وتعطيل النصــاب يف الدورة التالية خالفا 
للــامدة 55 من النظام الداخيل للمجلس«؟ كام أشــار 
الراعي اىل أنّه »ال يســتطيع املجلس النيايب مواصلة 
التالعب والتأخري املتعمد يف انتخاب رئيس للدولة يؤّمن 
اســتمرارية الكيان واملحافظة عــىل النظام«، متهامً 
النــّواب مبحاولة محو الدور الفاعل املســيحي عامة 

واملاروين خاصة. 
 فاملطلوب أن تحافظ األحزاب املســيحية عىل الدور 
املسيحي الفاعل يف لبنان، عىل ما عّقبت املصادر، وال بّد 
لتأمني ذلك من أن يتوافق »التّيار الوطني الحّر« و«القّوات 
اللبنانية«. فــكّل يشء ممكن أن يحصل من أجل إنقاذ 
الوطن، وإحياء »إتفاق معراب« يصبح رضورة عندما تتجه األمور 
نحو تغييب الدور املسيحي ألشهر عّدة، وملا بعد رأس السنة املقبل. 
فمع صعوبة ترشيح كّل من رئيس »التيار الوطني« النائب جربان 
باسيل، ورئيس »القّوات« سمري جعجع للرئاسة، كّل ألسباب عّدة، 
ال بّد من أن يتفق اإلثنان عىل إسم املرّشح املقبول من قبل الشعب 
اللبناين عموماً، ومن قبل املسيحيني خصوصاً للرئاسة، ومن غري 
املقبول ترك القرار للكتل النيابية األخرى املعنية بانتخاب كّل من 

رئيس الحكومة ورئيس مجلس النّواب.
ورأت املصــادر عينها بأّن البطريــرك الراعي يف حال طالت 
املناكفات السياســية، سيدعو القيادات ال سيام املسيحية منها 
اىل تحّمل مســؤوليتها تجاه الشعب اللبناين، والتوافق من أجل 
تســمية رئيس للجمهورية. فالبالد ال مُيكن أن تستمر مع كّل 
األزمــات التي تعصف بها مــن دون رئيس، ومن دون حكومة 
فاعلة وذات صالحيات كاملة، ألّن الشعب مل يعد يحتمل املزيد 
من اإلنهيار ومن التبعات امللقاة عىل كاهله، وال من يســأل أو 

يعمل لحّل هذه األزمات للتخفيف عنه بعض اليشء. 
أّما الســعي للجمع بني الحزبني املسيحيني األكربين، فيجب 
أن يحصــل عن طريق طرف ثالث بهدف إنقاذ لبنان، وعدم تركه 
ملصــريه املجهول، الذي إذا طال كثرياً ســيؤثّر حتامً عىل كيانه 
وهويته ودميوغرافيته. وهذا ما ال مُيكن أن توافق عليه القيادات 
املســيحية إذا كانت تهّمها مصلحة لبنــان أوالً قبل مصالحها 

الشخصية.

عيل ضاحي

تشكل دعوة رئيس املركز اإلسالمي للدراسات 
واإلعالم القايض الشيخ خلدون عرميط، واملقرب 
من دار الفتوى منذ املفتي حسن خالد اىل املفتي 
عبــد اللطيف دريان ، واملقــرب ايضا من »تيار 
املســتقبل« والسعودية، للتوافق حول انتخابات 
افتــاء عكار، اال للداللة عىل اهمية عدم الذهاب 
اىل صدام  قد يتطور اىل امني وعشائري ، نظراً 

لركيبة عكار واقضيتها العشــائرية والعائلية.
وتؤكد اوســاط علامئية واسعة االطالع عىل 
ملــف انتخابات االفتــاء ودار الفتوى، ان دعوة 
عرميط تأيت بعد انحصار املعركة االنتخابية يف 
عكار بني املفتي الحايل الشيخ القايض زيد بكار 
زكريا والشــيخ اســامة الرفاعي، بعد انسحاب 
القايض الشــيخ مالك جديدة ملصلحة اســامة 

الرفاعي ووضع اصواته يف عهدة االخري.
وتقول االوســاط ان التوجه هو لدعم مســاعي التوافق، 
وانسحاب احد املرشحني ملصلحة اآلخر، بينام يدفع »وسطاء 
خري« يف اتجاه انســحاب اســامة الرفاعي ملصلحة زكريا، 
عىل اعتبار ان الســن ال تسمح بأن يكون زكريا قايض رشع 
مرة اخرى، فيكــون منصب االفتاء »ترضية« له قبل إحالته 
عــىل التقاعد، بينام املســتقبل مفتوح امام الرفاعي، ومعه 

التقاعد. السن قبل  مساحة من 
وتشــري االوساط اىل ان املفتى الشيخ عبد اللطيف دريان 
يدعم مســاعي التوافق، ولكن من دون تدخله مع اي مرشح 
او الطلــب من احدهام االنســحاب لآلخــر، وهو ال يريد ان 

»يحســب عليه« انه عطــل االنتخابــات بالضغط ومنعها 
ملصلحــة التوافق، فهو مع ان تجري االمور عىل »طبيعتها«، 

ولريبح من يربح!    
يف املقابل، تتخذ انتخابات طرابلس بدورها بعداً سياســياً 
ودينياً حامياً، مع دخول »تيار املستقبل« وامينه العام احمد 
الحريــري عىل خط االنتخابات ايضاً، لتصبح االنتخابات يف 
املدينة محصورة باربع جهات: املفتي دريان والرئيس املكلف 
نجيب ميقايت والنائب فيصل كرامي واحمد الحريري و«تيار 

املستقبل«.
وتكشف االوساط نفسها  ان بعد عودة كرامي اىل الربملان، 
اكتســبت انتخابات االفتاء نكهــة جديدة لقدرة كرامي عىل 

»املونــة« عىل 28 صوتاً يف الهيئة الناخبة من اصل 
138 ، ويدعم كرامي الشيخ سمري كامل الدين، بينام 
يدعم ميقايت الشــيخ بالل بارودي، يف حني يحوز 
الشــيخ محمد إمام  دعم املفتي دريان، اما املرشح 
الشــيخ مظهر الحموي فيلقب يف االوساط الدينية 
مبرشــح »االطالل«، فهو مرشح السفري السعودي 
االســبق عبــد العزيز الخوجة، وهــو كان تاريخياً 
مدعوماً من الســعودية والشيخ الراحل املفتي طه 

الصابونجي.
وتقول االوساط ان كرامي وخالل زيارته للمفتي 
دريان امــس، وضع اصواته الـ28 يف عهدة املفتي 
دريان اذا دعم التوافق، وبالتايل يتعزز وضع املرشح 
محمد إمام، وهو االكرث »حظوظاً« بني املرشــحني 
الثالثــة اآلخرين، يف حال حصــل تقاطع او توافق 
عليه لكونه امني الفتوى يف طرابلس وتوىل االفتاء 
ملرتــني باالنابة، وهو حاليا مفت بالوكالة لطرابلس 

والشامل وعىل عالقة جيدة بكل االطراف.
يف املقابل، لن يتواىن ميقايت عن دعم إمام يف حال بقي 
يف املعركــة، خصوصاً ان ميقايت لن »يزعل« دريان او »تيار 
املســتقبل«، وال يريد ان يدخل يف معركة سياسية او دينية 
مع احد، وبالتايل عندما »تحني الســاعة« يطلب من بارودي 
االنســحاب يف حال حصــل التوافق.اما احمــد الحريري، 
فتقول االوســاط ان تدخله لدعم كامل الدين مرشح كرامي 
ايضاً مســتجد، ومل يعرف اذا كان مدفوعاً من الرئيس سعد 
الحريري و«تيار املستقبل«، ام انه »دعم فردي وشخيص« ، 
خصوصاً ان لـ »تيار املستقبل« 18 صوتاً من الهيئة الناخبة 

يف طرابلس. 

فضل الله يلقي كلمته خالل الندوة

 فضل الله في ندوة »اللقاء اإلقليمي للحوار اإلسامي – املسيحي«:
من يتزّعمون الواقع الطائفي ال يعيشون روحّية الدين وأخاقّياته

لقـــــــــــــــاءات واجتماعـــــــــــــــات نقيـــــــــــــــب املحاميـــــــــــــــن
املحامني  نقيب  لبى 
نــارض  بــريوت  يف 
كسبار وأعضاء مجلس 
النقابــة ســعد الدين 
الخطيب وإييل بازريل 
مرتينــوس  وعــامد 
وفادي املرصي ووجيه 
يونس  وميسم  مسعد 
وجورج يزبك واملحامي 
ادوار طيــون، دعــوة 
النائب املحامي ميشال 
رينيه معوض إىل لقاء 
يف دارته يف الحازمية. 

وجــرى البحث يف الوضع اللبناين، وما يجري 
عــىل صعيد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، 
كــام تم التــداول يف الخلل املايل الحاصل يف 
املوازنة وانعكاساته الخطرة، وشوائب خطة 

التعايف.
وقدم النقيب كســبار للنائب معوض كتاب 

اليوبيل املئوي لنقابة املحامني.
ويف دار النقابة، استقبل كسبار عدداً كبرياً 
من املهنئني ملناسبة انتخاب أربعة أعضاء يف 
مجلس النقابة. كام استقبل املحاميني رشبل 
عويضة وكريستال يعقوب ويف حضور عضو 
مجلس النقابة فادي املرصي، وقدما له كتاب 
»الدليل العميل للمحاكــامت الصورية... من 

املذكرة الكتابية إىل املرافعة الشفهية«.
من جهته، أبلغ عضو مجلس النقابة السابق 
املحامــي اســكندر الياس النقيــب عن نيته 
بالرّشح ملنصب نقيب. كام قدم له كتاباً يطلب 
فيه إعفاءه مــن منصبه كرئيس غرفة لهيئة 

تأديبية وذلك بسبب ترشّحه ملنصب نقيب.
كام حارض النقيب كســبار أمام خمسني 
محاميــاً عراقياً ويف حضور رئيســة لجنة 
العالقــات العربيــة والعالقة مــع اتحاد 
املحامني العرب ونقابات وجمعيات املحامني 
العربيــة يف نقابــة املحامــني يف بريوت 
املحامية سهى األســعد حول قانون تنظيم 
مهنــة املحامــاة والنظــام الداخيل وآداب 
املحامــني، بعد أن اتصلت نقيبة املحامني يف 
العراق أحالم الالمي وطلبت استقبالهم يف 
بيــت املحامي. علامً بأنهم ســوف يتابعون 
محــارضة حول العقود الدولية يوم الثالثاء 
يف الطابــق األول من بيــت املحامي يلقيها 
املحامــي الدكتور ربيع منذر. وتوزع عليهم 

املشاركة. شهادات 
واستقبل الربوفسور نجيب الحاج شاهني، 
رئيس مركز التحكيم يف نقابة املحامني، وجرى 
البحث يف السبل اآليلة إىل تطويره وانطالقه 

بقوة. 

ــام  ــيـ ــقـ ــلـ لـ  : املـــــنـــــى  أبــــــــي 
ــة مــســؤولــة ــاذيّـ ــقـ بـــخـــطـــوات إنـ

لفت شــيخ العقل لطائفة املوحدين الدروز الشيخ سامي ايب 
املنى إىل »خطورة استمرار املسار الحاصل يف رئاسة الجمهورية 
حيال التحذيرات التي نســمعها يف حالة إطالة أمد الفراغ، األمر 
الذي يضاعف من قلق اللبنانيني يف ظل الواقع املرير الذي يعيشونه 
عىل مختلف املستويات االقتصادية واالجتامعية والصحية ويزيد 

من هواجسهم الحياتية ويهدد االستقرار العام. 
وإذ إســتعجل ايب املنى يف ترصيــح »انتخاب رئيس توافقي 
للجمهورية وتشكيل حكومة إصالحية«، حث »املسؤولني عىل 
القيام بخطوات إنقاذية مسؤولة تتالءم مع دقة املرحلة وتتيح 
للوطن النهوض من كبوته، وتجاوز القضايا األساسية التي يغرق 

بها«. 

ــه عـــــــرض األوضـــــــــاع ــ ــلـ ــ حـــــــزب الـ
فــي عين الــحــلــوة مــع لــجــان األحــيــاء

إستقبل مسؤول قطاع صيدا يف حزب الله الشيخ زيد ضاهر، 
وفدا موســعا من لجان األحياء والقواطع يف داخل مخيم عني 
الحلوة، يف مركز الحزب يف صيدا، يف  حضور مسؤول شعبة 

عني الحلوة عيل الزينو.
ووفق بيان للحزب فقد شكر الوفد » لقيادة حزب الله جهودها 
يف مساعدة ابناء املخيامت  اجتامعيا وصحيا«، متمنيا »العمل 
بشــكل دائم للوقوف اىل جانب أهلنا يف تلك الظروف الصعبة 

التي متر بها البالد«.
وتوقــف اللقاء«أمام الراجع الكبــري يف تقدميات وكالة 
»األونــروا« التي أدت اىل تداعيات اجتامعية بســبب تقليص 

الخدمات صحيا واجتامعيا وتربويا.
كــام ناقــش املجتمعون ملف صيانــة الكهرباء يف أحياء 
املخيــم وتأمني الكهرباء ملحطات ضــخ املياه. وتوافقوا عىل 
تفعيــل التواصل لتنظيم العمل االجتامعي وخدمة الناس، كام 
حيوا »الشعب الفلسطيني املقاوم داخل فلسطني املحتلة الذي 
يسطر املالحم والبطوالت يوميا يف وجه اإلحتالل اإلرسائييل 

وغطرسته«.

ـــن مـــع فلســـطين اليـــوم العاملـــي للتضام
تدعو مجلة »تحوالت« واللجنة الدولية للتضامن مع االرسى 
يف سجون االحتالل، للقاء مبناسبة اليوم العاملي للتضامن مع 
فلسطني واملطابق مع الذكرى الخامسة والسبعني لصدور قرار 

تقسيم فلسطني 1947/11/29.
ويتخلل اللقاء:

ـ محارضة للباحث حســن حامده بعنوان »تقسيم فلسطني 
ودور الصهيونية العربية بني الحارض واملايض«

ـ مداخلة من الجوالن العريب السوري املحتل لالسري املحرر 
صدقي سليامن املقت.

ـ مداخلة من دمشق لالب الياس زحالوي.
ـ مداخلة من فلسطني املحتلة ألليف صباغ.

ـ مداخلة من بريوت لغادة عبدالله اليايف.
ـ مداخلة للفلسطينية رند وهبة.

وتقدم اللقاء الكاتبة ثريا عايص، وذلك يف 29 ترشين الثاين 
2022، الســاعة الخامسة مساء، يف بريوتـ  نزلة الساروال، 

قاعة املحارضات يف مبنى صحيفة السفري ـ طابق اريض.
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مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات

الثلثاء 29 ترشين الثاين 2022

ــراب!!! ــ ــراب والـــال إضـ ــ ــدارس الــرســمــّيــة بــيــن اإلضـ ــ املـ
غنوة الصايغ

ما زالت روابــط التعليم الرســمي تتأرجح بني 
إعالن االرضاب أو االنتظار، يف حني أن األســاتذة 
يعانون األمرين جراء تــدين قيمة رواتبهم، وعدم 
قدرتهم عىل الوصول اىل مدارسهم، مع العلم أنهم 

مل يتقاضوا حتى بدالت النقل. 
رواتب عىل قيمة 1500 ل.ل. يف حني أن ســعر 
رصف الدوالر وصل اىل حــدود األربعني ألف لرية. 
راتب األستاذ ال يتعدى السبعني دوالرا. فكيف لهم أن 
يستمروا يف هذه الظروف؟ الراتب برمته ال يكفيهم 
لتعبئة سياراتهم بالوقود. مل نتكلم بعد عن اليجارات 
واألقســاط والطعام والطبابة والرضائب واشرتاك 
املولد لتأمني الكهرباء وغريها من متطلبات الحياة 
األساسية؟ فإىل متى سيستمر هذا الذل لألساتذة 

واملعلمني؟؟ 
أصدرت »رابطة التعليم األســايس« بيانا أعلنت 
فيه عن الســاح بالتغيب القرسي لبعض األساتذة 
يف حــال تعذر الوصــول اىل املــدارس مع إعطاء 
العلم مســبقا اىل إدارة املدرسة للتمكن من تعديل 

الربامج«.
و يف هذا الســياق، صدرت اعرتاضات كبرية من 
األســاتذة داخل الرابطة يشجبون فبها هذا القرار 
وطريقــة التعاطي الغري مســؤولة يف مســألة 
يا اســاتذة   « تحصيل حقوق األســاتذة. فقالوا: 
الثانوي كنتــم انتم البادئــني يف إعالن االرضاب 
التحذيري وســبقكم لذلك رابطة التعليم األسايس 
مع قرار مريض مهزوز هزل ال يعرف موقفا رصيحا 
من االرضاب، فكان اعالنا مرافقا لكلمة قرسي ملن 
مل يستطع الوصول اما االرضاب الشامل فقد اتخذه 
بعض مدراء املدارس الرســمية الذين يعانون فعال 
مــن قراراتكم املقّنعة بالــرىض والرضوخ ، ايتها 
الرابطة امــا اعالن االرضاب الشــامل بكل أنحاء 
لبنان واما هدف اإلرضاب ســيكون فاشال ،إما ان 
يعلن تكاتف الروابط وإما أن تعلنوا اســتقاالتكم 
وتظهروا حقــا انتاءاتكــم، فجميعنا يف مركب 
واحد ال يحتمــل الغرق اكرث، إما التضامن  من الغد 
وإما عىل حقوقنا الســالم. عىل الروابط اسايس 
وثانوي ان يتحدوا معا ويعلنوا االرضاب ابتداء من 
الغد ، القوة والضغط دامئــا باالتحاد ام الرشذمة 

فال يعّقب عليها«.
هذا وكان  مديرو ومعلمو املدارس الرســمية يف 
صيــدا، قد أعلنوا التعطيل قرساً يــوم االثنني، عدم 
الحضور إىل املدارس، بســبب الظروف االقتصادية 
الصعبــة التي ميّر بهــا املعلمون. ومــن املدارس 
امللتزمة باإلرضاب غدا يف صيدا: اإلصالح املتوسطة 
الرســمية املختلطة ، اإلصــالح الثانية املختلطة 
الرسمية، صيدا املتوسطة الرسمية املختلطة، صيدا 

االبتدائية الرسمية، الُعانّية النموذجّية الرسمية، 
متوسطة الشــهيد معروف سعد الرسمية، املربية 
أنجليك صليبا الرســمية، صيدا اللبنانية الكويتية 
الرســمية، عني الحلوة االبتدائية الرســمية، عربا 
املتوسطة الرســمية،  املية ومية الرسمية وحارة 

صيدا الرسمية.
فهل سيعمم هذا املشهد عىل املدارس والثانويات 
الرســمية عىل األرايض اللبنانية كافة؟ أم ستبقى 

الروابط مستمرة يف نهج املاطلة؟
أما بالنســبة اىل املتعاقدين، وبحســب مصادر 
من أوساط األســاتذة،  فلقد عقدت لجنة األساتذة 
الرســمي  التعليم املهني والتقني  املتعاقديــن يف 
يف لبنان، إجتاعاً عــرب تطبيق »زووم«، وتداولت 
املتعاقدين،  املتعلقة باألســاتذة  الراهنة  باألوضاع 
خاصة عىل مشارف بداية شهر كانون األول املوعد 
املفرتض لبدء تحويل املســتحقات اىل حســابات 

األساتذة يف املصارف.
 أثنــت اللجنة عــىل التضحيات الجســام التي 
يقدمها األســاتذة املتعاقدون والعودة اىل التعليم 
هــذا العام دون قبــض أي من املســتحقات منذ 
ما يقــارب العامني، وأكدت عــىل رضورة: »دفع 
بدل الســاعات املنفذة، وبــدل املراقبة والتصحيح 
2022 وســحبهم من   /2021 الدرايس  العام  عن 
الحوافز  ودفع  صريفة،  منصة  بحســب  املصارف 
املقدمة مــن الجهات املانحة املتبقية عن شــهر 
حزيران املايض، باإلضافــة اىل 35% املتبقية عن 

العام الدرايس 2021/2020«.
كا وتؤكد اللجنة عىل املطالبة مبا ييل:

1- إصدار مرسوم واضح يحدد قيمة أجر الساعة 
الجديد عن العام الــدرايس الحايل، مع األخذ بعني 
لناحية  والتقني  املهني  التعليم  خصوصية  اإلعتبار 

الدرجات والفئات )مدريس ومعهدي(.
2- املبارشة بدفع الحوافــز التي وعد بها معايل 
وزير الرتبية مع انطالقــة العام الدرايس، خاصة 

وأننا قد انهينا شهرين من التعليم.
3- العمل عىل القبض الفصيل.

4- دفع بدل النقل عن كل يوم تعليم فعيل.
5- تأمــني مادة املــازوت للتدفئــة يف املدارس 
واملعاهد الرسمية، بحسب وعد معايل وزير الرتبية 

يف مطلع العام الدرايس الحايل.
6- رفع سقف السحوبات يف املصارف.

املســتحقات قبل  املعنيني بدفع  اللجنة  وطالبت 
التوقف القرسي  الحايل، وأكدت عىل  الشهر  نهاية 
عن الحضور إىل املدارس واملعاهد الرســمية إبتداًء 
من نهار األثنني القــادم املوافق يف 5 كانون األول 

2022 يف حال عدم اإليفاء بالوعود.
وأشــارت اللجنة اىل أنها ســتبقي اجتاعاتها 

مفتوحة التخاء القرار املناسب وفقا للمعطيات. 

املوروثات التربويّة يتّم إســــــقاطها على األبنــــــاء ... »كالنقش في الحجر«
ريان الينطاين

تشكل البيئة املحيطة بالطفل تأثريا 
كبريا ومبــارشا يف تكوين معتقداته، 
تطلعاته، طموحه، ســلوكه، معايريه، 
وهواجسه...  الداخيل  وسالمه  رضاه 
إذ ان الكالم والســلوك املجتمعي الذي 
تعتمــده البيئــة التي يــرتىب فيها، 
األســاس  وحجر  األوىل  اللبنة  تكون 
األول الــذي تبنى من خاللــه افكاره 
عاداته  وتؤثر يف  لتتجذر  وشخصيته، 
وادائه من جهة وعىل صحته النفسية 
التي يقارب من خاللها ما يعرتضه من 

جهة أخرى. 

{ الكالم السلبي {
اول املؤثريــن بالطفل هم والديه، وأهــل الوالدين أحيانا. فالطفل من 
اللحظة االوىل التي يبدأ فيها باالكتشاف، يتلقى كل ما يسمعه ويشاهده، 
يسجله، يعتاد عليه، يعتربه قاعدة ومن ثم يتاهى به ليتبعه. فرتى أنه 
غالبا ما يعيد اســتخدام الجمل والتعابري والسلوكيات نفسها التي يقوم 
بها أهله، ويسقطها عىل مواقف مشابهة، ويبني من خاللها صورة عن 
مالمح ذاته، ويربطها باملخــاوف أو الفرح أو التأمل أو الخوف.... وذلك 

بحسب ما وصلت إليه يف محتواها الذي قدمه األهل.
مثال: قد تكون األم من املتأففني عىل الدوام وتســتخدم دوما » شــو 
هالحياة، ما عم ارتاح، كل الحياة ما إلها لزوم، لو بقدر اختفي وفل عىل 

مطرح ما يعرفني فيه حدن....«
أو الوالد »بيكفي ضجة، وال حرف بقى بقدر اسمع، الكل يسكت، هي 

الحياة هيك، نفد وخلصنا...«
 يتبــادر إىل ذهن الكل أن هذا النموذج من الكالم طبيعي، وقد يندر أن 
يكون ولو فرد واحد مل يقله ولو ملرة. وهذا صحيح، ولكن املشــكلة هي 
يف طغيان هذا النوع من الحديث ليكون االعتياد اليومي املستمر. فينتج 
عنه، كا تثبت الحاالت املعاينة، أطفاال يستخدمون نفس النظرة. للحياة 

ونفس التعابري، فيتأففون عىل الدوام، ويعيدون نفس املصطلحات.
الالفت يف األمر هنا، أن ردة فعــل األهل واملقربني تكون من التلقائية 
والســذاجة يف أحيان كثرية، لتكرس هذا التاهي بشكل اكرب.  فيعجب 
االهل عادة بتقليد الطفل لهم، فيضحكون، ويطلبون منه إعادة الســلوك 
نفسه أمامهم وأمام أصدقائهم ملا ميثله من منوذج محبب يبعث الضحك 
يف قلوبهم. فيقوم الطفل بالتقليد ويستمر لتصبح عادة ترصفه وسلوكه. 
هذا يف حد ذاته ســم يتجرعه االطفال دون وعي، وكأمنا تقوم بوضع 
وردتك البيضــاء يف كاس ماء أضفت إليه من ألونك، فتتلون وريقات الود 
بلونك، وقد تنصبغ لتتاهى مع اللون كليا بحسب كثافة االضافات، غري أن 

هذه العملية ال تحتمل عكسها، فا رُشَِب وترسب لن يُلَفظ بسهولة أبدا.

{ التناقض {
قد ال يتنبه االهل ملا فعلوه، اال بعد مرور وقت قد نسميه باملتأخر. فمثال 
عندما  يصل الطفل لصفوف عليا تتطلب مجهودا ودرســا يبادر ليقول » 
ما إيل خلق، شــو هالحياة، ما عم إرتاح، شــو إلو قيمة الدرس، ما الها 
عازة...« فيعيد نفس املقاربة التي ترشبها يف معالجته البسط او اعقد 

أمور حياته. اي أنه يكون جاهزا بسلبية، 
وسلفا ليتعاطى مع أي حدث يقابله.

وما يكرس التناقض هو ســعي األهل 
حينها  ليطلبوا منه أن يكون إيجابيا يف 
الطفل  فيناقشــهم  اموره،  مع  تعاطيه 
بقناعاته التي ترشبها منهم يف البداية، 
واملعتاد،  الصحيح  األساس  يعدها  والتي 
ويصل لحــد اتهامهــم بالتنظري مرات 

كثرية.
االيجابيــة يف الصغــر كالنقش يف 

الحجر
تؤدي  معاكســة،  ونتائج  بفــوارق 
فاعال  بــل  ممتــازا،  دورا  اإليجابيــة 
وايجابيا. فان التنظيم الذي ميثله سلوك 

االهل أمام األطفال يحتذى مثلا تحتذى  الفوىض حينا تنوجد.
والتنظيم هو مكون تتاهي فيه القناعة والسهولة والسعادة يف آن، 
واألهم أنه مكون ال يقربه الهم او تكريس االستحاالت، بل يسكنه األمل 
والثقة يف الوصول إىل األهداف أو حتــى القيام بامور الحياةا ليومية. 

والتنظيم هذا هو فعل يرافقه سلوك ويدعمه مزاج فيكون مقنعا.
»ما مشكلة كلو بيصري املهم نحنا مناح، بدنا ننام بكري لنقوم بنشاط 
الشمس، ايا تعب بس شــوف عيونكم مبسوطة وين بيبقى تعب، نحنا 
لبعض بســند عليكم وبتســندوا عليي، قدي رائع إنو ننجز سوا الشغل 
والدرس والتحضري ألن هيك منحيا سوا، ما تخاف من بكرا نحنا محرضين 

وأقوى، أنا معك ما يف يش بيهم؟«...
وغريهــا وغريها من التعابري التي تحتوي عــىل توكيدات وتحفيزات 
ميتصها عقل طفلك بسالســة كا الســلبيات ويقوم باسقاطها عىل 

واقعه  وتعاطيه.
أجمل ما تقدم به هذه االيجابيات، هي ابتســامة واثقة، وخزم واثق 
كذلــك. فالرصامة يف الرتبية مطلوبة، غري أنها حينا ترشح أســباب 

السلوك تكون فعالة بأنها تجاه السلوك نفسه لتحقيق النمو والنضوج.

 { ما ُحمل من االهل..
وما يتم إسقاطه عىل االبناء {

االهل تربوا عىل معــارف وقيم معينة، ورشبوا ســلوكيات تلقائية 
شكلتهم. نبذوا بعضها حني بلغوا من الوعي ما يكفي، وحّملوا يف احيان 
كثرية أهلهم وزر ما زرعوه داخلهم من عادات مل تخدمهم مرات كثرية، بل 
أوجعتهم يف معظم األحيان. واملفارقة أنه رغم علمهم بها ووعيهم لها، 
يحاولون التملص من اعتادها باســتحالة أحيانا وصعوبة احيانا آخر، 
يف رصاع بني ما اعتادوه وبني مــا يريدون تغيريه، ويدفعون خالل هذا 

التحول من اعصابهم ونفوسهم.
القيمة االنســانية، واالعتداد النفيس، وحب الذات بعيدا عن االنانية، 
وتقدير الذات، عــدم تغليب ارضاء الغري واهــال النفس، والصدق مع 
االحساس الداخيل.... كل هذه القيم تشكل مناعة يف غاية الروعة تنتج 
جيال ســليا من الداخل، قويا من الداخل، سعيدا من الداخل، فيتمكن ان 

يخوض بخر الحياة سباحة وتجذيفا وغوصا بيقني وشغف.
حينا تريد ان تنجب، عليك أن تعي انك تشكل مبلزم افكارك ومطرقة 
ســلوكك منحوتتك التي تقارع الدنيا بجاليتهــا وال تكرسها ريح، او 

تنكرس عند أول هطل ومطر. 

االرتجــــــاع املريئــــــي عنــــــد األطفال...
حالة غير خطرة لكن تســــــتوجب االنتباه !

يظّن البعض أن االرتجاع املريئي ال 
مألوف  عارض  فهو  األطفال،  يصيب 
لدى البالغــني أكرث. إاّل أّن هذه مزاعم 
خاطئــة، فاألطفال وخاصة الصغار 
اإلرتجاع  مــن  يعانون  منهــم  جداً 
آالماً  يســبب  والذي  املزعج،  املريئي 

وشعوراً بعدم االرتياح.
املريئــي هو عودة  اإلرتجــاع  إّن 
»حمــض  الحمــي  الســائل 
الهيدروكلوريــك« املوجود يف املعدة 
إىل املريء، خاصة أن هناك ما يشبه 
الصام يف الجزء األسفل من املريء 
عند اتصالــه مع املعدة، مينع وصول 
هذا الســائل إىل املريء الذي يسبب 

وجوده شعورا بآالم حادة.
متى يجب اللجوء إىل الطبيب؟

 بحســب األخصــايئ يف طــب 
إن  نيكــوال عطية،  الدكتور  األطفال 
االرتجاع املريئــي عاّمًة ليس بحالة 
مرضيــة خطــرة، إاّل يف حال بروز 
أعراض مؤملة وصعبة، وعندئذ يتحّتم 
عىل األهل اللجوء إىل طبيب األطفال، 

وأبرز االعراض:
- عدم زيادة الوزن بشكل طبيعي

- تكرار السعال وبشكل مستمر
- تكرار التقيؤ

- رفض االكل او صعوبة االكل
- البكاء عند االكل

- أمل يف البطن
- نفخة بالبطن

التي تكون  الحــادة  الحاالت  ويف 
فيها قرح باملعدة ميكن أن يظهر دم 
يف الرباز، ويعــاين الطفل من عدم 
ارتيــاح وقلق بعد إطعامــه نتيجة 

لآلالم.

{ ماذا عن األسباب؟ {
االرتجاع  أن  إىل  عطيــة  ولفــت 
املريئــي يحدث لــدى األطفال الذين 
ترتاوح أعارهم بني شــهرين وستة 
أشــهر، وعند بلوغهم عامهم األول، 
ويبدأ  املريئي  االرتجاع  أعراض  تخّف 

األطفال بالتحّسن تدريجياً.

هــذا وتختلف أعــراض االرتجاع 
املريئي بشــكل كبري بــني األطفال 
وترتاوح يف شّدتها تبعاً للعمر، إليكم 

أسبابها:
املبطنة  العضالت  منو  يف  تأخر   -
للصامات والتي تساعدها يف القيام 
مرحلة  ويف  الرضع  لدى  بوظيفتها، 

الطفولة املبكرة.
- العامل الورايث.

- والدة الطفل بتشــّوه خلقي مثل 
يؤدي  أن  ميكن  الذي  الدماغي  الشلل 
إىل خلل عصبــي يؤثر يف العضالت 

القابضة.
- بعض األدوية ميكن أن تســبب 
الزيــادة الحمضيــة واالرتجاع مثل 
األدويــة املســكنة التي تلــدأ إليها 

األمهات يف حال مرض أطفالهم.
- تعرض الطفل باستمرار للتدخني 

السلبي.
- اســتلقاء الطفــل يف وضعية 

مسطحة معظم الوقت.
الغذايئ  النظام  معظــم  احتواء   -

عىل سوائل.
وحول عــالج الطفل من اإلرتجاع 
املريئي، فأشار األخصايئ إىل أنّه يف 
بادئ األمر يجــب تغيري منط  حياة 
الطفــل وتغيري منــط غذائه، وها 
مع  التعامل  طريقة  يحددان  عامالن 
االرتجاع لدى األطفال ويشمالن مثال 
تخفيف املأكــوالت واملرشوبات التي 
تحتوي عــىل األحاض مثل عصائر 
الربتقــال أو الليمون. ويف حال  كان 
الطفل اكرب ســناً ينصــح باطعامه 
وجبــات كثرية و لكــن صغرية بدل 
اطعامــه وجبات قليلــة و بكميات 
التي  االكل  انواع  من  والتقليل  كبرية، 
يالحظ أنها تجعل االرتداد اكرث سوءا.

هذا وشدد عطية عىل رضورة رفع 
رسير الطفــل عند وقت النوم، فعىل 
الطفل  تنويم  أن تحرص عــىل   األم 
إىل فراٍش صلٍب  عىل ظهره، مستنداً 
بقياس مناسٍب للرسير، ومن دون أي 

غطاء عىل وجهه ورأسه. 

ــــد« ــــادات الســــابقة بشــــأن قــــدرة الكوليســــترول »الجّي ــــدة تتحــــّدى اإلعتق دراســــة جدي
الكوليســرتول  تقديم  يتــم  ما  غالبا 
»الجيــد« عىل أنه مفيــد لصحة القلب 
تقول  ذلــك،  ومع  الدموية.  واألوعيــة 
دراســة حديثة إن هذا قد يرتبط بالعرق، 
دون العثور عىل رابط ســببي. وأظهرت 
الدراســة أن الكوليسرتول »الجيد« قد ال 
اإلصابة  بخطر  التنبــؤ  يف  فعاال  يكون 
بأمراض القلب والحاية منها، كا كان 
يعتقد ســابقا، لدى البالغني من خلفيات 

عرقية وإثنية مختلفة.
وتشري الدراسة، التي نرُشت يف مجلة 
American College of Cardiology، إىل 
الربوتني  من  املنخفضة  املســتويات  أن 
املسمى   ،)HDL( الكثافة  العايل  الدهني 
بزيادة  ارتبط  »الجيد«،  بالكوليســرتول 
مخاطر اإلصابــة بالنوبات القلبية لدى 
البالغــني البيض فقط، وليس الســود. 

ووجدت الدراســة أن املســتويات األعىل من الربوتني 
الدهني العايل الكثافة مل تكن واقية ألي من املجموعتني 

العرقيتني.
وقال العلــاء، مبن فيهم أولئــك املنتون إىل جامعة 
أوريغون للصحة والعلوم، يف بيان، إن الدراسات السابقة 
لتشكيل التصورات حول مستويات الكوليسرتول »الجيد« 
وصحة القلب، أجريت يف ســبعينيات القرن املايض من 

خالل البحث يف بيانات املشاركني من البالغني البيض.
ويف الدراسة الجديدة، راجع الباحثون بيانات 23901 
بالغا أمريكيا شــاركوا يف دراسة أســباب االختالفات 
الجغرافيــة والعرقية يف دراســة الســكتة الدماغية 
)REGARDS(. والتحق املشاركون بالدراسة بني 2003-

2007، وتم تحليل البيانــات التي جمعت طوال فرتة 10 
إىل 11 عاما.

ومن خالل هذه البيانات، ميكن للعلاء تقييم كيفية 
البالغني السود  تداخل مســتويات الكوليســرتول لدى 
والبيض يف منتصف العمر مــن غري املصابني بأمراض 
القلب، والذين عاشــوا يف جميع أنحاء الواليات املتحدة 

مع األحداث القلبية الوعائية املستقبلية.
وقالت كبرية مؤلفي الدراســة ناتــايل بامري: »كان 
الهدف فهم هذا الرابط الراســخ الــذي يصف الربوتني 
الدهني العايل الكثافة )HDL( بأنه الكوليسرتول املفيد، 

وما إذا كان هذا صحيحا لجميع األعراق.
وخالل فرتة الدراســة، تعرض 664 بالغا أسود و951 
بالغا أبيض، ألزمــة قلبية أو وفــاة مرتبطة بالنوبات 

القلبية.
زيادة مستويات  مع  للمشاركني  وكان 
الكثافة  املنخفــض  الدهنــي  الربوتني 
)LDL(، أو الكوليسرتول »الضار«، زيادة 
بأمراض  اإلصابة  مخاطر  يف  متواضعة 
القلب، مبا يتاىش مع نتائج الدراســة 

السابقة.
ولكن وجد أن مســتويات كوليسرتول 
 )HDL( الكثافة  العايل  الدهني  الربوتني 
تنبأت فقــط بزيادة مخاطــر اإلصابة 
بأمــراض القلــب واألوعيــة الدموية 

للبالغني البيض.
وأشارت الدراسة إىل أن الكميات األعىل 
من الكوليســرتول »الجيد« قــد ال توفر 
فوائد للقلب واألوعيــة الدموية ألي من 

املجموعتني أيضا.
وقالــت الدكتورة بامي: »مــا آمل أن 
يثبته هذا النوع من األبحاث هو الحاجة إىل إعادة النظر 
القلب واألوعية  التنبؤ باملخاطر ألمراض  يف خوارزمية 
الدموية«. وبدال من الحصول عــىل املزيد من الربوتني 
الدهني العايل الكثافة، قد تكون جودة وظيفة الربوتني 
الدهني العايل الكثافة يف التقاط ونقل الكوليســرتول 

الزائد من الجسم - أكرث أهمية لدعم صحة القلب.
وقال شــون كودي، وهو مؤلف آخر للدراسة: »تشري 
النتائج إىل أن الغوص بشكل أعمق يف وبائيات التمثيل 
الغذايئ للدهون له ما يربره، خاصة يف ما يتعلق بكيفية 

تعديل العرق أو التوسط يف هذه العالقات«.
ويدعو الباحثــون إىل إجراء أبحاث مســتقبلية مع 

مجموعات سكانية متنوعة الستكشاف هذه الروابط. 

حدد الباحثون يف معهد كارولنســكا  يف الســويد 
البكترييا األكرث شــيوعا يف التهابات الفم الشــديدة. 
ويأمــل الفريــق اآلن أن توفر الدراســة نظرة أعمق 

الفم واألمراض األخرى. للعالقة بني بكترييا 
واضحة  روابط  وجود  الســابقة  الدراسات  أظهرت 
بني صحة الفم واألمراض الشائعة املهددة للحياة، مثل 
والسكري  الدموية  واألوعية  القلب  وأمراض  الرسطان 
ومرض ألزهامير. ومع ذلــك، كان هناك عدد قليل من 
التي تحدث يف  البكترييا  التي تحدد  املطولة  الدراسات 

الفم والوجه والفكني. املناطق املصابة من 
وها قــد قام الباحثون يف معهد كارولنســكا اآلن، 
بتحليــل العينات التي جمعت بني عامي 2010 و2020 
يف مستشــفى جامعة كارولينســكا يف السويد، من 
التهابات فموية شديدة  ســجالت مرىض يعانون من 

األكرث شيوعا. بالبكترييا  قامئة  وأنتجوا 
وتقول الربوفيســورة مارغريت ســالربغ تشــني، 
من قســم طب األســنان يف معهد كارولينسكا: »إننا 
نبلــغ هنا، ألول مرة، عن الرتكيــب امليكرويب للعدوى 
البكتريية مــن العينات التي جمعــت عىل مدى عرش 
ســنوات يف مقاطعة ســتوكهومل. وتظهــر النتائج 
أن العديــد من اإلصابات البكترييــة مرتبطة بأمراض 

جهازيــة مزمنة وبعضهــا زاد خالل العقد 
املايض يف ستوكهومل«.

التــي نرُشت يف  الدراســة،  وأوضحــت 
أكرث  أن   ،Microbiology Spectrum مجلــة 
هي:  العينات  بــني  شــيوعا  البكترييا  أنواع 
و  ،Prevotella sppو  ،Streptococcus spp

.Staphylococcus spp
تشني:  ســالربغ  الربوفيســورة  وتوضح 
تنوع  إىل  جديــدة  نظــرة  نتائجنا  »تقــدم 
العدوى  يف  الضــارة  امليكروبات  وانتشــار 
الفموية. واالكتشــاف ليس مها فقط لطب 

األســنان، بل يســاعدنا أيضا عىل فهــم دور عدوى 
األســنان يف املرىض الذين يعانون من أمراض كامنة. 
وإذا أصابــت بكترييا معينة الفم وتســببت يف تلفه، 
فمن املحتمل جدا أنها ميكن أن تكون ضارة لألنســجة 

يف أماكن أخرى من الجسم مع انتشار العدوى«.
وســبق ملجموعة البحث ذاتها أن أظهرت أن وجود 
بكترييــا الفــم يف البنكريــاس يعكس شــدة أورام 

البنكرياس.
وأجريت الدراسة باستخدام 1014 عينة من املرىض، 
469 امرأة و545 رجــال. وحددت طريقة قياس طيف 

البكترييا  برسعــة   ،MALDI-TOF املســاة  الكتلة، 
الحيــة الفردية يف العينات، ولكن نادرا ما تســتخدم 

هذه الطريقة يف رعاية األسنان.
ويقول فولكان أوزنيش من قسم الطب املخربي يف 
معهد كارولينســكا: »كانت دراستنا عبارة عن دراسة 
النتائج، نحتاج  وبائية مركزية واحدة ولضان صحة 
إىل إجراء املزيد من الدراســات األكــرب حجا. ونأمل 
األحياء  أطباء األســنان مع مختربات  يتعاون  أن  اآلن 
الدقيقة الرسيرية بشــكل أكرب الكتســاب فهم أفضل 
للبكترييا التي تســبب التهابات األســنان، لتحســني 

الفموية«.  للعدوى  العالجية  واإلدارة  التشخيص 
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 زخــــــور : ارتفــــــاع كبير في االســــــعار قبل موســــــم االعيــــــاد وتراجع االســــــتيراد
املقبــــــل الخميــــــس  مــــــن  اعتبــــــاراً  تطبيقــــــه  يبــــــدأ  الجمركــــــي  الــــــدوالر 
والتجار واملستوردون اســــــتبقوا القرار وخّزنوا بضائعهم وسّعروها على السعر الجديد

جوزف فرح 

 اعتبارا من يوم الخميس املقبل يف اول كانون 
االول يبدأ نفاذ مفعول تطبيق الدوالر الجمريك 
عىل اساس ١٥الف لرية بعد القرار الذي اصدره 
وزيــر املــال  يف  حكومــة  ترصيف األعامل  
يوسف خليل بالنسبة للرسوم  والرضائب التي 
تستوفيها إدارة الجامرك عىل السلع والبضائع 

املستوردة، .
مام ســيؤدي اىل اثراء التجار واملستوردين 
الذين عمدوا اىل تخزين البضائع املستوردة يف 
مســتودعاتهم بعد ان اعلنت وزارة املالية انها 
ســرفع الدوالر الجمريك من ١٥00لرية اىل 

١٥الف لرية وهذا يعني استريادهم عىل دوالر ١٥00 
لرية وبيعهم عىل اســاس ١٥ الف لرية ويقال ان 2٥ 
الف سيارة استوردت قبل قرار الرفع تسعر اليوم عىل 
اساس ١٥ الف لرية، كام ان هذا القرار سيسمح بزيادة 
عمليات التهريــب وانتعاش االقتصاد غري الرشعي 
الذي وصل اليوم اىل ٦0 يف املئة وســيخفف حركة 
االسترياد وبالطبع سريفد الخزينة ببضعة اموال لن 
تؤثر يف العجز املستمر فيها لكنه سيدمر االقتصاد 
املتهالك واملواطن الفقري وتكون تداعياته سلبية جداً 
بالنسبة السعار كل السلع و املنتوجات التي سرتفع 
بني ٥% و 30%اي مبعدل 20% عىل كل املنتوجات يف 

لبنان.
رئيــس غرفة املالحة الدوليــة يف مرفاء بريوت 
ايــي زخور قال: نحن مع رفع ســعر رصف الدوالر 
الجمــريك إىل ١٥ الف لرية لبنانية، ولكننا ليس مع 
فرض اعتامده اليــوم، يف هذه  األوضاع املتفافمة 
يف البالد عىل مختلف األصعدة املالية واإلقتصادية 
واإلجتامعية واملعيشية. فإعتامد سعر رصف الدوالر 

الجمريك الجديد ســيؤدي حتــام إىل ارتفاع كبري 
بتكاليف املعيشــة وغالء  أسعار  السلع والبضائع 

يف األسواق.
أن فــرض اعتامد ســعر رصف الدوالر الجمريك 
الجديــد  يف ظل تفيش الفســاد يف معظم ادارات 
الدولة وغياب املحاســبة والقضاء العادل، سيشجع 
التجار الفاسدين عىل اللجوء  إىل  املهربني السترياد 
بضائعهم مام ســيحرم خزينة الدولة من اإليرادات 
 ، ) VAT( الجمركية والرضيبة عىل القيمة املضافة
التي ستدخل حتام جيوب املهربني والتجار الجشعني 
والفاسدين واملوظفني املرتشني من جهة، واىل إعالن 
إفالس عدد كبري من  التجار الرشفاء الذين يستوردون 
بضائعهم بطرق رشعية ويدفعون الرسوم الجمركية 
والرضيبة عىل القيمــة املضافة املرتبة عليها من 

جهة أخرى.
كام أن اعتامد سعر رصف الدوالر الجمريك الجديد 
عشــية حلول األعياد امليالد ورأس السنة، سيؤدي 
حتامً ومن دون أدىن شــك إىل ارتفاع كبري باألسعار 
يف األســواق واملوالت ما  سينّغص حياة املواطنني 

الذين يعاين القسم األكرب منهم من فقر وبؤس 
وجوع نتيجة الســتمرار تدهور سعر رصف 
اللرية اللبنانية مقابل كافة العمالت األجنبيه !
ومن املســتغرب أيضا أن قرار اعتامد سعر 
رصف الــدوالر الجمريك الجديد يف األول من  
شــهر كانون االول املقبل، مل يرافقه كام كان 
مفروضــاً ومأموالً، قــرار من حاكم مرصف 
لبنان رياض ســالمة برفع سعر رصف دوالر  
املودعــني يف املصارف البالغ حالياً 8 االف لرية 
لبنانيــة للدوالر االمريييك الواحد، يف حني أن 
ســعر رصفه اليوم عىل منصة صريفة ارتفع 
إىل اكرث من 30  الف لرية ويف السوق السوداء 

إىل اكرث من 40 ألفا!
وال بد من اإلشــارة أيضا إىل أن اعتامد سعر رصف 
الدوالر الجمريك الجديد، ســيؤدي إىل  تراجع حركة 
اإلسترياد اعتبارا من مطلع العام املقبل، ألن  مستودعات 
ومخازن التجار  متخمة  بالبضائع والسلع والسيارات 
املستعملة التي تم  استريادها وتخزينها بانتظار اعتامد 
سعر رصف الدوالر الجمريك الجديد  لبيعها، ما يتيح 

لهم  مضاعفة أرباحهم!
ويقول زخور: مل يراع الوضع االجتامعي للمواطنني 
حيث وصلت نســبة الفقر اىل 80 يف املئة وبالتايل 

يجب اال نضع رضائب جديدة تزيدهم فقرا .
كنا نأمل من رئيس حكومة ترصيف األعامل نجيب 
ميقايت أن  يطلب من وزير املال يوســف خليل رفع 
سعر رصف الدوالر تدريجياً ليوائم أوضاع املواطنني، 
وأن يكون دامئا موازياً لسعر الرصف الدوالر املعتمد 
للمودعــني ألن رفع ســعر رصف الدوالر الجمريك 
الجديــد إىل  ١٥ الف لرية لبنانية دفعة واحدة، و يف 
ظل ااملصائب واملايس املخيمة عىل البالد، سيضاعف 

من ويالت و معاناة  معظم!

 »طــــــارت االســــــعار »بعــــــد الضرائب والرســــــوم املفروضــــــة في موازنــــــة ٢٠٢٢
حميدي صقر : اتقوا الله.. نســــــبة الفقــــــر وصلت الى 8٠ في املئة مــــــن اللبنانيين

ــىء ــ ــرافـ ــ ــط املــــوضــــوعــــة لـــقـــطـــاع املـ ــ ــط ــ ــخ ــ ــد وال ــ ــدي ــ ــج ــ ــم الــــقــــانــــون ال ــلـ ــسـ تـ
ــب املـــصـــري ــانـ ــجـ ــع الـ ــ ــاش م ــقـ ــنـ ــن حــمــيــة عـــلـــى نـــتـــائـــج الـ ــ  مــيــقــاتــي اطـــلـــع م
ــان واالســـــكـــــنـــــدريـــــة ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــن لـ ــ ــيـ ــ ــري بـ ــ ــ ــح ــ ــ ــل ب ــ ــقـ ــ ــاء خـــــــط نـ ــشـــــ حـــــــــول انـــــ

اجتمع رئيس حكومة ترصيف االعامل نجيب 
ميقايت مع وزير االشــغال العامة والنقل عي 
حمية الذي رصح بعــد اللقاء: عقدت لقاء مع 
الرئيس ميقــايت ووضعته يف أمــور الوزارة 
ونقلــت اليه ما حصــل يف مجلس وزراء النقل 
العــرب عندما طرحنا بنــدا عىل جدول األعامل 
حول املرافــئ وكيفية ربطها مع بعضها بعضا 
إليجاد أرضية لها عىل مســتوى النقل البحري 
العاملــي، وأطلعته   عىل النقــاش مع الجانب 
املرصي حول انشــاء خط نقل بحري منتظم ما 
بني لبنان واالســكندرية. فوفقا للدراسات فأن 
مرص تحتل املرتبة الخامسة بالنسبة للدول التي 
تصــدر من لبنان اىل مرص واملرتبة رقم ١2 من 

حيث االسترياد.
اما املوضوع اآلخــر الذي بحثناه فهو قانون 

قطاع املرفأ، ومن ضمنها الخطط عىل مستوى مرفأ 
بريوت واملرافئ اللبنانية أضف اىل خطة إعادة إعامر 
املرفأ واملهــام والرؤيا ودور املرافئ اللبنانية. وهذا 
القانون هو قانــون جديد لقطاع املرافئ، وانهيناه 
يف الــوزارة وهو ممول مــن قبل البنك الدويل وقد 
سلمته اليوم اىل الرئيس ميقايت، وتبقى فيه امللكية 
للدولة اللبنانية وأما التشغيل فيمكن أن يكون ١00 
باملئة من قبل القطاع الخاص. وهذا يشجع بحد ذاته 
املستثمرين لالستثامر يف كل املرافئ اللبنانية من 

ضمنها مرفأ بريوت.
وأضاف، “سأرســل يف األسبوع املقبل هذا امللف 
كمــرشوع قانون اىل مجلس الــوزراء ليحال بعد 

اقراره اىل مجلس النواب”.

أما بالنسبة إىل موضوع املجلس األعىل للسالمة 
املروريــة، فقد طرحنا بعض األمــور التي تتعلق 
بصيانــة الطرقات يف لبنان، واالموال متوافرة من 
قرض البنك الــدويل، وان مجلس االمناء واالعامر 

يتابع هذا املوضوع مع جميع املتعهدين.
أضــاف، بحثنا يف موازنــة 2023 التي يجب أن 
تبــرص النور قريبا، وعقدنا اجتامعاً مع وزارة املال 
حــول اإليرادات املتوقعة، ورشحنا للرئيس ميقايت 
ما تم االتفاق عليه من خالل دراســات رقمية ومن 
املمكن أن ترفد وزارة األشــغال العامة الخزينة عىل 

االقل بنحو ١٦ الف مليار لرية لبنانية.
وقــال، تناولنا أيضاً موضــوع األمالك العامة 
البحرية. كنا راسلنا مجلس شورى الدولة من شهر 
كانون األول املايض ورد علينا يف شباط املايض بأنه 

يتوجب علينا مراسلة وزارة املال وقمنا بذلك يف 
اذار املايض ذاكرين بأننا نريد مضاعفة ســعر 
تخمني املر املربع، ولقد ارسلت لنا وزارة املال قبل 
شــهر تقريبا رأيها يف املوضوع، وسرنسل هذا 
املرســوم األسبوع املقبل ليأخذ اطاره القانوين 
وقال، “قبل اســبوعني ابلغنا مصلحة االمالك 
العامــة البحرية انه لــن يتم اعطاء اي رخصة 
اذا مل ينــه ملف 2022، وبالتايل ندخل اىل العام 
2023 يكون كل االشغال غري القانوين لألمالك 
البحرية قد استوفينا عنه كافة االيرادات املبنية 
مبوجب مرسوم 20١8 الذي نسعى اىل تغيريه”.
وأضــاف، “امــا موضوع هبــة الباصات 
الفرنســية والتكهنات حولها، فنحن استلمنا 
الهبــة املؤلفــة من ٥0 باصا يف شــهر ايار 
املايض وارســلنا امللفات اىل الجامرك ووزارة 
املال، ومن ثم حولناها اىل  هيئة ادرة السري التي 
طلبت تامينا لهذه الباصات، وبعد ان تم تأمني هبة 
عينيــة لها كوننا ال منلك األموال املطلوبة للتأمني 
ومن ثم تم تســليم ملفات هذه الباصات مع كافة 
املســتندات املطلوبة وفق األصول القانونية اىل 
املوظف املعني يف هيئة إدارة السري . ولدى موعد 
انهــاء املعامالت تم توقيف املوظف من قبل جهاز 
املعلومــات، ونحن نتواصل مع وزيــر الداخلية 

إليجاد حل لهذا امللف .
وعــن الخطة االصالحية نحــن نعمل عىل هذه 
الخطة موضوع قانون قطاع املرافق وسيتم تسليمه 
اىل االمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء االسبوع 

املقبل ومن ثم يتم تحويله عىل املجلس النيايب.

رشا يوسف

قبــل ان يرفع الــدوالر الجمريك اىل ١٥الف 
لرية زادت اســعار السلع واملواد الغذائية فكيف 
ســتكون بعد تنفيذه يف مطلع كانون االول اي 
يوم الخميس املقبل يف اول كانون االول 2022؟
يبــدو ان التجار لديهم حســاباتهم الخاصة 
التي تؤدي اىل زيادة ارباحهم ولو عىل حســاب 
اللبنانيــني الذين وصلت نســبة فقرهم اىل 80 
يف املئة من مجموع اللبنانيني، فتطبيق الدوالر 
الجمــريك بدؤوا يف تطبيقــه منذ اذار املايض 
عندما بدأ املســؤولون يتحدثــون عن رضورة 
رفعه وبدؤوا يف تخزين بضائعهم بانتظار اليوم 

املوعود.
ومــن يجــول اليوم يف املحــالت التجارية او 
الســوبرماركت يالحظ ان االســعار قد ارتفعت 
رغم ان املســؤولني كانوا قــد اعلنوا ان ال زيادة 
عىل اســعار الســلع واملواد الغذائية املعفية من 
الــدوالر الجمريك .واذا واجهت التجار واصحاب 
الســوبرماركت بذلك يحيلونك اىل ارتفاع ســعر 
الدوالر يف الســوق املوازية ال بل انهم يسعرون 
اليــوم عىل دوالر 4٧ الــف لرية بحجة ان الدوالر 
مرشح للزيادة وهم مضطرون اىل استرياد املواد 

الغذائية بأسعار جديدة .

واذا رصفــت النظــر عن الحديث عــن الدوالر 
الجمريك فــأن التجار واصحاب الســوبرماركت 
يربرون ارتفاع اســعار سلعهم برضيبة ال ١0 يف 
املئة عىل املواد املســتوردة التي لها مثيل يف االنتاج 
الصناعي والزراعي و3 يف املئة عىل القيمة املضافة 
ونسبة معينة عىل عمليات النقل التي تتم من مرفأ 
بريوت اىل مستودعاتهم بحيث تصل اسعار السلع 
اىل ضعــف او اكرث من الســعر الذي كان قبل يوم 
واحد او يومني موضوعا عىل الرفوف، هذا دون ان 
ننىس ان االنتاج الصناعي او الزراعي الذي اضيفت 
الرضيبة من اجلهام ارتفعت اسعار سلعهام بحجة 
انهم يســتوردون مــواد اولية تدخل يف صناعتهم 

او زراعتهم، كل ذلك يتم عىل حســاب املواطن 
فالدولــة فرضت الرضائب والرســوم والتجار 
رفعوا اسعارهم كام الصناعيني واملزارعني وحده 
املواطن »اكل الرضب »وذلك قبل موســم االعياد 
حيث عيدهم وزير املالية بهذه الزيادات عرب اقرار 
موازنــة وافق عليها املجلس النيايب بحجة انها 
موازنــة اصالحية وهــي يف الحقيقة موازنة 

لتأمني االيرادات وزيادة النفقات .
امني عام االتحاد العاميل العام ســعدالدين 
حميدي صقر ســأل اىل اين نحن سائرون بعد 
ان جربنا جهنــم فألي درك يريدون ان يوصلوا 
املواطنني وهــل هناك اتعس من جهنم يريدون 

تجربتنا بها؟ 
واضاف حميدي صقر: لقد مل املواطنون وييئسوا 
ومل يعد لهم الرغبة يف املشــاركة يف اي تحرك بل 
همهم تأمني لقمة عيشــهم يف ظل غزارة الرضائب 
والرسوم التي فرضتها موازنة 2022 عليهم والحبل 
عىل الجــرار يف موازنة 2023بعد ان برشنا رئيس 
حكومة ترصيف االعامل بانها ســتكون عىل دوالر 

صريفة ،
وتســاءل حميدي صقر ايــن مصلحة حامية 
املســتهلك الذي ترك وحيدا بعد ان طارت االســعار 
حتــى الرسفيس وصلــت تعرفته اىل مئة الف لرية 

ونقول اتقوا الله.

ميقايت خالل اجتامعة بحمية

ــدول اإلســامــيــة... ــ ال املــقــاولــيــن فــي  ــحــاد  ات ُمــشــاركــة لبنانية فــي اجــتــمــاعــات 
شارك لبنان يف اجتامعات الهيئة التأسيسية التحاد 

املقاولني يف الدول اإلسالمية، والذي التأمت جمعيته 

العمومية األوىل يف اململكة العربية الســعودية يف 

مباين البنك اإلسالمي للتنمية يف مدينة جدة، برعاية 

من إدارة البنك، ويف حضور اتحادات ونقابات وهيئات 

املقاولني يف قطاع اإلنشاءات من 2٦ دولة إسالمية.

وأمثرت الجهود العربية واللبنانية، عرب املناقشات 

التي ســبقت الجمعية العمومية، وامتدت عىل مدى 

نحو ستة أشهر، وذلك من خالل رئيس االتحاد العريب 

عي سنايف ونقيب املقاولني يف لبنان املهندس مارون 

الحلو، وأمني عام اتحــاد املقاولني اللبنانيني رشيف 

وهبــي، عن عدة منجزات، أبرزها انتخاب وهبي نائبا 

لرئيس اتحــاد املقاولني يف الدول اإلســالمية عن 

منطقة آســيا، كام أن لبنــان كان من أبرز الداعمني 

الختيار الجمعية العمومية باإلجامع اململكة العربية 

الســعودية مقراً لها، للمكانة التي ال تخفى للمملكة 

عىل كافة الصعد: الروحية والجغرافية وغريها، حيث 

انتخب املهندس زكريا بــن عبد الرحمن العبد القادر 

)رئيس الهيئة السعودية للمقاولني( رئيسا.

وجرى يف ختام الجمعية العمومية توزيع دروع 

التكريم عىل من أنيط بهم هذا الدور من جهود إحياء 

االتحاد، وهم الجهات واألفراد، وأبرزهم نقيب املقاولني 

اللبنانيني.

ونوه نائب مدير البنك اإلسالمي للتنمية زمري إقبال 

خالل كلمة ألقاها يف الجمعية، بأهمية هذا االتحاد 

والذي يرعى مرشوعات لرشكات متثل ٥٧ دولة. وقال: 

»إن إحياء االتحاد الذي يشــمل مقاولني لديهم القدرة 

عــىل تنفيذ األعامل وخلق الرشاكات، كفيل بتحقيق 

أهداف التنمية املستدامة وتطوير الكفاءات يف إطار 

العامل اإلسالمي«.  

االسمر والقصيفي

لاجتماع النقابات  لجميع  دعوة  وّجها  والقصيفي   االسمر 
ومناقشة خطورة رفع سعر الدوالر ورسوم الكهرباء واملياه

العاميل  االتحــاد  رئيس  زار 
العام بشــارة االســمر، نقيب 
محــرري الصحافــة اللبنانية 
جــوزف القصيفــي يف مقر 
النقابــة، وكان عرض لالوضاع 
العامــة يف البــالد، خصوصا 
الوضع االقتصــادي واملعييش 
املســتمر يف الراجع والردي 
والذي ســتزيده تراجعا وترديا 
الزيادة عــىل الدوالر الجمريك 
وانعكاسها عىل السلع األساسية 
واملواد األوليــة التي تدخل يف 
الصناعة، ال سيام صناعة الدواء 

ألنها مبعظمها مستوردة.
وكان اتفــاق بني االســمر والقصيفي عىل 
»وجوب ارجاء العمل باإلجراءات املالية املتخذة 
إىل حــني تقويم تأثريها يف مجمل القطاعات 

وخصوصا يف املستهلك اللبناين«.
واعتربا أّن »رفع سعر الدوالر اىل١٥ الف لرية 
لبنانية سيؤدي إىل عكس املتوخى منه ويعزز 
املخاوف من أن يصبح ارتفاع الدوالر بال سقف أو 
ضابط«. ووجها دعوة »لجميع النقابات يف لبنان 
إىل لقاء رسيع من أجل درس هذا الوضع الخطر 
الذي ينذر بأوخم العواقب وليس اقلها الفوىض 
االجتامعيــة، خصوصا أّن ودائــع املواطنني 
ونقابات املهن الحرة والنقابات العاملية واملهنية 
ال تزال سجينة املصارف ورهينتها، وهي تتعامل 

مع املودعني بالقطارة، مام مينع ضخ ســيولة 
كبرية يف الســوق اللبنانية تساهم بطريقة او 
بأخرى يف تحريك الدورة االقتصادية«، وحذرا 
الدولة »من مغبة رفع الرســوم والرضائب عىل 
الكهرباء وامليــاه واملعامالت االدارية قبل رفع 
ســاعات التغذية وتأمني تدفق املياه وتســيري 

مصالح املواطنني يف االدارات العامة«.
وأشــارا اىل أّنّه »كان الحري باملسؤولني أن 
يبادروا إىل إجراء حوار مع النقابات والهيئات 
املعنيــة قبل االقدام عــىل مثل هذه الخطوات 
البالغة الخطورة، ألن الخشــية كبرية من أن 
تقوم انتفاضة شــعبية مختلفة عن تلك التي 
حصلت ســابقا وستكون هذه املرة أشد وطأة، 
فليتنبــه من بيدهم األمــر إىل خطورة ما هم 

مقدمون عليه«. 

 ندوة حــــــول تنويع مصادر التمويــــــل لتعزيز برامــــــج الحماية االجتماعية
كركي دعا الحكومات ملزيد من االســــــتثمارات في القطاع

ــات ــاق ــع ــا تــنــمــيــة ال ــي ــرك ــع ســفــيــر ت ــحــث مـ  شــقــيــر ب
اللبنانية املــنــتــجــة  ــقــطــاعــات  ال ــم  ــ ودع ــة  ــصــادي ــت االق

إســتقبل رئيــس الهيئات 
الســابق  الوزير  اإلقتصادية 
محمد شقري، سفري تركيا يف 
أولوصوي،   بارش  عي  لبنان 
امس يف مقــر غرفة بريوت 
وجبــل لبنــان، وبحث معه 
يف ســبل تنميــة العالقات 

اإلقتصادية بني البلدين.
واكد شقري«إهتامم القطاع 
بتعزيز  اللبنــاين  الخــاص 

التعاون مع نظريه الريك«.
و لفت اىل »أن تركيا من أبرز 
الــرشكاء التجاريني للبنان«، 
وأشار اىل »وجود الكثري من 
الجوانــب اإلقتصاديــة التي 

ميكن العمــل عىل تنميتها، خصوصا ان تركيا 
ولعوامل تفاضلية كثرية تعترب وجهة مفضلة 

للبنانيني للتسوق والسياحة«.
وأكد شــقري »رضورة العمل عىل تســويق 
املنتجات الصناعية اللبنانية يف تركيا وتدعيم 
أوضاع القطاع الصناعي يف لبنان لتحقيق نوع 
من التوازن يف العالقات التجارية واإلقتصادية 

بني البلدين«.
من جهته، نوه أولوصوي بالجهود التي يبذلها 
شــقري والهيئات اإلقتصادية لتدعيم اإلقتصاد 
اللبناين وتوســيع آفاق القطــاع الخاص يف 
الخارج«، مؤكدا »وقوف بالده اىل جانب لبنان 

وإهتاممها مبساندة إقتصاده الوطني«.
وبناء عىل املحادثات، إقرح السفري الريك 
»ان تقــوم غرفة بريوت وجبــل لبنان بوضع 
لوائح املنتجني اللبنانيني الراغبني باملشاركة يف 
املعارض ينظمها الجانب الريك واملدعومة من 

قبل الجهات الحكومية الركية«.
كام لفت اىل »إستعداد تركيا اىل تقديم الئحة 
باملواد األولية التي تستخدم يف املجال الصناعي، 
والتي تعترب أســعارها تنافسية جدا، ووضعها 

أمام الصناعيني اللبنانيني«.
وتم االتفــاق بني الجانبني عىل اســتمرار 
التواصل متابعة هذيــن االجراءين لوضعهام 

موضع التنفيذ. 

العربيــة للضامن  افتتحــت »الجمعيــة 
االجتامعي« بالتعاون مع منظمة العمل العربية 
/ ادارة الحاميــة االجتامعية ندوة قومية حول 
»تنويع مصادر التمويل وفرص االستثامر يف 
مؤسســات الضامن االجتامعي تعزيزاً لربامج 
الحامية االجتامعيــة » يف العاصمة االردنية 
– عــامن – أمس األحد 2٧ ترشين الثاين 2022 
برعاية وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل 
يف االردن ومبشاركة ممثلني عن وزارات العمل 
ومنظامت أصحاب العمل والعامل ومؤسسات 
الضامن االجتامعي والتأمينات االجتامعية يف 
الــدول العربية، وكذلك املكتب التنفيذي ملجلس 
وزراء العمــل ومجلس الشــؤون االجتامعية 
يف دول مجلــس التعاون لدول الخليج العربية 
ومنظمة العمل الدولية واالسكوا، وذلك »انطالقاً 
من أهداف منظمــة العمل العربية والجمعية 
العربية للضامن االجتامعي يف تطوير أنظمة 
الحامية االجتامعية يف الدول العربية من خالل 
الدعم الفني وتنسيق الجهود من أجل االستثامر 
األمثل ملواردها وتنمية قدراتها من أجل االستمرار 
يف تقديم خدماتها بصورة مناسبة ومستدامة 
ألبناء الوطن العريب مام يحّد من مخاطر الفقر 
والبطالة« بحسب بيان صادر عن مكتب كريك.

بدأ حفل بكلمة مديــر العالقات العامة يف 
الجمعية العربيــة للضامن االجتامعي محمد 
خليفة أشار فيها اىل دور الحامية االجتامعية 

كآلية الغنى عنها للتضامن االجتامعي، مسلطاً 
الضوء عىل أهمية الندوة وعىل االهداف املرجوة 

منها  .
ثم كانت كلمة رئيس املكتب التنفيذي للجمعية 
العربية للضامن االجتامعي الدكتور محمد كريك 
أشــار فيها اىل أن هذه الندوة الهاّمة تُعقد يف 
ظل ظروف اقتصادية واجتامعية صعبة، حيث 
تُظهر املؤرشات االقتصادية الحالية  انخفاضاً 
يف معــدل منــو األجور وارتفاعاَ يف نســب 
التضخم، وتدهورعوائد االستثامر يف كثري من 
األصول املالية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، 
يشكل انخفاض معدالت الخصوبة وزيادة أعامر 
السكان حيث تتوقع منظمة األمم املتحدة ارتفاع 
نسبة سكان العامل الذين تبلغ أعامرهم ٦٥ عاماً 
أو أكــرث من 9،٧ % هذا العام اىل ١٦،4 % بحلول 
العام 20٥0 كل ذلك يشــكل تحديات هامة أمام 

أنظمة الضامن االجتامعي.
مــن جانبه ، أكد املديــر العام ملنظمة العمل 
العربية فايزعىل املطريي عىل أهمية الضامن 
االجتامعــي كأحد مرتكزات منظومة الحامية 
االجتامعي وحق من حقوق االنســان ومظلة 
حامية ليــس للعامل فقط بل للمجتمع ككل،  
مشريا اىل أن االستثامر يف الضامن االجتامعي 
وتطويــره هو اســتثامر يف تعزيز االقتصاد 
الوطني والسالم االجتامعي وأدة لتطوير وتقدم 

وازدهار املجتمع . 

شقري يقدم كتاب الغرفة للسفري الرتيك

ــب ــ ــل ــ ــط ــ ــن تـــــــؤجـــــــج مــــــــخــــــــاوف ال ــ ــ ــي ــ ــ ــص ــ ــ دوالراًال  8٢ دون  يهبــــــط  برنــــــت  النفــــــط..  علــــــى 
هبطت العقود اآلجلة للنفط أكرث من دوالرين 
للربميل االثنني مع تراجع خام غرب تكســاس 
الوســيط األمرييك إىل أدىن مســتوى له منذ 
١١ شــهرا يف الوقت الذي أدت فيه احتجاجات 
يف الصني، أكرب مســتورد للنفط، عىل القيود 
الصارمة لكوفيد-١9 إىل تأجيج املخاوف بشأن 

الطلب.
وهبط خام برنــت 2.١٦ دوالر أو 2.٦ باملئة 
ليجــري تداوله عنــد 8١.4٧ دوالر للربميل يف 
الســاعة 0230 بتوقيت غرينتش بعد أن هبط 
إىل 8١.١٦ دوالر يف وقت ســابق من الجلسة 

يف أدىن مستوى له منذ ١١ كانون الثاين.
وهبط خام غرب تكساس الوسيط األمرييك 
دوالر   ٧4.20 إىل  باملئــة  أو٧.2  دوالر   2.08
للربميــل. وانخفض الخام إىل ٧3.82 دوالر يف 
وقت سابق يف أدىن مستوى له منذ 2٧ كانون 

االول 202١.
وســجل كال الخامني القياسيني، اللذين بلغا 

أدىن مســتوياتهام منذ عرشة أشهر األسبوع 
املايض، ثالثة انخفاضات أســبوعية متتالية. 
وأنهى برنت األسبوع األخري منخفضا 4.٦ باملئة 
بينام تراجع خام غرب تكساس الوسيط 4.٧ يف 

املئة.
وقال هريويــويك كيكــوكاوا مدير عام 
البحوث يف رشكة نيســان لــألوراق املالية  
»باإلضافة إىل املخــاوف املتزايدة من ضعف 
الطلب عىل الوقود يف الصني بســبب زيادة 
إصابــات كوفيد-١9 أثــارت حالة الغموض 
السيايس الناجمة عن احتجاجات نادرة عىل 
قيود الحكومة الصارمة بشأن كوفيد-١9يف 

شنغهاي عمليات بيع«.
وأضاف أنه مــن املتوقع أن ينخفض نطاق 
تداول خام غرب تكســاس الوسيط إىل ما بني 
٧0 و ٧٥ دوالرا. وقال إن السوق قد تظل متقلبة 
اعتامدا عىل نتيجة اجتامع أوبك + والحد األقىص 

ألسعار النفط الرويس. 
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الثلثاء 29 ترشين الثاين 2022

الــشــعــب  ــع  ــ الـــتـــضـــامـــن مـ : يـــجـــب تـــرجـــمـــة  تــــبــــون 
ــة ــذيـ ــيـ ــفـ ــنـ ــي الـــــــــى إجــــــــــــــــــراءات تـ ــ ــن ــ ــي ــ ــط ــ ــس ــ ــل ــ ــف ــ ال

عـــراقـــي ــار  ــ ــن ــ دي مـــلـــيـــار   182 اســـتـــعـــدنـــا   : ــــي  ــودان ــ ــس ــ ال

ــدداً ــ ــجـ ــ ُمـ ــق  ــي ــق ــح ــت ــل ل يـــخـــضـــع  الـــغـــنـــوشـــي   : ــس  ــ ــون ــ ت

: بدء ُمحاكمة 3 رؤساء حكومات سابقين في عهد بوتفليقة الجزائر 

أكد الرئيــس الجزائري، عبد املجيد تبــون، أّن »التضامن 
أال يكون بالخطابات، وإمنا  الفلســطيني يجب  مع الشعب 
أجل تحرير  التنفيذية من  العملية واإلجــراءات  بالخطوات 

املغتصبة«. أرضها  واستعادة  فلسطني 
ووّجه الرئيس تبون رســالة مبناســبة اليــوم العاملي 
للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي أقرته األمم املتحدة 
يف 29 ترشين الثاين، قائالً إنــه »يطيب له أن يتوّجه إىل 
الشعب الفلســطيني بخالص التحية، مؤكداً موقف الجزائر 
الـــمبديئ والثابت والداعــم لنضاله من أجل اســرجاع 

الدولية«. الرشعية  تَكْفلُها  التي  الـمغتصبة،  حقوقه 
وأكّد تبون أَن »إحياء هذا اليوم، هو تأكيد رصيح لحقوق 
الشعب الفلســطيني غري القابلة للترصف، يف إقامة دولته 
الـمجتمع  لتذكري  وفرصة  القدس،  وعاصمتـها  الـمستقلة 
والقانونية  والسياســية  التاريخية  مبســؤولياته  الدويل 

تُجاهه«. واإلنسانية  واألخالقية 
الشــعب  أّن »ما يحتاجه  إىل  الجزائري  الرئيس  وأشــار 
الفلسطيني هو أَْن تتّم ترجمة التضامن الدويل إىل خطوات 
وقفًة  يَســتدعي  الذي  األمر  تنفيذية،  وإجــراءاٍت  عملية، 
ــًة من مجلس  جادة وحازمة مــن األرسة الدولية، وخاصَّ

العامة. والجمعية  األمن 
وأوضح أّن املطلــوب من هذه املنظــات الدولية »ليس 
فقط َوْضع َحد لَتعنُّــِت االحتالِل وَرْفِضِه االلتزام بالرشعية 
والقوية  الفعلية  الـــُمناهضة  وإمنــا  الدولية،  والقرارات 

االستيطان«. لـمنظومة 
وجدد تبون الدعــوَة إىل »رضورة تطبيق أحكام اتفاقية 
جنيــف الرابعة وغريها من الـــمراجع القانونية الدولية، 
أمام  الـــمحاسبة والـــمساواة  واالرتكاز  عــى مبادئ 
العدالــة الدوليــة، بتفعيــِل اآللياِت الالزمــة للمالحقة 
انتـهاكاٍت  القضائية والجنائية لـا يقوم به االحتالل من 
متزايــدة، وتوفري الحاية الدولية للشــعب الفلســطيني 

األعزل«.
كا شــّدد عى رضورة »العمِل عى خطط ناجعة تؤدي 
إىل تحقيــق حل نـــهايئ ُيكّن الفلســطينيني من العيِش 

الـــمساهات  أرضهم، وتكثيف  بكلِّ ســيادة عى  الكريم 
القضية  لتغييب  الرامية  الـــمساعي  القادرة عى مواجهة 

الفلسطينية«.
اإلطار،  الجزائــر يف هــذا  تبــون مبســاعي  وذكّــر 
وباســتضافة جوالت املصالحة بني الفصائل الفلسطينية، 
التــي »تكلَّلْت باعتاد » إعــالن الجزائر« الذي يـــهدف 
إىل التأســيس الفعيل ألرضية حقيقية تُنهي االنقســام، 
وتقود إىل إنصاف الشــعب الفلسطيني واسرداده لحريته 

الـمسلوبتني«. وسيادته 
وتطّرق الرئيــس تبون إىل القمة العربيــة األخرية التي 
انعقدت يف الجزائر، منّوهاً بأّن »الـــمسألة الفلســطينية 
وضعت كقضيــة مركزية أوىل يف ظــّل األوضاع الدولية 
الراهنة، وتّم التأكيد فيها عى متســكنا ودعمنا الـــمطلق 
يف  للترصف،  القابلة  غيـــر  الفلســطيني  الشعب  لحقوق 
الـمستقلة  الـمصري وإقامة دولة فلسطني  الحرية وتقرير 
كاملة الســيادة عى حدود 4 جوان 1967، وعاصمتـــها 

القدس الرشيف«.  
وكانــت أطلقــت حكومة الرئيــس تبون عــى القمة 
العربية التي انعقدت الشــهر الفائت يف الجزائر اسم »قمة 
العريب  الصف  ذلك بهدف »توحيــد  إّن  فلســطني«، وقالت 

الفلسطينية«. القضية  خلف 

كشف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداين عن أن 
حكومته استطاعت خالل وقت قيايس استعادة أكرث من 182 
مليار دينار عراقي )نحو 124 مليون دوالر( من أموال أمانات 

الرضائب املنهوبة التي تبلغ 2.5 مليار دوالر.
الســوداين أكد -يف مؤمتر صحفي عقــده بالعاصمة 
العراقيــة بغداد أن الجهات املختصة متكنت من اســرداد 
الجــزء األول البالغ أكرث من 182 مليــار دينار«، وأضاف 
أن »لجانا تحقيقية ُشــكّلت لتدقيق الصكوك املرصوفة من 
بتأشري  اســتهلت عملها  اللجنة  وأن  الرضيبية«،  األمانات 
أموال  االســتيالء عى  بتســهيل  املخالفــات واملقرصين 

األمانات.
كا أوضح أن جهات وظيفية داخل هيئة الرضائب وأخرى 
رقابية ويف موقع املســؤولية سّهلت عملية رسقة األمانات، 
الفتا إىل أن الحكومة العراقية ستعلن عن الجهات التي سّهلت 

رسقة األمانات بعد إكال التحقيقات.
»لن نســتثني أحدا«وأشــار إىل أن حكومته لن تستثني 
اللجان  وأن  األمانــات،  أي جهة متورطــة بعملية رسقة 
التحقيقية التي شــكلتها الحكومة توصلــت لنتيجة تفيد 
برصف 114 صكا للمتهــم »نور زهري« مببلغ إجايل أكرث 
من تريليــون دينار )684 مليون دوالر(، يف حني لفت إىل 
624 مليار دينار  37 صكا مببلــغ إجايل قــدره  »رصف 
»املدير  وأن  املســار«،  »بادية  دوالر( لرشكة  مليون   427(
املتهم  املفوض للرشكة يدعى عبد املهــدي توفيق ومالكها 

إبراهيم«. محمد  الرحمن  عبد 
وتابــع أنه قد تم »رصف 66 صكا مببلغ إجايل 982 مليار 
دينار )672 مليون دوالر( لرشكــة »الحوت األحدب« ملديرها 
املفوض الهارب عبــد املهدي توفيق ومالكها املتهم قاســم 
محمد«، مضيفا أنه قد تم »رصف 45 صكا مببلغ إجايل 607 
مليارات دينار )415 مليون دوالر( لرشكة رياح بغداد ملديرها 
املفوض عبد املهدي توفيق وملالكها امللقى القبض عليه حسني 

كاوة«.
وبنّي الســوداين أن األموال املرصوفة تبلــغ أكرث من 3.7 
تريليونات دينار )2.5 مليــار دوالر(، وأنه قد تم االتفاق بني 
محكمة تحقيق الكــرخ الثانية ببغداد مــع نور زهري ألجل 
جدولة اســرداد كامل املبلغ يف حــوزة املتهم، وأن القايض 
املختص ســيصدر أمرا بإطالق رساحه بكفالة لتسليم كامل 
املبلغ خالل أســبوعني، مؤكدا عى أن القسم األكرب من املبلغ 

لدى املحتجز نور زهري هو عقارات.

{ تأييد ومعارضة وتهكم {
وأثار ظهور السوداين يف مؤمتره الصحفي وعى جانبيه 
أكوام من األمــوال؛ موجَة تعليقات عى وســائل التواصل 

االجتاعي، ما بني مؤيد لهذه الحركة ورافض لها.
الكاتب الصحفــي العراقي عبد اللطيف الهجول اســتنكر 
ظهور السوداين بجوار األموال املوضوعة عى جانبيه وربط 
ذلك بتأخر رصف رواتب املوظفني العموميني يف البالد، حيث 
غرد قائال »عزيزي املواطن العراقي: نعتذر عن ســبب تأخري 
رواتبكم ألن األموال عدهن جلســة تصوير. غدا االســتالم. 

شكرا لتفهمكم وزارة املرسحيات العراقية«.
أما السيايس صالح العرباوي فانتقد التسوية مع املتهمني 
يف تغريدة قال فيها »خطوة مهمة يقوم بها الســوداين يف 
اســرداد األموال ولكن.. هل أصبحت التســويات تعقد مع 

اللصوص بعد أن كانت تعقد مع اإلرهابيني؟!«.
يف حني قال الصحفي أحمد ســعيد »رسقة القرن ليســت 
مليارين ونص دوالر، بل هي 20 عاما من عمرنا، رُسقت ونحن 
نشاهد الفســاد والدماء والفشــل يف بناء دولة مؤسسات 

وقانون«.
وأثار اكتشاف املتابعني لوضع األموال عى الرفوف موجة 
أخرى من الســخرية وعدوها خداعــا للعراقيني، حيث غرد 
حســاب يعرف عن نفســه بـ«أبو مصطفى جود« قائال »ما 
بيهن 40 مليون كلهن عرشات ومخلــني جواهن ميز علمود 

يكرثن صفقة القرن«.

مثل راشد الغنويش رئيس حركة النهضة التونسية ورئيس 
الربملان املنحل أمام جلســة استاع ثانية يف إطار تحقيقات 
يف ما تعرف بقضية »التسفري إىل بؤر التوتر«، والتي يقصد 
بها تسهيل خروج تونسيني إىل سوريا للمشاركة يف الحرب 

ضمن تنظيات مسلحة.
وبعد شهرين من جلسة استاع مطولة انتهت بإبقائه يف 
حالة رساح مثل الغنويش مجــددا أمام قايض التحقيق يف 

وحدة مكافحة اإلرهاب.
وكان رئيس حركة النهضة ونائبــه عيل العريض خضعا 
مع عــدد من قيادات الحركة وقيادات أمنية للتحقيق يف هذه 
القضية التي بدأت إثر شــكوى تقدمت بها برملانية ســابقة 
إىل القضاء العســكري، قبل أن يحولها إىل القطب القضايئ 

ملكافحة اإلرهاب لوجود مدنيني بني املشتىك عليهم.
وقالت حركــة النهضة يف وقت ســابق إن ملف القضية 
»فارغ وال يحتوي أي أدلــة تدين قيادات الحركة«، محملة ما 

سمتها »سلطة االنقالب« تبعات هذه األساليب.
ويالحق رئيــس الحركة يف قضايا أخــرى، بعضها يتعلق 
بتبييض أمــوال، وقبل أشــهر جمد قاض األرصــدة املالية 
والحسابات املرصفية لـ10 شخصيات، بينها الغنويش ورئيس 

الحكومة األسبق حادي الجبايل.

وعقب التحقيق معه قبل 3 أســابيع يف ما تعرف بقضية 

»إنســتالغينو« - والتي تتعلق بتعامالت مالية توصف بأنها 

الغنويش  الرقمــي- ندد  للمحتوى  إنتاج  مشــبوهة لرشكة 

باالتهامات املوجهة إليه يف هذه القضية ووصفها بامللفقة، 

معتربا أن »الدكتاتوريــة« يف تونس »تعيش أيامها األخرية«، 

وفق تعبريه.

بــدأت امس محاكمــة وزراء الحكومة الســابقني نور 
الدين بــدوي، ونظريه أحمد أويحيى، وعبد املالك ســالل، 
إىل جانب 5 وزراء سابقني وعدة والة يف قضية فساد يف 

الجزائر.  العاصمة  يف  أمحمد  سيدي  محكمة 
ويضــم امللف أيضاً وزيــر الصناعة الســابق الفار عبد 
االستثار  وترقية  املســاهات  ووزير  بوشوارب،  السالم 
عبد الحميد طــار، وفرعون هدى إيــان، وعار غول، 
وحســني نســيب، وأرزقي براقي، ولوكال محمد، إضافًة 
إىل الوايل الســابق لوالية جيجل عيل بدرييس، والواليني 

واضح. زوخ وحسني  القادر  عبد  السابقني 
ويُحاكــم املتهمــون بجنــح ثقيلة، مــن ضمنها منح 
من  وإعفاءات  صفقــات  وإبــرام  واعتادات  امتيــازات 
الوظيفة  أمــوال عمومية واســتغالل  وتبديد  الرضائــب 

وغريها.
يذكــر أّن القضاء الجزائري أوقف نــور الدين بدوي يف 
آب املايض، مــا جعله ثالث رئيس حكومة ســابق يواجه 

الفساد. بتهمة  السجن 
وُحكــم عى رئييس الــوزراء الســابقني أحمد أويحيى 
وعبد املالك ســالل يف عهد بوتفليقــة بالحبس، إلدانتها 

بالفساد. بتهم 
وكان مجلــس قضــاء الجزائر العاصمة أصــدر، العام 
املايض، حكاً بالســجن النافذ ملدة 15 ســنة بحق الوزير 
الوزير  أويحيى، و12 ســنة بحــق  أحمد  الســابق  األول 
األّول الســابق عبد املالك ســالل، مع مجموعة كبرية من 
أقارب  الرئيس الســابق بوتفليقة، من ضمنها  رموز نظام 

املسجونني. الوزراء  لرئييس  ومعارف 

ــداً ــ ــ ــي ــ ــ ــا ج ــ ــ ــه ــ ــ ــط ل ــ ــ ــط ــ ــ ــخ ــ ــ عــــمــــلــــيــــة الــــــــقــــــــدس ُم

ــول ــب ــن ــر إســط ــي ــج ــف ــد فــــي ت ــ ــدي ــه بــــه جــ ــب ــت ــش ــورة مل ــ ــ صـ

ــاً ــف ط  4061 ــم  ــه ــن ــم ض يـــمـــنـــيـــاً   18013 ــاد  ــهـ ــشـ ــتـ اسـ

ــي يُــــــــؤّجــــــــل جـــلـــســـتـــه ــ ــ ــال ــ ــ ــوم ــ ــ ــص ــ ــ الــــــبــــــرملــــــان ال

إعالم  تحدثــت وســائل 
إرسائيلية، عــن عدم وجود 
التحقيق  يف  انطالقــة  أي 
بعد 4 أيام عى العمليتني يف 

القدس املحتلة.
وأفــادت وســائل إعالم 
إرسائييل  إرسائيلية، مبقتل 
ثــاٍن، متأثــراً بحروحه يف 
يف  وقع  الــذي  االنفجــار 
عدة  قبل  املحتلــة،  القدس 

أيام.
الشــؤون  محلل  وبــنّي 
»كان«  قنــاة  يف  األمنيــة 
اإلرسئيلية روعي شــارون، 
أّن أحد األســئلة التي تشغل 
املؤسسة األمنية يف الطريق 
إىل حل لغزهــا، هو »ما إذا 

كانت العبوة هربت من الضفة الغربية أو وصلت من القدس«. 
اقــرأ أيضاً: حزب الله عن عمليتي القدس: رســالة تيئيس 

للصهاينة بأن ال مكان لكم يف فلسطني
وأشارت القناة اإلرسائيلية إىل أّن »اإلجابة عن هذا السؤال 
مهمة، ألنه اذا وصلت العبــوة من الضفة الغربية فهذا يعني 
أنه يوجد ثغرة كبرية يف املعلومات االســتخبارية، بســبب 
إجراءات الحاية عى املعابر وبســبب االستخبارات القوية، 

ورمبا يوجد ثغرة يف إجراءات الحاية بخط التاس« .
وأضافــت القناة أنه »أما إذا أتــت العبوة من القدس، فهذه 
ثغرة سوداء يف املعلومات االستخبارية عموماً، لكن تقنياً من 

السهل جداً نقل عبوة ناسفة من هناك إىل مدخل املدينة«.
وتابعت أّن »ســوآًء هربت العبوة من الضفة الغربية أو من 
القدس كا يبدو، وحتى لو كانت الخلية جزء من بنية تحتية 
لحاس أو الجبهة الشــعبية، أو كانــت عبارة عن مجموعة 
محلّية من 3، يف  النهاية األمر يتعلق بهجوم مخطط جيداً«.

وذكــرت أّن »الهجوم نجح يف مفاجأة املؤسســة األمنية 
صباح يوم الخميس، وحتى اآلن مــا زالت هذه الخلية قامئة 

ومتملصة من تحت الرادار«. 
وكانت وســائل إعالم إرسائيلية ذكرت أّن العملية املزدوجة 
التي اســتهدفت محطة حافالت يف القدس املحتلة وشارعاً 
بانفجارين وأوقعــت قتيلني وأكرث من 20 جريحاً تؤكد وجود 
فشــٍل اســتخباري إرسائييل، الفتًة إىل أّن »بشكٍل عام، هذه 
املنطقــة، هي نــوع من الثقب األســود يف االســتخبارات 

اإلرسائيلية«. 
ويف وقت ســابق، علّق محلل الشــؤون األمنية يف قناة 
»كان« روعي شــارون، عى اخراق كامــريات وثّقت لحظة 
التفجري يف القــدس املحتلة، قائالً إّن هذا األمر يَُعّد فضيحة، 

وإن هناك عالمة استفهام كبرية جداً بشأنه. 
وذكرت مصادر أمنية إرسائيلية، أّن »الخلية املنفذة للعملية 

املزدوجة عرفت جيداً املنطقة التي نُفذت فيها الهجات«. 
ووفقاً للتقديرات األولية يف املؤسستني األمنية والعسكرية، 
»فقد تم التخطيط للهجوم لفرة طويلة، والشــبهات األولية 
تشري إىل أّن الخلية كانت تعرف جيداً املنطقة التي نفذت فيها 

الهجات«.

نرشت قوات األمن الركية، صورة ملا قالت إنه أحد املتورطني 
بتفجري شارع االستقالل يف إسطنبول الذي أدى إىل مقتل 6 

أشخاص وإصابة 81 آخرين يف 13 ترشين الثاين الحايل.
ووفق ما أوردت وكالة األناضــول، فإن النيابة العامة يف 
إســطنبول تواصل تحقيقاتها بخصوص الهجوم، يف وقت 
قام األمن الريك بنرش صورة التقطها للمشتبه به بالضلوع 
بالتفجري - واملدعو بالل حسان- يرتدي زيا مموها أمام شعار 

وحدات »حاية الشعب« الكردية.
وكان وزير الداخلية سليان صويلو أعلن يف غرفة دردشة 
مبوقع توير عن إلقاء القبض عى شقيق بالل حسان، وفق 

املصدر نفسه ودون تفاصيل إضافية.
وقرر النواب العامون إحالة 17 مشتبها إىل املحكمة، بينهم 
املتهمة الرئيسية أحالم البشري، يف حني أعلنت مديرية األمن 
العامة بإســطنبول أن منفذة التفجري اعرفت أثناء التحقيق 
بانتائها لتنظيم حزب العال الكردســتاين - فرع ســوريا 

ووحدات »حاية الشعب« الكردية.
وذكر بيان ملديرية األمن أن البشــري تلقت تعليات بتنفيذ 
العملية من مركز هذا التنظيم يف مدينة عني العرب )كوباين( 

السورية.
وأفادت مصادر أمنية بأن القنبلة املســتخدمة يف التفجري 
تم تزويدها مبســامري وقطع حديد ورصاص صنارات صيد 

)ثقاالت( لزيادة مفعولها.
وتواصــل الفرق املعنيــة مبديرية أمن إســطنبول فحص 
أجزاء القنبلة املستخدمة يف التفجري، والتي يعتقد أنها كانت 

موقوتة.

أصدر مركز عني اإلنســانية للحقوق والتنمية يف صنعاء، 
تقريراً يوثق »جرائم العدوان األمرييك السعودي خالل 2800 
يوم من العدوان عــى اليمن«.ووثّق مركز عني اإلنســانية 
للحقــوق والتنميــة، يف صنعاء، يف بيان استشــهاد أكرث  
18013 مواطناً ينياً، وإصابة 29660 آخرين )47673 شهيد 

وجريح يني(، خالل املدة املذكورة.
ولفت املركــز اليمني، إىل استشــهاد 4061 طفالً وجرح 
4739 طفــالً. ورصد املركز استشــهاد 2454 إمرأة، وإصابة 

2966 أخرى.
وأضاف أّن قوى العدوان عى  دّمرت »598737 منزالً و182 
منشأة جامعية و1679 مسجداً، و379 منشأة سياحية و415 

مستشفى ومرفقاً صحياً خالل2800 يوم«.
وتابع أّن »العــدوان دّمر 1242 مدرســة ومركزاً تعليمياً، 
و140 منشــأة رياضيــة، و255 موقعاً أثرياً، و61 منشــأة 

إعالمية، و10803 حقول زراعية«.
وأكد أيضاً تدمري العدوان السعودي »15 مطاراً و16 ميناًء، 
و344 محطــة كهرباء، 7099 طريقاً وجرساً، 616 شــبكة 
ومحطة إتصال، و2974 خزان وشــبكة مياه، و2101 منشأة 

حكومية«. 
مركز عني اإلنســانية للحقوق والتنمية، أشار إىل استهدف 
»العدوان 407 مصانع، و385 ناقلة وقود، و12030 منشــأة 
تجاريــة، و454 مزرعة دجاج وموايش، و10112 وســيلة 
نقل، و998 شــاحنة غذاء، و700 ســوق، و485 قارب صيد، 

و1014مخزن غذاء، و425 محطة وقود«.
من جهته، أكد رئيــس املركز أحمد أبو حمراء، خالل مؤمتر 
صحــايف يف صنعاء، أن التقرير وثق ســقوط 8605 أطفال 
بينهم 4017 شهيداً، و4588 جريحاً خالل مثاين سنوات من 

العدوان.
وأضــاف أبو حمــراء، أّن »التقرير يوثق حــاالت األطفال 
املصابــني بآثار األســلحة املحرمة التي اســتخدمها تحالف 

العدوان األمرييك الســعودي، كا يحتوي عى كل ما متكن 
فريق الرصد والتحقيق من توثيقه«، مؤكداً أّن »الواقع الفعيل 

أكرث فداحة«.
وأشــار رئيس املركز إىل أّن »التقرير يحتوي عى القوانني 
الدولية واملواثيق اإلنســانية التي تكفل حاية املدنيني والتي 
نســفها العدوان يف حربه عى الشــعب اليمني«، معترباً أّن 
قواعد القانون الدويل واإلنســاين وحقوق اإلنسان األممية 

مجرد حرب عى ورق«.
اقرأ أيضاً: اليمن: ضحايا التحالف من األطفال خالل الحرب 

بلغ أكرث من 8 آالف بني شهيد وجريح
من جهته، أكد عضو املكتب الســيايس ألنصــار الله عبد 
الوهاب املحبيش، أّن »التاريخ مل يشــهد أبشــع من الجرائم 
التي ارتكبها تحالف العدوان األمرييك السعودي بحق أطفال 

اليمن«.
وشــدد عى أّن »اليمنيني لن ينســوا من قتــل أطفالهم 
ونساءهم«، مشرياً إىل أّن »كل طفل يني سقط بنريان الُغزاة 

يصنع أجياالً من الثائرين«.

أرجأ الربملان الصومايل جلســة كانت مقررة عقب هجوم 
قاده مســلحون عى فندق »فيــال روز« القريب من القرص 
العاصمة مقديشــو، وخلّف قتى.وسمع دوي  الرئايس يف 
إطالق نار  مــن داخل الفندق، حيث اقتحــم مهاجمون من 
حركة الشــباب املكان باستخدام أســلحة ومتفجرات، وقال 
ضابط رشطة حينها إن بعض املســؤولني الحكوميني الذوا 

بالفرار من نوافذه.
وكثريا ما يستخدم املســؤولون الحكوميون يف مقديشو 
فندق فيــال روز لعقد االجتاعات.وقــال ضابط رشطة يف 
املوقع، تحدث رشيطة عدم الكشــف عن هويته، إن وحدات 

القوات الخاصة تولت مهمة التعامل مع املسلحني.
وأضاف الضابط أن »املسلحني الذين شنوا الهجوم ما زالوا 
يقاتلون داخل الفنــدق وهم يخوضون معــارك مع القوات 
الخاصــة، يف حني تحاول القوات األمنيــة إنقاذ املحارصين 

داخل الفندق«.
ومل يتضح بعد عدد املحارصين بالداخل أو عدد األشخاص الذين 

تم إنقاذهم، يف حني أفادت أنباء مبقتل 4 أشخاص عى األقل.

{ تأجيل {
وقال الربملان الصومايل إن جلســته املقــررة اليوم االثنني 
أرجئت بعد الهجوم.وذكر الربملان يف بيان عى صفحته عى 
فيســبوك، أنه تم إبالغ جميع أعضاء مجليس الربملان بتأجيل 

اجتاع اليوم.
ودانت قوة االتحاد األفريقي يف الصومال »أمتيس« الهجوم، 
مشــيدة عى توير بـ«قوات األمن الصومالّية لردها الرسيع 
تفاديا لسقوط مزيد من الضحايا وإلحاق الرضر باملمتلكات«.
ويأيت هــذا الهجوم الجديــد يف وقت قرر فيــه الرئيس 
الصومايل املنتخب حديثا يف أيار املايض شن »حرب شاملة« 

عى حركة الشباب.
وقد اســتعاد الجيش الصومايل، بدعم من عشائر محلية 
ومن »أمتيس«، ومبســاندة جوية أمريكية، الســيطرة عى 

منطقة هريان ومناطق واسعة يف وسط البالد.
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الثلثاء 29 ترشين الثاين 2022

اعالنات رسمية ـ اعالنات رسمية ـ اعالنات رسمية

اعالم تبليغ
تدعــو وزارة املاليــةـ  مديرية املالية العامةـ  املصلحة املاليــة االقليمية يف محافظة جبل لبنان دائرة خدمات 
املكلفني املكلفني الواردة اسامؤهم يف الجدول أدناه للحضور اىل مركز الدائرة الكائن يف مبنى مالية محافظة جبل 
لبنانـ  بعبداـ  قرب الرسايـ  الطابق الثاين هاتف: 05/920102 لتبلغ الربيد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة 
ثالثني يوماً من تاريخ نرش هذا االعالم، واال يعترب التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار 

اليها أعاله، علامً أنه سيتم نرش هذا االعالم عىل املوقع االلكرتوين الخاص بوزارة املالية. 

إسم املكلف

الرشكة الوطنية لالستثامر والتجارة ش.م.م

يس جي آ وود ش.م.م.

جاغالصيان ستيل )شاهيه جاغالصيان ورشكاه(

هاي تك انجينريينغ& كونرتاكتنغ ش.م.ل

فيفيان فريد كرم

رشكة الغول ش م ل

هبة احمد صيداين

كالر املعروفة نورما جوزف شهوان

نبيل رزق غفري

حسن عباس العجوز

جاسدكو للتجارة العامة

انس محمد صلح

انور يوسف بريش

رشكة ال بامليا فيال ش م م

رشبل الياس مليك

GERGIS AKIKI (ELECTRO MENAGERS(

جرير طانيوس مدور

فادي اييل ابو رجييل

انرت ليبانون ش.م.م

ALDO FUSARI ) عصام جميل حراجيل(

وسام صعب الحاج

SAGCO S.A.R.L PEPINIERES LA SAGESSE

برافيا كو ش.م.م

كونتيننتال غالس ش.م.ل

زياد سعيد عامر

ستارباك ش.م.ل

جريس وهبة صليبا

مرينا الياس سعادة

رشكة ان/اوت ش م ل

نهاد بطرس الحاج

يوسف  الياس عبد الساتر

PREMIER

حسن احمد سليامن

DIVINE CERAMICA)جورج سليامن السكاف(

ماهر طنوس رشابيه

فادي فؤاد ابو جودة

ناجي فؤاد ابو جودة

طانيوس عقيقي

Plasti - form

رشكة Garden City -تضامن- يحيى نعمة نرس ورشكاه

جانيت ايليا املوبان

سلوى ساروفيم ساروفيم

)رشكة تكنيكورب ش.م.ل )ش.م.م سابقا

سامي نجيب زيتون

جرنال ري انشورنس رسفيسز ش.م.م

الرشكة الوطنية للذخرية ش.م.ل

ادريس للتجارة العامة )راجي احمد ادريس(

سمري محمد حرب

معني حسن جنبالط

جمعية راهبات القلبني االقدسني - مستشفى سان شارل

سامي فريد ابو جودة

عيل حسن رضا

كريس يوسف عتمه

ريني شفيق الخويري

In House Appliances )I.H.A.( sarl

ايل شهيد الراعي

GTA Trading

حليم سليامن سالمة

ميالد داود اسطفان

جوزيف خليل فرحا

رشكة بروموفارم ش.م.م

اليس يوسف درغام

فارس كرم ايب كرم

رقم التمييز

RR222250632LB

RR222250884LB

RR222260135LB

RR219032875LB

RR222260833LB

RR222257573LB

RR219032805LB
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للبيــع للجامعــات او لهــواة 

قديم  مختــرب  االلكرتونيــك، 

الكرتونيــك وكهربــاء )1920 

ـ 1972( مــع معــدات قدمية 

وارسار نادرة ت:78803805

ــــــــــــــــــــــــــ

مؤسسة التوفري:

مبيع جميع انواع قطع السيارات 

صــب زجاج امامي + خلفي مع 

كنيســة  قرب  الحدث  تصليح. 

ـ  ت:05/454693  مارجرجس 

03/270453

متفرقات

اعالنات مبوبة

دعوى: 2021/316
بطالن زواج

كريســتل انطوان أسعدـ  كارل 
هرنيك برتسون

بريوت

اعالن قضايئ
ان املحكمــة االبتدائية املوحدة 
املاروحية تدعو الزوج كارل هرنيك 
برتســون للحضــور اىل قلم هذه 
املحكمــة لتبلغ الحكــم االبتدايئ 
 2022/11/8 يف  الصادر  النهايئ 
وذلك مبهلة خمسة عرش يوماً من 

تاريخ النرش.
ذوق مصبح: يف 
2022/11/23
املسجل
الخوري جوزف ضو
الرئيس

الخوري أنطونيوس جبارة
ــــــــــــــــ

خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات يف 

النبطية بالصورة الغيابية.
لقد حكمت هذه املحكمة بتاريخ 
2022/11/8 عــىل املتهــم غيث 
أحمد الفهد من الجنسية السورية 
محل اقامته عربصاليمـ  حي الخلة 
الحمراء. والدته عليا مواليد 2001 
رقم القيــد 403 بيان أوقف غيابياً 
بتاريــخ 2022/10/25 وال يزال. 
بالعقوبــة التاليــة تجريم املتهم 
غيث احمــد الفهــد املبينة كامل 
املادة 639  هويته اعاله بجنايــة 
عقوبات وبانزال عقوبة االشــغال 
الشــاقة املوقتة بحقه مدة ثالث 
سنوات ســنداً لها وباعتباره فاراً 
من وجه العدالــة وبانفاذ مذكرة 
القــاء القبض بحقه وتجريده من 
املدنية طيلــة مدة فراره  حقوقه 
ومــن الترصف بأموالــه املنقولة 
وغري املنقولة ومن اقامة الدعاوى 
عدا املتعلقة باحواله الشــخصية 
وبتعيني رئيــس قلم هذه املحكمة 
قيــامً عىل أمواله الدارتها كام تدار 
اموال الغائب وابالغ ذلك ممن يلزم 
وتدريكه الرسوم والنفقات كافة.

وفقــاً للمواد 639 عقوبات من 
جناية  الرتكابه  العقوبات.  قانون 
رسقة وقررت اسقاطه من الحقوق 
املدنية وعينت له قيامً الدارة امواله 

طيلة مدة فراره.
يف 2022/11/15
رئيس محكمة جنايات النبطية
التكليف 544

ـــــــــــــــــ

اعالن
تدعو مؤسسة مياه بريوت وجبل 
لبنان الراغبني بتســجيل اسامئهم 
االشــغال  متعهدي  لوائــح  عىل 
ومقدمي الخدمات وصانعي اللوازم 
واملعدات او وكالئهم املقبولني لدى 
املؤسسة واملسجلني وفقاً لالنظمة 

والقوانني التجارية النافذة.
يتوجب عىل الراغبني بالتسجيل 

تأمني املستندات التالية:
ـ االذاعة التجارية.

ـ بــراءة ذمة مــن الصندوق 
الوطنــي للضــامن االجتامعــي 
تثبت تســديد االشرتاكات وسائر 

املوجبات تجاه الصندوق.
ـ شــهادة تســجيل لدى وزارة 

املالية.
ـ افادة صادرة عن وزارة املالية 
القيمة  ـ مديرية الرضيبــة عىل 

املضافة.
ـ كاتالوغــات او مصّورات عن 
اعــامل الرشكة او املؤسســة يف 

حال وجودها.
باليد اىل قلم  العــروض  تقدم 
املؤسسة الطابق الرابع يف املكتب 
الرئييس للمؤسسةـ  شارع سامي 
الصلح ـ بناية الشدراوي يف مهلة 
اقصاها الساعة الثانية عرشة من 

يوم الخميس 2022/12/22.
رئيس مجلس االدارة 
املدير العام

املهندس جان جربان
التكليف 545

تبدأ مهلة االعرتاض املحددة بشهرين من اليوم التايل لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية يف محافظة جبل لبنان باالنابة

خليل حرفوش
التكليف 536

رشكة تالل اده ش.م.ل.
دعوة لحضور اجتامع الجمعية العمومية غري العادية

يدعــو مجلــس االدارة يف رشكة »تــالل اده« ش.م.ل. 
املســاهمني اىل حضور اجتــامع الجمعية العمومية غري 
العاديــة املقرر عقده يف متام الســاعة العارشة من يوم 
الخميــس الواقــع يف 2022/12/22 يف مركز الرشكة 
يف ضبيــه للبحث يف تعديل املــادة 24 من النظام بجواز 
انتخاب اعضاء ورئيس مجلس االدارة من غري املســاهمني 

يف الرشكة.
بالوكالة
املحامي اييل آصاف

اتحاد نقابات الشحن والنقل والرتانزيت
يف لبنان والخارج

قررت الهيئة التأسيســة لالتحــاد يف 2022/11/8 ابالغ 
الزمــالء الكرام عن جمعية عمومية بتاريخ 2022/12/10 بني 
الســاعة الثانية ولغاية الثالثة من بعد الظهر يف مركز االتحاد 
غولــدنـ  بيتش انطليــاس الجراء انتخابــات اعضاء املجلس 
التنفيذي لالتحاد. ال يحق االشــرتاك يف االنتخابات اال لالعضاء 

الذين انتسبوا لالتحاد وسددوا اشرتاكاتهم.
يفتــح باب الرتشــيح ابتــداء مــن 2022/11/5 ولغاية 

2022/12/7
الجاء اخذ العلم.

رشكة تالل اده ش.م.ل.
دعوة لحضور اجتامع الجمعية العمومية العادية

يدعو مجلس االدارة يف رشكة »تالل اده« ش.م.ل. املساهمني اىل 
حضور اجتامع الجمعية العمومية السنوية املقرر عقدها يف متام 
الساعة الحادية عرشة من يوم الخميس الواقع يف 2022/12/22 

يف مركز الرشكة يف ضبيه للنظر يف جدول االعامل اآليت:
1ـ تنظيم ورقة الحضور وتأليف مكتب الجمعية

2ـ تــالوة تقارير مجلس االدارة ومفــويض املراقبة عن اعامل 
سنة 2021

3ـ التصديق عىل الحســابات املقفلة يف 2021/12/31 وابراء 
ذمة اعضاء مجلس االدارة

4ـ تعيني مفوض مراقبة العامل سنة 2022 وتحديد أتعابه
5ـ املوافقة عىل التفّرغات الحاصلة يف الرشكة

6ـ انتخاب مجلس ادارة جديد
7ـ الرتخيص العضاء مجلس االدارة وفقاً الحكام املادتني /158/ 

و/159/ تجارة
8ـ امور مختلفة

بالوكالة
املحامي اييل آصاف

دعت نقابة اصحاب صناعة الخبز يف لبنان اىل انتخاب 

ســتة اعضاء بدال من الذين ســقطت عضويتهم بالقرعة 

وذلك يوم الثالثاء 13 كانون االول 2022 من الساعة الثانية 

حتى الخامســة بعد الظهر يف افران  موالن دور _جعيتا  

حال عدم اكتامل النصاب تعقد جلســة ثانية يوم الثالثاء 

20 كانون االول 2022 يف املكان والزمان نفســهاويكون 

النصاب مؤمنا مبن  

وطلبت اىل الراغبني بالرتشح تقديم طلباتهم اىل النقابة 

يف مهلة تنتهي قبل ثالثة ايام من موعد االنتخابات.

نتائج اللوتو اللبناين
جرى مســاء امس سحب اللوتو اللبناين لالصدار رقم 2061 

وجاءت النتيجة عىل الشكل االيت:
االرقام الرابحة: 11ـ  22ـ  28ـ  31ـ  35ـ  39 الرقم االضايف: 

29
* املرتبة االوىل ستة ارقام مطابقة

ـ قيمة الجوائز االجاملية: 9620826580ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة: شبكة واحدة

ـ قيمة الجائزة االفرادية: 9620826580ل.ل.
* املرتبة الثانية خمسة ارقام مع الرقم االضايف

ـ عدد الشبكات الرابحة: ال يشء
* املرتبة الثالثة خمسة ارقام مطابقة

ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة: 230073840ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة: 28 شبكة

ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 10457902ل.ل.
* املرتبة الرابعة اربعة ارقام مطابقة

ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة: 230073840ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة: 1142 شبكة

ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 201466ل.ل.
* املرتبة الخامسة ثالثة ارقام مطابقة

ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة: 568544000ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة: 17767 شبكة

ـ الجائزة لكل شبكة: 32000 ل.ل.
* املبالــغ املرتاكمة للمرتبة االوىل واملرتاكمة اىل الســحب 

املقبل: 2633500280ل.ل

نتائج زيد
جرى مســاء امس ســحب زيد رقم 2061 وجاءت النتيجة 

كاآليت:
الرقم الرابح: 54749

* الجائزة االوىل: 75000000ل.ل.
عدد االوراق الرابحة: ال يشء

* االوراق التي تنتهي بالرقم: 4749
الجائزة االفرادية: 900000 ل.ل.

* االوراق التي تنتهي بالرقم: 749
الجائزة االفرادية: 90000 ل.ل.

* االوراق التي تنتهي بالرقم: 49
الجائزة االفرادية: 8000 ل.ل.

الرتاكم للسحب املقبل:75000000 ل.ل

نتائج يومية

جرى مساء امس سحب »يومية« رقم 1283 وجاءت النتيجة 
كاآليت:

* يومية ثالثة: 486
* يومية اربعة: 5478

* يومية خمسة: 88599

موســــــــــكو : تأجيــــــــــل املشــــــــــاورات الروســــــــــية 
األميركيــــــــــة بشــــــــــأن معاهــــــــــدة »ســــــــــتارت«

أعلنت وزارة الخارجية الروسية،  تأجيل جلسة اللجنة الروسية- 
األمريكية بشأن معاهدة »ستارت«، التي كان من املقرر انعقادها يف 
القاهرة يف الفرتة من 29 ترشين الثاين إىل 6 كانون األول، إىل وقت 
الحق. وقالت الوزارة إن »جلســة املشاورات الثنائية حول املعاهدة 
الروسية األمريكية بشأن األسلحة الهجومية اإلسرتاتيجية، التي 
كان من املقرر عقدها يف القاهرة يف الفرتة من 29 ترشين الثاين 

إىل 6 كانون األول، تأجلت إىل وقت الحق«.
ومل تذكر الوزارة تفاصيل أخرى حول األسباب.

يف غضون ذلك،  أعربت وزارة الخارجية األمريكية عن استعدادها 
إلعادة جدولة محادثاتها مع روسيا بشأن متديد أجل معاهدة الحد 
من األسلحة اإلسرتاتيجية »نيو ستارت«، بحيث تنعقد يف أقرب 
موعد ممكن. ونقلت قناة »يس إن إن« األمريكية عن متحدث باسم 
الخارجية األمريكية تأكيده أن »الواليات املتحدة مســتعدة إلعادة 
جدولة املحادثات بحيث تنعقد يف أقرب وقت ممكن، ألن استئناف 
عمليات التفتيش )املتبادلة بني البلدين عىل املواقع النووية( متثل 
أولوية للحفاظ عىل املعاهدة كأداة لالستقرار«. وكان نائب وزير 
الخارجية الرويس سريغي ريابكوف، قد رّصح بأّن اجتامع اللجنة 
االستشارية الثنائية بني روسيا والواليات املتحدة بشأن معاهدة 
»ستارت« النووية سيعقد يف القاهرة من 29 ترشين الثاين حتى 
6 كانون األول. وســبق ذلك إعــالن وزارة الخارجية األمريكية أّن 
الواليات املتحدة وروسيا ستجتمعان قريباً ملناقشة إمكانية استئناف 
عمليات التفتيش مبوجب معاهدة  »نيو ستارت«، بعد تعليقها من 
قبل روسيا. ومعاهدة »نيو ستارت« هي أحدث اتفاق ثنايئ من هذا 
النوع يربط بني القوتني النوويتني الرئيسيتني يف العامل. ووّقعت 
املعاهدة يف 2010، وهي تنص عىل حد ترسانتي القوتني النوويتني 
بـ1550 رأساً نووياً لكّل منهام كحد أقىص، وهو ما ميثل خفضاً 

بنسبة 30% تقريباً مقارنة بالسقف السابق املحدد عام 2002.
كذلك، تحد املعاهدة عدد آليات اإلطالق اإلسرتاتيجية والقاذفات 

الثقيلة بـ800، وهو ما يكفي لتدمري األرض مرات متعددة.

ــــن ــ ــ ــ ــــى بوتي ــ ــ ــ ــتان التق ــ ــ ــ ــ ــــــس كازاخس ــ ــ رئي

أعلن الرئيس الــرويس فالدميري بوتني يف لقاء مع نظريه 
الكازاخستاين قاسم جومارت توكاييف، يف موسكو أّن الزيارة 
الخارجية الرسمية األوىل لتوكاييف لروسيا بعد إعادة انتخابه 

رئيساً للدولة تؤكد الطبيعة الخاصة للعالقات بني البلدين.
وأضاف بوتني: »بالطبع نلتقي رئيس كازاخستان بانتظام، 
وقد رأينا بعضنا بعضا مؤخراً، ونستخدم دامئاً كل اجتامعاتنا 
ملناقشــة الشؤون الجارية، وأوالً وقبل كل يشء بالطبع نحن 
نتحدث عن االقتصاد، ألّن هذا هو أساس كل نجاحاتنا األخرى 

يف جميع املجاالت«.
من جهته، أعرب الرئيس الكازاخســتاين عن شعوره بالرضا 
عن مســار تطور العالقات بني كازاخســتان وروسيا.وقال 
توكاييف: »هناك كل األســباب التي تجعلنا نشعر بالرضا عن 
الطريقــة التي يتطور بها التعاون بني بلدينا، ولكن يف الوقت 
نفســه نحتاج إىل التطلع إىل األمام، ولهذا الســبب أتيت إىل 
هنا«. يذكر أن الرئيس الكازاخســتاين وصل إىل روسيا، وهذه 
أول زيــارة خارجية له بعد توليه منصبــه عقب االنتخابات 
الرئاســية التي جرت يف البالد والتي ربح فيها بـ 81.31% من 

األصوات.

ُمشّجع أمــر  وروســيــا  املتحدة  الــواليــات  بين  اإلتــصــال  لقنوات  األخير  اإلستخدام  البنتاغون: 
أعلنت وزارة الدفــاع األمريكية )البنتاغون( أن الواليات 

املتحدة وروســيا أنشــأتا عدة قنوات اتصال للمناقشــات 

األمنية، مؤكدة أن اســتخدامها مؤخرا أمر مشجع.

وقالــت الــوزارة يف ترصيحــات لوكالة »ســبوتنيك« 

امس،«تحتفــظ الواليات املتحدة بقنــوات اتصال متعددة 

ملناقشة القضايا األمنية الحرجة مع روسيا أثناء الطوارئ 

أو حــاالت الطوارئ ملنع الحســابات الخاطئة والحوادث 

العســكرية والتصعيد. وقد شــجعتنا الدعوات األخرية من 

كبار مســؤويل البنتاغون إىل نظرائهم الروس، ونعتقد أن 

اســتمرار الحوار أمر بالغ األهمية«.

هــذا وقالــت إليزابيــث رود، القائم بأعامل الســفارة 

األمريكية يف روســيا يف مقابلة مع وكالة »ســبوتنيك«، 

إن الواليــات املتحدة لديها قنوات اتصال مع روســيا عىل 

املســتوى املهني، ومن املهم بالنسبة للرئيس جو بايدن أن 

تواصل الســفارة يف موسكو عملها.

عالقتنا  »متر  وأوضحت: 

اآلن بفرتة فتور، ولدينا عدد 

أقل بكثري من املوظفني يف 

من  الرغم  وعىل  سفاراتنا، 

ذلك لدينــا قنوات للتواصل 

مستوى  عىل  روســيا  مع 

بإمكاننا  يــزال  وال  العمل، 

مناقشة العديد من القضايا 

رسيان  لضامن  الرضورية 

سفارتنا«. عمل 

وتابعــت: »ال أعتقــد أن 

العالقــات الثنائية ستتحســن برسعة. لكننــا ما زلنا هنا 

ونناقــش جميع القضايا املهمة.«

إيران تعتقل غربيين »توّرطوا في أعمال الشغب«: املفاوضات النوويّة وصلت الى طريق مسدود
أكّدت وزارة الخارجية اإليرانية أّن مفاوضات االتفاق النووي 
وصلت إىل »طريق مســدود«، الفتًة إىل أّن أوروبا تتقاعس عن 

الوفاء بالتزاماتها يف االتفاق النووي. 
وقال املتحدث باسم الخارجية اإليرانية نارص كنعاين: »يبدو 
أننا وصلنا إىل طريق مسدود يف مفاوضات االتفاق النووي«.

وعن القــرار املناهض إليران، الصــادر عن مجلس حقوق 
اإلنسان التابع لألمم املتحدة، قال كنعاين إّن »إيران لن تتعاون 
مع اللجنة السياســية املسامة لجنة تقيص الحقائق«، واشار 
اىل أّن »االســتخدام املترسع آلليات حقوق اإلنسان واستخدام 
هذه اآلليات أداًة ضد الدول املســتقلة أمر مرفوض ومدان وال 

يساهم يف النهوض بحقوق اإلنسان«.
وتابع: »ال شك يف أن الحكومات الغربية، خصوصاً الحكومة 
األمريكيــة وبعض الحكومات املتحالفــة معها، أدت دوراً يف 
إثارة أعامل الشــغب داخل إيران، وجرى تقديم هذه املعلومات 
إىل الســفراء املقيمــني يف طهران يف أطــر مختلفة، كذلك 
جرى القبــض عىل عدد كبري من املواطنني  من مختلف البلدان 

لدورهم يف التحريض عىل الشغب«.
وبشأن الهجوم عىل ناقلة النفط »اإلرسائيلية«، قال كنعاين 
إّن »توجيه االتهامات الكاذبة إىل إيران هدف یسعى له االحتالل 
اإلرسائييل وحلفاؤه.. وإذا فعلت إيران شيئاً، فهي شجاعة مبا 

يكفي لتحمل مسؤوليته«.
عىل صعيد آخر، كشــفت الســلطات اإليرانية عن اعتقالها 
مواطنني غربيني »تورطوا يف أعامل الشــغب« يف البالد، كام 
اســتدعت السفري األملاين لالحتجاج عىل ما سّمته تدخل برلني 
يف الشأن اإليراين. وقالت الخارجية اإليرانية، يف بيان اصدرته 
إن السلطات ألقت القبض عىل عدد من مواطني الدول الغربية 
بســبب دورهم يف إثارة أعامل الشــغب يف إيران. وأضافت أن 
»واشنطن والدول الغربية لها دور يف أعامل الشغب يف إيران، 

ولدينا معلومات دقيقة بشأن ذلك«.

{ احتجاج شديد اللهجة من طهران اىل برلني{
وعــىل خلفيــة قيام أملانيــا بعقد اجتــامع خاص ملجلس 

حقوق اإلنســان بخصوص األحداث األخرية يف إيران، وتكرار 
الترصيحــات التدخلية للســلطات األملانية ضــد الجمهورية 
اإلسالمية اإليرانية،  استدعت وزارة الخارجية اإليرانية السفري 
األملاين يف طهران هانس إيدو موتسيل وسلّمته احتجاًجا شديد 

اللهجة.
وأبلغت وزارة الخارجية الســفري األملــاين أن القرار األخري 
الصــادر عن االجتامع الخاص ملجلس حقوق اإلنســان خطوة 
خاطئة تســتند إىل نهج سيايس يف موضوع حقوق اإلنسان، 
وهو قرار مرفوض أساًســا، مؤكــدة أن طهران مل تتعاون مع 

اآلليات املحددة عىل أساسه.
ورصّحت أن تعاون ومواکبة أملانيا ودول أوروبية أخرى مع 
الحظر األمرييك اآلحــادي الجانب املفروض عىل إيران والذي 
تســّبب يف انتهاكات جسيمة لحقوق الشعب اإليراين، تجعل 

هذه الدول فاقدة الصالحية لرفع دعاوى حقوق اإلنسان.
من جانبه، قال الســفري األملاين هانس أيدو موتســيل إنه 

»سيبلغ سلطات بالده احتجاج إيران يف أقرب وقت«.

لبيـــــد يتهـــــم نتنياهـــــو »بتفكيـــــك الديموقراطّيـــــة«
وغانتـــــس يُحـــــذر مـــــن التحالـــــف مـــــع بـــــن غفيـــــر

اتهــم رئيــس الــوزراء 
»اإلرسائيــيل« يائــري لبيد، 
املكلف  الحكومــة  رئيــس 
بنيامني نتنياهو مبا ســامه 
»تفكيك أسس الدميقراطية«، 
املدعي  لتحديد  ســعيه  عرب 
العام والقضاة يف محاكمته 

بقضايا فساد.
لبيد ، يف سلســلة  وقال 
تغريــدات حول كلمة ألقاها 
»معهد  ينظمه  مؤمتر  خالل 
دميوقراطيــة إرسائيل«، إن 
نتنياهــو ال يريــد أن يكون 
ثاين رئيس وزراء »إرسائييل« 
يدخل الســجن. أضاف: »أن 

زعيــم حزب الليكــود يريد 
تقديم  مينع  قانــون  مترير 
لوائــح اتهــام ضــد رئيس 
الوزراء«، داعيا »أىل مجابهة 

هذا املسعى«.
مــن جانبه، حــذر وزير 
الدفــاع بينــي غانتس من 
تداعيــات االتفــاق املــربم 
نتنياهــو ورئيس حزب  بني 
»العظمــة اليهودية« إيتامر 
بن غفــري .وقال غانتس »إن 
نقل صالحيات وحدة حرس 
الحــدود العاملة يف الضفة 
الغربية، إىل ســلطة وزارة 
األمن الداخيل التي سيتوالها 

بن غفري من شــأنه اإلرضار 
بأمن إرسائيل«.
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الثلثاء 29 ترشين الثاين 2022

الفرحة الربازيلية العارمة كاسيمريو يسجل هدف الربازيل الوحيد
اقتنص املنتخب الربازييل فوزا صعبا من نظريه السويرسي، 
بهدف دون رد، يف املبــاراة التي جمعتهام أمس اإلثنني عىل 
استاد 974، ضمن الجولة الثانية من دور املجموعات بكأس 

العامل )قطر 2022(.
ويدين السيليســاو بهذا الفوز لكاسيمريو، صاحب هدف 

املباراة الوحيد، يف الدقيقة 83.
ورفع الســامبا رصيده إىل 6 نقــاط يف صدارة املجموعة 
السابعة، ليتأهل رســميا إىل مثن النهايئ، بينام تجمد رصيد 
سويرسا عند 3 نقاط، متقدما عىل رصبيا )1( والكامريون  )1(.

البداية جاءت هادئة من الطرفني، وســط انحصار اللعب 
يف منتصــف امللعب وعــىل األجنحة، مع تراجــع املنتخب 

الســويرسي إلغالق املساحات أمام العبي السامبا.
ويف الدقيقــة 12، مــرر لــوكاس باكيتا كــرة بطريقة 
رائعــة )بالكعب( رضب بها الدفاع الســويرسي، لتصل إىل 
ريتشارليســون بالجانب األمين داخل املنطقة، ليمررها إىل 
فينيســيوس جونيور أمام املرمى، لكن املدافع فيدمري تدخل 

بشــكل رائع ليبعد الكرة من أمام مرماه.
املحاولــة الحقيقية األوىل كانت بالدقيقة 27، بعد متريرة 
ممتــازة من رافينيا من جهة اليمني، ألقىص الناحية اليرسى 
من داخل املنطقة، ليقابلها فينيســيوس الخايل من الرقابة 
بتســديدة باتجاه املرمى، لكن الحارس سومري تألق وأبعدها 

إىل ركنية.
وبعد 3 دقائق، انطلــق رافينيا من الجناح األمين للربازيل 
إىل منطقة الوســط أمام منطقة الجزاء، ليطلق تســديدة 

وصلت ســهلة يف منتصف املرمى ألحضان سومري.
ويف الدقيقــة 44، حصل املنتخــب الربازييل عىل ركنية 
نفذهــا رافينيا من الناحية اليمنــى، لداخل منطقة الجزاء، 
وقابلها تياغو ســيلفا برأسية رضبت بأحد مدافعي سويرسا 

املرمى لركنية جديدة. ومرت بجوار 
مع بداية الشــوط الثــاين، أجرى مــدرب الربازيل تيتي 
أول تبديالتــه بخروج لــوكاس باكيتا ودخول رودريغو، يف 

الهجومية. الفعالية  لزيادة  محاولة 
وكاد أليســون حارس الســامبا أن يكلف فريقه هدفا يف 
مرماه، بعدما احتفظ بالكرة أكرث من الالزم ليضغط إميبولو 
مهاجم ســويرسا وينجح يف إجبار أليسون عىل الخطأ، لكن 

الكرة وصلت إىل كاســيمريو الذي شتتها.
وكان ريتشارليســون قريبــا من تســجيل هدفه الثالث 
بالبطولــة، بعدما مرر فينيســيوس عرضية عىل طبق من 
ذهب داخل الســتة ياردة، فشل مهاجم توتنهام يف متابعتها 

للشــباك، ليضيع عىل منتخبه فرصة التقدم بالدقيقة 56.
ويف الدقيقة 64، ســجل فينيســيوس هدفــا أبيض، بعد 
جملــة رسيعة من العبي الربازيل، انتهت بتمريرة رائعة إىل 
فينيســيوس، الذي توغل داخل املنطقة وســجل بكل هدوء، 
لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التســلل عىل ريتشارليســون 

اللعبة. بداية  يف 
ومن ركلــة ركنية يف الدقيقة 81، نفذهــا رافينيا داخل 

املنطقة ليشتتها الدفاع ويقابلها جيامريش برأسية مصوبة 
مبارشة نحو املرمى لكن ســومري نجح يف اإلمساك بها.

ويف الدقيقة 83، ســجل الربازيل هدف التقدم، بعد ملسة 
ممتازة مــن البديل رودريجو، لتصل الكرة إىل كاســيمريو 
الــذي أطلق تصويبة ال تصد وال تــرد يف زاوية صعبة عىل 
الحارس، لتســكن الشباك ويكتفي سومري مبشاهدتها وهي 

شباكه. تسكن 
وكاد رودريغــو أن يضاعف النتيجة للســامبا بهدف ثان، 
بعدما استلم كرة داخل املنطقة ليطلق تسديدة قوية، أبعدها 

الحارس إىل ركنية.
وبرعونة شــديدة أهدر فينيســيوس فرصــة قتل املباراة 
بالدقيقة 90+3، بعد هجمة مرتدة رسيعة انطلق فيها ثنايئ 
برازييل ضــد العب واحد من الخصم، ليفضل فينيســيوس 
املرور بدال من التمرير، لينجح أكانجي يف إبعاد الكرة برباعة.
وبعــد ثوان، أضاع رودريــغ و فرصة جديدة، بعدما انهار 
الدفاع الســويرسي، حيث وصلــت الكرة إليه داخل املنطقة، 
وأطلق تســديدة قوية لكن املدافع الســويرسي أبعدها يف 

لركنية. املناسب  الوقت 

{ الكامريون - رصبيا {

أهــدى البديل فنســان أبوبكر الكامــريون نقطة األمل 
باملنافســة عىل التأهل لثمن النهايئ مونديال قطر وإن كان 
ضئيــالً، بتعويض تخلفهــا أمام رصبيا 1-3 اىل تعادل 3-3 

أمس اإلثنني يف منافســات املجموعة السابعة.
وبــدت الكامريون يف طريقها لتلقي الهزمية الثانية، بعد 
األوىل أمام ســويرسا صفر-1، بعــد تخلفها بهدف لجان-
شــارل كاســتيليتو )29( مقابل ثالثة أهداف لســراهينيا 
بافلوفيتش )1+45( وســريغي ميلينكوفيتش-ســافيتش 

)3+45( وألكسندر ميروفيتش )53(.
لكــن البديــل أبوبكر أعــاد الحياة ملنتخب بــالده بعدما 
ســجل مهاجم النرص الســعودي هدف تقليص الفارق بكرة 
»ســاقطة« رائعة )64( قبل أن ميرر كرة هدف التعادل الذي 

.)66( تشوبو-موتينغ  مكسيم  إيريك  سجله 
وبهذه النتيجة، بات الطريق مفتوحاً أمام الربازيل لتحسم 
بطاقتها اىل مثن النهايئ يف حال فوزها الحقاً عىل سويرسا، 

كام الحال بالنســبة لألخرية يف حال أسقطت »سيليساو«.
ويبقــى األمل قامئاً أمام الكامــريون لبلوغ مثن النهايئ 
ألول مرة منذ 1990، لكن تنتظرها مهمة شــاقة يف الجولة 

الختاميــة أمام الربازيل بطلة العامل خمس مرات.
واألمــر ذاته ينطبق عىل رصبيا، الطامحة للتأهل اىل مثن 
النهايئ ألول مرة منذ 1998، لكن مهمتها أســهل عىل الورق 
من ممثل القارة اإلفريقية كونها تواجه سويرسا يف الجولة 

الجمعة. املقررة  األخرية 

{ الربتغال - األوروغواي {

وضمــن املجموعة الثامنة، بلغــت الربتغال الدور الثاين 

بفوزها عىل األوروغواي )2-0(، ســجلهام برونو فرنانديز 
يف الدقيقتــني 54 و90، يف املباراة التــي جرت عىل ملعب 

»لوسيل«.
وهــو الفوز الثاين للربتغــال، بعد األول عىل غانا )2-3(، 
يف حني لقيت األوروغواي خسارتها األوىل، بعد تعادلها مع 

الجنوبية )0-0(. كوريا 
ورفعــت الربتغال رصيدها اىل 6 نقــاط يف املركز األول، 
مقابــل 3 لغانا، ونقطة واحدة لكل من األوروغواي وكوريا 

الجنوبية.
ويف الجولــة األخرية، تلتقي الربتغال مع كوريا الجنوبية، 

واألوروغواي مع غانا.

{ غانــا - كوريا الجنوبية {

وضمــن املجموعة الثامنة أيضاً، اســتعاد املنتخب الغاين 
لكــرة القدم توازنه وأنعش آمالــه بالتأهل إىل مثن النهايئ، 
بفــوز صعب عىل نظريه الكــوري الجنويب 3 2 عىل ملعب 

الدوحة. يف  التعليمية  املدينة 
وسجل مدافع ساومثبتون اإلنكليزي محمد ساليسو )24( 
ومهاجم أياكس أســردام الهولندي محمد قدوس )34 و69( 
أهداف غانا، ومهاجم تشونبوك موتورز غيو سونغ تشو )58 

الجنوبية. و61( هديف كوريا 
وعوضت غانا التي بلغت الدور ربع النهايئ عام 2010 يف 
جنوب افريقيا، خســارتها بالنتيجة ذاتها امام الربتغال يف 
الجولــة االوىل، فيام منيت كوريا الجنوبية، رابعة نســخة 
2002 عىل ارضها مع اليابان، بخســارتها االوىل بعد التعادل 

السلبي مع االوروغواي.
ولحقــت غانا مؤقتا بالربتغال اىل الصــدارة مع أفضلية 
لألخرية بفارق األهداف بانتظــار مباراتها مع االوروغواي 
الحقا، فيام تراجعت كوريا الجنوبية اىل املركز االخري برصيد 

نقطة واحدة بفارق االهداف خلف االوروغواي.
ويف الجولــة الثالثــة املقررة يوم الجمعــة املقبل، تلعب 

الربتغــال مع كوريا الجنوبية، واألوروغواي مع غانا.
وقــال الغاين أندري أيو »كانت مبــاراة معقدة. تقّدمنا 2 
0 بني الشوطني ثم اســتقبلنا هدفني. ردينا بالشكل املناسب 
واألهم هــو النقاط الثــالث«، مضيفا »اظهرنــا أننا منلك 

التأهل«. ومبقدورنا  واملقومات  الشخصية 
وعــن مباراة األوروغواي املقبلة التي تثري ذكريات املايض 
عندما قىض لويس سواريس عىل آمال املنتخب االفريقي يف 
ربع نهايئ مونديال 2010، بلمســة يد عىل خط مرماه قبل 
التفــوق بركالت الرجيح، قال أيو »أنــا الباقي الوحيد )من 
تلك التشكيلة(، ال يهم الحديث عن ذلك، يجب أن نحصل عىل 

نتأهل«. النقاط يك 
وكانت االفضلية نسبية لكوريا الجنوبية يف بداية املباراة 
لكن دون فاعلية قبل أن تســتغل غانا إحدى الهجامت املرتدة 
حصلــت عىل اثرها عــىل ركلة حرة جانبيــة افتتحت منها 

التسجيل.

وتابعــت كوريا الجنوبية اســتحواذها عــىل الكرة لكن 
ثانيا. هدفا  استقبلت  شباكها 

وردت كوريا الجنوبية بثنائية تشــو يف الشــوط الثاين، 
لكن الكلمة األخرية كانت لقدوس الذي ســجل هدف الفوز.

وطُــرد املدرب الربتغايل لكوريا الجنوبية باولو بينتو عقب 
الصفــارة النهائية الحتجاجــه القوي عىل الحكم االنكليزي 
أنتوين تايلور لعدم فسحه املجال لتنفيذ منتخبه لركلة ركنية 
يف الدقيقــة االخرية من الوقت بدل الضائع والتي كانت 10.

وهــي املواجهة األوىل بــني املنتخبــني يف كأس العامل 
والســابعة يف مختلف املســابقات تبادال خاللها الفوز بـ3 

منهام. لكل 
وأجرى مدرب غانا أوتو آدو ثالثة تبديالت عىل تشــكيلة 
فدفــع بطارق المبتي وغيديون منســاه وجوردان أيو مكان 

ســيدو أليدو وألكسندر دجيكو وبابا رحامن.
وحذا حذوه املدرب بينتو، فأرشك وو يونغ جيونغ وتشانغ 
هون كوون وغيو ســونغ تشــو عىل حساب جاي سونغ يل 

وأوي جو هوانغ وسانغ هو نا.
ونجحــت غانا يف افتتاح التســجيل عندما انربى مهاجم 
كريســتال باالس االنكليزي جــوردان أيو لركلة حرة جانبية 
فشــل الدفاع الكوري يف تشتيتها فتهيأت أمام ساليسو أمام 

املرمى فتابعها داخله )24(.
وأضــاف محمد قدوس الهدف الثاين برضبة رأســية من 

مســافة قريبة اثر متريرة عرضية من جوردان أيو )34(.
وجرب موان كيم حظه بتســديدة قوية من خارج املنطقة 

مرت بعيدا عن القائم األيرس )45(.
وتألق الحارس الغاين لورنس أيت زيغي يف إبعاد رأســية 
غيو ســونغ تشو من مســافة قريبة قبل أن يشتتها الدفاع 

.)62(
ونجح تشــو يف تقليص الفارق برضبة رأسية اثر متريرة 

عرضية للبديل كانغ إين يل )58(.
وأدرك تشو التعادل برضبة رأسية ثانية اثر متريرة عرضية 

للمدافع جني سو كيم )61(.
وأعــاد قدوس التقــدم لغانا بتســديدة زاحفة من داخل 
املنطقة اثر متريرة عرضية للمدافع األيرس غيديون منســاه 

.)69(
وكاد كانغ إين يل يفعلها من ركلة حرة من خارج املنطقة 

أبعدهــا الحارس الغاين أيت زيغي بصعوبة إىل ركنية )75(
وأبعــد املدافع طارق المبتي كرة لجني ســو كيم وهي يف 

طريقها اىل املرمى )76(.

{ برنامج مباريات اليوم بتوقيت بريوت {

ويف ما ييل برنامج مباريات اليوم الثالثاء بتوقيت بريوت:
هولندا - قطر )الساعة 17.00(

االكوادور - السنغال )الساعة 17.00(
ايران - الواليات املتحدة )الساعة 21.00(

انكلرا - ويلز )الساعة 21.00(

ــودو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي الجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــار فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة للكبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيا املفتوحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة آسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــام بطولـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  اختتـ
»غّلة«وفيـــــــــــــــرة للبنـــــــــــــــان : ذهبيتـــــــــــــــان وفضيـــــــــــــــة و3 برونزيـــــــــــــــات

ُعزف النشــيد الوطنــي اللبناين 
مرتني يف اليــوم الثاين واألخري من 
»بطولة آســيا املفتوحة بالجودو« 
للرجال والسيدات التي نظّمها االتحاد 
اللبنــاين للجــودو وفروعه بنجاح 
كبري يف »قاعة الشيخ بيار الجمّيل« 
التابعة لـ »مدينة كميل شــمعون 
الرياضية« يف بريوت  تحت ارشاف 

االتحادين الدويل واآلسيوي للعبة.
وكان اليــوم األخري من البطولة 
لبنانياً بامتيــاز اذ احرز وطن األرز 
ميداليات  وثالث  ذهبيتني  ميداليتني 
برونزيــة بحضور حاشــد تقّدمه 
الدكتــور رجا لبيك ممثــالً وزير 
الشــباب والرياضة الدكتور جورج 
كاّلس، النقيب عامد الخويل ممثالً 
مديــر عام قــوى األمــن الداخيل 
اللواء عامد عثــامن، العقيد محمد 
الفصاعــي ممثالً قائد املركز العايل 
للرياضة العســكرية العقيد مخايل 

مــوىس، عضو االتحاد اآلســيوي 
للجودو  اللبنــاين  االتحــاد  رئيس 
فرنســوا سعادة  املحامي  وفروعه 
واعضاء  االتحاد، ســفراء وقناصل 
عدد من الدول املشاركة يف البطولة، 
رؤساء واعضاء اتحادات وعدد كبري 
من محبي رياضات األلعاب القتالية 

ورجال صحافة واعالم.
شــاركت  يف البطولــة، وهــي 
مفتوحــة امــام الدول مــن كافة 
القــارات، الــدول التاليــة : لبنان، 
البوسنة والهرسك، قربص، استونيا، 
فرنسا، الغابون، بريطانيا، اليونان، 
الصــني، ايرلنــدا، االردن، الكويت، 

ليتوانيا، فلسطني، سوريا وتركيا.
وأقيم الحفل الختامي واســُتهّل 
االعالمي  الحفــل  عريّف  بكلمــة 
انطــوين مجــدالين، الــذي ألهب 
املباريات واملدرجات حامســاً، رّحب 
فيهــا بالحارضين يف البطولة التي 

الكبري ثــم كلمة  تلقى االهتــامم 
للبطلة اللبنانية أكويلينا الشايب.

واختتم الحفــل الختامي بكلمة 
مقتضبة لعضو االتحاد اآلســيوي 
ورئيــس االتحاد اللبنــاين للجودو 
فرنســوا سعادة   املحامي  وفروعه 
اللبناين  جاء فيها »باســم االتحاد 
للجودو وفروعه أرّحب بكم يف اليوم 
الختامــي لبطولة آســيا املفتوحة 
متمنيــاً التوفيق لجميــع املتبارين 
يف نهائيات اليوم األخري« )وســط 

تصفيق الحارضين(.
ويف املحصلة النهائية لـ »الغلّة« 
اللبنانيــة يف البطولــة ميداليتني 
ذهبيتــني وميداليــة فضية وثالث 
ميداليــات برونزيــة وهــي »غلّة 
حرزانة« لوطن األرز تعكس املستوى 

الرفيع لرياضة الجودو يف لبنان. 

{ اليوم  األخري {
ويف ما ييل نتائــج اليوم الثاين 

واألخري:
*سيدات

-وزن تحت الـ 70 كلغ:
1-هاتيس فاندميري)تركيا(
2-راشيل هاوكس)ايرلندا(

3-اونيي بيليكايتي)ليتوانيا(
-وزن تحت الـ 78 كلغ:

1-زانيت ميكاييليدو )قربص(
2-ميغلو دودينايتي)ليتوانيا(

3-ناتاشا طربيه)لبنان(
3-رندا الضناوي)لبنان(

*رجال:
-وزن تحت الـ 81 كلغ:

1-ابراهيم كييتا)فرنسا(
2-برياش غليسون)ايرلندا(

3-مصطفــى حبيب)البوســنة 
والهرسك( 

3-وينغ يل)الصني(
*وزن تحت الـ 90 كلغ:

1-كرامنوب ساغيبوف)لبنان(

2-ميكاييل اريستوس)قربص(
3-بول ليفوليس)فرنسا(
3-لوكاس هييه)فرنسا(

*وزن تحت الـ 100 كلغ:
1-غريغوري ميناسكني)استونيا(

كروســانيو  2-جيورجيــوس 
تاكيس)قربص(

3-نيقوال بافلوفيسيك)فرنسا(
3-غانم الديكان)الكويت(
*وزن فوق الـ 100 كلغ:
1-ناصيف الياس)لبنان(

ال  نيكو با تيســبا غيو نا با -2
و)اليونان(

3-شادي غلمية)لبنان(
3-حمد الراشد)الكويت(

وكان اللبنــاين جو حــداد احرز 
ميدالية فضية يف اليوم األول.

ويف ختــام اليوم الثاين واألخري، 
الفائزين  الحضــور  تــّوج كبــار 

والفائزات يف اجواء احتفالية.   

كبار الحضور خالل تتويج البطل ناصيف الياس املحامي سعادة وعائلة اللعبة مع  ابطال وبطالت وطن األرز

حكيم وكبارة مع عدد من املشاركني

الحارضون يحملون العلم اللبناين

سكواش: نشاط بمناسبة عيد االستقالل

نظم اإلتحاد اللبناين للسكواش نشاط خاص بعيد االستقالل 

شارك فيه عدد من العبي السكواش من مختلف الفئات العمرية: 

تحت 20 سنة، تحت 45 سنة، تحت 55 سنة وفوق الـ 55.

كام شــاركت عدد من الالعبات يف  فئة الســيدات. ومتثل 

لإلتحاد بالرئيس مروان الحكيم والعضو مسؤول اللجنة الفنية 

يف االتحاد املدرب ظافر كبارة. 

يف البداية، رّحب حكيم باملشــاركني و شكرهم عىل املثابرة 

يف مامرسة رياضة السكواش مشرياً اىل  ان بطولة لبنان لعام 

2022 ستقام الشهر القادم يف نادي املون السال. 

بــدوره، قام املدرب كبارة باإلرشاف عىل هذا اليوم الريايض 

الذي تخللته مباريات ودية.

ووّجه  اإلتحاد الشــكر اىل »منتجع املريامار الســياحي« 

الستضافته هذا النشاط و الدور الذي يلعبه يف الشامل لتطوير 

رياضة االسكواش. 

 مونديال العرب : البرازيل والبرتغال الى الدور الثاني وتعادل مثير بين الكاميرون وصربيا وغانا تنعش أمالها بالتأهل
اليوم : هولندا - قطر واالكوادور - السنغال )الساعة 17.00( وايران - الواليات املتحدة وانكلترا - ويلز )الساعة 21.00(



1ـ إدوارد جيرن، بجع

2ـ اليدن، البيش، وبَّ

3ـ عكس، اش، رس، الرّد

4ـ لو، أنعم، مهراجا

5ـ متينة، حج، دل، بالدهم

6ـ أدب، رمرمت، برلني

7ـ كّون، دين، مناه، حلّل

8ـ أحوالهم، االسو، اتاي

9ـ رده، ورزازات، نبي، رس

10ـ لساين، ألّل، هل، إليسا

11ـ ما، املهدي، كرمية

12ـ األهازيج، يســرون، 

اب

13ـ نّط، يرس، روبنسون، 

بند

11
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 عموديا: 

 عموديا:

من ستة حروف:    االبراج 

 دولة أوروبية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق   
جيمس غارفيلد

اخترب معلوماتك

1ـ دواء السموم. 

وفيلسوف  شــاعر  2ـ 

املاين. 

3ـ يبــادل الــرأي بغية 

الوصول إىل إتفاق.

بهــا  4ـ أمرَضهــا وعذَّ

الُحّب. 

5ـ يصيح بغضب. 

1ـ دولــة يف أمــركا 

الجنوبية. 

2ـ بلدة يف كرسوان. 

3ـ يداعب وميازح. 

4ـ الضعف. 

5ـ من أسامء السيف. 

روايئ وكاتب ومؤرخ وصحفي لبناين راحل. إشــتهر 

برواياته التاريخية. أصدر مجلة وقام بتحريرها بنفسه، 

ثم أصبحت من أوسع املجالت إنتشارا. 

إسمه مؤلف من تسعة حروف. إذا جمعت: 

7+4+9+8+2- عملة عربية. 

1+5+4+9- قضاء لبناين. 

9+6+3+2- دولة افريقية. 

7+2+8+9- من أسامء الثعلب. 

3+2+6+2- شاعر أموي. 

2+6+9- نهر أورويب. 

7+1- أرَخى الِسرت.  

1ـ ما إسم األديبة والكاتبة الفرنسية التي يطلق عليها 

لقب االسطورة، وصاحبة رواية بعنوان الشيطان ما زال 

يضحك؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ من كان ثاين رئيس لجامعة الدول العربية؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ ما إسم اللغة التي كانت تستعمل يف فرنسا قبل أن 

يقّر امللك فرنسوا اللغة الفرنسية للبالد؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ كم يبلغ عدد أنواع املذاق يف الوجود؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ من هو الســيايس اللبناين الراحل الذي كان وزيرا 

للخارجية واملغرتبني يف الوزارة رقم 11، التي إســتمرت 

من 7 حزيران 1951 اىل 11 شباط 1952؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ ما إسم اللغة املستعملة يف عاصمة سويرسا برن؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ ما اســم الوالية األمركية التي تقع عىل األطليس، 

فيها 2500 بحرة، وآالف األنهر الصغرة املشهورة بوفرة 

أسامكها؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما إســم العاصمة العربية التي كانت تُعرَف قدميا 

بإسم فيالدلفيا؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9ـ من هو الخطيب والحكيم الذي إشــتهر يف العرص 

الجاهيل، وهو أول من إستعمل عبارة أما بعدد، التي تُكَتب 

يف بداية الرسالة؟

1ـ العلم، شارملان
2ـ داكوتا، حدس، لّط

3ـ ويس، يوكوهاما
4ـ اد، أنبوا، ناهي

5ـ رنانة، نلوي، اس
6ـ شع، هر، ازر

7ـ جل، محمد مزايل
8ـ يأس، جري، املجر

9ـ نربم، منازله

10ـ ري، هّدت، ال، ديب
11ـ شارل، ماتهيسن

12ـ ال، بنس، يس
13ـ جورج براون، كرو

14ـ عبدالله، بارون
15ـ اي، إيلني

16ـ دنحت، يم
17ـ الرستان

18ـ ميليسا، بد

؟ من هو
من هي؟

1ـ بلدة يف املنت، العبر. 

2ـ عْقدها التفاق ما، إســم 

أطلَق عىل بوذا، هرَب.

3ـ مائل لونه اىل الســواد، 

دولة عربية، سباق سيارات. 

4ـ نشــتاق اىل، للمنــادى، 

أعطَيته اليشء بالَيد.

5ـ مصارع مكسييك راحل، 

إرتدى الثياب. 

ــت وأبعــدت، نرشه  6ـ نحَّ

وتحقيقه السالم. 

7ـ فزعــة القلب، ســلطان 

ُعامن الراحل، يشء عظيم. 

8ـ للنهي، تُقَصد ملشــاهدة 

املباريات، عاصفة بحرية. 

9ـ صــّوت الليــث، مدينة 

فرنسية. 

10ـ احدى القارات، تتعطّف 

وترتحم. 

11ـ كامــل وناِجــز، تَعب، 

يخصني. 

12ـ أضمن، املعامل. 

13ـ قــرأ، دّربها، شــعوب 

وأوطاَن.

أقام  عربيــة،  دولــة  14ـ 

القــوم  رئيــس  باملــكان، 

ومقدامهم.

15ـ أقــام يف املكان، دولة 

كربى.

لروايئ  الثاين  االســم  16ـ 

وشاعر ايرلندي راحل. 

17ـ خاتَلَنا، عائش.

18ـ مغنيــة لبنانية راحلة 

صاحبة الصورة، أحد الرسل.

1ـ مؤّســس الحركــة 

الكشــفية، إتحــاد النقل 

الجوي الدويل.

2ـ فنانة لبنانية راحلة، 

مخاِطــر بحياتــه، عياء 

وتعب. 

3ـ والية أمركية، علو.

4ـ صاَر طريّا سلســا، 

جاَع، مسحوق للغسيل. 

5ـ بحر، يذهب من مكان 

ايرانية،  آخر، مدينــة  اىل 

العب كرة برازييل. 

من  تُطلــب  أمــور  6ـ 

أشــخاص من أجل القيام 

بها، رجايئ، أرصد، عائلة. 

7ـ كــرَس اليشء، مطر 

شديد، رّصَح، نهر أورويب. 

8ـ قرَع الجرس، وسائل 

االدراك لدى االنسان، يعطي 

فرصة اضافية، رفَض. 

اللدغات، فنانة   ، 9ـ رصَّ

مرصية. 

10ـ احــدى القــارات، 

عّمرَتْها، أبناء اطار السيارة. 

11ـ مدينة اردنية، فرَح، 

ضمر متصل، حاجز.

12ـ يتخلص من، مطرب 

 . لبناين، فكَّ

13ـ سرها، االسم الثاين 

تســتخدم  أمريك،  ملمثل 

للوقاية اثناء القتال. 

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(

خــذ بعض الوقــت للرتويح عــن النفس، 

واحتفظ بربودة أعصابك مهام إشتدت األمور. 

ترصّف بروية وهدوء بدون انفعال أو تشــّنج، 

فالفرج عىل األبواب. 

ثقتك الكبرة بنفســك تساعدك عىل تجاوز 

بعــض الصعوبات التــي تصادفك. تخرج من 

األزمة التي عصفت بك بفضل فطنتك وحكمتك، 

ومساعدة الرشيك لك. 

ليس مثة مشاكل يف هذه اآلونة، وتيار طيب 

من الحظ يصادفك. ســتحصل بطريقة أسهل 

عىل مــا كنت تبحث عنــه، وبرشوط أفضل 

وأنسب لتطلعاتك. 

تجد نفســك هــذه الفــرتة متفائال مبا قد 

تحققه من مكاســب يف العمل الذي تتعاطاه 

يف هذه املرحلة. العالقات العاطفية منسجمة 

وهادئة مع الحبيب اللطيف. 

أنــت طيب ونقّي الفــؤاد، فاحذر من الذين 

يريــدون االيقاع بك، وخاصــة الخبثاء. رمبا 

ســتختار الصمت هذه اآلونــة يك ال تخرس 

موقعك الحايل املهم. 

إســتأنس باآلخرين وال تحــاول أن تفرض 

ارادتك عىل املحيطني بك. سيطر عىل أعصابك 

وال تنفعــل برسعة. الطرف اآلخر بحاجة اىل 

حنانك.

املوقف الذي اتخذته اليوم جاء متصلبا بعض 

اليشء. ال تدع الخالفات البســيطة تؤثر عىل 

عالقتك مع الطرف اآلخر، فهو بحاجة ماســة 

إليك.

أّجل القرارات املهمة التي نويت تنفيذها اىل 

وقت آخر. نادرا ما تفكر بنتائج أية عالقة، ألنك 

تعترب نفسك القائد يف كل األوقات، ولكن حذار 

من الترّسع. 

التطلع اىل الــوراء يرض باألعامل التي هي 

بني يديك. التشــاؤم الذي يسيطر عىل مزاجك 

مــرده كونك ال تواجه األمور املطروحة أمامك 

ببساطة وهدوء. 

املرحلة مناســبة ليك تربهن عاّم لديك من 

مواهب وطاقــات كبرة. تحــّل بالصرب مع 

الزمالء إذ أغلبهم بحاجة اىل ارشاداتك، فأنت 

تشتهر بطيبة القلب. 

يف استطاعتك أن تسر اىل األمام بكل ثقة 

مــع بعض الحذر الواقعي. األعامل املربمة يف 

هذه املرحلة ســتكون ثابتــة وتعطي مردودا 

حسنا. 

تشعر بأن أحدهم يريد التسابق معك للوصول 

اىل هدف مهم تســعى اليه دامئا. كن حذرا، ال 

تُحل بالعنف مشكلة مل تستطع حلها بالطرق 

الدبلوماسية. 

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(

الربازيل
أوروبا
احرتام
انسان
اوسلو
انكلرتا

آفاق
أرمينيا
األردن

الرياض
استنبول

بولونيا
باريس

بوخارست
بحر

جنوى
جرن

جيجون
دواوين

دهان
دامنارك

دفة
دكار

رانغون
روبل

رمز
رماد
راشد

سلحفاة
سنة

سانتوس
رسور

سامرة
صور
علوم

عصافر
عايدة

عقد
فخ

فانوس
فهد

فينيسيا

فولتر
الحل السابققناعة.

الحل السابق

   رواندا

الثلثاء 29 تشرين الثاني 2022

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــر من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــر  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرة  املربعــات  يف 

واملربع الكبر. 

SUDOKU

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

1ـ مرفأ دنكرك.

2ـ بوت التش. 

3ـ املمثلة مديحة يرسي. 

4ـ سانيس. 

5ـ اليوبيل القمحي. 

6ـ سويرسي. 

7ـ 200 ألف سطر. 

8ـ يف جنوب اليمن.

1ـ ترامب. 

2ـ شمالن. 

3ـ يضاهي. 

4ـ الم. 

5ـ يِئسوا.

1ـ تشييل. 

2ـ رمضاء. 

3ـ األمس. 

4ـ ماَه. 

5ـ بَنينا. 



ــــــــار«!  بــــــــري علــــــــى »خــــــــط« كليمونصــــــــو ــــــــــ معــــــــراب رئاســــــــياً... وفرنجيــــــــة أقــــــــرب الــــــــى »القــــــــوات« مــــــــن »التّي

روسيا تقبل وساطة الفاتيكان... وأوكرانيا تستعّد إلخالء خيرسونفلسطين حاضرة بقوة في مونديال قطر... و»إسرائيل« منبوذة

12
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

الثلثاء 29 ترشين الثاين 2022

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

املقبــل، ال يبــدو ان »طريق« التفاهم عىل رئيس تســوية يف 
»متنــاول اليد« يف غياب الحد االدىن مــن االهتامم االقليمي 
والــدويل، حيث ال ميكن الرهان عىل اي حراك خارجي ســواء 
فرنيس او قطري، وكل ما يحىك يف هذا السياق مجرد »ثرثرة« 

مللء الفراغ »القاتل« يف البالد.
 ووفقا ملصدر ســيايس بــارز، فان »الخواء« يف جولة وفد 
الكونغرس االمرييك باالمس من اي افكار جادة او فهم لحقيقة 
ما يحصل عىل ارض الواقع، يؤرش اىل وجود غياب امرييك تام 
عن االهتامم بالساحة اللبنانية. وكان واضحا يف اللقاءات مع 
اكرث من مسؤول ان اعضاء الوفد لديهم الكثري من االسئلة، وال 
ميلكون اي اجوبة عن االستحقاقات وكيفية مقاربة واشنطن 
لحل االزمات املتفاقمة. طبعا مل يغب حزب الله عن طرح هؤالء 
من خالل تحميله املســؤولية عام وصلت اليه االمور يف البالد 
دون ان يقدموا اي دليل حيس عىل ذلك. وامنا من باب الدعاية 

االمريكية »املمجوجة« وغري املثبتة بأي دليل. 
ومل يقدم اعضاء الكونغرس توضيحا مقنعا حول دور االدارة 
االمريكية يف تعطيل املحاوالت اللبنانية لتنشيط قطاع الطاقة، 
وبقيت املحادثات تدور يف حلقة مفرغة، واتضح ان الوفد يف 
زيارة »استطالعية« ال تقريرية، تنتهي باعداد تقارير لن تقدم 
او تؤخر يف مســار التوجهات االمريكية الراهنة، الن ما حصل 
حتى اآلن مجرد »تشاور« بني الدول االقليمية والدولية، دون ان 
تصل االمور اىل وضع امللف اللبناين عىل »الطاولة«، خصوصا 
ان الريــاض ال تبدو معنية بالنقاش اآلن، وتعرّض حوارها مع 
طهران النتكاســة، والدوحة ال تلعــب اي دور جدي يف هذه 
املرحلــة، واالولوية لديها تبقى انجاح »كأس العامل«، اما الدور 
فرنيس فرتاجع »خطــوة اىل الوراء«بعد املوقف الفرنيس من 
االحتجاجات يف عدد من املدن اإليرانية. ولهذا تبدو االمور امام 

»حائط مسدود«. 

{ االصالحات واالنتخابات ؟ {
وكان الوفد برئاســة النائب مارك تاكاتو وعضوية النائبني 
كولن الريد وكايت بورتر، التقى بحضور الســفرية االمريكية 
دورويث شيا، الرئيسني بري وميقايت ووزير الخارجية عبدالله 
بوحبيب ووزير الدفاع موريس سليم، وكرر قبل مغادرته لبنان 
املواقف التي ال »تثمن وال تغني عن جوع«، مشددا عىل اهمية 
إنتخاب رئيس للجمهوريــة وتأليف حكومة جديدة وتطبيق 
رشوط صنــدوق النقد الدويل واملــي باإلصالحات. وهنأ 
من الــراي الحكومي الحكومة عــىل »جهودها يف انجاز 
مشــاريع القوانني التي طلبها صنــدوق النقد الدويل والتي 
أحيلت اىل مجلس النواب متمنيا االرساع يف إقرارها«. وشــدد 
»عــىل رضورة انتخاب رئيس للجمهورية«، ودعا النواب »اىل 
إنجــاز هذا األمــر يف أرسع وقت ممكن«، الفتاً »اىل ان هناك 
تحديات كثرية سيشــهدها العام 2023 عامليا ومنها ما يتعلق 

باألمن الغذايئ وتأمني املســاعدات من الواليات املتحدة للدول 
الصديقة، لذا يتوجب عىل املرشعني والساســة اللبنانيني بذل 
جهود كثرية لوضع لبنان عىل ســكة التعايف التي ال تتم من 
دون محاربة الفساد واقرار القوانني املطلوبة من قبل صندوق 

النقد الدويل«.  

 { »القوات« اقرب لفرنجية من »التيار«؟ {
ويف هذا السياق، مثة تضخيم مقصود لنتائج زيارة رئيس 
»التيار الوطني الحر« النائب جربان باســيل اىل قطر، والتي 
مل تسفر عن اي جديد، وفيام »الثنايئ الشيعي » مع حلفائه 
مســتمرون يف اعتامد الورقة البيضاء، وباقي االطرف عىل 
اقرتاعهــا، لفــت مصدر نيايب بــارز اىل وجود حراك ميكن 
اعتباره خجوال، لكنــه يحاول »جس نبض« احتامل حصول 
اخرتاقات رئاســية عندما تصبح الظروف ناضجة. ويف هذا 
الســياق ال تزال االمور معقدة يف معســكر املعارضات يف 
ظل انقســامات واضحة حول مرشح »حرق املرحلة« النائب 
ميشــال معوض، اما نظرية املقايضــة للحصول عىل مثن 
انســحابه مقابل تراجع الفريق اآلخرعن ترشيح رئيس »تيار 
املردة« ســليامن فرنجية، فال تجــد اي صدى جدي باعتبار 
ترشيح معوض غري جدي بنظر حزب الله وحلفائه، وبالتايل 

املقايضة غري قامئة.  فكرة 

 { بري عىل خط »معراب - كليمونصو« {
يف هــذا الوقــت، يعمل بــري عىل »خــط« »كليمونصو« 
»ومعــراب« يف محاولة اليجــاد ارضية صالحة للنقاش حول 
ترشيح فرنجية، فيام ال يزال حزب الله عىل موقفه بعدم نقاش 
ترشــيح اي مرشح ثالث مع رئيس التيار الوطني الحر جربان 
باســيل، غري فرنجية، ويراهن عىل الوقت العادة اطالق جولة 
جديدة من الحوار تحت عنوان الحفاظ عىل الحليف« الربتقايل« 

دون التخيل عن »زعيم« تيار املردة. 
ووفقــا للمعلومات، فان »طريق« رئيــس املجلس النيايب 
»مش مســكرة«، ولكن ليســت معبدة بعد، والنقاشات تبدو 
مســؤولة وجديــة. واملفارقة يف هذا الســياق، ان »معراب« 
تبدو اقرب من »بنشــعي« من »مرينا الشــالوحي«، واذا كانت 
الترصيحات العلنية من قبل مسؤويل »القوات اللبنانية« تجزم 
بعــدم امكانية االنفتاح عىل ترشــيح فرنجية، اال ان »الباب« 
يبدو »مواربا« الســباب غري واضحة حتى اآلن، ال سيام ان كل 
االطراف تناور سياسيا يف الوقت الضائع، وتبدو اجواء »املردة« 
مرتاحة اكرث يف التعاطي مع »القوات« من »التيار«، خصوصا 
ان االتصاالت مل تنقطع بني الجانبني منذ الـ 2018 اثر مصالحة 
بكــريك، بينام ال تواصل راهنا مع التيار الوطني الحر، ومجرد 
تأكيد »القوات« انهم لن يعطلوا اي جلســة نيابية، اذا استطاع 
اي مرشــح الحصول عىل النصف زائد واحد يف الدوة الثانية، 
مؤرش ايجايب يبنى عليه. خصوصا ان نواب »القوات« يتحدثون 
عن امكانية تعطيل جلســة او جلستني لكن يف نهاية املطاف 

سيرتكون للدميوقراطية ان تأخذ مجراها؟! 

{ االمن ممسوك ؟ {
ويف سياق متصل، اكد املدير العام لالمن العام اللواء عباس 
ابراهيــم أّن األمن يف لبنان ممســوك ومتامســك واألجهزة 
العسكرية واألمنية تبذل كّل الجهد املطلوب وأكرث بكثري لإلبقاء 
عىل عامل االســتقرار، ألن من دونه تتفلت األمور وتذهب إىل 
مســارات خطرية جداً. ولفت اىل وجــود تطمينات خارجية 
»تصل إىل حّد القرار« بأّن أخذ لبنان إىل توترات وفوىض أمنية 

»ممنوع«.
 لكن اللواء ابراهيم حذر من الفوىض املجتمعية، وقال« هي 
حقيقة وليست وهامً«. ولذلك، نكابد املستحيالت ملنع تحول أّي 
فوىض متنقلة إىل فوىض أمنية«.وعن انعكاس الفراغ الرئايس 
عىل األمن يف البالد، اشار اىل ان خلّو سدة الرئاسة زاد األعباء 
عىل األمن العام، إال أننا وبإرادة صلبة مصممون عىل إمرار هذه 
املرحلة من خالل مسك الوضع األمني بكل مفاصله، وتحصني 
السلم األهيل واالستقرار، وإعالء منطق الحوار. وأضاف«نركّز 
جهدنا األمني عىل متابعة ومالحقة الخاليا اإلرهابية النامئة، 
ومنــع إيقاظها مجّددا بأوامر خارجية، ألنّه يف ظّل ما يحصل 
يف اإلقليم يجب عدم الرتاخي إطالقا ونحن نبقي العني مفتوحة 

يف هذا االتجاه«.  

 { رصاع »التجنيس«؟! {
يف هــذا الوقت، أشــعل ملف »التجنيس« الســجال مجددا 
بني رئيس الجمهورية الســابق ميشال عون، ورئيس حكومة 
ترصيف األعامل نجيــب ميقايت، الذي أتهم الرئيس عون بانه 
تعاطى مع هذا امللف بحســابات طائفية، مشرياً إىل أّن األخري 
هو من طرح هذا امللف، بينام هو رفضه، واقرتح إرســاله اىل 
مجلس النّواب، وزعم أّن العدد كان باآلالف، بينام هو اقرتح أال 

يتعدى التجنيس أكرث من 20 أو 40 اسامً.
 ترصيــح ميقايت دفع باملكتــب اإلعالمي للرئيس عون إىل 
الــرّد عليه، معتــرباً أنّه تضّمن »سلســلة مغالطات وتحريفاً 
للوقائــع، وأّن بعضها يتكّرر عن قصد، عىل رغم أنّه ســبق أن 
صدرت توضيحات حول حقيقة املالبسات التي رافقت تشكيل 
حكومــة جديدة قبل انتهاء الوالية الرئاســية.. وتعليقاً عىل 
الرتويــج بأّن مثة مبالغ مالية ُدفعت يف مقابل الحصول عىل 
الجنسية اللبنانية، دعا عون كّل من دفع ماالً أو طُلب منه ماال، 
أو تعرّض لالبتزاز أو أي وجه من وجوه الرشوة، أن يُبلّغ األجهزة 
األمنية والقضائية املختّصة لتجري التحقيقات الالزمة متهيداً 
إلنزال العقوبات يف حق املرتكبني. ورداً عىل الرئيس عون، جّدد 
ك األخري بكّل ما أورده بشأن ملف  املكتب اإلعالمي مليقايت متسُّ
التجنيس، مكتفياً بهذا القدر »احرتاماً لفخامة الرئيس ميشال 

عون وملقام رئاسة الجمهورية«. 

 { »تطيري« اجتامع لجنة املؤرش {
معيشــيا، اعلن رئيس االتحاد العاميل العام بشارة األسمر 
تأجيــل اجتــامع لجنة هيئة املؤرّش الــذي كان مقررا يوم غد 
االربعاء »الن ما ُعرض عىل االتحاد ال يتناســب مع زيادة غالء 

املعيشة وارتفاع ســعر الدوالر«. وقال: »ما ُعرض علينا ُفتات 
والهيئــات االقتصادية رفضت طرح العرشين مليون لرية كام 
طُرح مبلغ 10 ماليني لرية كراتب إاّل أن هذا الطرح مل يلَق جوابًا 
وسنســتّمر باملفاوضات بانتظار إقرار الدوالر الجمريك«. يف 
هذا الوقــت، صدر عن وزير املال يف حكومة ترصيف األعامل 
يوســف الخليل قرار قىض بإعطاء الزيادة املنصوص عليها يف 
قانون موازنة 2022 للعاملني يف القطاع العام وللمتقاعدين.   

 { مزاعم »ارسائيلية« حول املقاومة؟ {
يف هــذا الوقت، تدخل »ارسائيــل« يف زمن اليمني املتطرف 
مــع تقدم اتصاالت رئيس الحكومــة املكلف بنيامني نتانياهو 
لتشكيل الحكومة، ومع تســلم هرتيس هليفي مهام منصب 
رئيــس األركان يف فــرتة تحديات خاصة، شــككت صحيفة 
»يديعــوت احرنوت االرسائيلية« بقــدرة نتنياهو عىل تدمري 
املرشوع النووي اإليراين ، ولفتت اىل ان  الدروس من التجربة 
السابقة، يف 2011، ال تبرش بالخري. فمع حكومة كهذه ال نصل 
إىل طهران؛ ويف أقىص األحوال نصل إىل »الهاي« اي محكمة 
العــدل الدوليــة.. هذه الخالصة التي تعطــي دليال عن حجم 
االنقســام داخل »ارسائيل«، التي تحاول اجهزة االستخبارات 
تعويضه ببث مزاعم حول تعاظم قدرات حزب الله العســكرية، 
وجديدهــا حديث القناة الـ)12( العربية، أن إيران نرشت نظام 
دفاع جوي جديد يف ســوريا، لصــد الهجامت »اإلرسائيلية«. 
وأضافت القناة العربية عرب موقعها اإللكرتوين، أن إيران نرشت 
النظام الدفاع الجوي يف منطقة دمشق األمر الذي سيؤدي إىل 
تقليص واســع النطاق ألنشطة سالح الجو »اإلرسائييل« يف 
ســوريا ولبنان. ووفقا للمزاعم »االرسائيلية«، فان العقيد داود 
الجعفري ، ضابط الحرس الثوري الذي ُقتل يف سوريا األسبوع 

املايض، له عالقة بنرش منظومة  »باور 373«. 

{ سالح كارس للتوازن  {
وهــذه املنظومة »الكارسة« للتوازن الجوي، ميكن مقارنتها 
مبنظومة اس 300 ومنظومة أس 400 الروسية، وهي تتزامن 
مع نجاح طهران بتطوير صاروخ »فكور 90« مع مدى إصابة 
للطائرات من 120 كيلومرتا ايل 200 كيلومرت ، مع اضافة ثالثة 
أنظمة للتتبع الجوي مع نظام ليزر مع نظام برصي إلكرتوين 

لتتبع الطائرات وصواريخ الكروز. 
ووفقا ملصادر معنية بامللف، ال ميكن الجزم ما اذا كانت هذه 
املنظومــات قد وصلت اىل حزب الله، وال يوجد اي داع لطأمنة 
»ارسائيل« اصال، لكن التســويق لهــذه املعلومات يقع ضمن 
الحرب النفســية التي تخوضها »ارسائيل« ضد املقاومة، وهي 
تحاول ايجاد مــربرات للتصعيد لحرف االنظار عام يجري يف 
الشــؤون الداخلية، لكن يجب الحذر من اي خطوة »ارسائيلية« 
مفاجئــة، خصوصا ان نتانياهو يريد اثبات قوة حضوره، واذا 
تعرث رضب طهران فانه قد يلجأ اىل عملية محدودة عىل الحدود 
الشاملية. وهذا االحتامل ال يسقط ابدا من حسابات حزب الله 

الذي يستبعد التصعيد، لكنه جاهز للرد عىل اي اعتداء. 

بداية البطولة، تلقى نحو 4000 »إرسائييل« و8000 مشجع 
فلســطيني تأشريات دخول إىل قطر، عىل الرغم من أن وزير 
الخارجيــة »اإلرسائييل« توقع وصول عدد الحضور إىل نحو 

20 ألف »إرسائييل«.
وأشــارت الصحيفــة الربيطانية إىل »مقاطــع الفيديو 
التــي انترشت، وأظهرت مشــاعر الكراهية ضد »إرسائيل« 
بــني الجامهري العربية مع أن عددا مــن حكوماتهم أبرمت 

اتفاقيــات للتطبيع، وأخرجت تعاونها األمني إىل العلن«.
ويف أحد املقاطع، ظهر مشجع مرصي وهو يبتسم بهدوء، 
بينــام كان مذيع »إرسائيــيل« يقدمه للجمهور عىل الهواء، 

ثم يقرتب املرصي من امليكروفون قائال :«تحيا فلســطني«.
ويف مقطــع آخر، ظهر مجموعة من الشــبان اللبنانيني، 
وهــم يرفضــون الحديث يف مقابلة مع مراســل علموا أنه 
»إرسائييل«، ويصيــح أحدهم يف وجهه »ال يوجد إرسائيل. 

فلسطني«. إنها 
وأوضحت الصحيفة أن مشــجعني من تونس والسعودية 
والجزائر دخلوا املباريات، وهم يلفون األعالم الفلســطينية 

أجسامهم. حول 
ونقلــت الصحفية عن مشــجع »إرسائييل« قوله »تنظيم 
البطولــة واألجواء يف قطر ممتازان، لكْن هناك أمر ســلبي 
واحد هو أن غالبية الجامهري هنا ال تقبل بوجود إرسائيليني«.

{ »إتحاد كرة القدم اإلرسائييل«: 
ثبــت أنّه غري مرغوب فينا {

بدوره ، قال رئيس »اتحاد كرة القدم« لالحتالل اإلرسائييل 
أورين حســون، يف نقاش إعالمي بشــأن »العدوانية التي 
يلقاها الصحافيون اإلرسائيليون يف مونديال قطر«، إنّه ثبت 
لديــه أّن »اإلرسائيليني غــري مرغوب فيهم« يف قطر. وتابع 
حســون قائالً: إنه »شــاهدنا أيضاً ما حصل مع صحافيني 
»إرسائيليني«، وقد ثبت أنه غري مرغوب فينا يف هذه الدولة، 
ولكــن كجزء من قوانــني الفيفا، اضطروا إىل اســتضافة 
اإلرسائيليني«، مؤكــداً أن »التجربة يف مونديال قطر كانت 

لطيفة«. غري 

{ خيبة أمل »إرسائيلية« {
كــام نقل إعالم العدو قلق الســلطات »اإلرسائيلية« مام 
يحــدث يف قطر، وســط تقديرات للوضــع يجريها »األمن 
االرسائيــيل« يف األيــام األخــرية، عىل ضوء ما يشــاهده 
ويســمعه عن املعاملة التي يعامــل بها »اإلرسائيليون« يف 

قطر.
ويف هذا الســياق، ذكرت وســائل إعالم العدو أن الطاقم 
الديبلومــايس »اإلرسائيــيل« التابــع لــوزارة الخارجية، 
الذي ميكث بشــكل مؤقت يف قطر، احتّج أمام الســلطات 
املحلية وأمــام »الفيفا« عىل تعامل القطريني مع »الطواقم 

اإلرسائيلية«.
وبحســب القناة »13« العربية، فإّن الرسالة التي وصلت 
اىل القطريني هي أن مســؤولية ما حدث وما ســيحدث يف 
الدولــة الخليجية عليهم، فيام كانت التوقعات »اإلرسائيلية« 
هي الســامح للطواقــم اإلعالمية العمــل بحرية صحافية 
كاملة، وللمشــجعني الذين وصلوا ملشاهدة املباريات التجول 

آمنة. بصورة 
ويــأيت هذا عىل خلفية تســجيل عدد مــن الحوادث غري 
اللطيفة مع املشــجعني »اإلرسائيليني«، وتعرض الصحافيني 
»االرسائيليــني« الذي جاؤوا لتغطيــة املباريات اىل عدد من 
املواقــف أيًضا، اذ تم مهاجمتهم لفظًيا، وتعامل املشــجعون 
معهم بشــكل عدواين وهجومي، كــام تعرضوا لهجوم من 
املواطنني والسكان القطريني، والعامل يف املالعب وغريهم.
ويف هذا الســياق، قال مســؤول ســيايس للقناة »13« 
»إنه يف حال مل تســاعد رســالة »االرسائيلني« للقطريني، 
ومل تحســن العالقة تجاه »اإلرسائيليني« الذين ميكثون يف 
قطر، فإّن »ارسائيل« ستبلغ السلطات القطرية وتوضح لها 

األمر.« مسؤوليتها عن هذا 
وأُفيد أن مجلس األمن القومي »االرسائييل« أجرى نقاشات 
متواصلــة خالل األيام األخرية بعد مشــاهد »الفيديوهات« 
التــي وصلت من قطــر حول التعامل مــع »اإلرسائيليني«، 
وتناولت النقاشات إمكانية تحديد التعليامت »لالرسائيليني« 
املوجودين هناك، وما إذا كانت هناك حاجة لتشــديد التحذير 
من الســفر، ويف هذه املرحلة أقر عدم تغيري درجة التحذير، 

فيام النقاشــات ستتواصل خالل فرتة املونديال.

رحبت روســيا امس، بعرض الفاتيكان وساطته لحل النزاع 
مع أوكرانيا، وقال الناطق باســم الكرملني دميرتي بيسكوف 
للصحافيني إن بالده ترحب مبا وصفها بـ«اإلرادة السياسية« 
التي عرّب عنها الفاتيكان للتوســط لحل الرصاع، لكنه استبعد 

حصول هذه الوساطة بسبب »مواقف كييف«. 
وكانت موســكو اتهمت كييف مرارا برفض التفاوض بتأثري 
من حلفائها الغربيني، يف حني كرر املسؤولون األوكرانيون أن 
روســيا توصد أبواب التفاوض من خالل مواصلة الحرب عىل 

بالدهم.

{ عمليات إجالء ومعارك عنيفة {
ميدانيــا، قال الجيش األوكراين إنــه يجري تجهيز قطارات 
إلجالء ســكان خريســون إىل مقاطعة خميلنيتسيك غريب 
البــالد، بســبب اشــتداد القصف الرويس عــىل املدينة التي 

استعادتها القوات األوكرانية مؤخرا.
وكانت الســلطات دعت الســكان إىل النزوح الطوعي عن 
خريســون يف أرسع وقت، يف ظل تصاعد حدة املواجهات بني 
القوات األوكرانية والروسية عىل طريف نهر دنيربو يف املدينة.
ويف مقاطعــة ميكواليف )جنــويب البالد( تحدثت القوات 
األوكرانية عن استمرار القصف الرويس عىل منطقة أوتشاكوف 
التــي تحتضن العديد من محطــات املياه. ويف زاباروجيا عىل 
الجبهــة الجنوبية أيضا، أكد الجيش األوكراين تدمري 6 وحدات 
من العتاد العســكري وإصابة عرشات من الجنود الروس يف 

قصف لقواته عىل مواقع متركز الروس هناك.

{ نفي رويس {
ويف مقابل ترصيحات أوكرانية تتحدث عن انسحاب رويس 
محتمــل من محطة زاباروجيا النووية، وهي األكرب من نوعها 
يف أوروبا، نفى املتحدث باسم الكرملني دميرتي بيسكوف صحة 
ما يروج، وقال: إنه ليست هناك حاجة للبحث عن مؤرشات غري 

موجودة بخصوص إمكانية االنسحاب من املحطة.
ويف وســط البالد، أفاد الجيش األوكراين بأن قصفا روسيا 
مكثفا استهدف البنية التحتية يف كريفي ريه ونيكوبول، ودعا 

الجيش السكان هناك إىل رضورة البقاء يف أماكن آمنة.
أما يف دونيتســك بإقليم دونباس رشقا فتحتدم املعارك عىل 
طول خط الجبهة باإلقليم الذي تســيطر القوات الروسية عىل 
أجزاء كبرية منه. وقالت الســلطات املوالية لروسيا إن القوات 
األوكرانية اســتهدفت منطقتي لينينسيك وبيرتوفسيك يف 

مدينة دونيتسك بـ6 قذائف مدفعية.
زيلينســيك )يســار( مع رئيس الوزراء الربيطاين رييش 

سوناك يف كييف )رويرتز(

{ رضبات جديدة وشتاء طويل {
وعىل صعيد التطورات العســكرية أيضا، توقع مسؤولون 

أوكرانيون اليوم االثنني أن تتعرض بالدهم هذا األسبوع ملوجة 
جديدة من القصف الرويس.

وكانت املواجهات الســابقة مــن القصف الرويس ركزت عىل 
منشآت حوية، عىل رأسها محطات الطاقة، مام تسبب يف انقطاع 
الكهربــاء عن ماليني األوكرانيني.يف هــذه األثناء، قال الرئيس 
األوكراين فولودميري زيلينسيك إن الشعب األوكراين يحتاج إىل 

االستعداد لشتاء طويل وصعب تتخلله هجامت روسية.
وأضاف زيلينسيك أن الجيش الرويس لن يتوقف عن إطالق 
الصواريخ، وأن روســيا تحاول استخدام الشتاء والربد سالحا 
ضد الناس، حســب تعبريه. وتابع أن الجيش األوكراين يستعد 
ملواجهــة الهجامت بأفضل ما ميكن، قائال إن عىل األوكرانيني 

أن يستعدوا ملساعدة بعضهم خالل الشهور املقبلة.

{ أسلحة عالية الدقة {
يف غضــون ذلك، نقلت وكالــة رويرتز عن مصادر أمريكية 
قولها إن وزارة الدفــاع األمريكية )البنتاغون( تدرس مقرتحا 
من رشكة »بوينــغ« )Boeing( لتزويد أوكرانيا بقذائف تحمل 
قنابل دقيقة يصل مداها إىل أكرث من 160 كيلومرتا، يف الوقت 
الــذي يبذل فيه الغرب جهــودا حثيثة لتلبية الطلب عىل املزيد 
من األســلحة. وهذه القنابــل دقيقة وصغرية ورخيصة ويتم 
تثبيتها عىل صواريخ متوفرة بكرثة، مام يسمح لكييف بتوجيه 
رضبات خلف الخطوط الروســية، وميكن تسليم هذه القنابل 

يف وقت مبكر من ربيع عام 2023.
وكانت واشــنطن زودت كييف بأســلحة متطــورة -بينها 
منظومــة »هيــامرس« الصاروخية« وأنظمــة دفاع جوي- 

ساعدت القوات األوكرانية عىل احتواء الهجامت الروسية.
بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الربيطانية أنها قدمت ألوكرانيا 
صواريــخ أرض-جو عالية الدقة من طراز »برميســتون-2« 
)Brimstone-2( كجزء من حزمة مســاعداتها العســكرية 
لكييف، وقالت إن هذه الحزمة من املساعدات لعبت دورا حاسام 

يف عرقلة التقدم الرويس.

{ املحادثات النووية {
يف موضــوع آخر، أعلنت الخارجية الروســية عن تأجيل 
املحادثــات التي كان مقررا عقدها اليــوم االثنني يف القاهرة 
بني وفد أمرييك وآخر رويس بشــأن نزع األســلحة النووية 
إىل وقت الحق. ونقلت صحيفة »كومريســانت« الروسية عن 
السفارة األمريكية يف موسكو أن روسيا أجلت من جانب واحد 

املحادثات.
وكان مــن املقرر أن يجتمع الوفدان األمرييك والرويس من 
29 نوفمرب/ترشين الثاين إىل 6 ديســمرب/كانون األول لبحث 
استئناف عمليات التفتيش مبوجب معاهدة »ستارت« الجديدة 

لخفض األسلحة النووية.

تظاهرات في الصين احتجاجاً على سياسة »صفر كوفيد«
تجمــع مئــات املتظاهرين يف العاصمــة الصينية بكني 
لالحتجاج عىل سياســة اإلغالقات التي تفرضها السلطات 
للحد من انتشــار فــريوس كورونا، فيام أكدت الســلطات 
أن جهودهــا يف مواجهة الوباء ســتكون »ناجحة«. وردد 
املتظاهــرون شــعارات تنــادي بإلغاء اختبــارات فحص 

الكاممات. ارتداء  »كوفيد-19« وإلغاء 
 كام شــهدت مدن صينية احتجاجات عىل سياسة »صفر 
إصابــة بكوفيد« التي تتبعها الســلطات، منها شــنغهاي 
ووهان وتشــنغدو، وأورومتيش عاصمة إقليم شينجيانغ. 
وتأيت التظاهرات وســط تزايد اإلصابات بالفريوس يف مدن 
صينية عدة، إذ ســجلت السلطات الصحية يف الصني ارتفاعا 
قياسيا لليوم الرابع عىل التوايل بنحو 40 ألف إصابة جديدة 

يوميا.
مــن جانبهــا، أكدت وزارة الخارجيــة الصينية أن جهود 
الحكومة يف »مكافحة كوفيد-19 ســتكون ناجحة«. وقال 
الناطق باسم وزارة الخارجية جاو ليجيان »نعترب أن كفاحنا 
ضــد كوفيد-19 ســيكون ناجحا بقيادة الحزب الشــيوعي 

الصيني«. الشعب  ودعم  الصيني 

{ تخفيف القيود {
وقالت لجنة الصحة الوطنية إن الصني سجلت خامس رقم 
قيايس عىل التوايل يف اإلصابات اليومية بفريوس كورونا، 
بلــغ 40 ألفا و347 إصابة جديدة بفــريوس كورونا، منها 
3822 إصابــة مصحوبة بأعــراض، و36 ألفا و525 إصابة 

بال أعراض.
ومل يتم تسجيل حاالت وفاة جديدة مقارنة مع وفاة واحدة 
قبــل يوم، ليبقى العدد اإلجاميل للوفيات يف الصني بســبب 

الفريوس هو 5233.
يف غضون ذلك، أعلنت حكومة مدينة أورومتيش عاصمة 
إقليم شينجيانغ تخفيف القيود املفروضة عىل املدينة بسبب 

تفيش فريوس كورونا اعتبارا من امس.
وستشــمل التسهيالت وســائل النقل العام، مبا يف ذلك 
الســكك الحديديــة والطريان املدين والحافالت وســيارات 

تدريجيا. الخدمة  التي ستستأنف  األجرة 

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- 05/923830 - 03/811785

فاكس : 05/923773

االعالنات : 05/923776-923768-923767-923770

فاكس : 05/923771

info@addiyaronline.com
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