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ساحة الفاتيكان )التتمة ص12( 

)التتمة ص 4( )التتمة ص12( 

رزق صونيا 

لدى اتصــال »الديار« ببعض النــواب والوزراء، ملعرفة 

ماذا ســتحمل االيام املقبلة مــن كواليس وخبايا يف امللف 

الرئايس، كان الجواب مشابهاً من قبل معظمهم اّن ال جديداً 

يف افق الرئاســة وال حتى يف غريها، فاملشاهد السياسية 

ســتتكّرر، خصوصاً يف الجلســة الثامنة النتخاب رئيس 

للجمهوريــة يوم غد الخميس، اذ لن تغيب االوراق البيضاء، 

وال نســبة التصويت للنائب املرشــح ميشال معوض، لكن 

قد تزيد او تخف بحســب عدد النواب الغائبني، فيام االوراق 

البيضاء ســتزيد عرب صوت النائب العائد اىل املجلس فيصل 

كرامــي، إضافة اىل عبارة »لبنــان الجديد« وغريها ضمن 

االنتخاب. اوراق 

هذا باختصار مــا عرّب عنه بعض النواب والوزراء خالل 

الحديــث معهم ليالً، حتى اّن احدهم قال: »انتو الصحافيني 

منا«. اكرت  بتعرفوا 

هــذا الجواب يقلق كثرياً من ناحيــة عدم معرفة ممثيل 

االمة مبا يجري عىل الســاحة السياسية، االمر الذي يؤكد 

انهم يف واد والشــعب يف واد آخــر، وامللّخص ان ال يشء 

يطمنئ يف انتظار مســتجدات الخارج، املنهمك بشــؤونه 

الداخليــة واالقليمية والدولية، عــىل امل ان يّحن احدهم 

عىل لبنان، ويطرح ملفه عــىل الطاولة الحافلة باملصالح 

عبد الهادي محفوظ

املعادالت التي تحكــم الوضع اللبناين ال 
توحــي بتاتا بأن انتخاب رئيس للجمهورية 
يضــع حدا ملــا يعاين منــه اللبنانيون من 
أزمات متشــابكة تتناول كل وجوه حياتهم 
ومســتقبلهم. قد يكــون االنتخاب مدخال 
لتســوية عالقــات القــوى السياســية 
املرتبطة بالســلطة ومنافعهم وحساباتهم 

وتعايشـهم.
كام أنه يضع قواعد جديدة لعالقات الخارج 

بالداخل والتوازنات ومتكني الواليات املتحدة 
األمريكية من التحكم باالقليم واملحيط عرب 
املنصة اللبنانية مستفيدة من وضع » دولة 
رخوة« تحتاج يف أي من الحلول التي تبحث 

عنها إىل » الخارج األمرييك«.
أما الحسابات املتحكمة بالوضع اللبناين 
فهي معادلــة جاء بها انجيل يوحنا »البيت 
املنقسم عىل نفسه يخرب واململكة املنقسمة 

عىل نفسها تزول«.

ما يجري يف  شــامل رشق الجمهورية 
العربية السورية وشامل العراق من غارات 
جوية وقصف مدفعي تقوم به تركيا خاصة 
الغــارات الجوية، هو رد عــىل ايران التي 

قصفت باملدفعية مراكز يف كردستان.
 لكن تركيا قصفت يف ارايض الجمهورية 
العربية الســورية واســتعملت 50 طائرة 
حربيــة من طــراز اف 15 واف 16 ما يدل 
عىل استهتار كبري بالقانون الدويل وحرمة 
ارايض الدول والشــعوب. فقد ذكرت اذاعة 
تركيا انها قتلت 432 مواطنا كرديا ســوريا 
موجودين عىل الحدود ومبسافة بعيدة اىل 

حد ما بني اراٍض تركية واراٍض سورية.
الــدول العربية صامتــة واوروبا ايضا 
وروسيا خاصة، واالمم املتحدة غائبة كليا 
عن املوضوع، ال توجه حتى نداء واحدا لوقف 
االعتداءات الرتكية عىل ارايض الجمهورية 

العربية السورية.
واالن هنالــك تحضري لهجوم بري تريك 
عىل االرايض السورية حيث توجد مخيامت 
لالكراد الذين قامــت تركيا بتهجريهم من 
مدنهم يف االرايض الســورية وال يعرفون 
اىل ايــن يذهبون يف حــال توغلت القوات 
الرتكيــة يف املخيامت الكردية ويشــكون 

امرهم للدولة السورية.
 وسوريا بعد تعرضها ملدة 11 سنة لحرب 
كونيــة تكفريية بدعم مــن دول اوروبية 
وامريكية ودول خليجية عربية، غري قادرة 
عــىل مواجهة الهجوم الــرتيك الربي، بل 
ســيكون عىل االكراد الدفاع عن انفســهم 
كأمنا عدنا 1500 سنة اىل الوراء حينام كان 
يتم رضب االقليات واضطهادهم وتشتيتهم 

من مناطق اىل مناطق اخرى.

عىل طريق الديار

»الديار«

ــــــدو االســــــرائيلي وحشــــــية الع
والصمـــــــــــــــت العربـــــــــــــــي

تزداد الوحشية االرسائيلية يوما بعد يوم ويسقط شبان 
الضفة الغربية شــهداء، كام حصل امس حيث استشهد 3 

شبان يف العرشينات من أعامرهم.
وهذه الوحشــية التلمودية االرسائيلية الصهيونية ال 
يردعهــا اال القوة. كذلك يردعهــا تحرك عريب كبري حيث 
تتوحــد الدول العربية يف اتخاذ موقف واحد والذهاب اىل 
مجلس االمن لعرض ما يحصل يف الضفة الغربية املحتلة 
من وحشــية ارسائيلية حيث يســقط كل يوم شهداء هم 
خرية الشبان الفلسطينيني وابطال املقاومة الذين يقاتلون 
باللحم الحي رغم وجود بضع بنادق بني ايديهم، ويقابلهم 
عدو ارسائييل حاقد عىل الشعب الفلسطيني وعىل العرب 
كلهم. لكن يبدو ان العرب مل يعد يشعرون بيشء، ويرتكون 
الشعب الفلسطيني يواجه مصريه الدموي الظامل يف وقت 
لــو حصلــت هذه املجزرة يف اي دولة مــن العامل لقامت 
قيامــة الرأي العام الدويل، واســتنكرت منظامت حقوق 
االنســان اعامل هذا العدو االرسائيــيل الذي مل يرتد مثال 
يف لبنان اال بعــد املقاومة التي حصلت ضده يف بريوت، 
وبدأ يناشد مبكربات الصوت املقاومة اللبنانية بأن تتوقف 
عن الهجوم عليه النهم سينســحبون. وارتدعت ارسائيل 
ايضا مــن خالل القتال 18 ســنة يف الرشيط الحدودي 
حتى انســحابها مهزومة. ووصل االمر اىل اغالق بوابة 
الرشيط الحدودي فجأة، فهرب من هرب، وبقي مواطنون 
لبنانيون من مسيحيني وشيعة وسنة ارسى لدى السلطات 
اللبنانية التي اصــدرت ضدهم احكاما مخففة، وخرجوا 

االن ويتمتعون بحريتهم ويعيشون يف قراهم.
هذه اللغة التــي تفهمها ارسائيل، لغة املقاومة والردع 
بالقوة ومواجهــة جيش العدو االرسائييل الحاقد واللئيم 
وتوجيه الرضبات اليه، كام حصل يف الحرب العام 2006 
عندما وجهت املقاومة اللبنانية التابعة لحزب الله رضبات 
موجعة الرسائيل ومل تســمح لها باحتالل اراض لبنانية 
جديــدة، بل دفع العــدو االرسائييل مثنا غاليا ووقف عىل 

بوابة بنت جبيل غري قادر عىل اخرتاقها.
وخــر العدو عنارص عديدة مــن قواته الربية، كذلك 
حصلــت مجزرة دبابات مريكافا حيث دمر املقاومون اهم 

دبابة يعتربها العدو لديه يف العامل.
واسقطت املقاومة طائرات هيليكوبرت للعدو االرسائييل، 
كذلك اصابت له بارجة حربية قوية لو مل يسحبها اىل مرفأ 

حيفا برعة لكانت غرقت.
وقــد قتل ضباط وجنود ورتباء يف هذه البارجة، وقتل 
يف عدوان 2006 مئات القتىل من الجيش االرسائييل ومن 
مغتصبي ارض فلســطني الذين سقطت عليهم صواريخ 
املقاومة يف مستعمراتهم، وشعروا الول مرة ان صواريخ 
املقاومة قادرة عىل الوصول اىل عمق فلســطني املحتلة 

واملغتصبة.
ســنة 1915 قام املغتصبون اليهود ببدء عملياتهم ضد 
الشعب الفلســطيني. وكانت املظاهرات الفلسطينة قوية 
وتردع اليهود، اال ان القوات الربيطانية يف فلسطني املحتلة 
كانت تسلح الصهيونيني والتلموديني وتعطيهم ذخرية، ولوال 

ذلك ملا استطاع اليهود اغتصاب الجزء االول من فلسطني.
ثم الحقت بريطانيا هذا االمر بوعد بلفور ســنة 1917 

الن فلسطني هي وطن اليهود بوعد بريطاين ودعم له.
ونفــذت بريطانيا مع الصهيونيــة هذا االمر واغتصب 
اليهود فلسطني 48. اما الضفة الغربية فبقيت شوكة يف 
خارصة العدو االرسائييل، وما زالت حتى االن تقاوم، تقاتل، 

تستشهد، تقدم الضحايا وال ترتاجع.
اما املرتاجعون واما الذين استســلموا للعدو االرسائييل، 
فأقاموا التطبيع معه. ومؤخرا يف ايام الرئيس الصهيوين 
االمرييك ترامب اقاموا مرشوع ابرامز لتطبيع العالقات بني 
دول الخليــج وغريها من الدول العربية مع ارسائيل، وهذا 
الذي حصل. وما شكل ذلك قوة اضافية للعدو االرسائييل، 
فالشــعوب العربية ترفض العــدو الصهيوين، ورأينا يف 
مهرجانــات قطر لكأس العامل كيف ان الشــعوب العربية 
مــن كل الدول وقفت ترصخ يف وجه الصهيونيني: نحن ال 
نعرتف بارسائيل، نحن نعرتف بفلسطني لنا ولشعبها االيب.

اضطر قســم كبري من اليهــود اىل قطع تذاكر عودة اىل 
فلسطني املحتلة، وهذا املسار من الشعوب العربية هو الذي 
سيخلص فلسطني من االحتالل االرسائييل يف يوم من االيام.

وهذا اليوم آت وقريب، واالبطال الفلسطينيون الذين هم 
تحت االحتالل، ويقاومون بشــجاعة الدبابات واملدرعات 
االرسائيليــة والجنود االرسائيليني املدججني باالســلحة 
ويقتحمون املوت وال يخافون، هم شعلة النار التي ستحرق 
ارسائيل وتزيلها من الوجود وتعيد للشــعب الفلسطيني 
ارضه النه هو الشعب االصيل يف فلسطني وليس اليهود.

والزمن لن يطول حتى يستعيد الشعب الفلسطيني ارضه 
كاملة.

شارل ايوب

حقيقة الديار

تصعيد جديد لاحتال في الضفة الغربية 4 شهداء 
االنتفاضة« بـ»ساح  تتوعد  الفلسطينية  واملقاومة 

استشــهد 4 فلسطينيني بينهم منفذ عملية 
هرس وأصيب أكــر من 20 آخرين، يف إطار 
تصعيد جديد لالحتــالل اإلرسائييل بالضفة 
الغربية يف حني دعت املقاومة الفلســطينية 
للرد بالتصعيد، ولوحت بـ »سالح االنتفاضة«.

وأعلنــت وزارة الصحة الفلســطينية عن 
استشهاد الشقيقني ظافر وجواد رمياوي )21 
و22 عامــا عىل التوايل( امس برصاص قوات 
االحتالل اإلرسائييل، يف قرية كفر عني شامل 

مدينة رام الله.
كام استشــهد الشــاب مفيد إخلّيل متأثرا 

بجروحــه، وأصيب أكر من 20 آخرين، خالل 
مواجهات مع قوات االحتالل يف بلدة بيت أُمر 

شامل مدينة الخليل.
وكان الشــهيد إخليل قد شــارك اللحظات 
األخــرية من حياته عرب بــث مبارش لتوثيق 
اقتحام قوات االحتالل للبلدة، قبل أن يُطلب منه 
إغالق الكامريا بالتزامن مع إطالق الرصاص.

وتفجرت املواجهات بني فلسطينيني وقوات 

الناتـــــو يبحـــــث تزويـــــد أوكرانيـــــا بمنظومـــــات »باتريـــــوت«
ــا« ــ ــ ــ ــ ــرا »عاج ــ ــ ــ ــ ــه تحذي ــ ــ ــ ــ ــه إلي ــ ــ ــ ــ ــيا توج ــ ــ ــ ــ وروس

ــي: ــ ــي ورئيسـ ــ ــي خامنئـ ــ ــران ويلتقـ ــ ــي طهـ ــ ــوداني فـ ــ السـ
ممتنـــــون لدعمكـــــم األمنـــــي ولـــــن نســـــمح بمهاجمتكـــــم
كورونـــــا أزمـــــة  خـــــط  علـــــى  األبيـــــض  البيـــــت 
الصيـــــن تخفـــــف القيـــــود وتدافـــــع عـــــن إجراءاتهـــــا األمنيـــــة
انقرة:علــى الوحــدات الكرديــة ان تبعــد 30 كــم عــن حدودنــا
مساع روسية لتجنب العملية التركية العسكرية شمال سوريا

ــيــة  ــان ــن ــب ــل ــة ال ــاســ ــ ــرئ ــ تـــرســـيـــم حــــــدود ال
ــه ــ ــل ــ ــن وحــــــــــــزب ال ــ ــ ــط ــ ــ ــن ــ ــ بـــــيـــــن واش
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ــكان ــ ــ ــ ــ ــدى الفاتي ــ ــ ــ ــ ــات ل ــ ــ ــ ــ الكابيتال كونترول »طبخة بحص« في مطبخ أّي معلوم
 اللجــان.. ونــواب يخوضــون معركــة املصارف

ــي  ــ ــ ــ ــار جماع ــ ــ ــ ــاق ن ــ ــ ــ ــة إط ــ ــ ــ 600 عملي
ــــــــام ــــــــات املتحــــــــدة هــــــــذا الع ــــــــي الوالي ف

ــــــّية  ـــ ـــ ـــ ـــ فرنســــ ــــــــــــــــــــــــ  ــــــة  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ أميركيّـ ــــــة  ـــ ـــ ـــ ـــ قّمــــ
الفاتيــــــــــــــــــــــكان ثالثهــــــــــــــــــــــا 

الجنــــــــود األملــــــــان يشــــــــتكون مــــــــن 
ــــــــش ــــــــي مــــــــوارد الجي ــــــــص الحــــــــاد ف النق

ــم  ــ ــ ــ ــ ــى ُحك ــ ــ ــ ــ ال
ــــــات ُدّر ! ــ ــ العصاب
 200 بـــــــــــ  ــاًدوالرَك  ــ ــ ــ ــ ــف قريب ــ ــ ــ ــ أل
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ابتسام شديد

مل يتحقــق بعــد اي إخرتاق جدي 
وفعيل يف شــأن إتفاق كل مكونات 
٨ آذار لرتشيح سليامن فرنجية، عىل 
الرغــم من معرفة الجميع ان الثنايئ 
الشيعي مييل اىل خيار رئيس »املردة« 
عــىل اعتبار ان حظوظه الرئاســية 
أعىل من  رئيــس تكتل لبنان القوي 
النائب جربان باســيل، لكن األمور ال 
تزال مكانــك راوح، ومل يقدم الحزب 
عىل تسمية فرنجية مراعاة للحليف 
يف مرينا الشــالوحي.  مع العلم ان 
موافقة باسيل  كفيلة مبنح فرنجية 

لقب الرئيس الجديد للجمهورية.
ومع تقدم الوقت، فأن املشــهد بني 
الحليفني يزداد تعقيدا ، وكان ينقص 
املشهد املرتنح بينهام،  ان يبادر باسيل 

قبل فرتة  اىل الهجوم عىل فرنجية من العاصمة الفرنسية، لريد 
عليــه النائب طوين فرنجيــة، لكن من دون ان تندلع مواجهة 
قاســية بني الطرفني نزوال عند تدخل حــزب الله، رغم معامل 
اإلســتياء والتشنج، وعدم تقبل منارصي »املردة« كالم باسيل 
األخــري، إال ان ردات الفعل من قبــل الجمهور »املردي« بقيت 

منضبطة ومل تنزلق اىل مستوى اإلساءة. 
الواضــح كــام تقول مصادر سياســية عملــت عىل خط 
الوســاطة، ان األمور مل تعد صالحة للمعالجة بني الحليفني، 
وينقــل العارفون عام يحصل يف الغــرف الضيقة لـ »التيار 
الوطنــي الحــر« أن رئيس التيار اتخذ القرار بفرملة ترشــح 
فرنجية ونقطة الســطر. وينقل أيضا ان مامنعة باسيل قامئة 
عىل وقائع وأسباب، ومخطىء من يعتقد ان الوقت كفيل بإزالة 
األلغام والعوائق، ليصبح باســيل أكرث مرونة وتقبال لفرنجية، 
»فام كتب قد كتب« رئاسيا بني الحليفني. حتى ان هناك من بدأ 
يلّمح يف التيار اىل أفق مســدود وانقطاع التواصل نهائيا بني 
الحليفــني، بحيث ميكن الجــزم ان الطريق بني معراب وزغرتا 

أسهل منها وأقرب  بالنسبة  اىل »املردة« من  مرينا الشالوحي .
 من هذا املنطلق، يقول املتابعون ان وضعية فرنجية الرئاسية 
مل يطــرأ عليها بعد أي تطور إيجايب جديد، يف ظل اســتمرار 
مامنعة باســيل وصوله اىل الرئاســة األوىل،  مع انه  املرشح 
املفضــل لحزب الله، إال ان ترشــيح فرنجيــة يصطدم ببقاء 

السقوف عالية بني »املردة« و«التيار«. 
التباعد  بني حلفاء ٨ آذار مل يعد رسا،  فام يريده الثنايئ الشيعي 
رئاسيا، يختلف عن أجندة »التيار الوطني الحر«، وبشكل أوضح 
فان الثنايئ لديه مرشحه الرئايس الذي لن يسمي غريه راهنا، 
إال ان حزب الله مل يوفق بعد  يف جمع حليفيه، عىل الرغم من 
تدخله لتقريب املســافة رئاســيا  بينهام،  من منطلق ان خيار 
فرنجية يصب يف خانة مصلحة ٨ آذار وخطها الســيايس، وال 
يزال الحزب يفشــل يف انتزاع  موافقة باسيل، املرّص عىل ترداد 

دعمه الرئيس اإلصالحي البعيد عن املنظومة.
مــع العلم، ان ما يقوله رئيس التيار ليس الســبب الحقيقي 
والوحيد  ملامنعته وصول فرنجية، فالواقع ان عوامل أخرى تقف 

خلف هذا املوقف، فباســيل  يرى ان 
فرنجية يشــكل خطرا عىل مستقبله 
السيايس، فال شــيىء يضمن ان ال 
ينقلب عليه كــام حصل مع الرئيس 
ميشــال عون، عندمــا تحول رئيس 
»املــردة« خصام ومل يقف اىل جانب 
العهد وفريقه الســيايس، أضف اىل 
ذلــك ان رئيس »التيار الوطني الحر« 
يــرى ان فرنجية هو مرشــح عني 
التينة، ولذلك هو متخوف من تشكل 
جبهة سياسية ضده تضم ثاليث  بري 

وجنبالط وميقايت .
ال يزال حزب الله ميسك العصا من 
وســطها بني حليفيه يف عني التينة 
ومرينا الشالوحي، وكان أوفد رئيس 
الحزب  االرتباط والتنسيق يف  وحدة 
الحاج وفيق صفا اىل مرينا الشالوحي 
قبــل جلســة اإلنتخاب الخامســة 
للوصول اىل قواســم انتخابية مشرتكة من دون جدوى، حيث 
ظهــرت مامنعة باســيل وبقائه عىل موقفــه بوضوح،  مام 
يجعل الوضع دقيقا ومعقدا  داخل ٨ آذار، فرئيس »تيار املردة« 
يعترب الرئاسة حقا طبيعيا له هذه املرة، بعد ان سحبت منه يف 

اإلنتخابات الرئاسية  املاضية .
يخــوض حزب الله مفاوضات عــىل جميع الجبهات، إال ان 
جبهة حليفيه هي األصعب، ألنه ليس يف وارد ان يخرس أحدهام 
، فسليامن فرنجية »مستحق«  رئاسيا بعد ان تنازل عن الرئاسة  
يف اإلنتخابات الرئاســية املاضيــة ، ومع التيار الوطني الحر 
مسرية سياســية طويلة انتجت اتفاقا سياسيا واسرتاتيجيا 
عميقــا، ومن مصلحة حزب الله إبقاء حليفه املســيحي قويا 
يف مواجهــة تكتل »الجمهورية  القوية« ونواب »التغيري«، إال 
ان الحــزب كام يقول املتابعون ال ميكن ان ينجر وراء مغامرات 
النائب باســيل التي ستؤدي اىل تهالك فريقهم السيايس،  كام 
ال يعترب  نفســه مســؤوال مبارشا عن انعدام حظوظ باسيل 

الرئاسية، خصوصا ان للتيار عداوات كثرية يف الداخل.

نرص ميشال 

بني االيجابية املســتجدة ، والسلبية التي »تطل رأسها من 
الشــباك«، يتأرجح امللف الرئايس، اقله ملدة شــهر اضافية ، 
مع تعليق ماراتون الجلسات الخميس املقبل، ليتوقف العداد، 
معطيا مكانه للحمالت االعالمية، التي بدورها تتغري بورصة 
اســامئها وفقا لحسابات سياســية ومالية ومصلحية. كل 
ذلك فيام »الشغل مايش« عىل قدم وساق يف الخارج، بعدما 
حسم تعداد القوى الداخلية املؤثرة، لتتقدم بكريك يف موازاة 

حارة حريك.
فبحســب مصــادر متابعــة، تركت لقــوى الداخل فرتة 
شهر لحســم الخيارات ورســم متوضعاتها الجديدة، وهي 
الفــرتة التي عىل ما يبدو يحــاول رئيس التيار الوطني الحر 
»عرصهــا« حتى اللحظــة االخرية، فيــام كان يجول  وفد 
الكونغرس االمرييك يف بريوت مســتمعا ال ناقال للرسائل، 
متهيدا لوضع تقريره الذي ســريفعه للمعنيني ومطابقته مع 
ما ســمعه املسؤولون يف واشــنطن من زوارهم اللبنانيني، 
وســط حــــديث عن نصائح تلقاها الرئيس الفرنيس بعدم 
زيــارة بريوت ما مل يكن يحمل معه »شــيئا ما«، وحتى ولو 
بهــدف قضاء العيد مع جنود بالده العاملني يف اطار القوات 

الدولية.
وليس بعيدا يف السياســة، فان قمة واشنطن املرتقبة بني 
الرئيســني االمرييك جو بايدن والفرنيس اميانويل ماكرون 
الخميــس يف البيت االبيض، فيام ثالثهــام بابا الفاتيكان، 
الحارض مبواقفه، يُتوقع ان يكون الوضُع اللبناين عىل جدوِل 
اعاملِها، وفق ما تشــري اليه مصادر ديبلوماسية، كاشفة ان 
نقاط البحث يف ما خص لبنان ستشدد عىل رضورة انتخاب 
رئيس للجمهورية، وتشــكيل حكومة من خارج املحاصصة 
السياسية  لتنفذ االصالحات  االساسية وفق رشوط صندوق 
النقــد الــدويل، انطالقا من البيان االمرييك- الســعودي- 
الفرنيس املشــرتك الذي سيشــكل القاعدة االساس للبحث 
الرئــايس الفرنيس - االمرييك. فهل ميكن للِقمة االمريكية 

بداية  ان تشكَل  الفرنسية   -
الخروج من نفق الشــغور،  
ببياٍن  القمة ستكتفي  ان  ام 
انشــايئ ال يقدم وال يؤخر 
القاتلة؟ وهل  املراوحِة  يف  
ليلبي  الفاتيكان  يكفي طلب 

العامل؟
يف  املصادر،  وتســتدرك 
للمالبسات  رشحها  معرض 
املحيطــة بالقمــة، بــان 
االمور ليســت بالســهولة 
التــي يتصورها البعض ، اذ 
ان االوضــاع االقليمية التي 
كانت تتجه نحو التحســن، 
خصوصا ما بني الجمهورية 
االسالمية واململكة العربية 
بذلك  الســعودية، وارتباطا 
الوضــع ما بني واشــنطن 

وروسيا وطهران قد ساءت، ما ينعكس سلبا عىل سري االمور 
يف لبنــان املرتبطة اصال بالســاحتني االقليمية والدولية، 
خامتة »يف ظل هذه الوضعية الداخلية املحكومة باالنقسام 
العمودي الســيايس والنيايب والصــورة الخارجية امللبدة ، 
ليس امام لبنان ســوى االنتظار اىل ان تحمل االمور جديدا 
يؤدي اىل تســويات تصيب يف جزء منها لبنان وتدفعه اىل 
ملء االستحقاق الرئايس وتأليف حكومة جديدة قادرة عىل 

وضع البالد عىل سكة التعايف«. 
يف كل االحوال، وفيام تشــهد قطــر املفاجآت الرياضية، 
فهي ايضا ساحة ملشهد سيايس لبناين بطله »صهر الرابية«، 
الذي بحســب املعطيات املتوافرة يف بريوت نجح يف احداث 
خــرق يف نوعية بعض اللقــاءات التي عقدها وبقيت بعيدة 
عن االعالم، وســط تردد معلومات عــن امكان عقد مؤمتر 
لبــــناين - لبناين يف الدوحة يف شباط املقبل قد ينتج عنه 

»ميشــال سليامن 2«، ليس جربان باسيل ببعيد عن اجوائه 
وغاياته.

وســط هذا املشــهد املعقد، عقدتان بارزتان تلوحان يف 
االفــق: االوىل اتجاه لدى »مترضرين« مــن قانون املوازنة 
العامة اىل تقديم طعن بها امام املجلس الدســتوري، ما قد 
يدخل املالية العامة يف حركة كبرية، خصوصا ان االســواق 
باتــت تتحرك عىل اســاس الـ  15000، واالمر الثاين ارصار 
رئيــس حكومة ترصيف االعامل عىل الدعوة لعقد جلســة 
ملجلــس النــواب، بعدما رأى »ان بعض الــرؤوس قد ايعنت 
وحــان قطافها«، وهو ما ردت عليه اوســاط التيار الوطني 
الحــر بان االمور مرهونة بوقتهــا ، اال ان القرار واضح ان 
ال جلســات لبحث ما هو خارج اطار ترصيف االعامل، لذلك 
بناء عىل جدول االعامل ســيتخذ القرار املناسب باملشاركة او 
املقاطعة، بعيدا عن تصفية الحســابات والسياسات الضيقة 

الرساي. تعتمدها  التي 

2
ــانـــيـــة ســــيــــاســــة لـــبـــنـ

االربعاء 30 ترشين الثاين 2022

ــــــــــكان ــــــــــدى الفاتي أّي معلومــــــــــات ل
نبيه الربجي

قلق يف بكريك. اذ يزداد 
حول  تشاؤماً  الفرنسيون 
قوى  مثة  لبنان،  مستقبل 
محلية تأخذ املســائل من 
زوايــا أخــرى، وألغراض 
ومعلومات  تقارير  أخرى. 
ملفقة،  ومصّنعة احرتافياً، 
حول رهــان جهة معينة، 
ســقوط  عىل  فقط  ليس 

رئاسة الجمهورية، وامنا أيضاً عىل سقوط الجمهورية. 
الغاية »استكامل« تلك الجهة انشاء دولتها عىل مفاهيم 
ايديولوجيــة يزول معها كل أثر لـــ »الظاهرة اللبنانية«، 
كام لو أن باستطاعة أي مكّون  داخيل، مهام بلغت قوته، 
ومهام بلغ جنونه االستئثار بالسلطة، أو احداث تغيري يف 

هيكلية السلطة...
من سنوات، والقلق يهب عىل بكريك أن تخرس الطائفة 
املوقع األول يف الدولة، عقب خسارة الكثري من الصالحيات 
»التاريخية« للموقع. أصابع االتهام كانت غالبا توجه اىل 
القادة املوارنة بسبب خالفاتهم التي طاملا شهدت لحظات 
دموية، أو بســبب اللوثة الرنجسية. أحد األساقفة قال ان 
»كل واحد من هؤالء يشــعر بأنه خليفة املســيحيني، وال 

وجود يف كنيستنا للخليفة«!
ومن الســيناريوات املصنعة أن قــوة اقليمية تحاول، 
ويف خضم الفــوىض العاملية الراهنة، تنفيذ مخططاتها 
الجيوسياسية، والجيوسرتاتيجية، بوضع اليد عىل بلدان 
يف املنطقــة هي يف حال اهتزاز ســيايس أو طائفي أو 
اقتصادي. ولكن، كام نالحظ، حتى الدول االقليمية الكربى 
باتــت تخىش من تأثري التفاعالت الدولية ليس فقط عىل 

دورها، بل وعىل وحدتها أيضاً.
باحثون بارزون يعتربون أن الرصاع بني أمريكا وروسيا 
حول النظام العاملي بلغ نقطة الالعودة، وميكن أن ينتقل 
يف أي لحظــة، اىل منطقة )أواىل مناطق( أخرى. املرسح 
األوكراين بات ضّيقاً جداً للعب االسرتاتيجي املتعدد األبعاد. 
ال بد من مرسح آخر، وحيث  تظهر، بوضوح أكرث،   نقاط 

القوة ونقاط الضعف لدى كل من الجانبني.
هذا ما يرتك للتخيالت الرمادية أن تأخذ مداها. وال شــك 
أن الكثريين يالحظون كيف تم »توضيب« األزمة العراقية 
بني ليلة وضحاها، بعدما كانت الدالئل ترجح وقوع انفجار 

هائل، بنتائج كارثية عىل بالد الرافدين. 
يف هذه الحال، من الطبيعي أن تسأل بكريك، وقد توقف 
الســياق الخاص بـ »لبننة العراق«، ملــاذا ال تتم »عرقنة 
لبنان«، أي أن تتقاطع املصالح الدولية واملصالح االقليمية 
باقفــال باب االحتامالت، تالياً  انتخاب رئيس للجمهورية 

وتشكيل حكومة يف وقت قيايس. 
ال مجال للمقارنة امليكانيكيــة بني لبنان والعراق. هنا 
»ارسائيــل«، وهناك دولة باحتياطي نفطي هائل،  وتتاخم 
ست دول لطاملا وصفت بقوس األزمات يف الرشق األوسط..

ما اليشء الخطري الذي سمعه البطريرك يف الفاتيكان،  
ليحمل عىل الرئيس نبيه بري، ما جعل البعض يستنتج أن 
املقصود الطرف الثاين يف »الثنايئ الشــيعي«. ولكن أمل 
يســتند رئيس املجلس النيايب اىل تفسري البطريرك صفري 
للنصاب، وهو الذي ما زال قادة مسيحيون يرون يف كالمه 

فوق كل كالم؟
  قيــل لنا ان وليد جنبــالط، كصانع للمفاجآت، فوجئ 
باملوقــف البطريريك. هو الذي يعلم مدى االحرتام املتبادل  

ومدى الثقة املتبادلة بني بكريك وعني التينة.
ولكن أليست قناعة الرئيس بري بأن حزب الله قد يكون 
األكــرث ارصاراً عىل مــلء الفراغ الرئايس، وحني يقف مع 
مرشــح معني، ال يهبط هذا املرشح من كوكب آخر، بل هو 

يف صميم »الحالة املارونية«  والتاريخ املاروين. 
مــن أكرث من مصدر ســيايس وديبلومايس، أن لبنان 
يقف فعالً عىل حافة الهاوية، حتى اذا مل تتخذ عىل وجه 
الرسعة، االجــراءات الخاصة بالحيلولة دون ما هو أكرث 
كارثيــة، وينذر فعالً  بــزوال الدولة، فان البلد عىل أبواب 

فوىض أبوكاليبتية ال تبقي وال تذر.
املشكلة ليست تقنية وتتعلق بنصاب الثلثني، هي مشكلة 
بنيوية، وتتعلق برصاع املفاهيم، وبرصاع السياسات، وهو 
ما درجت عليه الحلبة اللبنانية منذ القرن التاســع عرش  

لتستدعي التدخالت الخارجية أو الحروب الطائفية.
يف معلوماتنا أن االتصاالت البعيدة عن الضوء »شغالة« 
عىل أكرث من مســتوى. مثة مــن يهمس يف أذن جربان 
باســيل »ال تدع سمري جعجع يســبقك اىل تأييد سليامن 
فرنجيــة«. ولكن أال ترتدد معلومات تقول ان مثة اســامً 
واحــداً يتم تداوله يف الفاتيكان، ويف االليزيه، ويف قرص 

الياممة: الجرنال جوزف عون؟!

حـــــزب اللـــــه علـــــى خـــــط املعالجـــــة بيـــــن حليفيـــــه... »ممنـــــوع اإلنجرار خلـــــف املغامـــــرات الخطيرة«
ــراض مـــســـار تــرشــّحــه ــ ــتـ ــ ــق«... وبـــاســـيـــل مـــــاض فــــي اعـ فـــرنـــجـــيـــة »ُمــــســــتــــحــ

ــس غــــــداً ــ ــيـ ــ ــاب رئـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ بــــــــري دعــــــــا الــــــــى جـــلـــســـة انـ
ــى كـــــــــّل اإلســـــتـــــثـــــمـــــارات ــ ــلـ ــ ــة: ُمــــنــــفــــتــــحــــون عـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ  حـ
ــة ــق ــي ــق ــش ـــرب والـــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة ال ــ ــغـ ــ ــ مـــــن الـــــشـــــرق وال

الجيـــــــــــش قائـــــــــــد  نشـــــــــــاط 

 هاشم طلب من سليم دفع ُمستحقات
اليونيفل ــن  م املــشــغــولــة  ــاك  ــ األم

املــــــــوســــــــوي: أجـــــمـــــل عــــنــــوان 
ــن ــيـ ــطـ ــسـ ــلـ ــال فـ ــ ــ ــدي ــ ــ ــون ــ ــ ــم ــ ــ ــل ــ ــ ل

الديبلوماسّية الجوازات  حملة   إعفاء 
الـــى الصين ــدخــول  ال مــن تــأشــيــرة 

غرد عضو كتلة »الوفاء للمقاومة« النائب ابراهيم املوسوي 
عرب حســابه عىل »تويــرت«: »أجمل عنــوان للمونديال هو 
فلسطني، أراد الصهاينة استفتاء الجامهري العربية يف محفل 
عاملــي، فأكدوا حبها باليقني، ومرغوا وجه الصهاينة بالطني. 
تحية حب للشعوب العربية واالسالمية التي اثبتت الوفاء ألمة 

الشهداء«.

وقع وزير الخارجية واملغرتبني  يف حكومة ترصيف األعامل 

الدكتور عبدالله بوحبيب مع ســفري الصني لدى لبنان تشيان 

مينجيان، اتفاقية تقيض بإعفاء حملة الجوازات الديبلوماسية 

والخاصة والخدمة من متطلبات تأشرية الدخول بني البلدين.

بعد التوقيع، تداول بو حبيب مع الســفري الصيني  القضايا 

الثنائية ومتتني العالقات الثنائية، 

وأكد »ان مســألة الالجئني يف لبنان تتطلب تضافر وتعاون 

املجتمع الدويل عىل حل هذا امللف الذي يرهق لبنان«.

اســتقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، يف مقر الرئاسة 
الثانيــة يف عــني التينة، وزير البيئــة يف حكومة ترصيف 
االعامل نارص ياسني، حيث جرى عرض لشؤون بيئية ولواقع 
إدارة النفايــات الصلبة، والعمل الــذي تقوم به وزارة البيئة 
للنهوض بهذا القطاع وشــؤوناً ترشيعية متصلة بالشــأن 

البيئي .
وثم استقبل بري وزير األشغال العامة والنقل يف حكومة 
ترصيــف االعامل عيل حميــة الذي قال بعد اللقاء: » وضعت 
الرئيس يف اجواء العمل عىل مستوى املشاريع التي تقوم بها 
وزارة األشــغال العامة والنقل، املوضوع األول الذي تم بحثه 
تهيئة املرافئ اللبنانية املوجودة إلســتقبال جميع الخدمات 
اللوجســتية املرتبطة باألنشــطة البرتولية عىل مســتوى 
البرتول والغاز، وكام يعلم الجميع ان الهاجس االســاس هو 
زيــادة إيرادات الدولة وتوفري فــرص العمل وتحريك الحركة 

االقتصادية«.
وتابــع : »األمر اآلخر الذي تم بحثه ايضاً موضوع إنشــاء 
مشــاريع متخصصة عىل الساحل اللبناين معنية باالنشطة 
اللوجستية باالنشطة البرتولية ألننا يف مرحلة االستكشاف، 
فاملرافئ املوجودة قد تفي بالغرض ملدة سنة او سنة ونصف، 
إمنــا عىل املدى الطويل حيث يوجد عــرشة بلوكات ال ميكن 
لها ان تقوم بااليفاء. لذا علينا إنشــاء مراىفء جديدة وأخربت 
دولة الرئيس أن هذا العمل جار عىل قدم وســاق ضمن خطة 
وزارة االشغال العامة والنقل وهذا املوضوع أيضاً يف مجلس 
الوزراء. ونحن بطبيعة الحال منفتحون عىل كل االستثامرات 
من الرشق والغرب ومن الدول العربية الشــقيقة لإلستثامر 

يف هذا املجال«.
اضــاف: »كام ناقشــت معه موضوع إعــادة إعامر مرفأ 
بريوت، والذي بطبيعة الحال ومنذ تشــكيل الحكومة عملنا 

عىل تفعيل العمل يف املرفأ قبل إعادة اإلعامر ألن تفعيل العمل 

يرفع من قيمته، وبحمد الله اليوم إيرادات املرفأ أصبحت تحول 

اىل الخزينة العامة فوق الـ 10 ماليني دوالر بشــكل شهري، 

وهذا كان سبباً اساسياً يف تخفيض عجز املوازنة عام 2022 

إضافة اىل موازنة عام 2023 ســواء من املرافئ او من مطار 

رفيــق الحريــري الدويل. لقد وضعت دولــة الرئيس بصورة 

اإليرادات املتوقعة من املرافق التابعة لوزارة االشــغال بحيث 

ســتكون اساسية لتزويد مالية الدولة«. وأشار اىل ان »األمر 

االخري الذي ناقشــته مع بري هو األمالك البحرية العامة«. 

وبعد الظهر، اســتقبل بــري رئيس »الجمعيــة الخريية 

االســالمية العاملية« يوســف محمد بيضون عىل رأس وفد 

مــن مجلس األمناء يف الجمعية، وقدم له درعاً تقديرية .

عىل صعيد آخر، دعا بري اىل عقد جلسة يف متام الساعة 

الحادية عرشة من قبل ظهر غد الخميس يف االول من  كانون 

االول ، النتخاب رئيس الجمهورية.

اســتقبل قائد الجيش العامد جــوزاف عون يف مكتبه يف 
الريزة الســفري السوري يف لبنان السيد عيل عبد الكريم عيل، 

يف زيارة وداعية ملناسبة انتهاء مهامه يف لبنان.

أمل عضو كتلة »التنمية والتحرير« النائب قاسم هاشم يف 
ترصيح بعد لقائه وزير الدفاع الوطني موريس سليم، »ان تلتزم 
الحكومة مبا عليها من واجبات لتؤدي الحقوق الصحابها بعد 
طول انتظار لسنوات خلت مبا يتعلق بالحقوق املرتتبة ألصحاب 
االمالك املشــغولة مــن قبل قوات »اليونيفيــل« يف مناطق 
وجودهم عىل امتداد مساحة الجنوب اىل اعايل العرقوب، وال 
يجوز التغايض او التأخر يف دفع املستحقات خصوصا يف ظل 

الظروف االقتصادية واالجتامعية الظاغطة«.
ونقــل هاشــم عن ســليم تجاوبه، الفتــا اىل انه »اجرى 
االتصــاالت الالزمة لتأمني االموال لتصل الصحابها وهذا حق 

وواجب الدولة«. 

)حسن ابراهيم( بري مستقبال حمية 

سليم مستقبال هاشم

خالل توقيع االتفاقية بني بو حبيب وسفري الصني

ــكان ــ ــ ــ ــ الفاتيـ ــا  ــ ــ ــ ــ ثالثهـ ــّية  ــ ــ ــ ــ فرنسـ ـــــــــــــ  ــة  ــ ــ ــ ــ أميركّيـ ــة  ــ ــ ــ ــ قّمـ
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ــــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ

االربعاء 30 ترشين الثاين 2022

الكابيتال كونترول »طبخة بحص« في مطبخ اللجان.. ونواب يخوضون معركة املصارف
إصطفافـــــــات مالّيـــــــة بنكهـــــــة سياســـــــّية تســـــــتحضر أجـــــــواء جلســـــــات انتخـــــــاب الرئيـــــــس

محمد بلوط

هل تحولت اجواء جلســات اللجان النيابية املشرتكة، التي 
تناقش مرشوع قانون الكابيتال كونرتول اىل ما يشــبه اجواء 

جلسات انتخاب رئيس الجمهورية؟
الواقع ان اوجه الشــبه بينها يتلخص ببعض االصطفافات  
السياســية والنيابية، التي ســجلت وتسجل خالل النقاشات 
التي تدور حول هذا القانون، وان كانت تحت عناوين واســباب 

متنوعة ومختلفة.
ووفقا الجواء جلسات اللجان، فان هناك جهات وكتل نيابية 
ال تعلــن رصاحة معارضتهــا القرار مثل هذا القانون، لكنها ال 
تحبذ او تريد اقراره يف هذه املرحلة، السباب متعددة ومختلفة 

يف ما بينها احيانا.
واذا استمرت وترية واجواء النقاش عىل هذا املنوال، فانه من 
الصعب ان تنهي اللجان درســه يف فرتة قريبة. وما يعزز هذا 
االعتقاد ما جرى ويجري يف الجلسات، وآخرها جلسة االمس 
التي استغرق النقاش فيها عىل تعريف االموال الجديدة ما يزيد 
عىل الساعتني ونصف الساعة، قبل ان يعلق عىل مناقشة املواد 

االخرى.
ووفقــا ملصادر نيابية، فان بعــض النواب عمدوا عن قصد 
اىل تشــّعب النقاش يف اطار منهجية مدروسة، القصد منها 
املامطلة وصوال اىل وقف مناقشــة مرشوع القانون. لكن هذا 
ال يعنــي ان عبارة االمــوال الجديدة ال تحتاج اىل نقاش، نظرا 
لالبعاد التي ميكن ان تنجم عن توصيفها. مع العلم ان املقصود 
منهــا االموال املحولة واملودعــة يف املصارف بعد ١٧ ترشين 

الثاين 20١٩.
ومن الطبيعي ان تطرح تســاؤالت حــول ماهية التفريق 
بينهــا وبني الودائع قبل هذا التاريخ، االمر الذي فرض وجوب 
تعليق حسم هذا االمر، ربطا بباقي مضمون مرشوع القانون، 
خصوصــا ان هذه النقطة هــي يف البند ١٧ من املادة الثانية 

من القانون.
وجرى نقاش مطول آخر حول املادة الثالثة املتعلقة بتشكيل 
لجنــة خاصة لقانون الكابيتال كونرتول، ومل يحســم ايضا 

بانتظار مناقشة مهمتها ودورها يف املواد ٤و٥ و٦.
وعىل حد قول احد النواب، فان استهالك كل هذا الوقت بهذه 
الطريقة من النقاش حول املسألة تحول اىل »طبخة بحص«، 
خصوصا ان اجواء النقاشات تدل عىل ان هناك ارادة لدى عدد 
مــن النواب والكتل لتأخري اقرار القانون املذكور عىل االقل يف 

هذه املرحلة.
صحيح ان كل الكتل تؤكد انها ليست ضد اقرار القانون، لكن 
بعضها يقصد ان تتشعب النقاشات الجهاض اقراره، والبعض 

اآلخر ال يزال ينادي مبناقشة خطة التعايف قبل اقراره.
مثة اســئلة كثرية حول اجواء وخلفيــات املواقف من هذا 
القانون، خصوصا بالنســبة ملواقف بعض النواب الذي يتبنون 
موقف بعض املصارف داخل الربملان، وينســقون معها بطرق 

متعددة.
ولفت امس يف هذا املجال، مداخلة املرشــح الرئايس النائب 
ميشال معوض ومحاولته رفع التهمة املوجهة اليه بانه يدافع 
عن وجهة نظر املصــارف يف املجلس. وغمز يف املداخلة من 
قناة الرئيس املكلف نجيب ميقايت بشكل واضح، عندما اورد ما 
جرى بينه وبني بعض السفراء الذي استفرسوا منه ملاذا هو ضد 

الكابيتال كونرتول، فقال لهم 
» من قال لكم انني ضده«؟ 

لحكاية  وفقــا  فاجابوا، 
معوض، » الرئيس ميقايت«. 
ولقي كالم معوض اعرتاضات 

وانتقادات نيابية.
وينقــل عــن نائب رئيس 
املجلــس اليــاس بو صعب 
اللجان،  جلسات  يرأس  الذي 
ان هنــاك مجموعــة مــن 
النــواب ال يريــدون اقــرار 
املرشوع وطالبوا علنا بوقف 

مناقشــته، ومــن بينهم النواب 
ميشال معوض، مروان حامدة، سامي الجميل وراجي السعد، 
بينام عاد النائب جورج عدوان اىل املطالبة بربط اقراره بخطة 

التعايف. 
وبرأي بوصعب ان توســيع النقاش خــارج اطار مرشوع 
القانون رمبا تكون الغاية منه محاولة عرقلة درسه ومناقشته 
واقــراره، داعيــا اىل الوضوح يف املواقف. ويلفت ايضا اىل ان 
هناك بعض الجمعيات او من الذين يتكلمون باســم املودعني، 
يتعاونون بشــكل او بآخر مع مصارف وبنوك، كاشفا ان احد 
كبار اصحاب املصارف سعى لتزكية اسمني من هؤالء املتحدثني 
باسم املودعني لالجتامع معه ومتثيلهم يف اجتامعات اللجان.
ومع ذلك، اكد بوصعب ان اللجان املشرتكة ستواصل مناقشة 
الكابيتال كونرتول يف جلســة اليوم، وستستكمل النقاش يف 

جلسات الحقة ومنها يوم االثنني املقبل.

ووفقا الجواء الجلسات حتى اآلن، فان الثنايئ »امل« وحزب 
الله يؤيدان اقــرار القانون مع ادخال تعديالت عليه، تتمحور 
حول حامية املودعني وايقاف استنســابية املصارف، كام عرب 
النائب عيل فياض بعد جلســة االمــس، كام يؤيد تكتل لبنان 
القــوي الذي يقوده »التيار لوطني الحر« اقراره ايضا، مع عدم 

توسيعه ومتحوره حول موضوع التحويالت.
كذلــك اكدت كتلــة »اللقاء الدميوقراطــي« تأييدها القرار 
القانــون، لكن هنــاك وجهات نظر فيها غري متحمســة له. 

ويحظى القانون املذكور تأييدا من معظم النواب السنة.
وتعلــن »القــوات اللبنانية« و«الكتائب« انهام ليســا ضد 
القانون، لكنهام كانا اعلنا غري مرة يف اللجان وخارجها، انهام 
يربطان اقراره بخطة التعايف الشــاملة. ويسود حاليا جو من 
التباين واالرباك يف صفوف نواب »التغيري« حول هذا املوضوع، 

اال ان عددا كبريا منهم يرفض اقراره.

التشـــــــــــــــــــــــــــــــــــاوري« لـ»القـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدة  جدي والدة  وال  اذار«   8« لــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  إستنســـــــــــــــــــــــــــــــــــاخ 
ـــــــف ـــــــرة للطوائ ـــــــوان لجبهـــــــة عاب ـــــــة هـــــــي عن ـــــــة والعربّي ـــــــا الوطنّي ـــــــار: ثوابتن كرامـــــــي لــــــــ »الدي

كامل ذبيان

كان متوقعا ان يقبل املجلس الدســتوري 
الطعن املقدم من املرشــح فيصل كرامي عن 
احد املقاعد الســنية يف طرابلس، النه مسند 
اىل ارقــام مل تحتســب يف بعــض صناديق 
االقرتاع، ضد الفائــز النائب رامي فنج، الذي 
ابطل املجلس الدستوري نيابته ملصلحة كرامي 
الذي كان واثقا من فوزه، وقد ابلغ بعد انتهاء 
عمليــة الفرز، انه الفائز، ليفاجأ صباحا بان 
النتيجة جاءت لغري مصلحته، ليعيدها املجلس 
الدســتوري اليه، وهو الذي كانت قراراته يف 
الطعون التي اصدرها ال غبار عليها، بشــهادة 

كل القوى السياسية والحزبية.
واملفارقة ان املســؤول االمرييك الســابق يف 
وزارة الخارجيــة االمريكية ديفيد شــينكر، خرج 
بترصيــح بعد انتهاء العملية االنتخابية ليســمي 
من خرسوا باالنتخابات وهم من حلفاء ســوريا، 
ومنهــم كرامي الذي مل يكن فرز االصوات قد انتهى 
يف رساي طرابلس، يف اشــارة اىل دور امرييك ما 

يف االنتخابات.
وليســت املرة االوىل التي يحكــم فيها املجلس 
الدستوري الحايل، او من سبقه من مجالس سابقة، 
اذ ابطل نيابات ملرشــحني، كمثل نيابة غايب املر يف 
٤ ترشين الثاين 2002 التي طعنت فيها املرشــحة 
مرينا ميشــال املر ضد عمهــا، فآلت النيابة حينها 
اىل النائب غســان مخيرب يف االنتخابات النيابية 
الفرعيــة يف حزيران عــام 2002 بعد وفاة النائب 

البري مخيرب.
والطعن الذي ربحه النائب كرامي، وكذلك النائب 
حيد نارص ضد فراس الســلوم، اكــد عىل اهمية 
وجود املجلس الدســتوري ودوره وصالحياته يف 
اصــدار القرارات برشعية القوانني او ابطالها، كام 
يف االنتخابات ومســائل قانونية اخرى تدخل يف 
اطــار صالحياته، وهذا عمــل اصالحي دخل عىل 
النظام الســيايس، يف بنود اتفــاق الطائف حيث 
يطالب اصالحيون بان تشــمل صالحيات املجلس 
الدستوري تفسري القوانني، ولن يسمح بذلك مجلس 
النواب الذي يحرصه به، وهو ما يخلق اشــكاال يف 
مواد دستورية، حيث يختلف النواب عىل تفسريها، 
كمثل النصاب الدســتوري لجلســة انتخاب رئيس 

الجمهورية بالثلثني وما بعد الجلسة االوىل.

اما يف الشــأن الســيايس، من عودة كرامي اىل 
مجلس النواب، ففي عداد اي تجمع نيايب سيحسب، 
واين سيصطف هل يف ما كان يسمى قوى 8 آذار، او 

اعادة احياء »اللقاء التشاوري« لنواب سنة؟
يرفض النائب كرامي هذه التصنيفات التي خرج 
والده الرئيس الراحل عمر كرامي منها واول املبادرين 
للمغــادرة مــن تجمع 8 آذارـ التــي ظهرت كقوة 
سياسية فرضته ظروف سياسية يف مرحلة ما بعد 
اغتيال الرئيس رفيق الحريري يف ١٤ شباط 200٥، 
حيث انقســم لبنان بني محورين سياســيني االول 
متثل بحلفاء ســوريا وخط املقاومة مثلته 8 آذار، 
وفريق ثان يف ١٤ اذار الذي ناصب العداء لســوريا 
ودعا   اىل انســحابها من لبنان، فكان الرئيس عمر 
كرامي الســباق يف الخروج من »لقاء عني التينة« 
الذي اصبح 8 اذار، بعد ان ترك يواجه وحيدا الحمالت 
ضــده من آل الحريري الذيــن مثلتهم النائبة بهية 
الحريري وما بعد مجموع ١٤ اذار فاستقال كرامي، 
وذهــب فريــق 8 اذار اىل خيار عبد الرحيم مراد ثم 
نجيب ميقايت وكرئيس حكومة، وفق تلك املرحلة، 
التي يرى النائب فيصل كرامي، انه سار عىل خطى 
والده، فبكر ايضا بالخروج من »اللقاء التشــاوري« 
الذي كان الهدف من انشــائه، اظهار وجود نسبة 
ميثلون نحو 3٥% من الطائفة الســنية خارج »تيار 
املستقبل« و«الحريرية السياسية« التي سعت اىل 
اقفال »بيوتا سياســية« لعائالت عربية يف العمل 
الوطني واالنتامء العريب وتبني قضية فلســطني 

ودعم شعبها املقاوم.
ولو مل يقبل املجلس الدســتوري بطعنه ويعود 
نائبا، فان كرامي االبن، مل يعتزل العمل الســيايس، 

فهو يــرتأس »تيار الكرامــة« وله حضوره 
السيايس وتحالفاته، وان املؤسسات الخريية 
والصحية والرتبوية تعمل بارشافه مع فريق 
عمل، ويعود تأسيس بعضها اىل زمن الجد عبد 

الحميد كرامي ومن ثم ابنائه واحفاده.
لذلــك، فان فوزه بالنيابة تضيف موقعا يف 
عمله السيايس، كام يؤكد يف مجالسه، وهو ال 
يحيد ويرتاجع عن ثوابت وطنية وقومية، يف 
ابجدية السياســة آلل كرامي والتيار الشعبي 
امللتــف حولهم، حيث يقول كرامي لـ »الديار« 
ان ثوابتــه الوطنيــة هي الوحــدة الوطنية 
والحــوار بني اللبنانيني حــول ما يخدم لبنان 
الوطن واملواطن، اضافة اىل مسألة العروبة 
املتجذرة يف تاريخ آل كرامي، واملتوارثة ابا عن 
جــد، وال حياد عنها، اذ كانت العالقات العربية تبدأ 
من دمشــق اىل كل الدول ال سيام الخليجية منها، 
التــي بعضها مل يرتك لبنان، وال تنىس الســعودية 
ودورها يف اتفــاق الطائف الذي اوقف الحرب يف 
لبنان ورّشع اصالحات يف نظامه السيايس، وكذلك 
قضية فلســطني وحق شعبها يف النضال والعودة 
كام كان حق الشعب اللبناين باملقاومة التي عمرها 
منذ وجود الكيان الصهيوين الغاصب واطامعه يف 

لبنان واحتالله له.
هــذه الثوابت التــي يؤكد عليهــا رئيس »تيار 
الكرامــة«، هي موجودة يف مفكرته للعمل بها يف 
اطار تكوين لقاء او »جبهة وطنية« او تجمع الخ... 
عابرا للطوائف واملناطق، فال استنساخ لـ 8 اذار، وال 
والدة جديدة »للقاء التشاوري«، بل مرشوع وطني 
جامع له اهدافه بعناوين وطنية خارج االصطفافات 
الطائفيــة واملذهبيــة واملناطقية والسياســية 
القامئة، وهو يف هذا املرشوع السيايس، سيحاور 
الجميع، باستثناء »القوات اللبنانية« التي مل يكتف 
رئيسها سمري جعجع باغتيال الرئيس الشهيد رشيد 
كرامي، امنا يكمل مخططه يف االغتيال السيايس، 
والــذي جّربه يف االنتخابات النيابية االخرية ليأيت 
مبن يسري وراءه من نواب يف طرابلس، وفق ما اكد 

كرامي بعد اعالن فوزه بالنيابة.
وما ســيبدأه كرامي قريبا، هو اتصاالته لتكوين 
لقاء وطني او جبهة، حيث سيتشــاور مع اطراف 
سياســية وحزبية، واضعا نفســه عىل مساحة 
واحــدة من الجميع فيلتقي الســفري الســعودي 

ويجتمع مع كل االطراف.

ــــــي ــــــار رئاســــــي توافق ــــــى خي لحظــــــة التســــــوية ســــــتدفع نحــــــو االنتظــــــام عل
هيام عيد

ال ميكن فصل واقع الخالف 
الخالف  عن  الداخيل  املسيحي 
السيايس، الذي يعرقل إمتام كّل 
امللفات والعناوين السياســية 
وحتى  واإلقتصادية  واملاليــة 
الرتبويــة، حيــث ان مصادر 
سياســية مواكبــة، ترى يف 
منذ  الخــالف  هــذا  تفاقــم 
بــدء البحث يف اإلســتحقاق 
الرئــايس قبــل نهايــة عهد 
الرئيس الســابق ميشال عون، 
إشــارًة إىل اســتقرار الوضع 
عىل هذا الصعيد، ومدخالً لكل 

القوى السياسية والحزبية، وليس فقط املسيحية، 
لإلتجــاه نحو حركة اصطفافــات جديدة يف ظّل 
املتغريات الداخلية، وربطاً باإلســتحقاق الرئايس 
والتباينــات والخالفات بــني أكرث من جهة وفريق 
ســيايس وحزيب حتى داخــل الصف الواحد، ويف 

بعض االحيان داخل الكتلة النيابية الواحدة.
ومن هنا، ترتكز األضواء كام تكشــف املصادر، 
عىل التسوية التي ســتأيت دون أن يحدد تاريخها 
ومتى ستبرص النور، وهذا ما يؤدي غالباً إىل حصول 
تســويات يف الداخل، كام كانت الحال بني »التّيار 
الوطني الحر« و«تيار املستقبل« عندما أنجزا تسويًة 
رئاسية، أو عىل غرار »تفاهم معراب« بني »القوات 
اللبنانيــة« و«التيار الوطني«، وهو ما أدى يومذاك 

إىل إعادة خلط األوراق بني الحلفاء واألصدقاء.
ويف هذا الســياق، تتحدث املصادر عن تساؤالت 

وترقب ملا سُيقدم عليه الحزب »التقدمي اإلشرتايك« 
و«اللقــاء الدميوقراطــي« يف هــذه املرحلة، هل 
ســيبقى داعامً لرتشيح النائب ميشال معوض؟ أم 
أنه ســيلتزم بخياٍر قد يطرحــه الرئيس نبيه بري، 
يف حال أُخرجت ورقة رئيس »تّيار املردة« سليامن 
فرنجية إىل العلن، وبالتايل إعالن ترشيحه رسمياً 

من قبل حلفائه؟
وبالتايل، ترى املصادر أن ترشيح فرنجية، يف حال 
حصوله، فهو سيأيت ضمن تسوية دولية إقليمية 
متكاملة، ومن الطبيعي أن »اإلشــرتايك« و«اللقاء 
الدميوقراطي« يدركان، وبعيــداً عن لغة »املكابرة 
أو الكالم الســيايس ملجرد الــكالم«، بأنه ال ميكن 
ألي طرف أن يعارض التســوية ويقف ضد املجتمع 
الدويل ويبقي املسار الداخيل مقفالً بوجه الحلول، 
وذلك ومن كّل الجهات السياسية دون استثناء، لكن 

املصــادر توضح أنه يف الوقت 
الحايل، فإن املواقف لدى الكتل 
النيابية املعارضة ومن ضمنها 
»اللقــاء الدميوقراطي«، وكام 
الحال يف اإلستحقاقات  كانت 
يقاطعــوا  لــن  املاضيــة، 
دســتوري،  اســتحقاق  أي 
وسيشاركون يف كل الجلسات 
ويقرتعــون، ألن ذلــك واجب 

دستوري دميوقراطي. 
املصادر  تضيف  وباملحصلة، 
نفســها، أن الخيار اآلن ثابت 
لدى هذه الكتل ولن تحيد عنه، 
مســتجدات  حصول  حني  إىل 
سياسية أو تسوية ضمن إطار 
وطنــي جامــع، إذ ال ميكنها 
الخــروج عن اإلجامع، باعتبــار أن البلد ال يحتمل 
أي خيــارات أخرى أو خــروج عن اإلجامع الداخيل 
والخارجــي، وذلــك يف مرحلة هــي األخطر يف 
تاريــخ لبنان إقتصادياً وحياتياً. وتشــري املصادر 
إىل أن التواصل قائم بني »اإلشــرتايك« و«القوات« 
و«الكتائــب«، والنواب »التغيرييني« واملســتقلني، 
بغية التوصل إىل قواسم مشرتكة وإجامعٍ للخروج 
مــن نفق الشــغور الرئايس، خصوصــاً وأنه يف 
اللحظــة التي تحصل فيهــا أي تفاهامت عىل كل 
املســتويات املحلية والخارجية، ودامئاً أمام لعبة 
األمم، ال ميكن الذهاب يف اإلتجاه املعاكس، علامً أن 
الظروف الحالية تقتيض انتخاب رئيس الجمهورية 
اليــوم قبل الغد، وإالّ فالبلد إىل مزيد من اإلنهيارات 

والفوىض.

 شـــــــــــــــيا: للبـــــــــــــــّت باإلصالحـــــــــــــــات املطلوبـــــــــــــــة
ــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدوق النقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع صنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاق مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــريع االتفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لتسـ

االمريكية  الســفرية  زارت   
يف لبنان دورويث شــيا رئيس 
حكومة ترصيف االعامل نجيب 
ميقايت وعرضت معة مشاريع 
االصالحات واكدت عيل رضورة 
التوصــل ايل انتخــاب رئيس 

بارسع ما ميكن.
كام زارت شيا مقر »الرابطة 
املارونية«، وكان يف استقبالها 
رئيس الرابطة الســفري خليل 
كرم، واعضاء املجلس التنفيذي.
تحدث كرم يف مستهل اللقاء 
عن تاريــخ العالقة بني لبنان 
والواليــات املتحدة االمريكية. 

وتطرق اىل اوضاع لبنان الحالية عىل مختلف 
الصعد.

وقدمت شيا عرضاً مسهباً عن االسهامات 
االمريكية يف عــدد من املرشوعات االمنائية 
والــدور الفعال الذي اضطلعت به يف ترسيع 
ترســيم الحدود شددت الســفرية شيا عىل 
وجوب انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وعدم 
جواز الشغور يف موقع الرئاسة االوىل، وذلك 
من أجل انتظام عمل املؤسســات الدستورية. 

وإن االطالة واملراهنة عىل عامل الوقت ليس 

يف مصلحة لبنان.

وأضافت شــيا انه يتعني البت باالصالحات 

املطلوبــة، لترسيــع االتفاق مــع صندوق 

النقد الدويل، الذي من شــأنه أن يتيح للدول 

واملنظامت املانحة البدء مبساعدة لبنان عىل 

النهــوض. مؤكدة أن الوضــع يف لبنان غري 

ميؤوس منه. وكان اتفاق عىل تفعيل التعاون 

مع الرابطة املارونية يف ميادين اختصاصها. 

شيا خالل زيارتها »الرابطة املارونية«

الفرنسي الشيوخ  مجلس  من  ــداء  ن أطلق  ــرام  اف  نعمة 
مشترك« وطنّي  مشروع  وخلق  جديد  لبنان  أجــل  »مــن 

تحت عنوان »أّي آفاق للبنان«، 
ندوة متخّصصة عىل  عقدت 
مدى ســاعتني من الزمن يف 
الفرنيّس،  الشــيوخ  مجلس 
شارك فيها العضو يف مجلس 
الشيوخ  فيليب فوليو، رئيس 
معهــد األمن واالســترشاف 
يف أوروبــا إميانويل دوبوي، 
العضو يف مجلس الشــيوخ 
كريســتني الفارد ورئيســة 
اللبنانّية  الصداقة  مجموعة 
اللبناين  النائب  الفرنســّية، 
نعمة افرام، وأدارها مدير مجلة 
L’Hémicyle إريك ريفيل، يف 

حضور حشد من النّواب والشيوخ والرسميني 
الفرنسيني، إىل جانب ديبلوماسيني معتمدين 

لدى باريس وباحثني وإعالميني ومهتمني.
يف ختام النقــاش، منحت كلمة الخالصة 
واالستنتاج للنائب افرام الذي قّدم مطالعة تحت 
عنوان » من أجل إحياء لبنان«، قال فيها: »لبنان 
اليوم عىل مفرتق طرق، فإّما تتغرّي األمور بشكل 
جذرّي أو أن لبنان الذي عهدناه ســيختفي. وأنا 
شــديد االقتناع بأنه ال بّد لنــا من إعادة النظر 
بأنفســنا ملصلحة بلدنا، وهذا األمر ليس خياراً 
بل هو رضورة حيويّة. فلبنان وصل اىل طريق 
مســدود بالكامــل، فهو يف مأزق ســيايّس 
ومؤّسسايتّ واقتصادّي واجتامعّي. لقد عاىن 
نظام الحكم اللبنــاين طوال العقد املايض من 
شــلل تام بســبب تضارب املصالح السياسّية 
تحت غطاء االنقسامات الطائفّية. هذا النقص 
يف إنتاجية الدولة خلق ثقباً أســوداً متّثل يف 
تدمري االقتصاد اللبناين، وانتفاضة ترشين األول 
20١٩، وانهيار مؤّسسات الدولة ، ومأساة ٤ آب 
2020، ونســف النظام القضايئّ، وخطر تفكك 
الركيزتــني الحقيقيتني للبنان: النظام الرتبوي 
والطّبي... هذا الثقب األسود سيبتلع كّل يشء، 

وهذه هي الحقيقة املرّة يف لبنان اليوم«.
أضاف:« لقد دفع املواطن الثمن بعدما حرم من 
نتــاج عمله ومدّخراته وجنى عمره. لقد أصبح 
لبنــان عىل صورة تلك العائــالت التي تكتفي 
بساعتني إىل ثالث ساعات من التغذية الكهربائّية 
يف اليوم. لقد بات بلداً يخضع لإلنعاش ويعتمد 
عىل املساعدات الدولّية والتحويالت املالّية من 
مغرتبيــه. دولة دون ســيادة. ويف كّل مكان، 

عائالت محرومة من النور واألمل«.
وتحدث افرام عن املحاولة األخرية يف املرشوع 
الوطنّي املشرتك فقال: »أوّد إطالق نداء من أجل 
لبنان جديد: لبنــان مرشق، لبنان املنارة، لبنان 

حيــث املجتمعات املختلفة تلتزم خلق مرشوع 
مشــرتك: إعادة بناء مؤّسسات الدولة اللبنانّية 
عىل أسس جديدة، أسس األداء والشفافية، يف 
أفعال أكرث متاسكاً وأقل نفاقاً. يف عقد اجتامعّي 
يعتمد إجراءات لتحديث نظام الحكم لدينا وتعزيز 
استقاللّية القضاء. إجراءات لتحديث الخدمات 
العامة والبنى التحتّية. إجراءات إلعادة تشغيل 
االقتصــاد وإعادة أموال مواطنينا. إجراءات من 
أجل زيادة العدالة االجتامعّية وتقليل الدوغامئّية 
العقيمة. وأخرياً، إجراءات لتهيئة الظروف لثقة 
جديدة بني الناس ومؤّسســاتهم، وبني لبنان 

ورشكائه العرب واألوروبيني والدوليني«.
اضاف: »ستكون مثرة هذه املؤّسسات عقداً 
اجتامعّياً جديداً، ومقّدمة الزدهار لبنان جديد 
وجيل جديد من القادة السياســيني. مرشوع 
مؤّسســّية  مجموعة  جديد،  دميوقراطــّي 
جديدة تحرتم ســيادة القانون وحامية التنّوع 
والفصل بني السلطات وأســبقّية الدفاع عن 
الوطن واملصلحــة الوطنّية عىل أي مرشوع 
آخر. »حياد إيجايب« يتغلّب عىل التأثري الضار 
للرصاعــات اإلقليمّيــة يف وحدتنا. وهذا هو 
مثن عــودة لبنان إىل عهده القديم: دولة حرّة 
غنّية مبواهبهــا وتراثها وقدرتها عىل الجمع 
بني التقاليد واالبتكار. دولة تضع نصب عينيها 

رفاهّية جميع مواطنيها«.
وختم مطالعته مقتبساً من الكاتب اللبناين 
الفرنيس الكبري أمني معلوف: »القدر بالنسبة 
لإلنسان كالريح ملركب رشاعي. ال ميكن للقبطان 
أن يقّرر من أين تهّب الرياح أو مدى قّوتها، لكن 
بإمكانه توجيه رشاعه »، داعياً » كّل اللبنانيني 
إىل إحياء طائر الفينيق سويّاً ... للمرّة األخرية، 
إحياء يحمل معنى أكرب وأداء أفضل، فنحن ندرك 
جّيداً صعوبة هذه املهمة، لكن البقاء مكتويف 
األيدي يعني االستســالم للجرمية كمجرمني. 
لتحيا الصداقة اللبنانّية الفرنسّية، ليحيا لبنان«.

افرام يلقي كلمته

خالل اجتامع اللجان املشرتكة
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االربعاء 30 ترشين الثاين 2022

بالتسوية الخارجي لحوار بري يعني عدم جهوزيّة األطراف املعنّية للدخول  الدعم  غياب 
محمد علوش

كل املعطيــات تُشــر اىل أن رئيس املجلس 
النيايب نبيه بري لن يعقد أكرث من جلســة أو 
اثنتني النتخاب رئيس الجمهورية يف شــهر 
كانون األول املقبل، وهو ما ســيعطي فرصة 
لربي إلطــاق فكرته عن الحــوار بني الكتل 
النيابية، والتي يسعى ألن تكون يف الفرتة التي 
تفصل لبنان عن بداية العام الجديد. فهل يكون 
لهذا الحوار أي تأثر إيجايب عىل مسار األزمة؟

يف الوقــت الراهن، ال ميكــن الرهان عىل 
أي تحرك داخيل يســاهم بإنهاء حالة الفراغ 
التي نعيشــها، خصوصــاً أن الجميع يدرك 
صعوبة الوصول إىل تفاهامت، ســواء كان 
ذلك عىل املســتوى الوطني أو حتى داخل كل 
فريق ســيايس، خصوصاً أن غالبية األفرقاء 
ال ميكــن لهم أن يذهبوا إىل مواقف بعيدة عن 

إرتباطاتهــم الخارجية، وبالتايل املرجح هو أن يأيت الحل من 
الخارج إىل الداخل ال العكس.

باإلضافة إىل ما تقدم، من الرضوري التذكر بأنه حتى وقت 
قريب، كان هناك رفض من قبل مجموعة واســعة من الكتل 
النيابيــة لفكرة الحوار حول اإلســتحقاق الرئايس، نظراً إىل 
أنها تعترب أن املطلوب الذهاب إىل جلســات إنتخاب مفتوحة، 
وبالتايل هي تفضل املراوحة الحالية، عىل الذهاب إىل خيارات 
قد تفرس عىل أســاس أنها هزمية لهــا، طاملا ال تزال مقتنعة 

بإمكانية حصول تطورات تصب لصالحها بعد فرتة من الوقت.

مل يحسم بري بعد شكل الحوار الذي يفكر بالدعوة إليه، لكنه 

يتوجــه الختيار الحوارات الثنائية أو الثاثية بني الكتل، فليس 

املهم صورة الطاولة والجالسني عليها، وهو مل ينس بعد كيفية 

التعاطي مع دعوته غر الرســمية الســابقة، والتي تعرضت 

للهجــوم قبــل أن تُبرص النور حتى، ما دفعه اىل ســحبها بعد 

اعرتاض أكرب كتلتني مســيحيتيني، وبحسب مصادر قيادية يف 

فريق 8 آذار، فإن بري يسعى لفعل يشء يحرك املياه الراكدة يف 

امللف الرئايس، لكنه يعلم أن األطراف الداخلية 
غــر قــادرة لوحدها عىل حســم خياراتها، 
وبالتــايل فإن دعوته للحوار بحال حصلت قد 
ال تؤدي اىل انتخاب رئيس للجمهورية، لكنها 
عىل األقل ترسم حدود املواجهة وتُبقيها تحت 
سقف معني، متهيداً ملواكبة أي حراك خارجي 
ميكــن أن يصب لصالح ســد الفراغ الرئايس، 
ويُنهي فكرة »رئيس التحدي«، ويوصل الجميع 
اىل قناعة برضورة الوصول اىل تسوية تؤدي 
النتخــاب رئيس ميكنه الحوار مع الجميع يف 

الداخل والخارج.
وتكشف املصادر أن »ال األطراف املحلية وال 
الخارجية مستعدة بعد للدخول يف التسوية، 
والدليل عىل ذلك عدم مواكبة فكرة حوار رئيس 
املجلس النيايب بالدعم الكامل«، مشــرة اىل 
أنه عندما نجد الــدول األجنبية املعنية بامللف 
اللبنــاين داعمة لفكرة الحوار، عىل رأســها 
الثايث، األمريك، الســعودي واإليراين، فهذا 
يعني استعداد الجميع للجلوس عىل طاولة التفاوض والدخول 
يف التســوية، وهو ما مل يربز بعد، معتربة أن الدعم الخارجي 
بحال حصل يستتبعه دعم داخيل، وعندها تكون الصورة أوضح.
يعلم رئيس املجلس أن الحوار لن يؤدي النتخاب رئيس، وهو 
الخبــر بهذه امللفات، لذلــك ال يجوز تحميل فكرة الحوار أكرث 
مام تحتمل، والحديث عن نجاحها أو فشــلها ال يرتبط بانتهاء 

الفراغ فوراً. 

ترسيم حدود الرئاسة اللبنانية 
الله ــزب  ــ وح واشــنــطــن  بــيــن 

اإلنقســامات تطول كل يشء ونفاق مسترشس يحكم 
عاقــات القوى وأزمات متازمة تــؤدي إىل عنف عبثي 
وإىل تفيش األوبئة وهجرة الشباب ويأس وإحباط يقارب 
»حالة اإلنتحار«. وهذا املشــهد هو ما توظفه واشــنطن 
لدفع الطبقة السياســية إىل مزيد من التنازالت املطلوبة 
أمركيا باعتبار أن السلطة السياسية املنقسمة تحتاج إىل 
املساومة الدامئة. وأوراق واشنطن بهذا املعنى كثرة منها 
أنها حارضة يف كل القوى السياســية بدرجات متفاوتة 
مواالة ومعارضة. مجتمع سيايس أو مدين. ومتلك أدوات 
كثرة منها البنك الدويل وصندوق النقد وضغوط األزمات 

املحلية وحسابات الطوائف املتنافرة.
ال شــك أن الحوار الداخيل بني الفرقاء السياســيني غر 
ممكن حاليا. والحوار الخارجي ال تستعجل عليه واشنطن 
وتعطي الدور لباريــس لتقطيع الوقت دون جدوى. وأما 
الحوار يف الكواليــس فهو يتم من جهات مختلفة بغاية 
ترتيــب مكانها ودورها يف العملية االنتخابية عىل قاعدة 
أن الجميع يدرك بأن الفاعل االســرتاتيجي يف االنتخابات 
الرئاسية هو واشنطن التي تحتاج إىل أخذ موافقة الفاعل 
املحــيل وهو حزب الله عىل الرئيس املرتجى. لكن موافقة 
حــزب الله مرهونة بضامنات تعطى له تتناول ســاحه 
وعــدم الطعن به. وحقيقة األمر أن مثل هذه »الضامنات« 
ال يعطيها الرئيس أيا كان. ألنه ال يستطيع ضامنها بحكم 
اإلستعصاءات الطوائفية. والوحيد القادر عىل إعطائها هو 
األمريك. من هنا األخذ والرد يف موضوع الرئاسة ينتظر 
معادلة مشابهة التفاق ترسيم الحدود البحرية والغازية.

وإىل أن يتم انتخاب رئيس جديد يف أفق زمني غر بعيد 
فإن حزب الله يرفع من »وترة اللبننة« ويقرتب أكرث فأكرث 
من ثوابت البناء الفكري لإلمام السيد موىس الصدر حول 
بناء الدولة العادلــة والقادرة ومعادلة لبناء وطن نهايئ 
لجميــع اللبنانيــني ومن كون املقاومة االســامية هي 
»مقاومة وطنيــة« ومن أن حل األزمات اللبنانية وحدها 
الدولة الجامعة قادرة عليه. وبالتأكيد فإن »منحى اللبننة« 
هذه يحتاج إىل اعتبار أن التنوع والتعدد يف لبنان ســقفه 
تعميق »املشــرتك« يف فكرة »املواطنة« وإلغاء السقوف 
املتعددة للمواطنية. وهذا يف الجوهر يحتاج إىل وقت وإىل 
تفهم من النخب الفكرية والسياسية وباقي الفرقاء وإىل 
استيعاب أن رصيد حزب الله ممكن توظيفه يف الحسابات 
اللبنانية البحتة يف ســياق اللبننة املشار إليها وعندها ال 
يهم من يكون رئيســا. عىل األرجح أن واشــنطن تستبعد 
معادلة الرئيس القوي. وهي تبقي مرشــحها قيد التداول 
يف الكواليس وتحاول تســويقه. وهو مرشــح ال يقترص 
عىل اسم واحد. وهي ال متانع إذا أجمع الفرقاء السياسيون 
عىل مرشــح معني. لكن تجد أن هذا اإلجامع مســتحيل 
بحكم اإلعرتاضــات املتبادلة. حتى ضمن الفريق الواحد. 
فلو أن حزب الله نجح يف كسب رئيس التيار الوطني الحر 
جربان باســيل إىل تأييد املرشح سليامن فرنجية لكان هذا 
رئيسا.. ولذا فإن الرئيس املتوقع هو من منط جهاد أزعور 
وزياد بارود ووديع الخازن وناجي البستاين. وهذا مرهون 
بلحظة الحوار التي ســيدعو إليها الرئيس نبيه بري عندما 

تنضج الظروف.

)تتمة ص 1(

ــلــه ــزب ال ــحـ ــا بـ ــاعــه ــم ــت ــي اج ــف ــن  »الـــكـــتـــائـــب الــلــبــنــانــّيــة« ت
ــرشــح 8 آذار ــأّي شــكــل م ــ ــار«: لـــن نــنــتــخــب ب ــ ــدي ــ ــر لــــ »ال ــ داغ

دوليل بشعاين

ال شّك يف أّن الثنايئ الشيعي يبحث عن »حليف مسيحي« ثاٍن، 
إّما لُيوافقه عىل مرّشــحه الوحيد حتى اآلن للرئاسة، أال وهو 
رئيس »تّيار املردة« الوزير والنائب السابق سليامن فرنجية، إذ 
ال يزال يحتاج اىل بعض األصوات إليصال مرّشــحه اىل قرص 
بعبدا، أو للحفاظ عىل النصاب القانوين املطلوب للدورة الثانية 
والدورات الاحقة، والتي هي ثلثا أعضاء مجلس النّواب. وعند 
ضــامن هذا الحليف أو أكرث، يذهــب بعدها اىل إقناع »حليفه 
األول« أي »التّيار الوطني الحّر« بانتخاب فرنجية، ســيام أنّه 
ال يزال يرفض حتى اآلن  التصويت له. لهذا يســعى الحزب اىل 
بحث هذا األمر مع »الكتائب اللبنانية« من جهة، ومع »القوات 
اللبنانية« رمبا من جهة ثانية، سيام وأّن الجمود وتكرار املشهد 
املرسحي نفســه كّل يوم خميس لن يؤّدي اىل انتخاب الرئيس 
الجديــد للجمهورية. غــر أّن »الكتائب« نفت حصول أي لقاء 
بينها وبني نّواب حزب الله، وجّددت تأكيدها عىل أنّها لن تذهب 

اىل انتخاب أي مرّشح من 8 آذار. 
مصادر سياسية مقّربة من حزب »الكتائب« تجد أّن أي لقاء 
بني القوى السياســية ملا فيه مصلحة لبنان، وانتخاب رئيس 
الجمهورية  قبل اســتتباب الفوىض اإلجتامعية بفعل ازدياد 
الجــوع لدى املواطنني، هو أمر جّيــد. فاملرحلة اليوم تتطلّب 
الحوار بني األفرقاء املختلفني سياسياً، بهدف التقارب والتفاهم 
والتنسيق، للوصول اىل تحريك امللف الرئايس بشكل جّدي. علامً 
بأّن البعض يشــعر أنّه ليس لدى حزب الله رغبة بحوار جّدي 

يوصل اىل نتيجة، وقد ال يكون هذا األمر صحيحاً.
وإذ مل تؤكّد أو تنفي حصول اللقاء بني »الكتائب« وحزب الله 
، شّددت عىل أّن املشهد واضح يف مجلس النّواب الجديد. فأي 
مرشح لانتخابات الرئاسية ال ميكن أن يصل إذا كان ضّد حزب 
الله  أو معاٍد له، غر أّن الحزب بالتايل ال يستطيع اليوم فرض أي 
مرّشح للرئاسة، كام كان عليه الوضع يف الدورة املاضية، من 
دون التوافق مع الكتل األخرى. فاإلبقاء عىل النصاب القانوين 
يجري تطيره حالياً من قبل نّواب »الثنايئ الشــيعي«، ألنّهم 

ال ينتخبون حتى اآلن أي اســم، ويكتفون بإســقاط »الورقة 
البيضــاء« يف صندوق االقرتاع توّصًا اىل التوافق عىل اســم 
معنّي. ولكن عندما يلجأون اىل اإلنتخاب الفعيل، سيعمد نّواب 
الفريق الثاين اىل تطير النصاب عندئذ، سيام إذا مل يكن هناك 

قبول السم مرّشحهم للرئاسة.
غر أّن أمني عام حزب »الكتائب« ســرج داغر قد نفى خرب 
االجتامع الذي ُعقــد بني »الكتائب« وحزب الله يف الضاحية، 
مؤكّــداً عىل أن ال حديث يف االســتحقاق الرئايس، وليس من 
حوار بشكل عام. كام شّدد عىل أّن »الكتائب« لن تنتخب مرّشح 
8 آذار بأي شكل من األشكال، وأنّه »يف حال استمّر حزب الله 
عىل حاله ســنصل اىل الطاق«. أّما الحوار فيمكن أن يحصل 
عندما يصبح الحزب لبنانياً. وتقول املصادر نفسها اّن األخبار 
غر الصحيحة غالباً ما تُرمى يف بعض وســائل اإلعام لجّس 

النبض منها، وإلثارة نوع من النقاش حولها.
وأشــارت املصادر اىل أّن جميع الكتل النيابية وكأنّها ال تزال 
تنتظــر حصول أمر ما من الخارج، من دون أن تطلب أي مبادرة 
من أي دولة خارجية. وهذا ما يجعل جلسات االنتخاب »مشهداً 
مرسحّياً« يتجّدد كّل أسبوع، من دون أن يكون هناك نّية جديّة 
النتخاب الرئيس. علامً بأّن الوضع االقتصادي واملايل واملعييش 
املنهار يستوجب انتخاب رئيس للجمهورية يف ارسع وقت ممكن، 
ومن ثّم تشــكيل حكومة جديدة لتايف الفوىض اإلجتامعية، 
التي قد تسود الباد بفعل سياسات التفقر والتجويع. فالشعب 
مل يعد يحتمل، وال بّد من إيجاد الحلول لألزمات يف املؤسســات 

الرسمية، وعدم تركه يتدبّر أموره من تلقاء نفسه.
ويف ما يتعلّق بالســيناريو الذي حيك عنه منذ فرتة، وهو 
وصــول الباد اىل فوىض إجتامعيــة، وأمنية رمّبا، عىل ما 
ذكرت املصادر عينها، ما يجعل قائد الجيش العامد جوزف عون 
يتدّخل لوقفها، األمر الذي يُعيل من أسهمه يف الداخل والخارج 
لإلتيان به رئيساً للجمهورية، أوضحت املصادر أّن أولوية قائد 
الجيش اليوم هي الحفاظ عىل األمن واالستقرار يف الباد، كام 
عىل الوحدة الوطنية. فيام زيارة الحاج وفيق صفا ممثًا حزب 
اللــه اىل العامد جوزف عــون، تصّب يف إطار تصحيح صورة 

حــزب الله تجاهه، وتصحيح صورة قائد الجيش لدى الحزب. 
علامً بأّن الجيش املؤمتن عىل الحفاظ عىل األمن والسلم األهيل 
يف لبنان، غالباً ما ينّســق ويتعاون مع حزب الله يف املنطقة 
الجنوبية، وقد ســبق وأن تعاونا معاً لدحر اإلرهاب من جرود 

عرسال يف بداية عهد الرئيس العامد ميشال عون.   
وتقــول املصــادر اّن حظوظ  قائد الجيــش مرتفعة لدى 
األمركيني والفرنســيني، ورمبا تُوافق عليه السعودية، ولهذا 
تتحّفــظ إيران وحزب الله عــن إيصاله اىل قرص بعبدا، كونه 
مؤيّداً من األمركيني.. غر أّن هذا األمر يجري إعادة النظر فيه، 
ولهذا أتت مبادرة الحزب تجاه العامد جوزف عون. علامً بأنّه ال 
يســّوق نفسه للرئاسة، وال يبادر اىل اإلجتامع بالكتل النيابية 
أو غــر ذلــك، األمر الذي يجعله يصل اىل قرص بعبدا، يف حال 
جرى التوافق عىل اســمه من قبــل غالبية الكتل النيابية، مبا 

فيها الثنايئ الشيعي.
أّما حزب الله  فيهّمه اليوم، عىل ما عّقبت املصادر، أن يبقي 
عاقته جّيدة مع الجيش اللبناين بصفته الســلطة العسكرية 
الرشعيــة الوحيدة يف الباد، وكونــه يقف اىل جانب الحزب 
عندمــا يتعلّق األمر بالدفاع عن أمن الباد من اعتداءات العدو 
اإلرسائييل أو اإلرهابيني الذين ما زالوا يهّددون أمن وســامة 
بعــض الدول يف املنطقــة. ويقوم اليوم مبــّد اليد لألحزاب 
األخرى يف الباد، ال سيام املسيحية منها، كون منصب رئيس 
الجمهورية يتعلّق بها بشكل مبارش أكرث من سواها، وإن كان 
رئيــس الجمهورية لكّل لبنان، وليس فقط للمســيحيني، علّه 
يتمكّن من تحريك امللف الرئايس، والتوّصل اىل اســم توافقي 

يُريض الجميع.  

الحلبـــــي عـــــرض مـــــع زواره شـــــؤوناً تربويّـــــة
إجتمع وزير الرتبيــة والتعليم العايل يف حكومة ترصيف 
االعامل عباس الحلبي مع وفد من مديري املدارس الرســمية 

يف املنت األعىل ميثل 17 مدرسة.
ولفــت الوفد إىل »التأثر الســلبي لإلرضاب عىل نســبة 
التســجيل«، وطالب بـ«اســتثناءات لجهة أعداد التاميذ يف 
الصــف لهذا العام الدرايس فقط، ريثام يتم اتخاذ القرار بدمج 

عدد من املدارس املتعرثة«.
كام ترأس الحلبي اإلجتامع الدوري ملجلس التعليم العايل يف 
حضور األعضاء والخرباء واملستشارين، ودرس جدول اعامله، 
ونوه بـ«النشــاط والزخم الذي اظهرته اللجنة الفنية«، واشاد 

مبا يتحىل به اعضاء اللجنة »من الجدية واملهنية واإلنجاز«.
 ثم اســتقبل الحلبي النائب وليد البعريني عىل رأس وفد من 
بلدية مشمش يف جرد عكار، يف حضور مدير التعليم الثانوي 
الدكتور خالد فايد، واطلع منه عىل عرض البلدية تقديم مبنى 
غر مكتمل إىل الوزارة عىل لـ 30 ســنة قابلة للتجديد، وذلك 
الحتضان تامذة الثانوية التي اخلت مبناها القديم غر الصالح 

لإلستعامل بسبب التصدعات والنش الكبر فيه«.
والتقــى النائب أديب عبد املســيح واطلع منه عىل اوضاع 

املدارس والثانويات الرسمية يف منطقة الكورة.
 كام اســتقبل النائب الدكتور أنطوان حبيش يرافقه رئيس 

بلدية القاع، وتناول البحث القضايا الرتبوية يف املنطقة.

الـــســـفـــراء أن  ــيـــر  خـــطـ ــور:  ــ ــبـ ــ  جـ
ــوا مـــرجـــعـــّيـــة الــبــعــض ــ ــح ــ ــب أصــ

غرد عضــو تكتل »لبنان القوي« النائــب جيمي جبور عرب 
حســابه عىل »تويرت«: »كام خطر قاله ميشال معوض يف 
اللجان املشرتكة أن رئيس الحكومة يقوم بالشكوى لدى السفراء 
عىل نواب محددين وعىل مجلس النواب بأنهم ال يسرون بخطة 
النهوض الحكومية. خطر أن مرجعية البعض أصبح السفراء 
مبعزل عن الشايك واملشكو منه وعىل رئيس الحكومة توضيح 

كام تم تسجيله يف محارض مجلس النواب«. 

ــس الـــــــــــــوزراء لــــحــــّل األزمـــــــة ــلـ ــجـ ــى ضــــــــــرورة انــــعــــقــــاد مـ ــ ــل ــ شـــــــــــّددوا ع
ــش ــاقـ ــع فــــاعــــالــــيــــات الــــقــــطــــاع الــــصــــّحــــي نـ ــ ــ ــي الــــــســــــراي م ــ ــ  إجــــتــــمــــاع ُمــــــوّســــــع ف
ــع الـــــــخـــــــدمـــــــات الــــصــــحــــّيــــة ــ ــيـ ــ ــمـ ــ واقـــــــــــــع االســــــتــــــشــــــفــــــاء وخـــــــطـــــــر تـــــــوقـــــــف جـ

تــرأس رئيس حكومــة ترصيف االعامل 
للبحث  نجيب ميقــايت إجتامعا خصــص 
يف موضوع مســتحقات املستشفيات  قبل 
ظهر امس يف الرساي الحكومي، شارك فيه 
وزيــر الصحة العامة فراس األبيض، وزير 
املال يوســف الخليل، رئيــس لجنة الصحة 
النيابيــة النائــب بــال عبداللــه ونقيب 

هارون.  سليامن  املستشفيات 
وقــال األبيض بعد اللقــاء: » املوضوع 
األســايس الــذي عرضنــاه كان موضوع 
أتعاب املستشــفيات املتوجبة عن املرىض. 
وهناك مشكلة يف الزيادة التي حصلت عىل 
موازنة االستشــفاء يف وزارة الصحة،  اذ 
يلزم لرصف مســتحقات املستشــفيات عن 
الخدمات املقدمة للمرىض وضع مرســوم 
لتحديد ســقوف املستشــفيات لنتمكن من 
تطبيق الزيــادات التي متت عىل التعرفات. 
وبسبب عدم انعقاد جلسات ملجلس الوزراء 
مل يصدر هذا املرســوم، وبالتــايل ابلغتنا 

وزارة املاليــة بتعــذر رصف هــذه املســتحقات مام يهدد 
اســتمرارية تقديم خدمات املستشــفيات للمرىض، وكان 
صدر بيان  األســبوع املايض من قبل نقابة املستشــفيات 
أفاد  بأنها  ســتتوقف عن تقديــم الخدمات لجميع املرىض 
ومنهم مرىض غسيل الكىل والرسطان وغرهم، النها ويف 
حــال مل تتقاض اتعابها فلن تتمكن من رشاء املســتلزمات 
املطلوبــة وخصوصا وأن الســوق يف لبنان قائم كله عىل 

النقدية«.  االموال 
 واعتــرب األبيض »أن الخطر يف هذا املوضوع هو الوصول 
اىل ســقوط هذه االعتامدات يف حال مل تحجز حتى تاريخ  
15  كانون األول الحايل، وهذا يعني ان كل األعامل التي قامت 
بها املستشفيات خال سنة 2022 قد تخرسها أو ال تحصلها 
اال بعد فرتة طويلة، وهذا  ما يهدد كافة القطاع االستشفايئ 

ويوقــف االعامل لجميع املرىض، وهذا األمر جدا خطر«. 
مــن ناحيته قال عبد اللــه: » اعتقد وباختصار اننا امام 
اســتحقاق داهم، اال وهو رضورة عقد جلســة استثنائية 
ملجلس الوزراء لبت هذه املســألة، وكل من ســيعارض او 

ســيبدأ باجتهــادات دســتورية من هنا وهنــاك بخلفية 
طائفية وغر طائفية سياســية او غر سياسية، سيكون 

الناس«. يف وجه 
اضــاف: »ان كل الجهود التي نقــوم بها من خال املطالبة  
باإلرساع يف تنفيذ قرض البنك الدويل وقيمته 25 مليون دوالر 
للتخفيف عن كاهل الناس ودعم القطاع االستشفايئ والطبي«.
 بدوره قال هارون: » ال يوجد اي سبب مقنع لعدم انعقاد 
مجلس الوزراء التخاذ القرارات االساسية املتعلقة باالمور  
الحياتيــة وخاصة االمــور الصحية، من هنا ندعو النعقاد 
جلســة رسيعة ملجلس الوزراء التخاذ القرارات الازمة مبا 

يســمح للمستشفيات باالستمرار يف عملها«. 

{ إجتامع املوازنة {
وكان ميقــايت تراس إجتامعا خصص للبحث يف موازنة 
العام 2023 شــارك فيــه نائب رئيس الحكومة ســعاده 
الشــامي، وزير املالية يوســف الخليل، مستشار ميقايت 
الوزير الســابق نقوال نحاس، مدير عام وزارة املالية جورج 
معراوي، مدير عام الجامرك باالنابة العميد رميون خوري. 

وأعلــن الخليل بعد اللقــاء انه تم البحث 
مبوضوع موازنة عــام 2023 والتعديات 
املطلوبــة عليها، واالنخــراط يف تصحيح 
جــدي للمواضيع املالية واالقتصادية فيها. 

{ اللواء ابراهيم {
كام استقبل ميقايت املدير العام لامن العام 
اللواء عباس ابراهيم، ثم وفدا من  مجلس إدارة 

هيئة قطاع 

{ السامة املرورية {
وتراس ميقــايت بعد ظهر امس اجتامعا 
للمجلــس الوطني للســامة املرورية يف 
الرساي الحكومي، وشارك فيه وزير الرتبية 
والتعليــم العايل عباس الحلبي، وزير العدل 
هرني خوري، وزير االشغال العامة والنقل 
عــيل حمّية، االمني العــام  ملجلس الوزراء 
القــايض محمود مكّيــة، امني رس املجلس 
الوطني للســامة املرورية رمزي ســامة 
ورئيس مجلس االمناء واالعامر نبيل الجرس.

االتية:  املقررات  االجتامع  وصدرت عن 
1-تكليف مجلس اإلمنــاء واإلعامر امليُض بتلزيم أعامل 
الصيانة مبا فيها مســتلزمات الســامة املرورية وفقاً ملا 
جــاء يف إتفاقية القرض مــع البنك الدويل، عىل أن تحدد 
وزارة األشــغال العامة والنقل األولويــات، بالتعاون مع 

واإلعامر. اإلمناء  مجلس 
2-تكليــف مجلــس اإلمنــاء واإلعامر املُــيض بتلزيم 
اإلســرتاتجية الوطنية للسامة املرورية بتمويل من قرض 

الدويل.  البنك  مع  والعاملة  الطرقات 
3-تكليــف مجلس اإلمناء واإلعــامر إعادة صيانة املركز 
الرئييس للمجلس الوطني للســامة املرورية املترضر جراء 

إنفجــار الرابع من آب، بعد تأمني التمويل الازم.
4- تكليف وزراء العدل، الرتبية والتعليم العايل والداخلية 
والبلديات دراســة مسودة منهاج مباراة الكفاءة التي عىل 
املرشــحني لخربة حوادث الســر أن يجتازوهــا ومنهاج 
الدورات التي يتم مبوجبها تأهيل خرباء الســر املجاز لهم 

.2012/243 القانون  قبل صدور 

اجتامع يف الرساي حول السالمة املرورية

ــن ــيـ ــَنـ ــواطـ ــف ُمـ ــيـ ــوقـ  الـــجـــيـــش: تـ
البراجنة بــرج  فــي  الــنــار  إلطالقهما 

املضبوطات

أعلنت مديريــة التوجيه يف الجيش، أن »وحدة من الجيش 
دهمت منازل مطلوبني إلطاقهم النار نتيجة خافات عائلية 
يف منطقة برج الرباجنة، وأوقفت املواطَنني )ج.ج.( و)خ.ق.( 
إلطاقهام النار بتواريخ سابقة، وضبطت يف حوزتهام أسلحة 

حربية وذخائر ورمانات يدوية وكمية من املخدرات«.
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االربعاء 30 ترشين الثاين 2022

! ُدّر  الــعــصــابــات  ُحــكــم  دوالرَك بـــــــ 200 ألــــــف قريباًالـــى 
الدكتور نسيم الخوري

هكذا قيل يل ليلة أمس. مل أنم. قلت: نكتب ولو يف 
العتمــة. بانتظار الفوىض العارمة وحكم العصابات 

لبنان! يف  الالمتناهية 
مــا أن هممت للكتابة حّتــى قبضت عىل أصابعي 
يد عشــواء، وراحت تخبط يب عشوائّياً، كيف عرَفْت 

عنها؟ أبحث  أنّني 
ما ميكنني قولــه اليوم، أّن اللبناين مواطن قاطن 
يف تجويفة رضٍس مظلٍم ننت الروائح اســمه لبنان. 
يرقص فيها فال يغفو فأكتب  معه وعنه لشــّدة القهر 
املــايض والحايل واآليت. لرّبــا هي تجويفة رضٍس 
وحش كوين وحيدا. كلّام شهق أو زفر، أو حمل قّشًة 
بني أســنانه منّقباً فضالت الجامعات املهروســة أو 
األطفــال الجائعني، أو حرّك عضلًة من عضالت وجهه 
أو حّك جســده، أو سعل، ترتعد األزمنة، ويبدو املوت 

ســحالً أو سحقاً من تعانق األرضاس.
أنا أبحث عن ميتٍة هادئة، بعدما دفعني القهر نحو 

بريوت.
 حاولــت تحــــرير أصابعي للكتابــة، فاصطّفت 
مخابــرات الدنيا الطائفية ورجال أمنها وســجونها 
حول مجــاري الحرب حاميًة للخطــب والترصيحات 
الدكتاتوريّــات  معقــل  لبنــان  يف  الرسمــــية 
الدميكراطّية بالكاف . بات صعباً عىل نســائنا التلّفظ 
بالقاف. القاف خشــنة ثقيلة وجبلية وسئيلة ومنها 

»ستيل«. 
أوقفت الكتابة ورصت ولداً يلثغ ما ال يفهم ليكتب. 
قالت عشــواء وقد أرجعتني رضيعاً: ســأودعك رّساً. 
صحيح أن اســمي عشــواء، ولكنني قبضت عىل كّل 
املفاصــل واألنفاس يف لبنان هذه النســخة والُلقية 

البائســة الفريدة يف عىل وجه األرض.
تأتــأت ملّوحاً: لكن ما هو هذا الرس؟

قالت: أنا زوجة أحد أحفاد هوالكو املغويل املعشش 
يف عقولكــم، وكلّكم خرجتم مّني.  

وأومأُت ســائالً: هل سيبقى زوجك يف لبنان أبداً ؟ 
أمل تقطعــك بعد؟ متى تتوّقف تلك الذريّات؟

هّزت برأســها وقالت: ال أعرف. إســألوا حكّامكم 
الهوالكيني.

وقفــزت صارخاً: بل أنا الذي يعرف أيّتها الســّيدة 
األوىل يف وطن الخرائب.

نحن من ذريّة هوالكو إذن، وعشــواء هي السّيدة 
األوىل يف الخرائــب اللبنانيــة كــام جاء يف فصل 

. لّتسمية ا
هوالكو تســمعون عنــه وتعرفونه. كلّكم تعرفون 
ذريته، لكّنكم ال تتلفظون باســمه أو باســم أوالده 

وأحفاده حتى ال تنهرس ألســنتكم.
كان هوالكو أّول املشّيعني وآخرهم لبقايا اللبنانيني 
يف لبنان. إعتاد تشــييعنا بلّذٍة العرصكام الزيتون كّل  

10 سنوات.
منذ ســقوط لحظه  قدميــاً عىل بغداد، كان الحرب 
العريب القديم  قد امتزج بياه البــــرصة ســاقطاً 
دامعــاً إىل أعــامق الخليج الذي تحــــّولت مياهه 
الزرقــاء عىل اختالط بالســواد وأوراق املخطوطات 
واملكتبــات واألبحاث. أســمعتم ببالد ما بني النهرين 
كيــف خلع أبوابها األمــرييك بحذائه »الرانجر« يف 

ال2003؟
عشواء. سألُت  خليجٍ؟  أّي 

أقّر لك يا ســّيديت، أنّني أعــرف يف الجغرافية كام 
عرفت ســمرية توفيق يف علــم النفس، أو داليدا يف 
علــوم الكومبيوتر والــذكاء اإلصطناعي، والتاريخ 
منقســم باٍق مكّباً لقاممات القصور والدور املضيئة 
يف لبنــان. يقــي الفقــراء الجائعــون والكالب 
والهــررة  والدجاجــات وعصافري الــدوري حياتهم 
بالتدافــش  فوقها بحثاً عاّم يســّدون به جوعهم من 
الحبوب واملأكوالت املتعّفنة الســاقطة حول براميل 
القاممة الســوداء املحروقة أو التي حرقتها »الثورة« 
أو »الســورة« يك يصــل نواب التغيــري إىل الربملان. 
»مراح« بالدنا واســعة وطريّــة يجدون فيه من كّل 
األرض أغراضهــم وغذاءهــم ومبتغاهم وأصواتهم 
غــري املفهومة. كلّــام غاصت أرجلكــم ومناقريكم 
ورؤوسكم يف »الســامد« الطري وعفونته، وجدتم 

واملثال.  املثل  وطنكم  بناء 
تاريخنا رحم يولّد املتناقضات املتشــابهة املتقاتلة 
واملتالقية تدور متاماً كام تلتّف األفاعي يف أعشاشها 
وتتزحلــق بلحظــٍة لنرش الســموم يف الشاشــات 
واإلشــاعات عندما ترّشف العتمة ويقعد البؤســاء 
لســامع املذيعني واملذيعات عىل ضوء الشــموع. كّل 
يجــد فيها ما ال يشــتهيه. تاريخنا مثل وطننا مرعى 
مفتوح عىل الرعاة من كافة امللل واألجناس واأللوان 
واألشــكال يقود  الجميع ويهّش عليهم قطعاناً تفتقد 

والجنسّيات.  الخيارات 
هذا وطن؟ ال ال... ســاحة بل ســاحات مفتوحة 
ممدوة ال تنتهي عىل ألسنتهم  بني من أسامها بريوت 
الكربى والضاحية. ســاحات بال سياج ال مداخل وال 
مخــارج لرعــاة الدنيا وعصاباتها تدوس الشــعوب 
املفّتتة املرمية يف الشــمس والبؤس كام بقايا والئم 
املقاصف واملطاعم الراقية تُتخم براميل القاممة وقد 
باتــت صعبة املنال، والتقرب منهــا قد يقود تخابط 

السحل. نحو  الجياع 
ال تســأليني يا عشواء، أي خليجٍ أقصد. 

شئِت.  ما  سّمه 
أنســبيه عىل هــواِك عربّياً أو فارســّياً أو عامليا. 
إرشبيه بلحه وأســامكه وحيتانه ومعاركه، فإنّني 
لســت مستعّداً ألن أصري منلًة تُسحق تحت حذاء عابٍر 

يّدعــي الفهم يف التاريخ أو يف الجغرافية.
ســنتابع... وليمأل الحرب الســاحات والشــوارع 
واألفــواه املفتوحــة عىل الذباب والجوع والكســل 
واملــوت لكّن الرصاخ بالتغيــري والتبديل يعني...؟؟؟ 

يَِجبني؟ من 
أبداً.  التغيري...  يعشق  الله 

ــي ــوطــن مـــولـــوي شـــــارك فـــي الـــيـــوم ال
ــس ــ ــاري ــ ــي ب ــ ــ اإلمــــــــاراتــــــــي الــــــــــــ51 ف

شارك وزير الداخلية والبلديات يف حكومة ترصيف األعامل 
القايض بســام مولوي، برفقة سفري لبنان لدى فرنسا رامي 
عدوان، يف اليوم الوطني االمارايت الـ51، عىل هامش الزيارة 

التي يقوم بها اىل باريس.
وكتب مولوي يف تغريدة عىل »تويرت«: »ترشفت باملشاركة 
يف احتفال اليوم الوطني اإلمارايت خالل وجودي يف باريس، 
برفقة ســفري لبنان لدى فرنســا رامي عــدوان. كلنا أمل أال 
يغيــب هذا االحتفال عن لبنــان لوقت اطول وان تعود الحركة 

الديبلوماسية اإلماراتية اىل بريوت »ملتقى العرب«.

فادي عيد

ال يزال املشــهد الداخيل يضــّج بالترسيبات 
واملبادرات ومشــاريع الحوار حول اإلستحقاق 
الرئايس، ولكن من دون أن تكون لها أي ترجمة 
عملية مفيدة عىل أرض الواقع، خصوصاً بالنسبة 
لتقريب وجهات النظر وإرساء تقاطعات ما بني 
املحورين الرئيسيني يف هذا االستحقاق، سعياً 
إلحداث خرٍق يف جداره، والحؤول دون االنزالق 
إىل الجمود، رغم اســتمرار جلسات االنتخاب 

النيابية كل خميس.
ووسط غياب الحامسة الفاعلة لدى املعنيني 
بانتخابات رئاســة الجمهورية، ويف مقدمهم 
الفريق املســيحي وبشــكٍل مبارش سياســياً 
وحزبياً وحتى روحياً، فإن أوساطاً ديبلوماسية 
تكشــف عن انشــغاٍل الفت قد يصــل إىل حّد 
اإلهامل، وعدم اإللتزام بالوعود املمنوحة خالل 
األشهر املاضية، ومن أبرزها إنجاز اتفاق ترسيم 
الحدود البحرية الجنوبية وإجراء اإلستحقاقات 

الدستورية يف مواعيدها كام اإلصالحات، من أجل تقديم الدعم 
واملساعدات الرضورية لإلنتقال من األزمة الخطرة إىل مرحلة 

التعايف. 
وتوجه هذه األوســاط أصابع اإلتهام إىل اإلدارة األمريكية 
الحاليــة، التي كانت عىل متاٍس مبارش مع ملف الرتســيم، 
حتى أن املوقف الرســمي الصادر مــن البيت األبيض تحديداً، 
خّصص جانباً من اإلهتامم املبارش بامللف املذكور ، كإشــارة 
واضحة بأن الرئيس جو بايدن، يتوىل التزام العملية وضامنة 

تنفيــذ بنود اإلتفاق البحري، مــع ما يحمله ذلك من خطوات 
الحقة تؤّمــن للبنان، ما يطلبه عىل صعيد تأمني حاجته من 
الطاقة والكهرباء، وصوالً إىل دعم وترسيع املناخات املالمئة 
لبدء األعامل اإلستكشــافية يف حقل قانا كمرحلة أولية ويف 

البلوط رقم 9.
فعلياً، ال ترى األوساط الديبلوماسية املواكبة لتدّرج املواقف 
األمريكية من امللف عموماً وليس فقط من اســتحقاق انتخاب 
رئيس  الجمهورية، أقلّه يف املدى الزمني املنظور، أي حراٍك مفيد 
باســتثناء ما يســّجل من اتصاالت وزيارات ملوفدين أمريكيني 

وفرنســيني وأمميني، من اليــوم وحتى مطلع 
العــام املقبل، ال تهــدف إالّ لتعبئة الفراغ عىل 
أكرث من مســتوى رئايس وحكومي وسيايس، 
بانتظار ساعة الحســم واكتامل املبادرة التي 
تدخــل كالعادة يف صياغتهــا عواصم القرار 
الغربية ويف مقدمها واشــنطن كام العواصم 
اإلقليمية التي تواكــب اليوميات اللبنانية بكل 

أشكالها.
وبالتــايل، فإن ما تتخوف منه األوســاط 
الديبلوماســية املطلعة، هــو أن تواصل هذه 
العواصم األمريكية والفرنســية والســعودية 
واإليرانيــة والقطرية ترحيل أي دوٍر فاعٍل لها 
يف التسوية الرئاسية، وترك املسألة حالياً عىل 
عاتق القوى املحلية، ولكن من دون أن يعني هذا 
األمر، الرتاجع عن »الفيتوات« املوضوعة حتى 

الساعة عىل بعض املرشحني غري املعلنني.
ولذلك تشري األوساط نفسها، إىل محاولة قد 
تكون األخرية يف املجلس النيايب، من أجل تعزيز 
حظوظ التفاهم بني الكتل النيابية، وتهدف إىل 
اإلســتثامر بفرتة الرتقب والربودة الخارجية إزاء اإلستحقاق 
الرئــايس، عرب العمل عىل إنجــاز اإلنتخابات يف إطار اتفاق 
محيل، أو ما بات يُعرف ب«لبننة »اإلستحقاق، إالّ أن اكتامل هذه 
املحاولة ونجاحها، يبقى مرهوناً بعدة عنارص وعوامل محلية 
وخارجية يف الوقت نفســه، تحت عنواٍن ثابت وهو أن موعد 
الحســم النهايئ مل يتحدد بعد، وبالتايل فإن الوقت املستقطع، 
سيشهد تكثيفاً لإلتصاالت واملشاورات واللقاءات، التي ستبقى 

منقوصٍة حتى اكتامل لوحة التسوية.  

ــتـــور خــارجــي ــي وســــط فـ ــاسـ ــرئـ ــة أخـــيـــرة لــــ »لــبــنــنــة« االســـتـــحـــقـــاق الـ ــاولـ ــحـ ُمـ

اعتــرب العالمة الســيد عــيل فضل الله 
يف »اليوم الرتبوي« الذي تنظمه مدرســة 
املجتبــى يف حــي الســلم يف الضاحيــة 
الجنوبيــة، ان »تصدينــا ملهنــة التعليــم 
يحملنا مســؤولية رشعية وأخالقية كبرية 
ألنها تتصل برســالة األنبياء والرســل يف 
النهوض  الجهــل واالنحراف ويف  محاربة 
أن  باملجتمعات نحو األفضل«، مشــريا اىل 
تواجه هذه  التــي  واملعوقات  »التحديــات 
املســرية كثرية«، داعيا إىل »التسلح بالصرب 
والثبــات حتى نســتطيع تحقيــق أهدافنا 
الســامية وأن نتجاوز هــذه املرحلة بأقل 

الخسائر«.
وشــدد عىل ان »الغاية من انشــاء هذه 
املؤسسات التعليمية والرتبوية ليس الربح، 
بل الســعي إىل بناء جيل رسايل قادر عىل 

مواجهة التحديات التي يعاين منها الوطن، 
وبناء الرشوط املثــىل لحياة أفضل، وليس 
من ســبيل للوصول إىل هــذا الهدف إال إذا 
عملنــا عىل تحصني أبنائنا بالقيم واملفاهيم 
والوطنية  واإلنسانية  واألخالقية  اإلميانية 
وزرع الصــرب والثبات يف نفوســهم حتى 

يســتطيعوا أن يبلغوا النتائج املأمولة«.
ونــوه »بتضحيــات ومعانــاة الهيئــة 
التعليميــة واإلداريــة وكل الذين يقومون 
بأدوارهــم يف هذه املؤسســات عىل أكمل 

وجــه رغم ما يعانيه هذا الوطن«.
بانتخــاب  ودعــا إىل »رضورة اإلرساع 
رئيــس للجمهوريــة ال يشــكل تحديا ألي 
طــرف، وقادرا عىل التعــاون مع األفرقاء 
وانتشالها  البالد  أزمات  ملعالجة  األساسيني 

مــن هذا االنهيار الذي وصلت إليه«.

ــاون ــعـ ــتـ ــى الـ ــلـ ــس قـــــــادر عـ ــيـ ــرئـ ــه : لـ ــ ــل ــ ــل ال ــضـ فـ
ــة ــ ــ ــاء األســـاســـيـــيـــن ملـــعـــالـــجـــة األزم ــ ــ ــرق ــ ــ مــــع األف

عقد  نواب تكتل »الجمهورية 
النواب  مجلــس  يف  القوية« 
امس مؤمتــرا صحافيا تحدث 
فيــة النواب غادة ايوب ورازي 
األسمر. وقالت  الحاج وسعيد 
النظر  ايوب »نطالــب بإعادة 
يف كافــة التعديالت املتعلقة 
بالرضائب والشطور الرضيبية 
وعدم إعطــاء مفعول رجعي 
لهــذه القــرارات إىل حني بدء 
كتكتل  ونحن  الجديدة،  السنة 
مفتوحة  وبجلســات  نواكب 

تعميــامت وزير املالية لتدارك االنعكاســات 
السلبية، كام ســيتم تقديم طعون بالقرارات 

أمام املجلس الدستوري«.
وأشــارت اىل أن »الشــطور تحتــاج إىل 
تعديــالت خصوصا وأن القــرارات تتضمن 
مفعوال رجعيا ولها انعكاسات سلبية وترضب 
الحلقة األضعــف أي املوظف الذي يدفع مثن 
غياب السياســات«، مطالبة بـ«إعادة النظر 
يف التعديالت املتعلقة بالرضائب كافة وعدم 

إعطاء مفعول رجعي لها ووقف تنفيذها«.
ولفتت اىل أنه »مل يتم تعديل ســعر الرصف 
بل تم اعتامد ســعر الــدوالر الجمريك عىل 
15 ألــف لــرية وال صفة قانونيــة لصريفة 
اليوم، مام يضغط عىل كافة املناقشــات يف 
جلســات اللجان النيابية«. وقالت: »من تكلم 
وفند املوازنــة هو الجمهورية القوية، ونحن 

مل ولــن نصوت عليها، وبالتايل عندما رفضنا 
إقرارها فألنها ليست إصالحية بل فقط ورقة 

لصندوق النقد الدويل«.
بــدوره، قال الحــاج: »دفاعنــا اليوم عن 
اللبنانيــني الذين ال يزالون يؤمنون باالقتصاد 
اللبناين، وعىل الرغم من ارصارنا عىل توسيع 
الشــطور الرضيبية تفاجأنا يف املوازنة بأنها 

بقيت عىل حالها«.
أضاف: »توقفنا عند قــراري وزير املالية، 
686 و687 املتعلقان بالرضائب عىل املوظفني، 
وهام جرميــة كربى بحــق املوظفني الذين 
الوســطى ويكافحون  الطبقة  يعتربون من 

يوميا لالستمرار يف ظل األزمة«.
من جهته، أشــار األســمر اىل أن »قرارات 
وزير املالية والحكــومة الحالية تزيد من حدة 
األزمة االقتصادية وتؤدي إىل هروب الرشكات 
الناشئة واملوجودة يف لبنان اىل خارج لبنان«.

أيــــــوب : إلعــــــادة النظــــــر فــــــي تعديــــــات الضرائب
األســــــمر : قــــــرارات الحكومــــــة تزيد من حــــــدة األزمة

خالل املؤمتر

وجه »تجمع العلامء املســلمني«، ملناسبة 
»اليــوم العاملــي للتضامــن مع الشــعب 
الفلسطيني  للشــعب  رسالة  الفلسطيني«، 
الدكتور  الهيئة اإلدارية الشيخ  تالها رئيس 
حســان عبد اللــه، وقال فيهــا: »يصادف 
اليوم »اليوم العاملي للتضامن مع الشــعب 
الفلســــطيني«، الشعب الذي ما زال يعاين 
عليه  واالعتــداء  الصهيونية  املجــازر  من 
من قبل الجنود وقطعان املســتوطنني منذ 
جرمية إعــالن الكيان يف العام 1948 إىل 

اليوم«.
اضاف: »إال أن املشــهد الذي يفرح القلب 
هو ردود فعل املشــاركني العرب يف حضور 
مباريات كأس العامل الذين رفضوا أن يعطوا 

مقابلة ملندويب وســائل اإلعالم الصهيوين 
معلنني أن ال وجود ليشء اسمه »إرسائيل« 
بل هي فلسطني وستبقى إىل األبد فلسطني، 
وهــذا ما أكد أن كل ما يســعى اليه الكيان 
وأتباعه  الدوليــون  وداعموه  الصهيــوين 
حــكام العرب لن يجدي نفعــا يف التطبيع 

الشعوب«. مع 
الفلســطيني  بالتحية للشــعب   وتوجه 
البطل عىل استمراره يف مواجهاته البطولية 
مــع آلة الدمار الصهيونية ويطالب التجمع 
واإلســالمية وشعوب  العربية  الشــعوب 
العامل الحرة ألوســع تأييد ومســاندة لحق 
الشعب الفلسطيني يف تقرير مصريه وبناء 

دولته عىل كامل الرتاب الفلســطيني.

: الفلسطيني  الشعب  مع  التضامن  يوم  في  العلماء«  »تجّمع 
زوال الكيــــــان الصهيونــــــي بات أقرب مــــــن أّي وقت مضى

اســتقبل نقيب املحامني يف 
بريوت نارض كســبار النقيبني 
مارون خــويل وفريد زينون، 
وتم البحث يف إمكانية تكثيف 
املســاعي لحل مسألة إعتكاف 
القضاة وما يســببه من أرضار 

للمتقاضني واملحامني.
كام استقبل وفداً من قدامى 
القضاة برئاسة القايض الشيخ 
أنطوين عيىس الخوري، حيث 
هنأوا أعضــاء مجلس النقابة 
املنتخبني، كــام تم البحث يف 

موضوع اإلعتكاف.
 بعدها استقبل املحاميتني ساندرا وهبه ومنى 
باسيل مندوبتي النقابة أمام املحكمة الروحية، 
وتم اإلتفــاق عىل زيارة املحكمة الروحية يف 
الزوق من قبل النقيب وأعضاء مجلس النقابة.

وبعد إنتهــاء املحارضة التي ألقاها املحامي 
الدكتور ربيع منــذر حول العقود الدولية أمام 
أربعــني محامياً عراقيــاً يف بيت املحامي، تم 
توزيع شهادات املشاركة بالدورة التدريبية يف 

النقابة.
وتلقى كسبار ببالغ األىس نبأ وفاة أحد كبار 
املحامني املحامــي خالد لطفي، وقدم التعزية 
لعائلتــه وللمحامني وكلــف أمني رس مجلس 
النقابة ســعد الدين الخطيــب متثيله، وإلقاء 

كلمة الرثاء. 
كام عقد كســبار إجتامعاً مع رئيس لجنة 
حاميــة أموال املودعــني يف النقابة املحامي 
كريم ضاهر، ويف حضور عضو مجلس النقابة 

ميسم يونس.

هذا وأصدر النقيب قراراً قىض بتأليف لجنة 
حامية حقوق املودعني عىل الشــكل التايل:« 
إن نقيــب املحامني يف بــريوت، عمالً باملادة 
117 مــن النظام الداخيل، يُقّرر لجنة » حامية 
حقوق املودعــني« عىل الوجــه اآليت: كريم 
ضاهر)رئيســاً(، عيل زبيب )نائباً للرئيس( . 
واإلعضاء: توفيق النويري، اييل الحشاش، فرج 
اللــه حايك، جان تابت، فادي محفوظ، كارين 
طعمة، أدغــار قبوات، ادريان القلعاين، مينى 
مخلــوف، دينا أبو زور وفؤاد أدولف دبس. وتم 
تُعنّي عضو مجلس النقابة ميسم يونس سكاف 

مستشارة للجنة.
عىل أن ينشأ مرصد لدراسة القوانني املتعلقة 
بالشؤون اإلقتصادية وبكافحة الفساد، يضم 
إضافة إىل أعضاء اللجنة الخرباء اإلقتصاديني 
ألبري كوســتانيان، الربوفسور توفيق كسبار، 
الدكتور مصباح املجذوب والسيد حسن مغنية 
متهيــداً لتفعيل اإلتفاقيــة املوقعة مع نقابة 

خرباء املحاسبة.

املودعين حقوق  حماية  لجنة  بتأليف  قــراراً  أصدر  كسبار 

الشيوعي  الســيايس للحزب  املكتب  علق 
اللبنــاين عــىل مرشوع قانــون الكابيتال 
كونرتول، داعيا اىل »النزول اىل الشــارع«. 
وقــال يف بيان: »يســتعد املجلس النيايب 
حاليــاً إلقرار قانــون الكابيتال كونرتول – 
الــذي كان من املفرتض اقــراره بالرسعة 
القصــوى منــذ بدء انتفاضــة 17 ترشين 
عام 2019 – وأن تســبقه، أو ترتافق معه، 
مجموعة من اإلجراءات املتعلقة باســرتداد 
األمــوال املهّربة إىل الخــارج – بحيث كان 
أهدافه يف حامية  املتعمــد  التأخــري  لهذا 
مصالح التحالف الســلطوي – املايل عرب ما 
جــرى من تهريب للعمــالت األجنبية تقدر 
بـــ 25 مليار دوالر إىل الخــارج، بتواطؤ 
متنّفذين  ســــياسيني  بني  ما  مكشــوف، 
ومرصفيــني وكبار املســاهمني وحفنة من 
رجــال املال واألعــامل واالحتكارات، ومن 
نهــب ملدخــرات صغار املودعــني والعامل 
التقاعد  واألجراء واملنتسبني إىل صــناديق 
والتأمينــات العامة وشـــــبه العامة، ال 
سيام الصندوق الوطني للضامن االجتامعي 

الحرة. املهن  وصناديق 
واعتــرب الحزب أن »مشــــروع القانون 
يجب أن يكون جزءاً من خــــطة متكاملة 

تتحــّدد فيها املعالجات املاكرو – اقتصادية 
واملاليــة والرضيبيــة واملرصفية والنقدية 
وسياســات إعــادة التوزيع التــي تحمي 
مصالــح الفئــات االجتامعيــة الفقــرية 

واملتوسطة.
واشــار البيان اىل إن الحزب الشــيوعي 
الحاكمة  القــوى  إذ يحــــّمل  اللبنــاين، 
بأطيافهــا كافة، مســؤولية هذه الجرائم 
املاليــة بعــدم حاميــة مدخــرات العامل 
واملوظفــني عرب التأخــري املتعمد يف إقرار 
مــرشوع القانون، يحّذر مــن إمعان هذه 
القوى يف االستمرار بارتكاب جرامئها عرب 

تطرحه. ما 
وختــم: » يف ظــل األوضــاع الكارثية 
التي طرأت عــىل العامل واألجراء والطبقة 
الوســطى ورشائح اجتامعية واســعة من 
الشــعب اللبنــــاين الذي يعــاين اإلفقار 
أمام  فال خــــيار  والهــــجرة.  والبطالة 
كل هذه القوى االجتــــامعية املســحوقة 
إاّل العمــل لتوحيــد صفــــوفها وتصعيد 
الــــشارع ويف  إىل  والنزول  مواجهتهــا 
كل املناطق، وقيام أوســع تنســيق نقايب 
واجتامعــي يف ما بينها دفاعاً عن حقوقها 

املرشوعة«.

الشــــــيوعي : التأخير في إقرار مشــــــروع »الكابيتال كنترول«
ُمتعّمــــــد... وعلى الفئات املســــــحوقة النزول الى الشــــــارع

اعترب مســؤول منطقــة البقاع يف حزب 
الله الدكتور حســني النمر أن »أمهات شهداء 
املقاومــة ميثلون أمنوذجــا ممتدا من صرب 
وثبات ومواقف وتقوى الســيدة زينب، وكل 
املجاهدين عندمــا يحتاجون إىل الله يلوذون 

بأمهات الشهداء ألنهم األقرب إليه«.
وأكد خالل استـــــقباله ألمهات شهداء 
منطقة الجنوب يف مقام الســيدة خولة بنت 

اإلمام الحســني يف بعلبــك أن »حزب الله مع 
محور املقاومة، يعد العدة للمعركة الكربى ضد 

الكيان الغاصب من أجل استعادة فلسطني«.
وختم النــــمر »كل مــا نعانيه يف لبنان 
واملنطقة هو بســــبب هــذا الكيان املؤقت، 
وأمــريكا  تحارص وتخنق لبنان من أجل العدو 
الصهيوين، ولذلك نحن نوجه البوصلة نحوه 

دامئاً«. 

املـــقـــاومـــة  : ــوب  ــ ــن ــ ــج ــ ال ــداء  ــ ــهـ ــ ــات شـ ــ ــهـ ــ الـــنـــمـــر ألمـ
ــرى الســــتــــعــــادة فــلــســطــيــن ــ ــب ــ ــك ــ ــّد لـــلـــمـــعـــركـــة ال ــ ــع ــ ت

اعلــن اتحــاد بلديات جــرد القيطع يف 
بيان، أنــه »انطالقا من خطة الطوارئ التي 
وضعتهــا خلية األزمة يف إتحاد بلديات جرد 
القيطع ملواجهة وباء الكولريا، قامت الخلية 
 salar lnternational بالتعــاون مع منظمة
الســويدية بإجراء فحــوص مخربية لـ 37 
نقطة ملياه الشفة يعتمد عليها أهايل الجرد. 
وبعد أن جاءت النتائج عىل الشكل املبني أدناه 
يف الرســم البياين املرفق بخريطة للنقاط 
التي أخذت منها العينات، تبني أن 24 برئا غري 
مطابق )تلوث رصف صحي( تم تحديده عىل 
الخريطــة باللون األحمر، 8 ٱبار غري مطابق 

) تلــوث بكتريي طبيعي( تــم تحديده عىل 
الخريطــة باللون األصفر و 5 ٱبار )مطابق( 

تم تحديده عىل الخريطة باللون األزرق«.
ونبــه االتحاد »اهــــلنا يف الجرد بعدم 
اســتعامل املياه من النقاط الحمر، وسنعمل 
يف األيــام املقبلــة بالتعاون مــع املنظمة 
والبلدات والقرى عىل االســــتعانة بخرباء 
لوضع حلول وبدائل وطرق صحية وســليمة 
لتجنــب حــدوث أي إصابة ال ســمح الله. 
ولالطــــالع عىل النتائــج يرجى مراجعة 
البلدية واملختار يف القرى التي ال يوجد فيها 

بلدية«. 

ــي ــ ــّح ــصــ ــ ال بـــــالـــــصـــــرف  ُمــــــلــــــّوثــــــاً  بــــــئــــــراً   24
الــقــيــطــع« ــرد  ــ ــي »جـ ــة فـ الــطــبــيــعــّي ــا  ــيــري ــاكــت ــب ــال ب و8 
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غنوة الصايغ

تحت عنوان » اتجاهات عرصية يف التعليم تســتمر يف عام 
2022 وما بعد«، نرش الكاتب »إريك ديباتاز« مقالته التي تحدث 
فيهــا عن االتجاهات العرصية للتعليــم خصوصا بعد جائحة 

كورونا. 
 إذ رأى أن املجتمع والعامل املهني يســتمر يف التطور والتغري 
مــع منو التكنولوجيا وبداية الثورة الصناعية الرابعة مام يؤثر 
بشــكل مبارش يف التعليم، وأدى بدوره إىل عدد من االتجاهات 
املتناميــة يف عامل التعليم. ليك يتمكــن املعلمون من إرشاك 
طالبهم بشــكل صحيح، يجــب أن يبقوا عىل اطالع دائم بهذه 
التغريات األخرية والعوامل الرئيســية التي تؤثر يف التعلم يف 
الفصل الدرايس. ميكن أن يساعدهم فهمهم لهذه االتجاهات يف 
إنشــاء بيئات تعليمية أكرث فعالية. بينام يعد املعلمون أنفسهم 
الكتســاب هذه املهارات التعليمية األخرية، إليكم أهم خمســة 

اتجاهات يجب أن يتعرفوا اليها:
1ـ االتجاهات التكنولوجية يف التعليم والتعلم

إن انفجــار التكنولوجيا عىل مدى العقدين املاضيني مل يرتك 
قطاع التعليم وراءه. لقد غريت أجهزة الكمبيوتر واإلنرتنت كيف 
ميكــن للطالب ليس فقط الوصــول إىل املعلومات ولكن حتى 
الصفوف بأنفســهم. بحلول خريف عام 2017، كان هناك أكرث 
من 6.5 مليون طالب مســجلني يف برامج واختصاصات للتعلم 

عن بعد.
يعني منو القدرات التكنولوجية وجود مجموعة متنوعة من 
وســائل اإلعالم وأدوات دعم التعلم ملساعدة الطالب عىل تلقي 

تعليم عايل الجودة عرب اإلنرتنت.
يقــدم هــذا االتجاه عدًدا مــن الفوائد والعيــوب للمعلمني 
واملؤسســات الذين يرغبون يف االســتمرار يف تزويد طالبهم 
بالتعليم الصــارم الذي يحتاجونه لالزدهار. التكنولوجيا، عىل 
ســبيل املثال، قد ال تشجع الطالب عىل تعلم املهارات اللينة. قد 
ال تكون لديهم الفرص املضمونة للتفاعل مع زمالئهم الطالب، 
بالطريقــة التي قــد يحصلون عليها يف الفصول الدراســية 
التقليدية. عىل سبيل املثال، لن تحدث فرص القيادة يف املشاريع 

الجامعية بشكل عضوي كام كانت يف السابق.
قــد تجرب املنصة عرب اإلنرتنت املعلمــني عىل تغيري طريقة 
التدريس. قد يجدون صعوبة يف تغيري الطريقة التي يتعاملون 
بهــا مع خطط الدروس لضامن بقاء الطالب مشــاركني حتى 

عندما ال يتمكنون من رؤية املعلم شخصًيا.
لحســن الحظ، فإن ظهور الفصول الدراســية عرب اإلنرتنت 
والتعليــم املشــبع بالتكنولوجيا يوفر أيًضــا ثروة من الفرص 
للمدربني ومؤسســاتهم. يالحظ العديد من املعلمني عىل الفور 
املرونة األكــرب التي ميكنهم تقدميها يف جدول التعلم الخاص 

بهم. قد توفر املنصات فرًصا للطالب ملشاهدة املحارضات الحية 
أو النسخ املسجلة الحًقا. 

قــد تعزز طبيعة هذه الــدورات التدريبية عرب اإلنرتنت أيًضا 
قــدرة املعلمني عىل توفري أماكن إقامــة ألمناط مختلفة من 
التعلم. قد يتلقى الطــالب املتقدمون موارد تعليمية وتحديات 
إضافية لتشــجيعهم عىل التعمق يف املادة دون مقاطعة تدفق 

بقية الفصل.
ميكن ألنظمة إدارة التعلم أيًضا أن تســهل عىل املعلمني تتبع 
كيفية تقدم طالبهم خالل الدورة التدريبية. ميكنهم رؤية كيف 
انخــرط طالبهم يف دروس البث والتســجيل، وبالتايل، لديهم 
نظام تتبع أكرث كفاءة يســمح لهــم بتوفري تدريب يف الوقت 

املناسب حسب الحاجة.
1ـ التدريب عىل املهارات الشخصية: اتجاه رئييس يف التعليم 

العايل
وفًقا لتقرير مســتقبل الوظائف، تتضمن بعض أهم املهارات 
يف مكان العمل التفكري النقدي وحل املشــكالت وإدارة األفراد 
واإلبــداع. يريد أصحاب العمل رؤية املهنيني الناشــئني الذين 
يفهمون كيفية اتخاذ القرارات الصعبة وإبراز قدراتهم القيادية.
يف محاولة إلعداد الطالب لوظائفهم املســتقبلية، يجب أن 
تحصل املدارس عىل التدريب املناســب ملســاعدة الطالب عىل 
التنشــئة والنمو يف مجاالت املهارات هذه. ومع ذلك، كام متت 
مناقشته بالفعل، فإن االتجاه املتزامن نحو التعلم عرب اإلنرتنت 
يجعل هذا تحديًا للعديد من املعلمني. سيحتاج هؤالء املعلمون إىل 
إيجاد طريقة ملوازنة وقت الشاشة الذي يقضيه الفصل الدرايس 
مع أهمية تشــجيع الطالب عىل العمل مًعا وجًها لوجه لتعزيز 
تنمية املهارات اللينة. ومع ذلك، ســتجد املؤسسات التي تكشف 
عن صيغ الجودة لتشــجيع تطوير هذه املهارات، أن هذا االتجاه 
يوفر لها عدًدا من الفرص للنمو. عىل وجه التحديد، ستجد هذه 
املؤسســات نفسها تتمتع مبيزة تنافسية داخل التعليم العايل. 
سيكون طالبهم أكرث قابلية للتوظيف، مام سيؤدي إىل تحسني 
معدالت نجاح الخريجني، وإنشــاء دائــرة حميدة حيث يبحث 

طالب املستقبل عن املدارس ذات معدالت نجاح مرتفعة. 
3ـ اتجاه التعلم مدى الحياة

كل ثورة صناعية حصلت، اســتطاعت أن تغري طبيعة العمل 
والوظائــف بطرق مذهلة. قد تؤثر الثــورة الصناعية الرابعة 
الحاليــة يف نســبة ال تُصدق من 50 يف املائــة من الوظائف 
حيــث يؤدي التقدم التكنولوجي الهائل إىل تغيريات يف كيفية 
أداء الناس لوظائفهم. ســيحتاج املحرتفون اىل االطالع بشكل 
دائم عىل التطور الحاصل ليك يتمكنوا من تحســني مهاراتهم 
لتتــامىش مع العرص. ال ميكنهــم أن يفرتضوا أن التعليم الذي 
حصلوا عليه يف النصف األول من حياتهم املهنية ســيكون كل 
مــا يحتاجون اليه لبقية حياتهــم العملية. بدالً من ذلك، وهذا 

يتطلب من املؤسسات أن تخلق 
عقليــة التطوير الــذايت لدى 
هيئة  أعضاء  وكذلــك  طالبها 
التدريــس واملوظفــني، يجب 
أن تــرتك الفصول الدراســية 
فرًصــا لتدريس مهارات التعلم 
الذايت حتى يتمكن الطالب من 
مواصلة التعلم واملشــاركة يف 

املجاالت التي يختارونها.
ومــع ذلك، فإن املدارس التي 
تتعلم كيفية إتقان هذه املهارات 
لديها فرصة للبقاء عىل اتصال 
حياتهم  طــوال  خريجيها  مع 
دورات  تقديم  ميكنهم  املهنية. 
تعليمية مســتمرة من شأنها 

أن تحافظ عىل مشــاركة طالبهم السابقني يف التطور الجديد 
يف مجاالتهم، والتأكد من أنهم يواصلون العودة إىل املدرســة 

للحصول عىل الدعم والتعليم الذي يحتاجون إليه.
4ـ تسهيل التعلم بدالً من التدريس والتلقني

منــو التكنولوجيا قد غــري أيًضا كيفية ارتبــاط املعلمني 
بطالبهم وفصولهم الدراسية. فمع وجود ثروة من املعلومات 
يف متناول أيديهم، ميتلك الطالب اليوم األدوات التي يحتاجون 
إليها للكشــف عن قــدر هائل من الحقائق واملعرفة بشــكل 
مســتقل.  وأصبح دور املعلم دور تيســريي أكرث منه تلقيني. 
تطورت وظيفتهم ببطء إىل أن اصبحوا يساعدون الطالب عىل 
فهم كيفية التعلم، وحب التعلم، وكيفية الكشف عن املعلومات 
التــي يجدونها وفهمها. ميكن أن ميثــل هذا بعض التحديات 
للمعلمــني، الذين يجب أن يعملوا عىل مهاراتهم الشــخصية 
يف القيادة وحل املشــكالت. يجب أن يتعلمــوا كيفية تعزيز 
املحادثــات وخلق بيئة تقدر العمل الجامعي. ســيكون أفضل 
املعلمني هم أولئك الذين ميكنهم مســاعدة الطالب عىل تويل 
مســؤولية تعلمهم. سيجد املعلمون الذين يرغبون يف الرتكيز 
أكرث عىل تطوير الطالب بدالً من مجرد توصيل املعرفة أن هذا 

النموذج الجديد مجٍد جدا.
5ـ اتجاه الطالب: تناقص فرتات االنتباه

مع تزايد انتشــار التكنولوجيا، تغريت فــرتات الرتكيز لدى 
الطالب. أجرت Microsoft  دراســة حول فرتات الرتكيز بشكل 
عــام بني عام 2000، والــذي كان فجر ثورة األجهزة املحمولة، 
والعــام 2015. ووجدوا أن مدى االنتباه انخفض مبقدار 4 ثواٍن 
بشكل ال يصدق - من 12 ثانية إىل 8. كان هذا اانخفاضاً  كبرياً. 
يتم إلقاء اللوم عىل طبيعة التكنولوجيا والتحفيز املستمر الذي 

تقدمه للمشاهدين.

ميكن أيًضا اســتخدام التغيــريات يف مدى االنتباه كطريقة 
ممتازة للتمييز بني األجيال املختلفة. جيل األلفية.  عىل ســبيل 
املثال، الذين نشأوا إىل حد كبري مع هذه التكنولوجيا يف متناول 
أيديهــم، لديهم خصائص مميزة من الجيل X وBoomers الذين 

جاؤوا قبلهم.
أفــاد جيل األلفية أنه عندمــا يكون املحتوى جذابًا جدا، فإن 
لديهم القدرة عىل االنتباه لفرتات أطول من األجيال الســابقة. 
ولكن، عندمــا ال ينجذبون اىل املحتوى ال ميكنهم الرتكيز عىل 

عكس األجيال السابقة. 
لجــذب انتباه جيل األلفية، يجب أن يكون املحتوى املقدم لهم 
مؤلف من صور، وحوار ممتازين إىل جانب قصة شيقة تجذب 
انتباههم. تهتم هذه املجموعة األصغر ســًنا بالرسد والطبيعة 
املرئيــة للمحتوى الذي يثري اهتاممهم أكرث من الفئات العمرية 
األخرى. هذا التغيــري يف اتجاهات االنتباه له أيًضا تأثري هائل 
يف كيفية قيام املدرســني بتعديل فصولهم الدراسية والحفاظ 
عــىل تفاعل الطالب مع املواد. يحتاج املعلمون إىل إيجاد طرق 
لتصميــم الفصول التــي تجذب انتباه طالبهــم، وكثري منهم 
سينضمون إىل جيل األلفية هذا، وتكييف طريقة تقديم الدورة 
التدريبية ووتريتها. سيحتاج تصميم الدورة التدريبية الخاصة 

بهم إىل تذكر أهمية الرسد القوي واملرئيات.
ومع ذلك، عندما يكون لدى الطالب مادة مرئية وجذابة للغاية 
أمامهم، فإن لديهم إمكانات ممتازة لالنتباه. يريد هؤالء الطالب 
املعــارصون أن يتم تحديهم. فاملعلمون يدركون كيفية التعامل 
مع هؤالء الطالب، ميكنهم تقديم فرص مجزية لتنمية الفصل 

الدرايس.
كانت هذه بعض التغيريات واالتجاهات املستحدثة التي طرأت 
عىل التعليم يف عرص التكنولوجيا واالنرتنت والهواتف الذكية. 

ال بد من التامس اتجاهات جديدة كلام ازداد التطور.  

الـــتـــعـــلـــيـــم فــــــــي  عــــــصــــــريّــــــة  إتـــــــجـــــــاهـــــــات   : دراســـــــــــــــة 

يتســبب الطقــس البارد  بتشــنج 
األوعيــة الدموية، مــا يقلل من تدفق 
الدم، وهذا بدوره يســبب برودة اليدين 
والقدمــني، وهو ما ميكــن مكافحته 

بارتداء القفازات والجوارب وغريها.
لكن الدكتورة ســارة بروير، أوضحت 
أن برودة اليدين والقدمني ميكن أن تكون 
مرتبطة بعدد من املشاكل الصحية املؤملة 
الشــائعة، مبا يف ذلك تورم األصابع، 
والــدوايل، ومتالزمة رينــود. وقالت: 
»ترتبط كل هذه املشاكل بضعف الدورة 
الدمويــة، والتي ميكن تحســينها من 
خالل تغيريات بسيطة ميكن تحقيقها 

يف منط العيش«.
الدموية،  الــدورة  ضعف  وملكافحة 

أوصت بروير مبا ييل:
- إبقــاء اليدين والقدمــني والرأس 

دافئني وجافني قدر اإلمكان.
- تجنب املالبس الضيقة واملقيدة.

- التخلص من الوزن الزائد.
- مامرســة الرياضة ملدة 30 دقيقة 

عىل األقل يوميا.
- االســتمرار يف الحركــة وتجنب 

الهمود لفرتات طويلة.
وإذا كنت تعاين مــن تورم األصابع 
أو متالزمة رينود، فإن الدكتورة بروير 
تــويص بتجنب التغــريات املفاجئة أو 

الشديدة يف درجات الحرارة.
وميكن أن يــؤدي الطعام أيضا دورا 
مهام يف معالجة ضعف الدورة الدموية. 
وهنا أوضحت بروير أنه ميكن تحسني 
النظــام الغذايئ الصحي واملتوازن الذي 
يحتوي عىل ما ال يقل عن خمس حصص 
من الفاكهــة والخرضاوات يوميا وعن 
طريق إضافة حصتــني عىل األقل من 
األسامك الزيتية كل أسبوع: »األسامك 
الزيتيــة الغنية بأوميغا 3 لها تأثري يف 
سيولة الدم التي ميكن أن تحسن الدورة 

الدموية يف اليدين والقدمني«.
التغذية إميا  وكشــفت اختصاصية 
روس مــن A.Vogel أن هناك مجموعة 
من »األطعمة الفائقة« ذات الخصائص 
املعززة للدورة الدمويــة املثبتة علميا: 
»بعــض األطعمــة أفضل مــن غريها 
للحفاظ عىل تدفــق دم صحي. التوت 
األسود والفلفل الحار واألسامك الغنّية 

بزيوت أوميغا 3، مثل السلمون والرنجة 
والثــوم، وهــو مميع طبيعــي للدم، 
اليقطني  وبذور  والربتقــال  والزنجبيل 
واملكرسات والبطيخ. جميعها تســاعد 

عىل تحسني الدورة الدموية«.
كام أشــارت الدكتورة بروير إىل أن 
املكمالت الغذائية قد تساعد يف تحسني 
الدورة الدمويــة العامة إذا كنت تعاين 
من التدفق املقيد للدم، خاصة يف فصل 

الشتاء.
وميكن لــربودة اليدين والقدمني أن 
تكون أيضا أحد أعراض أمراض الرشايني 
الطرفية، والتي تقلل من تدفق الدم إىل 
أطراف الجســم بسبب تصلب الرشايني 
وتكرّسها. وميكن أن تؤدي هذه الحالة 
الطويلــة األمد إىل حدوث تقلصات يف 
عضالت ربلة الساق تُعرف باسم العرج 
املتقطع وتقرحات الساق، ويف الحاالت 

القصوى، البرت.
»مرض  برويــر:  الدكتورة  وقالــت 
الرشايني املحيطية يصبح أكرث شــيوعا 
مــع التقدم يف العمــر. ويتم ترسيعه 
بالتدخــني، يف حــني أن مســتويات 
الكوليسرتول املرتفعة يف الدم، وارتفاع 
ضغط الدم، ومرض السكري، الذي ال يتم 
التحكم فيه بشــكل جيد، تزيد جميعها 
أيضــا من خطــر اإلصابــة بأمراض 

الرشايني الطرفية«.
»للمساعدة عىل منع هذه  وأضافت: 
الحالة املزمنــة - أو تخفيف األعراض 
- مــن املهم التوقف عن التدخني واتباع 
نظام غذايئ صحــي قليل امللح / قليل 
الدســم / غني باأللياف والحفاظ عىل 
وزن صحــي«. وميكــن أن تزيد املواد 
الكيميائيــة املوجودة يف الزعرور، من 
قــوة وكفاءة عمل ضخ القلب، ونتيجة 
لذلك، قد يســاعد يف تخفيف مشــاكل 
الدورة الدموية، مبا يف ذلك تلك املرتبطة 

بأمراض الرشايني الطرفية.
وأوضحــت برويــر: »باإلضافة إىل 
إبطاء تراكــم اللويحات التي تســبب 
أمراض الرشايــني املحيطية، بل ورمبا 
عكس ذلك، ميكن ملســتخلص الزعرور 
أيضا توسيع الرشايني وإرخاء األوعية 
الدموية، ما يسمح للدم باملرور بحرية 

إىل اليدين والقدمني«. 

ــن« ــ ــيـ ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ »بـــــــــــــــرودة الـــــيـــــديـــــن والـ
! ــا  ــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ إهـ ــب  ــ ــجـ ــ يـ ال  أعــــــــــــــراض 

يعرف النــاس الكثري عن أعراض 
عندما  القلق  فينتابهــم  الرسطان، 
يرصــدون أحدهــا، لكنهــم قد ال 
يكرتثون ألمر يحصــل خالل فرتة 
الليــل، يف حني أنه قد يكون مؤرشا 

عىل اإلصابة باملرض الخبيث.
ويوضح خرباء الصحة أن التعرق 
ليــال من بــني العالمــات التي قد 
تشــري إىل اإلصابة بعدد من أمراض 
تشــخيصا  تتطلب  التي  الرسطان، 
مبكــرا من أجل تعزيز أمل الشــفاء 
للعالج. وتشمل قامئة  واالستجابة 
تلك الرسطانات كال من رسطان الدم 
ورسطان الكبــد ورسطان العظام، 
وما يعرف يف الطب بورم املتوسطة 

الخبيث و«الورم الرسطاوي«.
ومن املعروف أن جســم اإلنسان 
يلجأ إىل التعرق من أجل تربيد نفسه، 
وبالتايل، فإن تلك اإلفرازات قد تكون 

مبثابة مؤرش عىل وجود مرض لدى اإلنســان، بحسب 
صحيفة »الصن« الربيطانية.

وال يعرف الباحثون يف الطب حاليا ما الذي يجعل بعض 
أنواع الرسطان تحديدا تؤدي إىل حدوث تعرق خالل فرتة 
الليل، لكن رمبا يكون األمر ناجام عن محاولة الجســم 
مكافحة الورم. ومن املحتمل أيضا، حســب الخرباء، أن 
يكون التعــرق ناجام عن حصول تغريات هرمونية لدى 

اإلنســان من جراء اإلصابة باملرض الخبيث. لكن التعرق 
يف الليل أو حتى خالل النهار، ليس من أعراض الرسطان 
بالــرضورة، بل قد ينبــه إىل اضطرابات صحية أخرى 

كثرية، وبعضها ليس خطرا.
ويوضح املوقع اإللكرتوين لخدمة الصحة العمومية 
يف بريطانيا، أنه من الطبيعي أن يتعرق اإلنســان ليال، 
يف حال كان ذلك بســبب حرارة غرفة النوم أو طبيعة 
املالبس التي جرى ارتداؤها »لكن األمر يختلف يف حال 

حــدث التعرق، رغم النوم يف غرفة 
ذات حــرارة عادية أو حتى باردة«. 
ويشــري املوقــع إىل أن التعرق قد 
يكون ناجام عن أخذ بعض األدوية 
مثــل مضادات االكتئــاب، إضافة 
إىل انقطــاع دم الحيــض والقلق 
وانخفاض ســكر الــدم أو تعاطي 

املخدرات ورشب الكحول.

{ أعراض التعرق اللييل {

العرض الرئيس يف التعرق اللييل 
هو كام اســــمه تعرق مســتمر 
ومتكرر يف الليل، لكن يف حال كان 
هذا التعــرق ناتج من حالة مرضية 
وليــس مــن ارتفاع درجــة حرارة 
الغرفة، فإن األعراض اآلتية ستظهر 

أيًضا:
- ارتفاع درجة حرارة الجسم.

- فقدان الوزن دون مربر.
- أمل موضعي يف أحد أجزاء االجسم.

- السعال.
- زيادة رضبات القلب.

- احمرار الجلد، وخاصًة جلد األذنني والخدين.
- القشعريرة.

- اضطرابات يف الجهاز الهضمي، مثل: اإلســهال أو 
اإلمساك، إضافًة آلالم يف البطن. 

ــه الــــــــى إصــــــابــــــة ُمـــحـــتـــمـــلـــة بــــالــــســــرطــــان ! ــ ــّب ــ ــن ــ ــة« ت ــ ــّي ــ ــل ــ ــي ــ »عــــــامــــــة ل

ميكــن أن تكون نباتات القنب هي الالعب املفقود يف 
كفاح اإلنســان ضد تغريُّ املنــاخ، حيث ميكن للقنب أن 
ميتص ثاين أوكسيد الكربون من الهواء أكرث من ضعف 

امتصاص األشجار له.
وأظهر العديد من الدراســات أن القنب يلتقط ما يصل 
إىل 16 طناً من غازات االحتباس الحراري ســنوياً، بينام 
متتص األشــجار حواىل ســتة أطنــان. ويصبح ثاين 
أوكســيد الكربون أيضاً مغلفاً بشكل دائم بألياف القنب 
املستخدمة يف مجموعة من املنتجات - من املنسوجات 

إىل األدوية وقطع غيار السيارات.
 ووجــد Hudson Carbon، وهــو مركــز أبحاث يف 
نيويورك يدرس تخزين الكربون، أن فداناً واحداً مزروعاً 
بنبــات القنب ميكنه تخزين مــا يصل إىل ثالثة أطنان 
من الكربون، وإزالة أكرث من ســبعة أطنان من الغالف 
الجوي. وبينام متّثل الواليات املتحدة خمســة يف املئة 
فقط من ســكان العامل، فإن هذه األمة مسؤولة عن 28 

يف املئة من انبعاثات الكربون يف العامل.
 Hudson Carbon وقال بن دوبسون، مؤسس ورئيس
يف هدسون، لـ Lancaster Farming: »بشكل تقريبي، 
إذا قامــت الواليات املتحدة بــزرع 50 مليون فدان من 
القنب، فســنحجز بضع مئات مــن ماليني األطنان من 

الكربون سنوياً عىل تلك املساحة«.
ويعــرف القنب، أو القنــب الصناعي، بأنه مجموعة 
متنوعة من نبات القنب الزراعي )ساتيفا( ولكنه يحتوي 
عىل مستويات ناقصة من مركب رباعي هيدروكانابينول 
)THC( مقارنــة باملاريجوانا، وهــو نوع آخر. ويعترب 
النبات »مطهراً للطبيعة‹‹، حيث يســحب الســموم من 
الهواء ويحبسها بشكل دائم داخل أليافه، وفقاً لتقارير 
Pebble Mag. كــام أنه ميتص الكربون من الهواء أثناء 

منوه، مام يجعله محصوال سالباً للكربون.

وفيــام تحتاج محاصيل أخرى مثل القطن إىل 1500 
غالــون عىل األقل من املاء لكل باوند يتم إنتاجه، يتطلب 
القنــب أقل من نصف هــذه الكمية من املاء ولكنه ينتج 
أكرث من 200 يف املئة من األلياف عىل األرض نفســها، 
وفقاً لريبيكا شامان، املديرة اإلدارية لـ«تحالف القنب« 

الربيطاين.
كام أن القنب أيضاً نبات رسيع النمو بشكل ال يصدق، 
ويستغرق أربعة أشهر فقط للوصول إىل مرحلة النضج. 
وأصبح النبات مصدراً مهامً للبالســتيك الحيوي والبناء 

والوقود الحيوي.
وإىل جانــب تنقية الهــواء من غــازات االحتباس 

الحراري، متتص نباتات القنب املعادن الثقيلة املســببة 
للرسطان مثل الرصاص والزئبق والكادميوم من الرتبة، 

وهو مناسب للمحاصيل املستخدمة يف الغذاء.
 وأجرى الباحثون يف والية بنسلفانيا »تحليالً تلوياً« 
للدراســات الســابقة لفحص قدرة نبــات القنب عىل 
امتصــاص املعادن الثقيلة. وأفادوا أن بعض ســالالت 
القنب قد تم تربيتها خصيصاً من أجل »املعالجة النباتية« 

- زراعة النباتات إلزالة امللّوثات من الرتبة.
لكن هذا يخاطر بترسّب املعادن الثقيلة إىل محاصيل 
القنب التي يتم حصادها وتدخينها الحقاً من ِقَبل البرش، 
ما قد يتسبب يف اإلصابة بالرسطان ومشاكل عصبية. 

ــة جــــديــــدة.. الــقــنــب ُمــنــقــذ الـــبـــشـــريّـــة مـــن كـــارثـــة مــنــاخــّيــة كــبــيــرة ! ــوم ــل ــع م
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أصدر مرصف لبنــان تعميامً جديداً  قىض 
بتمديد العمل بالتعميم 161 حتى نهاية شهر 

كانون األول 2022.
و التعميم 161 يتيــح ملرصف لبنان تزويد 
النقدي عىل  األمــريك  بالــدوالر  املصارف 
أساس سعر الرصف املعلن، بشكل يومي، للرة 
اللبنانية تجاه الدوالر، حسب عمليات التداول 
املنفذة عــىل املنصة اإللكرتونيــة لعمليات 
الرصافــة Sayrafa يف اليوم الســابق، وذلك 
ضمــن املبلغ املتبقي من الســقف املحّدد لكل 

مرصف للشهر الجاري.
ويفرض التعميم 161 عىل املصارف أن تقوم 
 )Banknotes( بدفع كامل املبالغ أوراقاً نقدية
بالدوالر األمريك لعمالئها بالسعر املشار إليه 
عىل منصة صرفة، بدالً من تسديد املبالغ التي 
تعود لهم باللرة اللبنانية، والناتجة عن إجراء 
سحوبات أو عمليات نقداً من الحسابات أو من 
املستحقات العائدة لهم، وفقاً للحدود املعتمدة 

لتنفيذ العمليات لدى املرصف املعني.

كــام اصدر مرصف لبنــان بيانا جاء فيه: 
بلغ عدد العمالء الذين اســتفادوا من مفاعيل 
التعميم االســايس رقم 158 تاريخ 8 حزيران 
2021 ما مجموعه 172128 عميال حتى نهاية 
شهر اب 2022 وقد بلغ املبلغ االجاميل املدفوع 
لهؤالء العمالء ما يــوازي 1,168,412,757 
دوالرا امركيــا منهــا 584,379,021 دوالر 
امريك دفعت نقدا مناصفة بني مرصف لبنان 

واملصارف.
مــن ناحية اخرى ســددت املصارف كامل 
الودائع ل74,362 حسابا خاصا متفرغا حتى 
نهايــة شــهر اب 2022 وما زال ما مجموعه 
97766 عميــال يســتفيدون من مفاعيل هذا 
التعميم قشــهر ايلول 2022 وقد توزعت تلك 
و%6,7  93,3%للمقيمني  بنســبة  الحسابات 
لغر املقيمــني كام توزعت بنســبة %55,4 

للذكور و44,6 لالناث.
هذا الرقم قد يتبدل مســتقبال يف حال قرر 

عمالء جدد االستفادة من هذا التعميم. 

تمديد التعميم 161 حتى آخر كانون األول :
172128 عميالً استفادوا من التعميم 158 حتى نهاية آب
وقد بلغ املبلغ املدفوع مليار و168 مليوناً و412 ألف دوالر

طأمن وزير االتصاالت يف حكومة ترصيف 
االعامل جــوين القــرم اىل ان »الخدمة يف 
شــبكتي الخليوي تحســنت ووصلنا لتأمني 
التغطيــة مبعدل 95% عــىل كامل االرايض 
اللبنانية ولخفض عدد املحطات املتوقفة من 
300 محطة اىل 80 اما متوقفة بسبب مشاكل 

مع املالكني او الرسقات«.
واشــار القــرم يف حديث اذاعــي  اىل ان 
الوضع يف اوجرو صعب وقال »نحن ال يحق 
لنا رصف او تقــايض اي مبلغ وبالتايل الحل 
يكون بتحويل مبلغ 26 مليون اىل حســابات 
الوزارة من اجل تحويلها اىل اوجرو بطريقة 
قانونية«، مضيفا ان »مشــاكل القطاع اليوم 
هي عىل شبكة االنرتنت الن ال امكان لنا للقيام 

بعمليات الصيانة واالستثامر.«
ولفــت اىل ان خدمــة الزبائن لدى رشكتي 
الخليوي تعمل بصورة مستمرة خصوصا اننا 
تعاونــا يف »تاتش« مع عــدد من الجامعات 
للمســاعدة يف هذا االطــار، والعمل جار يف 

»ألفا«.
واشــار اىل ان »الرتقيات للتي حصلت اتت 
بناء عىل اقرتاحات مشرتكة مع ادارة رشكتي 
الخليــوي وبناء للحاجة املطلوبة«. وشــدد 
عــىل ان ال خالص للقطاع إالّ بتطبيق القانون 
إدارة للهيئة  2002/431 وتعيــني مجلــس 

الناظمة ولـ »ليبان تيليكوم.«
واكــد ان »ال خطــوط مفتوحة امنا هناك 
مســتوجبات عىل بعض االدارات العامة التي 
ال تدفــع فواتر. وبالنســبة لالرقام املميزة، 
وضعــت رشوطا عىل كل من اراد امتالك رقم 
مميز بالتقدم بطلب اىل الوزارة مبوجب هوية 
مع رشط عدم  بيعه قبل سنة او حيازته الكرث 

من رقم«. 
اما بالنســبة لنقل مباريات املونديال، فقال 
الوزيــر القرم ان »قرار نقــل املونديال تلزمه 
موافقة مجلس الوزراء ولكن يف ظل الوضع 
الحــايل طلبت ان يكون هناك موافقة خطية 
من رئاســة مجلس الــوزراء ووزارة املالية 
وديوان املحاسبة وهيئة الرشاء العام وهو ما 
مل يحصل وبالتايل انا لســت مستعداً ملخالفة 

القانون.«
ويف ما يتعلق بـ »ليبان بوســت«، قال ان 
تجديــد العقد مع الرشكة 8 مرات هو مجحف 
بحق الدولة الن الدولة كانت تتقاىض 5% من 
الربيد الداخيل فقط، الفتا اىل انه اطلق مزايدة 
لقطاع الربيد برشوط جديدة تقيض بحصول 
الدولة عىل 10% من كل مدخول الرشكة وليس 
فقــط من الربيد الداخيل وهذه نقطة انطالق 
ونتيجــة املزايدة ســتكون يف أواخر كانون 

الثاين.

القــــــرم : لدينــــــا صعوبــــــات فــــــي »اوجيــــــرو« تحديداً

أعلنت وزارة الطاقة واملياه يف بيان صدر عن 
مكتبها اإلعالمي، أن الســعر العادل لتعرفات 
املولدات الكهربائية الخاصة من شـهر ترشين 

الثاين هو التايل:
17.585 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

- للمشرتكني بالعدادات يف املدن أو التجمعات 
املكتظة أو عىل ارتفاع أقل من 700 مرت:  - قدرة 
5 أمبر: 125.000 ل.ل. + املقطوعية الشهرية 

x17.585  ل.ل. عن كل كيلواط  ساعة.
 + ل.ل.   245.000 أمبــر:   10 قــدرة   -
املقطوعية الشــهرية x 17.585 ل.ل. عن كل 

كيلواط ساعة.

19.343 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة .
- للمشرتكني بالعدادات يف القرى أو املناطق 
املتباعــدة أو عىل ارتفــاع اكرث من 700 مرت: 
- قــدرة 5 أمبــر : 125.000 ل.ل. )ثابت( + 
املقطوعية الشــهرية x 19.343 ل.ل. عن كل 

كيلوواط/ساعة.
- قدرة 10 أمبر : 245.000 ل.ل. )ثابت( + 
املقطوعية الشــهرية x 19.343 ل.ل. عن كل 

كيلوواط/ساعة.
* تضــــاف 120.000 ل.ل. عىل الشــطر 
الثابــت من تســعرة العدادات لــكل 5 أمبر 

إضايف.

ـّــــــدات الخاصـــــــة في تشــــــرين الثاني تسعيـــــــرة املول

جوزف فرح 

النيابية  اللجــان  تــدرس 
قانون  مــرشوع  املشــرتكة 
الكابيتــال كونرتول الذي كلن 
مــن املفــروض اقــراره منذ 
17ترشيــن االول 2019عندما 
ملدة  ابوابها  املصــارف  اقفلت 
17يومــا كانت كافية النتقال  
امــوال الودائــع اىل خــارج 
لبنان، وبانتظار اقرار املرشوع 
املزاجية يف  املصارف  مارست 
تطبيق ســحب الودائع لبعض 
املودعــني خــارج لبنان بينام 
تم التقييد عىل ســحب اموال 

الجامعيني يف الخارج .
املودعني  وأكــدت رابطــة 
عىل رفضهــا املطلق للقانون 

املطروح الــذي، وفق تعبرها، يــأيت خارج خطة 
متكاملــة للتعايف، ويتضّمــن ألغاما، منها رضب 
استقاللية القضاء، منع املودعني من حق التقايض 
املكفول بكافة مواثيق حقوق اإلنسان، إعطاء عفو 
عام للمصارف، رضب مبدأ فصل الســلطات، حامية 

املرصفيني عىل حساب الدولة والناس واملودعني.
كام تشــدد الرابطة عىل أن القانون ال يتناســب 
مع متطلبات حلحلة األزمة وصندوق النقد الدويل. 
ويف هــذا االطــار ان النواب يف اللجان املشــرتكة 
يحاولون تطبيــق هذا املرشوع عىل الرغم من الذي 
رضب ومن الذي ســحب خصوصا يف ظل استمرار 
املزاجية يف عمليات الســحب اضافة اىل البحث يف 
اللجنة التي ستشكل ملراقبة عنلية السحوبات واخرا 
موضوع املصارف التي وقعت ضحية الدولة اللبنانية 

فاقرضتها دون ان تسدد ديونها.
اما خبر املخاطر املرصفية محمد فحييل فيقول:

نحــن بحاجة إىل »قوانني« وليس »قانون واحد« 
إلنتظام العمل يف القطاع املايل اللبناين.

ما تلهينا به مكونات الطبقة السياسية اليوم تحت 
مظلة »قانون الكابيتال كنرتول« هو إلضافة الضباب 
والضبابية عىل ما يعاين منه لبنان اليوم. العناوين 
العريضة التي تتم مناقشتها خالل اللقاءات النيابية 

املتكررة للمناقشــة من أجل إنتاج قانون الكابيتال 
كنرتول هي:

1. تنظيم العالقة بني املودع واملرصف،
2. تنظيم دخول وخروج رأس املال من وإىل الداخل 

اللبناين.
3. وإبــراء ذمة املصارف من كل اإلرتكابات الغر 
القانونية التي مارستها املصارف وُفرِضت عليها منذ 

إنطالقة األزمة يف ترشين من سنة ال 2019.
من الخطأ ومن املستحيل الوصول إىل إنتاج قانون 
واحد يعالج هذه العناوين الثالثة؛ ولهذا الســبب لن 
يبرص النور هذا القانون وكل ما ينجز من خالل هذه 

اللقاءات هو لتحصيل مكاسب سياسية ليس إال!
وتســاءل فحييل : األهم اليوم، هل لبنان بحاجة 
إىل ترشيع عىل جميع هذه النقاط؟ الجواب املخترص 

هو »كال«!
لجهة تنظيم العالقة بني املودع واملرصف، إنه شأن 
السلطة النقدية والوصول لهذا الهدف يتطلب فقط 
إعادة العمل بوسائل الدفع املتاحة من خالل القطاع 
املــرصيف )بطاقات الدفع واإلئتامن، والشــيكات 
والتحاويل( والقوانني التي ترعى هذه العالقة وتؤمن 
البنية التحتية القانونية )قانون النقد والتســليف، 
وتعاميم مرصف لبنان ولجنة الرقابة عىل املصارف( 
لتقديــم هذه الخدمات موجودة ومتوافرة. إنه أيضاً 

املمر اإللزامي إلعادة الحياة إىل 
تكون  وبذلك  املرصيف  القطاع 
إنطالق عجلة ترميم الثقة بني 
رأسامل  توفر  املودع واملرصف 
يف ظل فقدان الثقة لن يجدي 

نفعاً!
املحور الثاين، تنظيم دخول 
املــال من وإىل  وخروج رأس 
الداخــل اللبنــاين، هو لزم ما 
مل يلــزم اليوم يف لبنان. الحد 
مــن خروج رأس املال اليوم قد 
يواجه بالحــد من دخوله من 
قبل الجهات الخارجية. خروج 
رؤوس األموال قبل وبعد إندالع 
األزمة االقتصادية واملالية يف 
ال 2019 كان يهدف إىل تهريب 
رؤوس األمــوال وكان يتوجب 
عــىل الســلطة السياســية 
الترصف برسعة للحد منه آنذاك. طلب مرصف لبنان 
من املصارف يف إحدى مواد التعميم األســايس رقم 
154 العودة إىل متــوز 2017 والطلب من عمالئها 
وحثهــم عىل إعادة بني 15% و 30% من ما أُخرج من 
أموال. يف تفاصيله يشــر هذا التعميم من السلطة 
النقديــة أن األزمة مل تنطلق يف ترشين 2019! أما 
اليوم حركة رؤوس األموال، ذهاباً وإياباً، يهدف إىل 
متويل أنشــطة إقتصادية تعود باملنفعة لإلقتصاد 

املنكوب ويجب عىل املرُشغ تسهيلها ومتكينها.
أما املحــور األخر، إبراء ذمــة املصارف من كل 
اإلرتكابات التي مارســتها املصارف وُفرِضت عليها 
منذ إنطالقة األزمة يف ترشين من ســنة ال 2019، 
فيجب الفصــل وبوضوح بني إبراء ذمة »املصارف« 
و »املــرصيف«. من املســتحيل الوصــول إىل ضخ 
رأسامل جديد ونظيف يف مؤسسات تعاين وتتخبط 
بكــم هائل من الدعــاوى القانونية ضدها. أخطاء 
املؤسسات املرصفية تُعالج من قبل لجنة الرقابة عىل 
املصارف، وإرتكابات املرصفيني الغر قانونية تعالج 
من خــالل القضاء املختص. وإذا كان لبنان بحاجة 
إىل قانون إلقرار ذلــك، فيجب أن يكون إحدى مواد 
قانون إعــادة هيكلة القطاع املرصيف وليس ضمن 

مواد قانون الكابيتال كنرتول.

مشــــــروع قانــــــون »الكابيتــــــال كونتــــــرول« بين الجهــــــل والتجاهل فــــــي تطبيقه
3 قضايــــــا شــــــائكة يُحــــــاول النــــــواب تفاديها وتمريرهــــــا »باللتي هي احســــــن«

خالل الجلسة

اميمة شمس الدين

يستمر العرض املرسحي اململ عىل خشبة مرسح 
مجلس النواب للمرة الســابعة عىل التوايل من اجل 
انتخــاب رئيس للجمهورية و ابطال العمل ممثلون 
فاشــلون يكررون املشاهد نفسها دون الوصول اىل 

نتيجة.
والنتيجة الوحيدة التــي وصلوا اليها هي الفراغ 
املميــت يف بلد منهــار اصالً يحتــاج اىل جرعة 
اوكســجني من اجل بث الروح فيه واعادة الحياة اىل 

مختلف انحائه ومفاصله.
يــأيت الفراغ الرئــايس والحكومي يف ظل ازمة 
اقتصادية ومالية ومعيشية غر مسبوقة ليزيد من 
تفاقم هذه االزمات ويكبد البلد املزيد من الخســائر 
والخارس االكرب هو املواطن اللبناين سيام موظفي 
القطاع العام الذيــن يتلقون رضبات اضافية تدمر 
قدرتهم الرشائية من خالل قرارات عشــوائية كرفع 

الدوالر الجمريك وسعر الرصف الرسمي.
من جهة اخرى نسأل ما هو وضع القطاع الخاص 
وما هي الخســائر املرتتبة عــن الفراغ عليه وعىل 
االقتصــاد اللبناين وعىل الدولة اللبنانية واملواطنني 
عن هذه االســئلة يجيب  الخبر االقتصادي الدكتور 
محمود جباعي يف حديــث للديار الذي قال: الفراغ 
الســيايس املتمثل يف الفراغ الرئايس وايضاً الفراغ 

الحكومي غر الكامل ألن الحكومة تحاول العمل قدر 
املســتطاع يؤدي اىل املزيد من اضاعة الوقت لوضع 
الحلول مشــراً اىل ان واقع االقتصاد اللبناين اصبح 
مختلفا عام كان عليه قبل 17 ترشين 2019 الفتاً اىل 
ان كميــة االقتصاد النقدي املوجودة يف البلد كبرة 
جــداً وهي التي تحرك االســواق وهذا ما يفرس بأن 
االقتصــاد ما زال يعمل فمعظم الهيئات االقتصادية 
والتجار واملؤسسات ما زالوا ميارسون اعاملهم من 

بيع ورشاء.
و اكد جباعــي ان هناك حركة تجارية اقتصادية 
بدافــع من االقتصاد النقــدي املبني عىل تحويالت 
املغرتبــني من الخارج التي تبلــغ قيمتها بني 6 و 7 

مليار دوالر و عىل ما تعطيه بعض االحزاب والجهات 
اللبنانية من رواتب بالدوالر وايضاً مبني عىل وجود 
التعاميــم 161 و 158 الذين يؤمنون الفريش دوالر 

للمودعني وللموظفني.
واذ اعترب ان هذه االمور تخلق حالة من االقتصاد 
املتحرك الذي يشهد بيع ورشاء بشكل طبيعي اكد ان 
هــذا ال يكفي فنحن بحاجة اىل دولة و اىل انتخاب 
رئيس جمهوريــة واىل وجود حكومة يكون لديها 
خطــة اقتصادية وخطة تعاف مــايل واقتصادي 
واضحة و تســتطيع ان تســتفيد من هذه الطفرة 
املوجودة يف االقتصاد النقدي يف القطاع الخاص يك 
تتمكن من توجيهه بشكل صحيح نحو االستثامرات 
الحقيقيــة مــن اجل اســتفادة القطاعني الخاص 
والعام. ورأى جباعي ان ابرز تداعيات الفراغ تنعكس 
عىل القطاع العام املرتهل والضعيف فاملوظف يدفع 
الثمن يف ظل انتاجية الدولة الضعيفة مشراً اىل ان 
الخسائر التي تتكبدها الحكومة اللبنانية ال تقل عن 
مئات ماليني الدوالرات شهرياً كايرادات نتيجة عدم 
العمل الحقيقي و عدم تفعيل االقتصاد الحقيقي من 

قبل القطاع العام
واذ اســتبعد جباعي يف حال طال الفراغ حصول 
انهيار كامل يف البلد الن القطاع الخاص ما زال يعمل 
رأى ان امام لبنان فرصة للخروج من االزمة يف حال 

انتخاب رئيس للجمهورية و تشكيل حكومة.

ما هي تداعيات الفراغ السياســــــي على االوضــــــاع النقدية واالقتصادية؟
جباعي لـ »الديار« : االقتصاد النقدي يُحّرك االســــــواق لكنه ُمؤثر سلبي بالقطاع العام

رغم الســوداوية التي تحيط بالواقع اإلقتصادي، 
نجــح لبنان يف اســتقطاب اهتامم املســتثمرين 
يف مختلــف القطاعات اإلنتاجية، إذ كشــف رئيس 
مجلس إدارة ومدير عام املؤسســة العامة لتشجيع 
االســتثامرات يف لبنان »ايدال« الدكتور مازن سويد 
يف حديث ملوقع Leb Economy عن انه »حالياً، هناك 
اهتامم كبر باالستثامر يف لبنان حيث هناك أربعة 
مصانــع أدوية قّدمت مشــاريعها إىل »ايدال« لنيل 
التحفيــزات املالية، حيث يقّيم مجلس ادارة »ايدال« 
هذه املشــاريع ويرفع توصية ملجلس الوزراء الذي 
بــدوره يجب أن يلتئم حتى يقــر حزمة التحفيزات 
الرضيبية«. وإذ كشــف عن ان »هذه اإلســتثامرات 
مبعظمها رشاكات بني عــرب ولبنانيني«، أعلن عن 
»إســتثامر ضخم يتمّثل مبصنع أدوية تبلغ كلفته 
حواىل 127 مليــون دوالر ويخلق 300 وظيفة يف 
منطقة زحلة، وهذا املصنع ان أبرص النور سيساهم 

يف خفض فاتورة االستراد من األدوية«.
كام أشار إىل »وجود مرشوعني آخرين يف الشامل 
والجنوب بقيمة 45 مليون دوالر واستثامرات أخرى 
مهمة يف قطاع الصناعــات الغذائية ويف القطاع 

الصناعي والزراعي والسياحي«.
ولفــت ســويد إىل انه »يف عــام 2022 تم رصد 
استثامرات يف ايدال بقيمة 250 مليون دوالر، علامً 
ان هنــاك الكثر من املســتثمرين الذين ال يلجؤون 
إىل »ايدال« لنيل حزمــة التحفيزات الرضيبية عىل 
رغم أهميتها، فاإلســتثامر يبقى فامئاً رغم الفراغ 
الحكومي و »ايدال« تستطيع منح إعفاءات رضيبية 

للمستثمرين الحقاً«.

وإعترب ســويد  أن »كلفــة الفرص الضائعة التي 
يتكبدهــا لبنان كبرة، ففي حــني يعاين لبنان من 
عــدم اإلســتقرار يف ظل فراغ رئــايس وحكومي 
ورصاع مفتوح وكم كبر من األسئلة حول السياسة 
الرضيبية املقبلة والسياسة النقدية وسياسة تثبيت 
سعر الرصف هناك إســتثامرات بقيمة 250 مليون 
دوالر، وبكل تأكيد لو كان هناك اســتقرار يف لبنان 

لكنا استطعنا مضاعفة هذا الرقم 20 مرة«.
ويف رد عىل ســؤال، أكد ســويد أن »هناك الكثر 
من املســتثمرين األجانب والعرب ال سيام القطريني 
الذين يسألون عن اإلستثامر يف لبنان، حيث تلمس 
»ايدال« اهتامم الكثر من املستثمرين العرب بفرص 
اإلســتثامر يف لبنان. وهــذا األمر ان دلَّ عىل يشء 
يــدل عىل ان ثقة العرب بالبلد أهم من ثقة صندوق 

النقد الدويل به«.
ولفت اىل أن » ترسيم الحدود البحرية شكّل مؤرش 
إيجــايب جداً، ولو كنا قادرين عىل اســتثامره لكنا 
جذبنا اســتثامرات كبرة لكن عدم اإلستقرار الذي 
شــهدته الســاحة الداخلية كان سلبياً وطغى عىل 

الوضع اإليجايب«.

ــة ــ االزم ــم  ــ رغ ــان  ــن ــب ل فـــي  دوالر  ــون  ــي ــل م  250 بــقــيــمــة  اســـتـــثـــمـــارات 
ــذ ــي ــف ــن ــت ــال 4 مـــصـــانـــع ادويـــــــــة تـــنـــتـــظـــر ُمــــوافــــقــــة »ايــــــــــــدال« لـــلـــبـــدء ب

- ســجل الجــدول الصادر عن 
املديرية   – الطاقة وامليــاه  وزارة 
العامة للنفــط اليوم، تراجعاً يف 
النفطية، ما عدا  أسعار املشتقات 
قارورة الغاز. وأصبحت عىل النحو 

اآليت:
- بنزيــن 95 أوكتان 787000  

)12000-(
- بنزيــن 98 أوكتان 804000  

)13000-(
- املازوت 833000 )-15000(

- الغاز 455000 )+4000(

أســــــــــعــــــــــار جــــــــــديــــــــــدة لــــــلــــــمــــــحــــــروقــــــات

التقــى رئيــس الهيئــات 
الســابق  الوزير  االقتصادية 
محمــد شــقر مديــر عام 
الزراعــة لويس لحود  وزارة 
يف مقــر غرفة بروت وجبل 
لبنــان، وبحث معه يف واقع 
والربامج  الزراعــي،  القطاع 
بني  املشــرتكة  واملشــاريع 
وزارة الزراعــة وإتحاد غرفة 
والزراعة  والصناعة  التجارة 

لبنان. يف 
وأشــار بيان صــادر عن 
النقــاش  ان  اىل  االجتــامع 
الصادرات  زيــادة  عىل  تركز 
النباتية  اللبنانيــة  الزراعية 

والحيوانية وصــادرات الصناعات الغذائية 
اللبناين. واملطبخ  املونة  ومنتوجات 

وأكد شــقر ولحود بعد االجتامع، أنه »تم 
االتفاق عىل اســتمرار التواصل والتنســيق 
بــني وزارة الزراعة واتحاد غــرف التجارة 
والصناعة والزراعــة والهيئات االقتصادية 
ملتابعة تســويق املنتجات الزراعية اللبنانية 
يف األسواق املحلية والخارجية بالتعاون مع 
اللبنانية  الديبلوماسية  والبعثات  السفارات 
وامللحقني االقتصاديني يف السفارات، وذلك 
العملة  وإدخــال  الصادرات  زيــادة  بهدف 
الصعبة اىل لبنــان، للحفاظ عىل املزارعني 

يف قراهــم وتفعيل الحركة االقتصادية يف 
لبنان«. يف  املناطق 

وأوضحــا أن »تحقيق هــذا األمر يتم من 
خــالل مســارين، األول: دعم املشــاركة 
اللبنانية يف املعــارض املحلية والخارجية، 
والثاين: عــرب متابعة إحياء األيام الوطنية 
اللبنانية  الزراعية واملونة  املنتجات  لتسويق 

اللبناين. واملطبخ  الزراعية  والصناعات 
وأكــدا ان امللفــات الزراعية املشــرتكة 
ســتكون محط متابعة بــني وزارة الزراعة 
غرفة  مــن  وكل  االقتصاديــة  والهيئــات 
التجارة والصناعة والزراعة يف كل املناطق 

للبنانية. ا

شـــــقـــــيـــــر عـــــــــــرض مـــــــــع لـــــــحـــــــود تــــســــويــــق
ــات الــغــذائــيــة ــاعـ ــنـ ــصـ ــة والـ ــ ــي ــ ــزراع ــ املـــنـــتـــجـــات ال

شقري مستقبالً لحود
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االربعاء 30 ترشين الثاين 2022

لاليجار شــاليه مفروشة يف 

السامياـ  الكسليكـ  غرفتني مع 

حامم ومطبخ مع فسحة كبرية.

القســم DI للجاديني االتصال: 

03/323362 ـ78/806757

ــــــــــــــــــــــــــ

متفرقات

للبيــع للجامعــات او لهــواة 

قديم  مختــر  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

 لاليجار

اعالنات مبوبة

من أمانة السجل 
العقاري

يف البقاع الغريب

قازان  نجيــب  فــرياس  طلب 
سند متليك بدل عن ضائع بحصة 
موكله »امين عبدالكريم الصمييل« 

يف العقار 360 غزة.
للمعــرتض املراجعة يف مهلة 

15 يوماً.
امني السجل العقاري

رىب حسن الدغيدي
ــــــــــــــ

من أمانة السجل 
العقاري

يف البقاع الغريب

سند  هاشم  قاسم  محمد  طلب 
بدل ضائــع بحصة مورث  متليك 
موكله »مهــدي نعيم مهدي« يف 

العقار 2762 عيتنيت.
للمعــرتض املراجعة يف مهلة 

15 يوماً.
امني السجل العقاري

رىب حسن الدغيدي
ــــــــــ

من أمانة السجل 
العقاري

يف البقاع الغريب

طلب مكــرم ابراهيــم بركات 
ســندي متليك بدل ضائع بحصة 
نجم«  »عبدو حفيظ  موكل موكله 

يف العقارين 1088 و980 عيتنيت.
للمعــرتض املراجعة يف مهلة 

15 يوماً.
امني السجل العقاري

رىب حسن الدغيدي
ــــــــ

من امانة السجل 

العقاري

يف البقاع الغريب
الشــموري  احمد  طلب عفيف 
سند متليك بدل عن ضائع بحصة 
موكلته »نوار هاشــم القاق« يف 

العقار 253 املرج.
للمعــرتض املراجعة يف مهلة 

15 يوماً.
امني السجل العقاري

رىب حسن الدغيدي
ـــــــــــــ

من أمانة السجل 

العقاري

يف البقاع الغريب
سند  قاسم  رسالن  رغد  طلبت 
متليك بــدل ضائع بحصة موكلها 
العقار  »موىس عباس رشف« يف 

2749 عيتنيت.
للمعــرتض املراجعة يف مهلة 

15 يوماً.
امني السجل العقاري

رىب حسن الدغيدي

اعالنات رسمية

نفــت وزارة الدفــاع الجزائريــة،  تقارير 
إعالميــة تحدثت مؤخرا عن إجــراء قواتها 
املســلحة مناورات مشــرتكة مــع نظريتها 
الروسية، قرب الحدود املغربية خالل ترشين 

الثاين الجاري.
ونقل التلفزيون الجزائري الرســمي بيانا 
لوزارة الدفاع جاء فيه: »تناولت وسائل إعالم 
دوليــة مؤخرا معلومات مفادها تنفيذ مترين 
تكتييك مشرتك جزائري رويس للقوات الرية 

يف مكافحة اإلرهاب جنوب البالد«.
وأضــاف البيان: »يف هذا الصدد فإن وزارة 
الدفاع توضح أن هذا التمرين العسكري املشرتك 
الذي كان مرمجا ضمن نشاطات التعاون مع 
الجيــش الرويس يف إطار مكافحة اإلرهاب، 
لكن مل يتم إجراؤه«، من دون أن يوضح سبب 

ذلك أو إن كان قد ألغي أو تم تأجيله.
وأوضح أن جميع التامرين العســكرية مع 
الجانــب الرويس أو مــع أي رشيك آخر يتم 

اإلعالن عنها من قبل الوزارة فقط.
وكانت وسائل إعالم دولية وبينها روسية 
قد أعلنــت قبل أيام، أن الجيشــني الجزائري 
والرويس نظام مناورات مشــرتكة مبنطقة 
بشار جنويب غرب الجزائر، واملتاخمة للحدود 
املغربية يف الفرتة بني 16 و28 ترشين الثاين 
الجاري. لكــن وزارة الدفاع الجزائرية وحتى 
وســائل اإلعــالم املحلية مل تعلــن عن هذه 

املناورات العسكرية.
وأجــرت القوات البحرية الجزائرية متارين 
مشــرتكة مع نظريتها الروسية يف ترشين 
األول املايض، بالبحر املتوسط استمرت 4 أيام.

الــــدفــــاع الـــجـــزائـــريـــة تــنــفــي إجـــــــراء ُمــــنــــاورات 
ــة ــ ــي ــ ــرب ــ ــغ ــ ــا قـــــــــرب الــــــــحــــــــدود امل ــ ــ ــيـ ــ ــ ــع روسـ ــ ــ مـ

اجتمعت وزيرة الدولة للشــؤون الخارجية 
يف باكستان مع القائم بأعامل وزير خارجية 
أفغانستان، يف كابول، يف أحدث زيارة ملسؤول 

رفيع للدولة.
وتأيت الزيارة يف وقت تتزايد املخاوف األمنية 
يف املناطق املتاخمة ألفغانستان بعدما قالت 
حركة »طالبان« الباكســتانية، أمس االثنني، 
إنها  مل تعد ملتزمة بوقف إطالق النار املستمر 

منذ شهور مع الحكومة الباكستانية.  
والتقــت حنــا رباين خار، وزيــرة الدولة 
للشــؤون الخارجية الباكســتانية، مع أمري 
خان متقي، القائم بأعــامل وزير الخارجية 
األفغــاين، ومل يتضح ما إذا كانت الشــؤون 

األمنية قد نوقشت يف االجتامع.

وقــال مكتــب وزارة الشــؤون الخارجية 
يف بيان »نوقشــت مجموعة مــن القضايا 
الثنائية ذات االهتامم املشــرتك منها التعليم 
والرتابط  واالســتثامر  والتجــارة  والصحة 
اإلقليمي والتواصل بني الشعبني واملرشوعات 

االجتامعية و االقتصادية«.
وجاء يف بيــان لوزارة الخارجية األفغانية 
أن »متقي طرح أيضاً موضوع ترسيع التجارة 
والعبور والتسهيالت للمسافرين بني البلدين، 
باإلضافة إىل إطالق رساح الســجناء األفغان 
يف باكســتان«. وأعادت باكستان هذا الشهر 
فتح معر حدودي رئييس مع أفغانستان كانت 
قد أغلقته أمام حركة البضائع واملسافرين بعد 

اشتباك بني قوات األمن من الجانبني .

وزيــــــرة باكســــــتانية اجتمعت مع »طالبــــــان« في كابول

أعلن رئيس االتحاد العسكري األملاين أندريه 
فوسترن، أن الجيش األملاين يفتقر تقريبا إىل 
كل مــا يحتاجه الجيش الحديث، وأن الـ 100 
مليار يورو املوعودة ليســت كافية لحل هذه 

املشكالت.
وقــال فوســترن يف مقابلة مــع راديو 
»Deutschlandfunk«: »نحــن نواجه تحديا 
كبريا، مل تكن الفجوة بني الطلب والواقع كبرية 

كام هي اليوم«.
ووفقا له، يرجع هذا الوضع، يف املقام األول 

إىل األزمة يف أوكرانيا، وحقيقة أن الحكومة 
يف السنوات األخرية مل تستجب برسعة كبرية 

لطلبات الجيش األملاين »البوندسفري«.
وشدد فوســترن عىل أن »السياسة مل تكن 
مهتمة بتنفيذ الطلبات، وبالتايل فإن الوضع 

أصبح صعبا للغاية«.
وأضاف، أنه عــىل الرغم من أنه يتم اآلن 
حل بعض املشكالت املحددة املتعلقة بتزويد 
الجيــش بالعتاد، كالزي الرســمي وأجهزة 
الرؤية الليلية وأجهزة االتصال الالســليك، 
ولكن مقارنــة باالحتياجات 
العامــة، فــإن هــذا »قليل 
بطــيء  والتجديــد  جــدا«، 
للغايــة. واختتم رئيس نقابة 
العســكريني حديثــه قائال: 
»أينام نظرت، لدينا نقص يف 

الوحدات«. كل 
ويف وقــت ســابق أفيد أن 
الجيش األملــاين، عىل خلفية 
اإلمدادات العسكرية ألوكرانيا، 
واملشــاكل املتعلقــة بتوزيع 
امليزانيــة، ليــس لديه ذخرية 
كافية، وعقد املستشار األملاين 
أوالف شــولتس، اجتامعا مع 
الوزارات واملستشارين ، للبحث 

عن حل لهذه املشكلة.

الجنود األملان يشتكون من النقص الحاد في موارد الجيش

حّذر املرشد اإليراين السيد عيل خامنئي، من 
خطورة ســيطرة األعداء عىل العقول يف الدول 

األخرى.
وكتب الســيد خامنئي يف »تويرت«: »يسعى 
العدو للســيطرة عىل العقــول، إذ إن الهيمنة 
عىل العقول أكرث خطراً بكثري من الهيمنة عىل 

الدول«.
وتابع املرشد اإليراين »إذا استولوا عىل عقول 
أمة، فإن تلك األمة ستسلم بلدها بكل رسور إىل 

العدو، لهذا السبب يجب حامية العقول«.
وكان الســيد خامنئي، كشــف يوم السبت 
املــايض، عن »خطة أمريكية يف غرب آســيا 

إلسقاط 6 دول بهدف إضعاف إيران«.
وقال  السيد خامنئي، خالل لقائه حشداً من 

قوات التعبئة مبناسبة »أسبوع التعبئة« )الباسيج(، 
إّن »خطة األمريكيني يف غرب آســيا كانت إسقاط 
6 دول بهــدف إضعــاف إيران. هذا ليــس تحليالً، 

األمريكيون أنفسهم كشفوا عن هذه الخطة«.
وأكّد أن أعداء إيران »اســتهدفوا ســوريا والعراق 
ولبنان وليبيا والســودان والصومال لرضب العمق 

اإلسرتاتيجي إليران«، يف وقت أسهم »الدور اإليراين 
يف العــراق وســوريا ولبنــان يف إحباط املرشوع 

األمرييك« بهذا الصدد.
وأشــار الســيد خامنئي إىل أّن »قنــوات األعداء 
تنرش األخبار الكاذبة واملســيئة ومحتواها مملوء 

بالتضليل«.
وأوضح أّن هناك »قســامً من الغافلني يف الداخل 

يكــررون كالم األعداء الذي يهدف إىل إضعاف 
إيران«، مســتنكراً دعوتهم إىل تحسني العالقة 
بواشــنطن، إذ ال تنفــذ األخــرية التزاماتهــا 

ووعودها.
وخاطب قوات التعبئة، قائالً: »عليكم الحذر 
من تســلل العدو« إىل صفوفكم، مشرياً إىل أّن 
»الشخص الفاســد قد يتنكر كتعبوي أو رجل 

دين«.
ويف 19 ترشين الثاين الجاري، قال الســيد 
خامنئي، خالل اســتقباله حشــداً من أهايل 
أصفهان، إّن »الغربيني نهبوا العامل خالل القرنني 
املاضيني مبنطق الدميوقراطية الليرالية«، وأّن 
الذين يديرون أعامل الشــغب يف البالد »بدأوا 
بافتعال الرش بعد عجزهم عن إرشاك الشــعب 

يف أعاملهم«.
وســبق أن قال املرشد اإليراين إّن »النظام العاملي 
الحــايل يف حالة تغري«، مبينــاً أّن »نظاماً جديداً 
سيسود يف املرحلة املقبلة ضمن 3 خطوط عريضة، 
هي انزواء الواليات املتحدة، وانتقال القوة إىل آسيا، 

وانتشار فكر املقاومة وتوسع جبهتها«.  

خامنئــــــي يُحّذر : الســــــيطرة علــــــى العقول أخطــــــر من الهيمنــــــة على الدول

الفســاد  أعلنت هيئة مكافحة 
العراقية، عن صدور أمر اســتقدام 
ومنع الســفر بحــق رئيس جهاز 
املخابرات العراقية السابق، بتهمة 
الرتاخــي يف تنفيذ أمــر القبض 
الصــادر بحق أحد مــدراء الجهاز 

العاّمني.
وأوضحــت الهيئــة، أن قايض 
التحقيــق أصدر أمرا باســتقدام 
رئيــس جهاز املخابرات الســابق، 
ومنعه من السفر، استنادا إىل املادة 
271 من قانون العقوبات رقم 111 
لعام 1969 املعدل، بتهمة الرتاخي 

يف تنفيذ أمر القبض الصادر بحق املتهم ضياء 
املوســوي، ومتكينه من املغادرة خارج العراق 

بشكل غري قانوين.

ويف منتصــف نوفمرأعلنت هيئة النزاهة 
العراقية تشكيل هيئة عليا للتحقيق يف قضايا 
الفســاد اإلداري، بحيــث تعمل تحت إرشاف 

مجلس القضاء األعىل.

العراق : منع رئيس جهاز املخابرات الســــــابق من السفر

الحكومة  رئيســة  وصلت 
إىل  بودن،  نجالء  التونســية 
الجزائــر يف زيارة عمل تدوم 
يومــا واحدا، وفــق ما أكدته 
الصفحــة الرســمية للوزير 

األول الجزائري.
رئاســة  بيــان  وحســب 
الحكومــة الجزائريــة، فقد 
استقبل رئيس الوزراء أمين بن 
عبد الرحمن، رئيسة الحكومة 
التونســية نجالء بودن، لدى 
وصولهــا إىل مطــار الجزائر 
الدويل، يف إطــار زيارة عمل 

إىل البالد تستمر يوما واحدا.
وتــأيت الزيارة بعد يومني من زيارة قام بها 
وزير الخارجية الجزائري رمطان لعاممرة، إىل 

تونس، نقل خاللها إىل الرئيس قيس ســعّيد 
رسالة من نظريه الرئيس الجزائري عبد املجيد 

تبون.

ــي الـــجـــزائـــر ــ نــار جماعــيرئـــيـــســـة الـــحـــكـــومـــة الــتــونــســيــة ف إطــاق  600 عمليــة 
فــي الواليــات املتحــدة هــذا العــام

تحّدث مقال يف صحيفة »واشنطن بوست« األمريكية عن 
عمليــات إطالق النار الجامعي )حــادث إطالق نار ينتج منه 
عــدد قتىل كبري( التي حصلت عــىل مدار العام يف العديد من 
الواليات األمريكية، معترًة أنها »تعر عن مزيج من التناقضات 

األمريكية«.
ولفت املقال املنشور أمس األحد إىل أنّه »مع كّل الضحايا التي 
ســقطت حتى اآلن، فإنّه ال توجد سياسات حكومية ملموسة 

لوقف عمليات القتل«.
وســجلت الواليات املتحدة ما يقرب من عمليتي إطالق نار 
 Gun« جامعي يومياً هذا العام، وفًقا ألرشــيف العنف املسلح
Violence Archive«. وأشار مقال واشنطن بوست إىل أنه »يف 

كّل حادث إطالق نار كان هناك عالمات تحذير تّم تجاهلها«.
وذكر أّن »الرسائل التي تركها القاتل يف ووملارت عىل هاتفه 
تثبت أنه شــخص يبلغ من العمــر 31 عاماً ولكنه مضطرب 
عقلياً.. وبالرغم من ذلك متكّن من الحصول عىل الســالح قبل 
ســاعتني من تنفيذ العملية.. وكذلك األمر بالنســبة إىل منفذ 
عمليــة كولــورادو.. الذي كان معتقالً العــام املايض بتهمة 

التهديد بوجود قنبلة«.
وأوضح املقال أنه »يف الكثري من الحاالت تعزى األســباب 
إىل األمراض العقلية واالضطرابات النفســية.. لكّن هذا وحده 
ال يفرس ســبب حصول أكرث مــن 600 إطالق نار هذا العام«، 
متســائالً: »ملاذا ال يوجد بلد آخر لديه أّي يشء قريب من هذا 

املستوى من العنف املسلح؟«.
وأضاف املقال أنه »يجب مواجهة الحقيقة بشــأن األسلحة 
يف الواليات املتحدة وملاذا من الســهل جداً عىل أّي شــخص 

الحصول عليها - مبا يف ذلك بعض األسلحة الحربية«.
وتابع بأّن »حقيقة أنّه ال يوجد عمل واحد ســيوقف جميع 
عمليات إطالق النار الجامعية ليس عذراً لعدم القيام بأشــياء 

ميكن أن متنع بعضها أو تقلّل من الخسائر عند حدوثها«.

ــوت« ــ ــري ــ ــات ــ ــنـــظـــومـــات »ب الـــنـــاتـــو يـــبـــحـــث تــــزويــــد أوكــــرانــــيــــا بـــمـ
وروســـــــــــيـــــــــــا تــــــــوجــــــــه إلــــــــيــــــــه تـــــــحـــــــذيـــــــرا »عــــــــاجــــــــا«

حــذر دميرتي ميدفيديف نائــب رئيس مجلس 
األمــن الرويس من تزويد حلف شــامل األطليس 
»ناتــو« )NATO( أوكرانيــا بأنظمــة باتريوت 

الصاروخية.
وقال ميدفيديف -عىل حسابه يف تليغرام- إنه 
إذا زود الناتو كييف بأنظمة باتريوت »فســتصبح 
تلــك األنظمة هدفا مرشوعا لقواتنا« وذلك تعليقا 
عــىل إعالن أمني عــام الناتو ينس ســتولتنرغ 
بــأن الحلــف -الذي بدأ أمــس اجتامعا هاما يف 
بوخارســت- يبحث إمكانية نقــل أنظمة الدفاع 

الجوي من طراز باتريوت إىل أوكرانيا.
وتحمي منظومة باتريوت )Patriot( املنشــآت 
العسكرية والقواعد الجوية من الهجامت الجوية، 
وأساس عملها الدفاع عىل املدى البعيد، وتستطيع 
إصابة أهداف جوية عــىل نطاق 160 كيلومرتا، 

والصواريخ الباليســتية عىل مدى 75 كيلومرتا.
وتعهد حلف شــامل األطلــيس، أمس الثالثاء، 
بتكثيــف الدعم بصورة أكر ألوكرانيا، مبا يف ذلك 
إصــالح البنية التحتية للطاقة يف هذه البالد بعد 
سلســلة من الهجامت الصاروخيــة والطائرات 

الروسية. املسرية 
وقال بيان صادر عن التحالف العسكري الغريب، 
أثناء اجتامع وزراء خارجية الناتو يف بوخارست 
»الحلفاء سيســاعدون أوكرانيا يف إصالح بنيتها 
التحتيــة للطاقة وحامية شــعبها من الهجامت 

الصاروخية«.
وأدان الوزراء »الهجامت الروســية املســتمرة 
وغري املعقولة« التي »تحــرم ماليني األوكرانيني 

األساسية«. اإلنسانية  الخدمات  من 
وقــال الناتو أيضا إنه سيســاعد أوكرانيا اآلن 
»عىل تعزيز مرونتها، وحامية شعبها، ومواجهة 

وأكاذيبها«. الروسية  التضليل  حمالت 
وكان ســتولتنرغ قد قال إنه يتوقع من الدول 
األعضــاء »زيادة« أنظمة الدفاع الجوي والذخرية 

املقدمة ألوكرانيا. والتدريب  الغيار  وقطع 
ويعــد الحصول عىل أنظمة دفاع جوي إضافية 
أبــرز املطالب العاجلة لكييــف، إال أن هذا املطلب 
مل يتم تحقيقه بالشــكل املطلوب وفق ترصيحات 

األوكرانيني. املسؤولني 

ويجري وزراء الناتو املحادثات -التي تســتمر 
يومــني- يف القاعات الرخامية بقرص الرملان يف 
العاصمة الرومانية، وهو مكان اإلعالن الرسمي 
عن القرار املصريي للحلف عام 2008 بأن جورجيا 

بالناتو«. عضوتني  »ستصبحان  وأوكرانيا 
وقال ســتولتنرغ -يف مؤمتر صحفي األسبوع 
املــايض- إنه إضافة إىل احتياجات أوكرانيا امللحة 
ستتم أيضا مناقشة الدعم طويل األجل لهذه البالد، 
مبا فيه االنتقال من استخدام األنظمة السوفياتية 

إىل املعدات العسكرية الغربية الحديثة.

{ تواصل القصف الرويس {
ميدانيا، قالت وزارة الدفاع الروســية إنها دمرت 
مســتودع صواريخ ومدفعيــة للقوات األوكرانية 
بالقــرب من بيلوجوري يف منطقة زاباروجيا.كام 
حذرت القوات املوالية لروسيا من أن أوكرانيا تستعد 
القتحام محطة زاباروجيا النووية مبئات من نخبة 
مقاتليها، فيام نفت الرئاســة الروسية املعلومات 

عن انسحاب القوات الروسية من املحطة.
من جانبــه، أكد الجيش األوكــراين أن قواته 
دمــرت جرسا للســكك الحديديــة يف زاباروجيا 
اســتخدمته القوات الروسية ملد الوحدات املقاتلة 

والعتاد. باملؤن 
ويف مقاطعــة دنيرو، أعلن الجيش األوكراين 

تعرض منشــآت البنية التحتية لقصف رويس.
ويف ميكواليف، قالت الســلطات إن ربع مليون 
شخص يف املقاطعة أصبحوا دون ماء أو كهرباء 

املياه. استهداف روسيا مضخات  نتيجة 

{ تحذيرات من غارات جديدة {
يف هذه األثناء، حذر مســؤولون أوكرانيون من 
غارات روســية قد تشــن يف أنحاء البالد.وقال 
رئيس اإلدارة العســكرية واإلقليمية يف مقاطعة 
ميكواليف )جنويب البالد( إن الطائرات الروســية 
نفذت خالل الساعات األخرية طلعات جوية فوق 

املحتلة. األوكرانية  ما وصفها باألرايض 
ويف تطور جديد يف دونيتسك، قال االنفصاليون 
املوالــون لروســيا إن قواتهم اســتعادت بلديت 
برييش ترافنيــا وأندرييفــكا جنــويب باخموت 
من قبضة القوات األوكرانية. وكانت الســلطات 

املحلية يف دونيتســك قالت إن أحياء كييفســيك 
وفوروشيلوفســيك وكاليننسيك تتعرض لقصف 
مدفعــي أوكراين متقطع.وأكــد االنفصاليون أن 
القصف ألحــق أرضارا بأنابيب نقل الغاز للمنازل 

املدينة. واملنشآت يف 
من جهته، قالت الســلطات املوالية لروسيا يف 
زاباروجيــا إن أكرث من 700 جنــدي من القوات 
الخاصــة األوكرانيــة يتمركــزون يف محيــط 
املقاطعــة، ويجــري إعدادهم القتحــام املحطة 

فيها. النووية 
بدورها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن الجيش 
الرويس صــد هجــامت أوكرانيــة يف محاور 

لوغانسك. يف  وكراسنوليامن  كوبيانسك 
وقال املتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور 
كوناشــينكوف إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 7 
طائرات مسرية أوكرانية يف لوغانسك ودونيتسك.
يف غضــون ذلــك حــذر الرئيــس األوكراين 
فولودميــري زيلينســيك مواطنيــه من هجامت 
روســية جديدة هذا األســبوع قد تكون شديدة 
مثل هجامت األســبوع املايض، التي كانت األسوأ 
حتــى اآلن، والتــي تركت املاليني بــدون تدفئة 
أو مــاء أو كهرباء.وقال زيلينســيك إن القوات 
الروســية قصفت 30 منطقة يف إقليم خريسون 
بجنوب أوكرانيا 258 مرة األســبوع املايض.وقال 
زيلينسيك يف خطابه إن القوات الروسية ألحقت 
الــرضر مبحطة ضخٍّ توفر املياه ملدينة ميكواليف، 

يف شامل غرب خريسون.

{ محوالت ودفاعات {
أما وزير الخارجية األوكــراين دميرتو كوليبا 
فقــال إن بالده بحاجة إىل محــوالت كهربائية 
ودفاعات جوية محســنة لصد الرضبات الجوية 
الروســية عىل البنيــة التحتيــة للطاقة. وقال 
كوليبــا يف مؤمتر صحفي »الســتعادة النظام، 
نحتاج إىل شــيئني.. نحــن بحاجة إىل محوالت. 
هــذا هو أكر عنرص يتعني اســتعادته يف البنية 
التحتية للطاقة. ونحتاج إىل دفاع جوي يســمح 
لنا بإســقاط الصواريخ الروسية التي تستهدف 

التحتية«. بنيتنا 



عقــد اتحاد دول البحر املتوســط 
للمبارزة اجتامعه الدوري عىل هامش 
بطولة املتوسط املفتوحة لفئة دون 
٢٣ ســنة والتي اقيمــت يف مدينة 
كارارا االيطاليــة.   ويضــم االتحاد، 
الذي يرئسه الرئيس الفخري لالتحاد 
الشويري، كل  زياد  للمبارزة  اللبناين 
مــن فينســانزو ديربتلوميو )نائب 
الرئيــس- ايطاليــا(، وزير الرياضة 
الجزائري األسبق رؤوف برناوي )نائب 
الرئيس(، الفرنيس االن غارنييه )امني 
الرس(، االســباين انطونيو غارسيا 
)امــني الصندوق(، الــريك بلغني، 
الكرواتيــة مارتينــا زمايك، املرصي 

امين منري، التونيس يرسي بواب، اليوناين ايبوكراتس 
مانوداكــس. وحرض االجتامع رئيس االتحاد االيطايل 
للمبارزة باولو أزي ومستشار االتحاد جورج ميشون 

)لبناين الجنسية(.
  وشكر الشــويري، يف مستهل االجتامع، ايطاليا 
الســتضافتها هــذه البطولة يف نســختها الثانية، 
وهنأ االتحاد االيطايل للمبارزة عىل املســتوى املميز 
للتنظيــم، وتقّرر تنظيم النســخة الثالثة العام املقبل 

يف برينديزي- ايطاليا. 
  ودرس املكتــب التنفيذي روزنامة بطوالت اإلتحاد 
وامكانيــة تعديلها لتتناســب مــع روزنامة اإلتحاد 
الدويل. وركّز املجتمعون عىل اعطاء االولوية لبطولة 
دون ٢٣ ســنة وتحويلها اىل بطولة دولية مفتوحة 
وتقّرر تحديد موعدها الدائم يف اول اســبوع من شهر 

ترشين األول قبل انطالق بطوالت كأس العامل. 
  كــام تقــّرر الغاء بطولة فئة ٢٠ ســنة وتحويل 
بطوالت فئة ١٥ ســنة وفئة ١٧ ســنة اىل بطوالت 
دولية مفتوحة لكافة الــدول، خصوصاً وان االتحاد 
الدويل ال يشــمل يف روزنامته بطوالت لفئة الصغار 
وبالتايل رضورة االهتامم بهذه البطوالت لتطوير خربة 

الناشئني.
  وأعــاد املكتــب التنفيذي النظــر بخطته لتطوير 

املبارزة يف بعض دول املتوسط 
التــي تحتــاج اىل دعم فّني 
ومواكبة من الخربات الدولية 
العاليــة التي ميلكها عدد من 
املتوسطية،  املبارزة  اتحادات 
وتقّرر وضع روزنامة جديدة 
واالعداد  الصقــل  لــدورات 
تدريبية  ودورات  للمدربــني 
لالعبــني يف كل من الجزائر 
ولبنــان. كام وافــق االتحاد 
االيطــايل مشــكوراً عــىل 
استضافة دورة صقل واعداد 
يف مركــز تدريبــات اللجنة 
االوملبية االيطالية يف فورميا 
بــارشاف مــدريب املنتخب 

االيطايل للمبارزة.
الشــويري  ووضــع    

املجتمعني باجواء اجتامعه مع رئيس االتحاد االورويب 
للمبــارزة جيورجيو سكارســو حيث تم االتفاق عىل 
الخطــوات اآليلة اىل توطيد التعاون والتنســيق بني 
االتحادين ما سيســاهم بتطوير دور اتحاد املتوسط 

ومستوى بطوالته الرسمية. 

  وكان الشــويري قد عقد اجتامعاً مع سكارسو الذي 
دعاه للمشــاركة يف مؤمتر ســينعقد يف باريس عىل 
هامش كأس العــامل ويهدف اىل نرش وتطوير رياضة 
املبارزة يف املنطقة. كام اتفقا عىل ادخال بطولة املتوسط 
التــي تنظم يف ايطاليا ضمن روزنامة االتحاد االورويب 

لتصبح معتمدة رسمياً من قبل كافة اتحادات املبارزة.

9
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة يا ر

االربعاء ٣٠ ترشين الثاين ٢٠٢٢

دورانـــــت يقـــــود بروكليـــــن
الى الفوز على أورالندو

ســجل كيفن دورانت 4٥ نقطة، 
االعىل هذا املوســم، ليقود بروكلني 
نتــس لفوز صعــب ١٠9 ١٠٢ عىل 
ضيفــه أورالنــدو ماجيك يف دوري 
كرة الســلة االمــرييك للمحرفني.  
ومل يكن دورانــت الوحيد الذي تألق 
تســجيال يف االمسية، إذ أحرز ديفن 
بوكــر 44 نقطــة ليقــود فينيكس 
صنز للفــوز ١٢٢ ١١٧ عىل مضيفه 
صدارته  معزًزا  كينغز،  ســاكرامنتو 
للمنطقة الغربية، كام سجل الالتفي 
كريســتابس بورزينغيس 4١ نقطة 
االعىل يف مســريته ليقود واشنطن 
ويزاردز للفوز ١4٢ ١٢٧ عىل ضيفه 

مينيسوتا متربوولفز.
  هذا وحقق بوســطن ســلتيكس 
متصــدر الدوري فوًزا ســهال عىل 
ضيفه تشارلوت هورنتس ١4٠ ١٠٥ 
وتقدم مــن الدقيقــة االوىل حتى 
االخرية، فيام عاد فيالدلفيا ســفنتي 
ســيكرسز من تأخر ١6 نقطة ليفوز 
عىل ضيفه أتالنتا هوكس ١٠4 ١٠١ 
مع عودة نجمــه الكامريوين جويل 

إمبيد من االصابة.

دورانت

بايطاليـــــــا املبـــــــارزة  فـــــــي  املتوســـــــط  التحـــــــاد  التنفيـــــــذي  املكتـــــــب   اجتمـــــــاع 
املنطقـــــــة دول  فـــــــي  املبـــــــارزة  ولتطويـــــــر  سيتوّســـــــع  اتحادنـــــــا  دور  الشـــــــويري: 

هدية تذكارية من الشويري اىل رئيس االتحاد االيطايل بحضور ميشون صورة تجمع الشويري وسكارسو ودبرتولومبو
صورة تذكارية

الشويري  مع اعضاء املكتب التنفيذي التحاد املتوسط

ــــــان ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــــل لبن ـــ ـــ ـــ ـــ ـــا بطــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ برناب
في »الباك غامون« للعام 2022

أحرز طــوين برنابا من نادي »بانشــو 
بطولة  لقــب   )PSC( كلوب«  ســبورتينغ 
لبنــان يف الباك غامــون« لعام ٢٠٢٢ يف 
اإلتحاد  التي نظّمها  الخامســة  نســختها 
اللبناين للعبة يوَمي السبت واألحد الفائَتني 
يف النادي اللبناين للســيارات والسياحة – 
الكســليك مبشــاركة ٧4 العباً من مختلف 
املناطق اللبنانية. وحّل إييل نعمة من نادي 
الثاين، وبرنار  »غولدن دايس« يف املركــز 
حاتم )PSC( يف املركز الثالث أمام بول كرم 
)غولدن دايس( الذي حّل رابعاً.   ويف بطولة 
الزوجي )Double( التي شــهدت مشاركة 
٢١ فريقاً، فاز معن الهاشــم )PSC( وبير 
ســامحة )ATCL( باملركز األول، فيام حّل 
عيد فرنســيس وجورج حبيــب يف مركز 

الوصافة. 
  أمــا يف فئــة »Super Jackpot« التي 
تبارى فيها ٢8 مشــركاً، فقــد حّل أنيس 
ســامحة يف املركز األول، وإييل قنيزح يف 

الثاين.   املركز 
  ويف ختــام املنافســات، وّزع رئيــس 
اإلتحــاد اللبناين للبــاك غامون جان أيب 
حيدر واألعضــاء الكؤوس والجوائز املالية 

الفائزين.  عىل 

 مونديـــــال العـــــرب : تأهـــــل هولنـــــدا والســـــنغال عـــــن املجموعـــــة األولـــــى وانكلتـــــرا والواليات املتحـــــدة األميركية عـــــن املجموعة الثانية
اليـــــوم : اســـــتراليا - الدنمـــــارك وتونـــــس - فرنســـــا )الســـــاعة 17.00( وبولنـــــدا - األرجنتيـــــن والســـــعودية - املكســـــيك )الســـــاعة 21.00(

فرحة عارمة لالعبي السنغال

العبو السنغال وفرحة الهدف

من لقاء هولندا وقطر
حســم املنتخب الهولندي، صدارة املجوعة األوىل يف كأس 
العرب - قطر ٢٠٢٢ يف كرة القدم، وذلك بعد فوزه عىل نظريه 
القطــري بنتيجة ٢-٠ ، يف املبــاراة التي أقيمت بينهام أمس 
الثالثاء يف اســتاد البيت يف ختــام مباريات املجموعة.أحرز 
هــديف هولندا كل من كودي جاكبــو وفرينيك دي يونغ يف 

الدقيقتني ٢6 و 49.
جاءت املباراة متوســطة املستوى سيطر املنتخب الهولندي 

عىل الكثري من فراتها، ونجح يف حسم أموره بأقل مجهود.
وبهــذه النتيجة، ارتفع رصيد املنتخب الهولندي إىل ٧ نقاط 
تصدر بهم قمة املجموعة األوىل، بينام بقي رصيد قطر خاليا 

من النقاط بعدما تلقى الخسارة الثالثة عىل التوايل.
بداية املباراة جاءت رسيعة من قبل الفريقني، وإن وضحت 
األفضلية للمنتخب الهولندي الذي سيطر عىل مجريات األمور 
مبكرا يف محاولة لحســم أموره بتسجيل هدف وفض وإنهاء 
الــرصاع يف املجموعة األوىل بغــض النظر عن نتيجة مباراة 

السنغال واإلكوادور.
وبــادر املنتخب الهولندي بتنظيم أكرث من هجمة شــكلت 
خطورة عىل مرمى مشــعل برشــم حارس قطر ودفاعه الذي 

تحمل ضغطا كبريا منذ الدقيقة األوىل للمواجهة.
مبــرور الوقت بدأ املنتخب القطري الدخول يف أجواء املباراة 
وحاول مبادلة الهجامت مع منافســه لكن مل ترق محاوالته 

للخطورة الحقيقية عىل املرمى الهولندي.
وكان من الطبيعي أن تســفر السيطرة الهولندية عن هدف، 
وهــو ما تم بالفعل يف الدقيقة ٢6 التي شــهدت أول أهداف 
الطواحني عرب كودي جاكبو بعدما توغل داخل منطقة الجزاء 

وسدد يف املرمى.
وزادت محاوالت املنتخب القطري عىل املرمى الهولندي بعد 
الهدف األول ، وســيطر عىل مجريــات األمور بالفعل ، بعدما 
تراجع منافسه فجأة بعد الهدف وبدا وكأنه اكتفى بهذا الهدف 
يف الشــوط األول ، لكن بقيت محاوالت العنايب عىل استحياء 

دون خطورة حقيقية.
بدأ املنتخب الهولندي الشوط الثاين باحثا عن الهدف الثاين، 
وهو ما تحقق بالفعل بعد أقل من ٥ دقائق، وذلك عندما انطلق 
تيــم بار من الجهة اليمنى ومرر كرة عرضية ارتدت من الدفاع 
القطري وحارس مرماه مشــعل برشم لتجد فرينيك دي يونغ 
الذي مل يتوان عن تســديدها يف املرمى مسجال الهدف الثاين 

يف الدقيقة 49.
وســادت حالة من الهدوء بعد الهدف الهولندي وانحرصت 
الكرة يف وســط امللعب يف الكثري من أوقات اللقاء باســتثناء 
هجامت قليلة من الفريقني مل ترق للخطورة املطلوبة باستثناء 

تسديدة هولندية يف الدقائق األخرية ارتطمت بالعارضة.

{ السنغال - االكوادور {

وضمن املجموعة األوىل أيضاً، حسم منتخب السنغال تأهله 
اىل الــدور الثاين، بالفوز )٢-١( ضد اإلكوادور، عىل ســتاد 

خليفة الدويل.

سجل للسنغال إســامعيال سار من ركلة جزاء يف الدقيقة 
44، وكاليدو كوليبايل يف الدقيقة ٧٠، بينام سجل لإلكوادور 

مويسيس كايسيدو يف الدقيقة 68.
بهذا االنتصار رفع املنتخب الســنغايل رصيده إىل 6 نقاط، 
يف وصافة املحموعة األوىل لريافق املتصدر املنتخب الهولندي، 
بينام تجمد رصيد اإلكوادور عند 4 نقاط يف املركز الثالث ليودع 

البطولة رفقة قطر املستضيفة.
بدأت املباراة بضغط من منتخب السنغال، وسدد إدريسا غانا 
غايي كرة من داخل منطقة الجزاء، مرت بجانب القائم األيرس 

يف الدقيقة ٢.
وصــوب ألفريد ندياي العب الســنغال كرة قوية من خارج 

املنطقة، لكنها مرت بعيدا يف الدقيقة ١١.
وتلقــى ديالو العب منتخب الســنغال كــرة عرضية داخل 
املنطقة، وسدد رأسية أمســك بها بسهولة هرينان جالينديز 

حارس مرمى اإلكوادور يف الدقيقة ٢4.
واســتقبل إسامعيال ســار كرة عرضية يف منطقة جزاء 
اإلكــوادور، وصوب لكن كرته مرت أعىل العارضة يف الدقيقة 

.٣6
واحتســب حكم املباراة ركلة جزاء للسنغال يف الدقيقة 4٣، 
إثر وجود التحام بني هيناكبي وإســامعيال ســار، وانربى لها 

األخري ووضعها داخل الشباك معلنا تقدم أسود التريانغا.
ومع بداية الشــوط الثاين، ســدد البديل سيفوينتس العب 
اإلكوادور كرة من خارج املنطقة، أمسك بها الحارس السنغايل 

ميندي بسهولة.
ونجح مويســيس كايســيدو يف تســجيل هدف التعادل 
إلكوادور يف الدقيقة 68، بعد ركلة ركنية وصلت داخل املنطقة 
إىل فيليكس توريس الذي حاول التســديد، لكن الكرة وصلت 
إىل كايســيدو الخايل متاما من الرقابة ليضعها يف الشــباك 

بسهولة.
وجاء الرد رسيعا من السنغال، بعد دقيقتني فقط، حيث أعاد 
القائد كاليدو كوليبايل التقدم للســنغال مجددا بتسديدة من 
داخل منطقة الجزاء يف شــباك اإلكوادور بعد استغالله لخطأ 

دفاعي.
وواصل منتخب الســنغال سيطرته بعد الهدف، وسدد بواليا 
ديا كرة من داخل منطقة جزاء اإلكوادور، مرت مبحاذاة القائم 

األيرس يف الدقيقة 8٢.
ونجح العبو الســنغال يف الحفاظ عىل تقدمهم، وســط 
استحواذ من العبي اإلكوادور خالل الدقائق املتبقية من املباراة، 

ليؤمنوا عبورهم للدور الثاين من البطولة.

{ املجموعة الثانية {

وضمن منافسات املجموعة الثانية، بلغت انكلرا والواليات 
املتحــدة األمريكية الدور الثاين، بفوز األوىل عىل ويلز )٣-٠( 
ســجلها ماركوس راشفورد )٢( يف الدقيقتني ٥٠ و68، وفيل 
فوديــن يف الدقيقــة ٥٢، والثانية عىل ايران )١-٠( ســجله 
كريستيان بوليسيتش يف الدقيقة ٣8، أمس الثالثاء يف الجولة 

الثالثة والحاسمة.
ورفعــت انكلرا رصيدها اىل ٧ نقاط يف الصدارة، مقابل ٥ 
للواليات املتحدة الثانية، و٣ اليران الثالثة، ونقطة واحدة لويلز 

الرابعة.

{ الفرصة األخرية لتونس {

يجد املنتخب التونيس نفسه أمام الفرصة األخرية للتأهل إىل 
دور مثــن النهايئ عندما يواجه اليوم األربعاء نظريه الفرنيس 
بطل العامل والضامن تأهله، فيام تخوض الدمنارك قمة نارية 
أمــام أســراليا ضمن الجولة الثالثة األخرية من منافســات 

املجموعة الرابعة.
وتتصدر فرنســا املجموعة بالعالمة الكاملة من فوزين )6 
نقاط(، تليها أســراليا مع ثــالث نقاط، فالدمنارك يف املركز 

الثالث بنقطة يتيمة متساوية مع تونس.
ستكون تونس بحاجة للفوز عىل بطلة ١998 و٢٠١8 تزامناً 
مع عدم فوز أسراليا، وأن يصّب فارق األهداف يف مصلحتها.

ويدرك املنتخب التونيس، املشــارك للمرة السادسة، صعوبة 
مهمته أمام منافس مل يفز عليه يف أربع مواجهات ســابقة 
)هزميتان وتعــادالن(، ويواجهه للمرة األوىل منذ أيار ٢٠١٠ 

)تعادال ١-١(.
وتأمل تونس يف تفادي ســيناريو عــدم الفوز بأي مباراة 
يف نهائيــات كأس العامل للمرة الرابعة يف 6 مشــاركات بعد 
أعوام ١998 و٢٠٠٢ و٢٠٠6، يف حني يتضمن ســجلها الفوز 
يف مباراتني أمام املكسيك ٣-١ عام ١9٧8 يف أّول فوز ملنتخب 

عريب وإفريقيا، وبنام ٢-١ يف روسيا ٢٠١8.
تقــف تونس عند عتبة انجاز تاريخي أمام منتخب »الديوك« 
عىل اســتاد املدينة التعليمية يف الدوحة بعد التعادل السلبي 
الثمني أمام الدمنارك والخســارة أمام أســراليا صفر-١، يف 
مباراة وصفها مهاجم »نســور قرطاج« وهبي الخزري املولود 
يف جزيــرة كورســيكا وخاض معظم مســريته يف املالعب 

الفرنسية بـ »الحلم«.
وأمام معادلة الفوز، تبدو حظوظ الخزري كبرية للمشاركة 
أساســياً من أجل منح املزيد من النجاعة لخط هجوم مل يهز 

شباك منافسيه يف مباراتني.

 { برنامج مباريات اليوم {

ويف ما ييل برنامج مباريات اليوم االربعاء بتوقيت بريوت :
الساعة ١٧.٠٠ : اسراليا - الدمنارك وتونس - فرنسا.

الساعة ٢١.٠٠ :  بولندا - األرجنتني والسعودية - املكسيك.
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اعداد : فيليب شامس

شبكة 6  * 6متقاطعة

كلامت متقاطعة

فلســطينية  مدينــة  1ـ 
تاريخية، رسام عاملي راحل، 
من أغرب الحروب االفريقية، 

صار الوقت. 
2ـ مطــار يف موســكو، 

ميكانييك، بلدة يف البقاع. 
3ـ تلمس، نذل خســيس، 

ممثل فرنيس راحل. 
4ـ قلــب، تتابــع وتداوم، 

مخلِص، فضاء، للنفي. 
5ـ قصد املكان، مطار يف 
اليابان، أحــد الوالدين، قرع 

الجرس، فسحة لـِ.
6ـ قائــد فرنيس أســهم 
بتحرير أمريكا، رسام اسباين، 

جبال أوروبية. 
لبناين،  أرمني  7ـ رســام 

مدينة لبنانية، أوالد فالن. 
8ـ ورك، إله البحر واملالحة 
الرومان، اســتاذ يف  عنــد 

املوسيقى. 
9ـ أديــب فرنــيس راحل، 
االسم الثاين ملمثلة سويدية.

10ـ حــرف نصب، ضمري 
متصــل، فيلــم أخرجه جاك 

مارتان.  

، أغنية ألم كلثوم،  11ـ شقَّ
مدَخل. 

12ـ مدينة أمريكية، مدينة 
إيطالية. 

13ـ ضجر، مخرج فرنيس، 
نومه. 

الــدورة  مكتشــف  14ـ 
الدمويــة الصغــرى، إحدى 

القارات.
املؤجلة،  القــروض  15ـ 
للرتحيــب بالقــادم، مرتفع 

الثمن. 
16ـ بانــت من بعيد، كاتب 
فرنيس راحــل، حرف جزم، 

مقهى لييل. 
17ـ يســتخرج من العنب، 

طالء، أغنية ألم كلثوم. 
أوروبية،  عاصمــة  18ـ 
نقــوى ونشــتّد يف العمل، 
االســم  باألجنبية،  خاصتك 
الثاين لرئيس أمرييك راحل. 

حرب،  امريكية،  والية  19ـ 
نظّموا ورتّبوا، جواب. 

صحيفــة  معــدن،  20ـ 
أمريكا  دولــة يف  عربيــة، 
الجنوبية، بلدة يف كرسوان. 

1ـ إلتهابــه، مطــار يف 
السعودية، طعم الحنظل. 

2ـ غــزال، من مؤســيس 
املرسح العــريب، عامل فليك 

فرنيس. 
جزيرة  عاصمة  يبعث،  3ـ 
يونانيــة، ممثلــة مرصية 

راحلة. 
4ـ عائش، يستعمل لبعض 
منزل،  إكتمــَل،  األطعمــة، 

إقرتَب من.
وشــعوب،  أوطــان  5ـ 
للتفسري، نهر أورويب، ينظر، 

من الحبوب. 
 ، 6ـ يتملكه لنفســه، رصَّ
مطــار يف الصــن، نوتــة 

موسيقية. 
7ـ مدينــة يف الواليــات 
املتحــدة، بــذَر األرض، نعم، 

شّباك باألجنبية.
8ـ إرســال إىل، تجلَّد عىل 
األمر، فنان مرصي راحل نجل 

مخرج الروائع. 
9ـ نوتة موسيقية، قضاء 

سوري، حرَّك، أرجع اليشء.
ينجح،  ومل  يرســب  10ـ 

يكتبها، أحد الرسل. 
11ـ للندبة، ســيد األرض، 

أبادر اىل، سقي.
أوروبية،  عاصمــة  12ـ 

لؤلؤة. 
13ـ يتعّود ويستأنس، من 
أفالم فرنانديل، ماركة حليب 

مجفف. 
14ـ أديــب فرنيس راحل، 

عتَب، خوف وفزع. 
15ـ قليل باألجنبية، دولة 
آســيوية، بزر، املعاِقب بأخذ 

الثار. 
16ـ إضطرَم، لئيم، إســم 
سابق لدولة آسيوية، مسندير 

الشكل.
17ـ مدته 24 ساعة، أشحذ 
السكن، صادف ورأى، فّزع. 

18ـ للتفسري، أقبلَت، مذيع 
سابق يف تلفزيون لبنان. 

19ـ فريق كرة ســوداين، 
شــاَهدنا، عاصمة افريقية، 

حاَجة.
20ـ ضمــري متصل، قاعة 
ع اىل  كبرية لالستقبال، ترضُّ

الله، دولة أمريكية. 

راحل،  مــرصي  ممثل  1ـ 
رئيس افريقي راحل. 

2ـ مدينة بريطانية، نرجع، 
مرسحية لفريوز.

3ـ سطل، خمر، مطر كثري، 
حاجز. 

راحلة  أمريكية  روائية  4ـ 
صاحبة كوخ العم توم. 

مســحوق  كتــَب،  5ـ 
للتنظيف، والد أيب. 

6ـ قضاء سوري، رفضت، 
جامعات من. 

7ـ العطــاء، رئيس تحرير 
هذه الصحيفة. 

8ـ مطار يف كمباال، هاج الدم. 

9ـ وبخت، مؤرخ وفيلسوف 
إجتامعي قديم.

10ـ صادفاه، االسم الثاين 
لوزيــر خارجيــة بريطاين 

سابق، دبغ الجلد. 
11ـ بلــدة يف الجنــوب، 

السيد الشجاع. 
12ـ مــن أســامء البحر، 

عَجب، أسخَن. 
13ـ تجار العمالت، فقرة، 

ضعف. 
14ـ حّبــه، طعم الحنظل، 

مخلص، يكسب. 
15ـ متشــابهان، يشارط، 

عروق الجسم. 

1ـ جبــان، ممثل مرصي 
راحل. 

2ـ شــأنه وأمره، احصْل، 
صّوَت الضفدع، إبني. 

3ـ شــاعر مخرضم مدح 
املهدي وهارون الرشيد. 

4ـ أرشــَد، رئيس أمرييك 
راحل. 

5ـ مدينة يف ســويرسا، 
مقبل، هدَم، أعرب وأجتاز.

6ـ دولة أوروبية، الجبان. 
7ـ يحفر، أحرف متشابهة. 
8ـ موسيقي إيطايل وضع 
أكرث مــن 130 أوبرا، أعامل 

مبدعة. 

9ـ ملــك بلغــاري راحل، 
غطاء لرأس املرأة. 

10ـ تركــت، أرسَع، كاتب 
فرنيس راحل. 

11ـ مجــروح الرأس، ولد 
الهرة. 

12ـ أديــب فرنيس راحل، 
فيلم لسعاد حسني. 

13ـ مــن قبائــل الهنود 
الحمر، من الفراعنة، نحسن 
الثناء عىل، نوتة موسيقية. 
عطــش،  الســيدة،  14ـ 

عاصمة افريقية. 
عاصمــة  محــّب،  15ـ 

عربية، نشتاق إىل. 

1ـ إحدى اإلمارات. 

2ـ من األزهار. 

، مناص.  3ـ كرَس وأذلَّ

4ـ بلدة يف املنت. 

5ـ ماركة سيارات. 

6ـ من الطيور، فتَح فمه. 

1ـ املغرب.

2ـ ناريتا. 

3ـ غّب، لري. 

4ـ وليم ِبت. 

5ـ الَف، تَو. 

6ـ أسدل. 

1ـ إسم يُطلق عىل امرباطور 

اليابان. 

2ـ مطر شديد. 

3ـ نواظب ونتابع. 

4ـ قصَد املكان، لإلستفهام. 

5ـ شاعر وقّصاص إنكليزي 

نال نوبل.

6ـ مدينة بريطانية.

1ـ أنغوال. 

2ـ البالس. 

3ـ مّر، يفّد. 

4ـ َغيلم. 

5ـ رتيبة. 

6ـ بارتوك.

أفقيا: 

الحل السابق

الحل السابق مستوى سهل

مستوى وسط

مستوى صعب

الحل السابق

الحل السابق

أفقيا: 

أفقيا: 

عموديا: 

عموديا: 

أفقيا: 

الحل السابق

أفقيا: 

الحل السابق

عموديا: 

عموديا: 

عموديا: 

بسمة

زد 
معلوماتك

ـ  ساَر العروسان يف الطريق بعد أيام قليلة من زواجهام، فإذا بفتاة 
حســناء تقرتب منهام وتقول للعريــس الذي كان وعد بالزواج منها،  

بنربة حادة وبنظرة غضب خارقة: 
مرحبا يا عزيزي. ثم تتابع طريقها ..

 قالت العروس باستغراب: من تكون هذه الفتاة اللعوب؟
فأجابها العريس بتلبُّك: 

ـ  أرجوِك ااّل تســأليني أســئلة محرجة كهذه، يكفيني انني أواجه 
مشكلة كبرية بإفهامها من تكونن أنت ..

ـ  يوهانس فريمري: رســام هولندي يُعترب من أكرب رّســامي القرن 

السابع عرش يف أوروبا. له مشاِهد طبيعية رائعة. 

ـ  أوجن يونسكو: مؤلف فرنيس. روماين األصل. من أبرز مرسحيي 

مرسح اال معقول، باالضافة اىل السخرية. 

 ـ  ديالن توماس: شاعر من ويلز. كتَب ِشعرا يُعترَب من أكرث األشعار 

عاطفية وبالغة. تويف يف نيويورك عام 1952 وهو يف أوج شهرته.

طريقة الحل: 

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

املربعات الصغرية واملربع الكبري. 

SUDOKU

الحل السابق

1ـ الفساد، املحاكم، العدل
2ـ ماركــو بولو، يرسدون، 

ييل
3ـ يساندون، اسفوا، ليال
4ـ يرّدونها، هدّي، سمري

5ـ كويتم، وادي، حّي، أيف، 

وبَّ
6ـ الجنود، رايل، تدمر، هنو

7ـ زرجون، أسلّها، يراسل
8ـ أف، أبادته، أحفش

9ـ نيليل، رع، يف، ليايل
10ـ تايالند، نرب
11ـ ياسمينا، أيا

12ـ ...
دمشــق،  بــريوت،  13ـ 

الخرطوم، مسقط
14ـ عكار، رياض فاخوري، 

روسو
15ـ بنــدورة، متام، ســان 

سيمون
16ـ يان، لو، دنلوب، عربت

17ـ الوراب، باهيا، لها، سها
18ـ اس، نارصهــم، زفس، 

د.د.ت
19ـ نبيلة عبيد، أما، ينامون
دورس،  ديانا  كــويت،  20ـ 

صلوات
21ـ رأيتــم، بن، دعا، نرس، 

مهر

1ـ بنيامن دزرائييل

2ـ هواري بو مدين، ريم

3ـ الر، غرار، سرتوان

4ـ ولدي، ولوج، عتيق

5ـ ال، قرن، هامم، هال

6ـ بوري، يورك، تم

7ـ سوّي، العدل، يراع

8ـ العنيد، كد، يفلو

9ـ الرس، أبيات، يا

10ـ عفو، بابكيان، يخّر

11ـ أتنّعم، رّض، ناِدمان

12ـ نو، ربيع األول، نّب

13ـ تحمدانه، يتلّبك

14ـ يس، ها، كتيبة

15ـ السن، قابله، أفيض

1ـ أمريكا، بعبدا، نكر
2ـ الس، ويل الديــن يكن، 

البوا
3ـ فراريج، راديو سيتي

4ـ ســكن، تنزانيا، وروار، 
ليت

5ـ أودي موريف، رنانة
6ـ دبور، دج، دّرة، باعد

7ـ ِوندو، وأل، مي، صبيب
بيتــي،  وارن  ال،  8ـ 

شاتوبريان
9ـ لواندا، أأ، قضم، إهدن

إدريــس،  ســهيل  10ـ 
افادهم، اد

11ـ حيفا، يستعلم، المني، 
أدع

12ـ اســو، لــه، اي، خ خ، 
الزموا

13ـ كراهيته، فنن، روسو، 
فار

14ـ مــد، داليدا، طرابلس، 
سن

15ـ وليام، وين
16ـ آين، فريــال كريــم، 

سعاد نرص
17ـ آيس، رحــّي، مريب، 

دال
هافانــا،  عيلــم،  18ـ 

سومرست موم
19ـ دل، يونــس شــلبي، 

قسوته، واٍه
20ـ ليفربــول، يرابطون، 

النرت

1ـ بهلول، اعانتها

2ـ نوال أبو الفتوح

3ـ يارد، ويلسون، ماس

4ـ آر، يقر، عّر، عرد

5ـ ميغ، ريان، مبباِي

6ـ يربون، ليام، ينسق

7ـ نوال، وعد، بضعُه

8ـ دّمروه، أكرا، هّب

9ـ زِد، جميل كبي، ليال

10ـ ريّس، أو، ديانات

11ـ انت عمري، أناولك

12ـ رّت، كريت، دلبتا

13ـ يرويه، أف، يم، كيف

14ـ لياقــات عيل خان، 

بّض

15ـ ُين، مل، وارن بيتي

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

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

األكرث شعبية يف العامل. 



1ـ بادن باول، اياتا

2ـ صباح، مجازف، كلل

3ـ اركنساس، ارتفاع

4ـ الن، أط، اريال

5ـ يم، ينتقل، قم، ماركوس

6ـ مهامت، اميل، أرقب، آل

7ـ أص، وابل، أعلن، دورو

8ـ رن، حواس، ميهل، اىب

9ـ لف، اللسعات، صابرين

10ـ أوروبا، بنتها، دوالب

11ـ السلط، رس، نا، سد

العمري،  12ـ يفلت، هاين 

حل

مــوريف،  جريهــا،  13ـ 

متاريس

11
تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة7

ــرة ــي ــصــغ الـــشـــبـــكـــة ال
5   4      3   2   1   
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 عموديا: 

 عموديا:

من ستة حروف:    االبراج 

 مدينة إيطالية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق   
جرجي زيدان

اخترب معلوماتك

1ـ طائر مغرّد. 

2ـ مدُّ الَيد نحو اليشء. 

3ـ أرض فيها أشــجار 

مثمرة مختلفة.

4ـ قّصت.

5ـ يُنَحت القلم.

1ـ جزيرة إيطالية.
الرمز  إعتربَ  ادمريال  2ـ 

الخالد للبّحار املقاتل.
واســتقام  اطّــرَد  3ـ 

. واستقرَّ
4ـ دعَم وقّوى الحائط.

5ـ إســم إلبن الواليات 
املتحدة. 

أديب وكاتــب وطبيب ومؤلف قصيص رويس راحل. 

كتب املئات من القصص القصرية التي إعُترب الكثري منها 

ابداعات فنية.

إسمه مؤلف من 11 حرفا. إذا جمعت:

11+8+8+5+1- عاصمة أوروبية. 

3+5+3+1- مدينة مرصية.

11+8+1+ 6- ماركة سيارات.

4+2+7- رافعة. 

7+1+8- مرشوب مشهور.

2+6+11- نزَع ريش الطري. 

 6+9+6- يستعمل للنوم.

5+10- عاصفة بحرية. 

1ـ ما إســم العاصمة العربيــة التي عقَد فيها املؤمتر 

األول للمجامع اللغوية العربية سنة 1956؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ يف أية ســنة ظهرت يف االردن أول صالة ســينام 

لألفالم الناطقة؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ ما إســم فريق كرة القدم األورويب الذي فاز بكأس 

األبطال األوروبية سنة 1991 برضبات الرتجيح؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما إسم املحافظة املرصية التي تقع يف شامل البالد 

وعاصمتها مدينة طنطا؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ يف أيــة عاصمــة أوروبية اجريَــت دورة األلعاب 

األوملبية سنة 1908 وأيضا سنة 1948؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ ما إســم الدولة التي اقيمت فيها أول بطولة لكأس 

العامل العسكرية يف كرة القدم، وذلك العام 1946؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ ما إســم البحر الذي سامه الفينيقيون قدميا البحر 

األخرض؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ يف أية ســنة تويف الشــاعر املرصي عيل محمود 

طه الذي ينتمي اىل املدرسة الرومانسية، ويُعّد من أعالم 

مدرسة ابولو؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9ـ من هو املمثل املرصي الراحل الذي لّقب بـِ الســاحر 

بعد متثيله دور الساحر يف فيلم الساحر عام 2001؟ 

1ـ بصاليم، األريج
2ـ ابرامها، فو، فر

3ـ داكن، مرص، رايل
4ـ نحن، يا، ناولته

5ـ سانتو، لبس
6ـ أماطت، احالله

7ـ وجس، قابوس، طام
8ـ ال، املالعب، نو
9ـ زار، سان سري

10ـ افريقيا، ترتأف
11ـ تام، عي، يل

12ـ أكفل، املصانع
13ـ تال، مرنها، أمم
14ـ العراق، لبد، رت

15ـ ربد، روسيا
16ـ وايلد

17ـ واربنا، حي
18ـ سلوى، بولس

؟ من هو
من هي؟

1ـ أمر سهل، ساحات القتال.
باألشياء،  التعلق  2ـ شــّدة 
الشــميس،  التصوير  مخرتع 

شّدة ووخامة.
3ـ طريقه، أَسد، كثري.

4ـ نّحــات اغريقــي كبري، 
والية أمريكية.

5ـ غضَبــت عــى، محمل 
يوضع عى ظهر الجمل، مدينة 

يف اليمن.
6ـ ملَعت، جبان، لفظة هجاء 

أجنبية.
7ـ يطيل ويتوّسع يف الكالم، 

عاصمة ألبانيا.
8ـ يضايقون وينافســون، 

ماركة سيارات.
9ـ القلــب، جانب الطريق، 

فوالذ باألجنبية.

مدينة  لغــة،  طــى،  10ـ 

مرصية.

11ـ وزير الصحة عام 1950

12ـ ســاعَد فليمينــغ يف 

اكتشــاف البنسلني، تأيت بعد، 

إنصبَّ عى.

13ـ مدينــة إيرانية، مغنية 

خليجية، أقام باملكان، للنفي.

14ـ ممثلــة أمريكية، عتَبت 

عى.

15ـ مرفأ كــوري، أكَل أكال 

يسريا.

16ـ حرف جزم، منازل.

17ـ عاصمة آسيوية.
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تحقق نجاحا ظاهرا عى الصعيد املهني يف 

هــذه املرحلة، ومناخ التطوير يخيم عى أيامك 

ويجعلك كثري الحركة والعمل.

القراءة الجيدة بني السطور تجنبك الوقوع يف 

مشاكل عملية. ال تكن قاسيا مع حبيبك اللطيف 

حتى يستطيع التجاوب مع رغباتك. 

متيــل اىل املجازفة واملخاطــرة يف العمل. 

ستكون مهتام بعالقة تستحوذ عى اهتاممك، 

وتعلم أكرث من سواك من هو الذي يناسبك.

أحد األشــخاص الخبثاء يستمر يف الخطأ 

ويجــب أن توقفه عند حــده يف أرسع وقت 

ممكن. املسائل العاطفية تجلب لك السعادة. 

امكان عقد روابط جديدة وارد دامئا يف هذه 

املرحلة. احســم القضايا وال ترتدد، فأنت أدرى 

الناس بالظروف التي أنت فيها. 

ال تتأثر كثريا باملسائل الصغرية التي تعرتضك 

يف العمــل، فأنت واقعي جدا. ســتربهن أنك 

صاحب أخالق ممتازة ومثل صاح أمام معارفك.

حياتك االجتامعية تتواىل فيها األمور برسعة. 

بقليل من الدبلوماسية والتنظيم  تستطيع اعادة 

االنسجام اىل عالقاتك االجتامعية. 

أنت مــن النوع القيادي فاســتغل موقعك 

املمتاز. لن يصعب عليك حل املشــاكل، التفكري 

الصحيح والسليم هو الذي ينري طريقك.

ال تقلق وال تحزن اذا كنت تشعر اليوم بالوحدة 

ألن األيــام املقبلة ســتحمل لك أنيســا رائعا. 

الزيارات الودية ستكون ممتعة. 

الهروب مــن الواقع والعيــش يف األحالم 

الوردية هو ما تقوم به يف هذه اآلونة. عالقة 

جديدة قد تجعل الحياة جميلة يف عينيك. 

صديق عزيز يــرشح لك أمرا هاما. حاول أن 

تكون اليوم متفائال ألن التشــاؤم يضفي عى 

حياتك صفة القلق واليأس. 

تخاف وتقلق من عدم نجاح مرشوعك األخري. 

ملاذا الخوف وأنت تعطي الكثري من نفسك وذاتك. 

قم بواجبك وأنت الرابح.  
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)تتمة ص1( 

الخاصة.

اىل ذلــك ووفق مصدر كنيس اشــار  ليالً لـــ » الديار« 

اىل اّن رصخــة البطريرك بشــارة الراعي قبــل ايام قليلة، 

ومن عىل منــر روما، دقت ناقوس الخطر وأطلقت العنان 

للهواجس واملخاوف، عىل مصري املركز املســيحي االول يف 

لبنان والرشق، يف ظــل التأزم الذي يحيط بامللف الرئايس، 

كــا اّن حارضة الفاتيكان لديها الهواجس عينها، وانطالقاً 

من هنا تواصل الوســاطات مع باريس وواشنطن لحل هذه 

االزمة، وقبل اســتمرارها يف الفــراغ لفرتات طويلة، الّن 

وضع لبنان ال يحتمل والوقت داهمنا، لذا فاالتصاالت قامئة 

وال بّد ان تســفر شــيئاً ايجابياً، خصوصاً خالل اللقاء بني 

الرئيســني بايدن وماكرون اللذين يدعوان دامئاً اىل اإلرساع 

يف انتخاب رئيس للجمهورية، عىل ان يكون ملف الرئاســة 

مــن البنود املطروحة عىل طاولة اجتاع الرئيســني ما بني 

اليوم والثاين من كانون األول املقبل، وشّدد املصدر الكنيس 

عىل رضورة مســاهمة النواب ايضاً يف الحل واالتفاق عىل 

إنقــاذ لبنان، وتنــايس املصالح السياســية الخاصة امام 

الوطن. مصلحة 

ويف السياق تعتر مصادر ديبلوماسية أّن االزمة الرئاسية 

اللبنانيــة، تنتظر تجّدد الحوار الســعودي – اإليراين، اما 

فرنســا فتبحث عن رئيس مقبول من كل االطراف، واململكة 

العربية الســعودية ال تقبل رئيســا مدعوما من حزب الله، 

بــل َمــن يلتزم باتفــاق الطائف ويعيد لبنــان اىل الحضن 

. لخــليجي ا

وعىل خط  قطر املنشــغلة حاليــاً باملونديال، افيد بأنها 

قــد تطرح بعد انتهائه تســوية جديدة عىل غرار تســوية 

. الدوحة 

{ حزب الله والنفس الطويل مع باســيل {

وعىل خط الفريق املانع، تســتمر الجهود الحثيثة التي 

يقــوم بها حــزب الله لجمع حليفيه، رئيــس تيار »املردة«  

ســليان فرنجيــة، ورئيس »التيار الوطنــي الحر« جران 

باســيل، للميّض باألول رئيساً للجمهورية، إال ان االخري ما 

زال متمّســكاً مبوقفه الرافض، عــىل الرغم من الضانات 

التي ســيحصل عليها، لكن حزب الله  ميلك نفساً طويالً يف 

الوســاطة ومستمر فيها وفق اوساطه.

يف غضون ذلك، رأت مصادر سياســية مواكبة ملا يجري 

عىل خط هذه الوساطة، أنها باتت تدور يف حلقة مفرغة، 

النهــا مل تتقّدم اي خطوة ايجابيــة، نتيجة رفض رئيس » 

الوطنــي الحر« دعم رئيس »املردة« وتقديم الطبق الرئايس 

لــه، يف حــني انه مل يؤيد وصول العاد ميشــال عون اىل 

الرئاسة، ومل يصّوت له يف 31 ترشين االول 2016، وبالتايل 

مل يقف يف اي مرة اىل جانب العهد السابق، فلاذا سيقوم 

باســيل بهذه الخطوة االن؟، معترة أن الحزب يتجه للبحث 

عن حليف مســيحي آخر قــد يجده ال احد يعرف، لكن حالياً 

مســتمر يف تواصله مع باسيل وبعيداً عن االعالم، ولرمبا 

يفتــح الطريق املقفلة بني حليفيه.

{ وســاطة بري مع خصوم فرنجية {

يف إطار الوساطة التي يقوم بها منذ فرتة رئيس املجلس 

النيــايب نبيــه بري، عىل خط معــراب واملختارة يف اتجاه 

بنشــعي، افيد وفق معلومات »الديار« بأّن الجهود فشــلت 

النها تبحث عن رىض »القوات اللبنانية« الخصم الســيايس 

االكــر لـ » املردة«، عىل الرغم مــن حصول املصالحة بني 
رئييِس الحزبني، لكن املســافات السياسية بينها شاسعة 
جداً، والتصويت القوايت لفرنجية من الصعب جداً حصوله، 
فيا يســعى بري لتأمني الغطاء املسيحي النتخاب حليفه، 
يف ظــل قرار »التيــار الوطني الحر« بعــدم التصويت له 
نهائيــاً، لكن ووفق ما ذكرت مصادر القــوات اللبنانية لـ 
»الديار« أّن انتخاب رئيس من 8 آذار غري وارد عىل االطالق، 
و»القوات« ال تســاوم يف هــذا املوضوع وموقفها واضح، 
مجّددة تأكيدها الدعم للنائب ميشــال معوض. كذلك االمر 
بالنسبة للحزب »االشرتايك«  الذي تكتفي مصادره بالقول: 

»مســتمرون يف التصويت للنائب معوض«.
اىل ذلــك اعتر رئيس حزب ســابق، أّن رئيس »املردة« لن 
يصــل اىل قرص بعبدا، إال من خالل دعم إما »التيار الوطني 

اللبنانية«. »القوات  وإما  الحر« 

{ يف الكواليــس الحكومية… 
مولوي االكرث حظاً {

عىل الرغم من غيــاب رئيس الجمهورية يف قرص بعبدا، 
واســتمرار التعطيل يف امللف الرئايس، علمت »الديار« بأّن  
بعــض القوى الفاعلة،  تبحث يف هويــة رئيس الحكومة 
املرتقــب يف العهد املقبل منذ اليــوم، ويف الكواليسُ طرح 
اســم وزيــر الداخلية يف حكومة ترصيف االعال بســام 
املولــوي لهــذا املنصب، النه عىل عالقــة جيدة مع اكرثية 
االفرقاء السياســيني واالحزاب، يف حــني اّن الخط املانع 
يفّضــل وصول النائب فيصــل كرامي اىل الرساي، حتى اّن 
منارصيه بدؤوا يطلقون عليه تســمية »دولة الرئيس«، منذ 

لحظة فوزه بالطعن املقّدم اىل املجلس الدســتوري.
وعىل خط الــرساي ايضاً، يرتّدد أّن دعوة رئيس حكومة 

ترصيــف االعال نجيب ميقــايت، اىل عقد اجتاع ملجلس 

مستبعدة. ليست  قريباً  الوزراء 

»الكابيتال كونرتول«  {  }

يف إطار البحث يف قانون »الكابيتال كونرتول«، كشــف 

نائــب رئيس مجلــس النواب الياس بــو صعب، عن وجود 

مجموعة من النواب ال يســتهان بها، ال تريد مناقشــة هذا 

القانــون، وهناك مجموعة أخرى ال تريد اقراره، ســائالً: 

»ماذا يعني حــني يطلب مني مرصيف كبري دعوة ممثل عن 

مجموعات املودعني، وأن يكون حارضاً يف الجلســة، عىل 

ماذا يّدل ذلك«؟

ويف السياق أعلنت جمعية »رصخة املودعني« أن املودعة 

إدرو خــر البالغة من العمر 90 عاماً، اعتصمت يوم امس 

داخل بنك عودة - فرع ســليم ســالم، للمطالبة بوديعتها 

البالغــة 20 ألف دوالر، االمر الذي يؤكد الوضع االقتصادي 

للمودعني. الصعب  واملعييش 

أكرث من مليار دوالر اىل األســواق اللبنانية خالل األعياد

ويتوقــع أن يدخل لبنان يف شــهر كانون األول يف فرتة 

عيدي امليالد املجيد ورأس السنة املسيحية ما يزيد عىل 500 

ألف ســائح ومغرتب لبناين لتمضيــة األعياد مع عائالتهم 

وأحبائهم. ويف عملية حسابية بسيطة، سوف يكون معدل 

االنفاق الوســطي للمغرتبني مــا بني 2000 و2500 دوالر 

أمــرييك، ما يعنــي أن إجايل االنفاق يــرتاوح بني مليار 

ومليار و250 الف دوالر أمرييك. 

هــذه األموال ســوف تريح األســواق اللبنانية وتحصن 

اللــرية اللبنانية يف حال توزعت بشــكل عادل يف املجتمع 

ومل يســتعملها التجار لزيادة االسترياد ضمن عملية مقنعة 

الخارج. اىل  أموالهم  إلخراج 

االحتالل خالل اقتحام دوريات عسكرية بيت أمر لتأمني خروج 
مركبتني عسكريتني تعطلتا بعد دخول البلدة الليلة املاضية.

وبرر جيش االحتالل إطالق النار عىل الفلسطينيني يف كفر 
عني وبيت أمر بالرد عىل ما وصفها بأعال شغب عنيفة، مقرا 

باستخدام الرصاص الحي.
كا اسُتشــهد فلسطيني كان قد نفذ عملية هرس قرب رام 
الله، متأثرا بجروح أصيب بها أثناء مطاردة قوات االحتالل له.

وأفــادت القناة 13 اإلرسائيلية أن مجندة أصيبت يف عملية 
الهرس التي وقعت قرب مســتوطنة »كوخاف يعقوب« رشق 

رام الله.

{ انتفاضة بوجه االحتالل {
ويف سياق ردود الفعل الفلسطينية عىل التصعيد اإلرسائييل، 
أعلنت القوى الوطنية واإلسالمية اإلرضاب العام يف محافظة 
رام الله والبرية حدادا عىل الشهداء، ودعت إىل تصعيد املقاومة.

وقالــت حركة حاس إن دماء الشــهداء لــن تذهب هدرا، 
وستكون وقودا النتفاضة يف وجه االحتالل، وأكدت أن الشعب 
الفلســطيني لن يقف مكتوف األيدي أمــام جرائم االحتالل، 

وسيواجهها باملقاومة بكل أشكالها.
بدورها، قالت حركة الجهاد اإلســالمي إن االحتالل لن يهنأ 
باألمن عىل حســاب الدم الفلســطيني، داعية لدعم املقاومني 

واحتضانهم.
من جانبها، حذرت الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطني من 
أن تصعيــد عدوان االحتالل يف الضفة ينذر بانتفاضة وغضب 
واســع يف كل األرض الفلســطينية، ودعت لتوســيع دائرة 

االشتباك مع جيش االحتالل واملستوطنني.

{ إعالن حرب {
أما الرئاسة الفلسطينية فنددت بالتصعيد اإلرسائييل، وقالت 
إن »جرائم القتل اليومية هي إعالن حرب عىل شــعبنا وتدمري 

لكل يشء«.

وحمل الناطق باســم الرئاســة الفلسطينية نبيل أبو ردينة 
الحكومة اإلرسائيلية املسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، ودعا 
إىل محاســبتها، قائال »الحكومة الحالية واليمينية القادمة 

أعلنتا الحرب اليومية عىل الشعب الفلسطيني«.
ويف نفــس اإلطــار، وصف األمني العــام ملنظمة التحرير 
الفلسطينية حسني الشــيخ -يف تغريدة- عمليات القتل التي 
تنفذها قوات االحتالل يف الضفة بأنها سلوك فايش واستباحة 

للدم الفلسطيني بتعليات سياسية.
كا وصف رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية اغتيال 
قوات االحتالل للشقيقني الرمياوي والشاب إخليل بأنه تصعيد 
يَحمل مخاطر كبرية، ويشــكل إعالن حرب من أركان الحكومة 

اإلرسائيلية املنرصفة والقادمة، حسب تعبريه.
وطالب اشــتية املجتمع الدويل بتوفري الحاية للشــعب 

الفلسطيني، والتدخل لوقف آلة الحرب اإلرسائيلية.
وكان املنســق األممي لعملية ســالم الرشق األوســط تور 
وينســالند أمس أشــار -عشــية اليوم العاملي للتضامن مع 
الفلسطينيني - إىل أن الرصاع باألرايض الفلسطينية وصل مرة 

أخرى إىل نقطة الغليان.
وبلغ عدد الشهداء الفلسطينيني بالضفة وقطاع غزة -خالل 
هذه الســنة التي توشك عىل نهايتها- 206 شهداء، قىض عدد 
منهم يف اغتياالت ميدانية نفذتها قوات االحتالل اإلرسائييل.

{ إصابة مجندة إرسائيلية يف عملية هرس 

قرب رام الله واستشهاد املنفذ {
أفادت وسائل إعالم العدو االرسائييل امس، بإصابة مجندة 
يف قــوات االحتالل اإلرسائييل بجروح خطرة يف عملية دهس 
قرب رام الله. وأفادت مراسلة  امليادين باستشــهاد الشــاب 
الفلسطيني الذي نفذ عملية الهرس، بعد إطالق قوات االحتالل 
النــار عليه، مشــريًة إىل أّن »قوات االحتــالل منعت طواقم 
اإلسعاف من الوصول إليه«. وانترشت مقاطع فيديو يف وسائل 
التواصــل االجتاعي تُظهر مطاردة االحتالل اإلرسائييل ملنفذ 

عملية الدهس وإطالق النار عليه قرب رام الله.

أعلنت السلطات الصينية تخفيف إجراءات مكافحة فريوس 
كورونــا يف بعــض مناطق البالد، يف ظل تشــديد إجراءاتها 
األمنية ملنع عودة االحتجاجات، التي اجتاحت البالد خالل األيام 

املاضية ضد اإلجراءات الصارمة الحتواء الوباء.
وخففت ســلطات مدينة غوانجو جنــويب البالد إجراءات 
مكافحة كورونا من خالل الســاح لألشخاص الذين يعملون 
يف مناطق تُصنَّف عىل أنها عالية الخطورة، بالعودة إىل مدنهم 

بعد استكال الخطوات االحرتازية.
وتهــدف الخطوة إىل تقليل الكثافة الســكانية يف املناطق 
األكرث تررا بالفريوس من أجل الحد من انتقاله بني املواطنني.

كا شــددت الســلطات الصينية إجراءاتهــا األمنية عقب 
احتجاجــات شــعبية يف عدة مدن ضد سياســة اإلغالقات 

املستمرة منذ ظهور الفريوس قبل نحو 3 سنوات.
ولوحظ زيادة يف عدد أفراد الرشطة يف شــوارع العاصمة 
بكني وغريها من املدن الكرى مثل شنغهاي وكوانجو وهانجو.

يف غضون ذلك، نقل عن مصادر من املحتجني أن الســلطات 
الصينيــة فتحت تحقيقات مع بعضهم، يف وقت واصلت فيه 

الرشطة االنتشار بأعداد كبرية يف شوارع املدينة.
دفاع عن اإلجراءات

ودافع املندوب الصيني يف مجلس األمن الدويل جانغ جون 
عن تدابري بالده يف ظل انتشار الفريوس، وقال ردا عىل أسئلة 
الصحفيني بشــأن املظاهرات، إن التدابــري التي اتخذتها بكني 

تهدف إىل الحفاظ عىل سالمة الناس.
مــن جهته، أكد املتحدث باســم الخارجية الصينية جاو يل 
جيان أن سياسة بالده يف مكافحة الفريوس ستكون ناجحة 
بتعاون ودعم جميع املواطنني، وأضاف أن اإلجراءات الحكومية 

تراعي تطور الوضع الوبايئ يف البالد.
وأضــاف املتحدث أن ما ســاها الدوافــع الخفية لبعض 
الجهــات كانت وراء الربط بــني الحريق الذي وقع يف مدينة 
أورومتــيش بإقليم شــينجيانغ، وبني السياســات املحلية 

الوباء. ملكافحة 

{ البيت األبيض {
ويف الــردود الدوليــة، طالبت واشــنطن وعواصم غربية 
بضــان حق االحتجاج الســلمي، يف حني دعت األمم املتحدة 
الصني إىل احرتام معايري حقوق اإلنســان الدولية. فقد أعلن 
البيت األبيض أن الرئيس جو بايدن »يتابع عن كثب« املظاهرات 
الجارية يف الصني، وقال املتحدث باسم مجلس األمن القومي 
األمرييك جون كرييب للصحفيني إّن »البيت األبيض يدعم الحق 
يف التظاهر الســلمي«، مؤكدا أن بايدن »يتابع املستجدات عن 
كثــب، ونحن أيضا«. ورفض كرييب اإلفصاح عن موقف بايدن 
من املطالب التي يرفعها املشــاركون يف هذه املظاهرات، وقال 
إن »الرئيس لن يتكلم بالنيابة عن املتظاهرين يف أنحاء العامل. 

هم يتحدثون بأنفسهم«.
كــا قال املتحدث إن من حــق الناس التظاهَر يف أي مكان 
من العامل مبا يف ذلك الصني، وأوضح أنه ســيكون صعبا عىل 
الصــني القضاء عىل فريوس كورونا إذا اســتمرت يف تطبيق 

إسرتاتيجية »صفر كوفيد« التي تعتمدها منذ تفيش الوباء.
وأىت موقــف البيــت األبيض بعيد تأكيــد وزارة الخارجية 
األمريكية عىل حّق الشــعب الصيني يف التظاهر، وتشكيكها 

يف فعالية سياسة »صفر كوفيد« التي تعتمدها بكني.

{ حق االحتجاج والتظاهر {
من جهته، قال ستيفان دوجاريك املتحدث باسم األمني العام 
لألمــم املتحدة إن املنظمة الدوليــة تؤمن بأهمية حق الناس 
يف التجمع الســلمي وتكوين الجمعيات، وحقهم يف التظاهر 

السلمي.
مــن جانبه وصف املتحدث باســم رئيس الوزراء الريطاين 
رييش ســوناك اعتقال صحفــي يف هيئة اإلذاعة الريطانية 
خالل تغطيته االحتجاجــات ضد اإلغالق يف الصني بالصادم 
وغري املقبول.وأكد املتحدث أن الحكومة الريطانية ســتواصل 
إثارة موضوع حقوق اإلنسان مع الحكومة الصينية بشكل بناء 

ومفيد لعالقات البلدين.

أكد املرشــد اإليراين، السيد عيل خامنئي، خالل لقاء جمعه 
برئيس الوزراء العراقي، محمد شــياع الســوداين، الذي يزور 
العاصمة اإليرانية طهران، أن »أمن العراق هو أمن إيران، وأمن 
إيران بدوره مؤثٌر يف أمن العراق«.وشّدد السيد خامنئي، خالل 
اللقــاء، عىل أّن »إيران حارضة من أجل التصدي ملا يزعزع أمن 
العراق«، قائالً: »حارضون للتصدي بصدورنا يك نحمي العراق 
ممــن يريد زعزعة أمنه«.ولفت الســيد خامنئي إىل أّن »عدة 
مناطق عراقية تُستخدم يف تهديد أمن إيران، والحل هو فرض 

الحكومة املركزية يف بغداد قدرتها هناك«.
ه املرشــد اإليراين إىل الســوداين بالقول إّن »هناك  وتوجَّ
أعــداًء لتطور العراق، ومن املمكن أاّل يُظهروا عداءهم، إاّل أنهم 

ال يقبلون حكومًة كالحكومة العراقية«.
بدوره، أكد رئيس الوزراء العراقي، خالل لقائه السيد خامنئي، 
أّن »الدســتور العراقي ال يسمح ألي طرف بأن يستخدم أرايض 
العراق إللحاق األذى بأمن دول الجوار«.وأشار السوداين إىل أنّه 
»ال ميكن فصل أمن إيران عن أمن العراق«.وقال الســوداين إّن 
»الحكومة العراقية مصممة عىل تنفيذ االتفاقيات الثنائية مع 
إيران، وتطوير العالقات بها، والسيا يف املجال االقتصادي«.

وكان وصــف الرئيس اإليراين ابراهيــم رئييس، العالقات 
الثنائيــة بني إيران والعراق بأنّها متجــذرة وعميقة، وأكّد أّن 
»وجود األجانب يف املنطقة يسبب زعزعة استقرارها«، مشدداً 

عىل أّن »أمن املنطقة  ال يتحقق إال عر دولها فقط«.
وقــال رئييس خــالل مؤمتر صحايف مشــرتك مع رئيس 
الوزراء العراقي محمد شــياع السوداين بالعاصمة طهران إن 
»أمــن املنطقة يجب أن يتّم عر دول املنطقة، ووجود األجانب 
هو سبب زعزعة االســتقرار باملنطقة«. وتابع قائالً: »وجود 
األمريكيني يف املنطقة ال يخدم أمنها وخروج واشــنطن منها 

رضوري لتعزيز أمنها«.
وأضاف: »من وجهة نظرنــا نحن والحكومة العراقية فإّن 
مكافحــة اإلرهاب من األولويات وأيضــاً التصدي ألّي عامل 
يهدد األمن واالســتقرار يف البلدين«. وأشــاد بدور الحكومة 

العراقية  يف تعزيز األمن يف املنطقة ومكافحة اإلرهاب.

وتابع رئييس: »زيارة الســيد الســوداين إىل طهران تعتر 
نقطة تحّول يف العالقات الثنائية، ومن املؤكّد أّن املباحثات التي 
ستجري خالل هذه الزيارة سوف تدفع بالعالقات إىل األمام«.

وشــدد الرئيس اإليراين عىل أّن »طهران مســتعدة لتعزيز 
العالقات املشرتكة مع العراق يف مختلف املجاالت«.

مــن جهته، أكّد رئيس الوزراء العراقي أّن أمن بغداد وطهران 
يكّمل بعضه البعض وجزء ال يتجزأ من أمن املنطقة، مشدداً عىل 
التزام بالده بعدم الســاح ألّي مجموعات باستخدام األرايض 
العراقيــة منطلقاً لإلخالل بأمن إيــران أو دول الجوار.وقال: 
»نؤكــد أّن أمن البلدين يكّمل بعضه البعض وجزء ال يتجزأ من 
أمن املنطقة«، مضيفــاً: »زيارتنا اليوم لطهران لتعزيز أوارص 

العالقة التاريخية بني البلدين«.
وأكد أن »حكومتنا ملتزمة بتنفيذ الدستور وعدم الساح ألي 
أطراف لإلخالل واإلرضار بأمن إيران، والعراق لن يكون منطلقاً 
لإلرضار بدول الجوار«.وأشــار السوداين إىل أّن »العراق شعباً 
وحكومــًة ال ينىس دعم إيــران يف الفرتة املاضية منذ التغيري 
لغاية الحرب عىل داعش«، الفتاً إىل أن »هذا يدفعنا إىل أهّمية 
االســتمرار يف هذا العمل ملواجهة تحديات اإلرهاب واملخدرات 

التي تهدد شعوب املنطقة«.
وحــول التعاون االقتصادي، قال الســوداين: »اتفقنا عىل 
تفعيل اللجنة االقتصادية املشرتكة، ورضورة عقد اجتاعاتها 
يف أقرب وقــت«. وجرت امس يف القرص الرئايس بالعاصمة 
اإليرانية طهران، مراسم استقبال رسمي لرئيس مجلس الوزراء 
العراقي.وكان يف حفل االســتقبال الرسمي، الرئيس اإليراين. 
وشــهدت املراسم عزف النشيد الوطني لكّل من العراق وإيران، 

واستعراض حرس الرشف.
وكان رئيــس الوزراء العراقي قد وصل العاصمة طهران يف 
مستهّل زيارة رسمية للجمهورية اإلسالمية اإليرانية تستغرق 
يومني. وســيجري الســوداين عدداً من اللقاءات وجلســات 
املباحثات مع القادة واملســؤولني اإليرانيني، تتعلق بالعالقات 
الثنائية بني البلدين وســبل تعزيزها، وبحث امللفات والقضايا 

ذات االهتام املشرتك عىل مختلف الصعد واملجاالت.

قال الناطق باسم الرئاسة الرتكية إبراهيم قالن إّن العملية 
العســكرية الرية يف الشال الســوري قد تبدأ يف أي وقت 
وذلك يعتمد عىل تقييم املراجع املعنية يف تركيا، مشــريا إىل 
أن أنقرة تطالب بأن تكون وحدات حاية الشعب الكردية يف 
مناطق تبعد 30 كيلومرتا عن الحدود الرتكية، وأن تتوقف عن 

محاولة التسلل إىل بلده.
وأكــد قالن أن قوات بلده مل تســتهدف حتى اآلن أي جنود 
تابعني للواليات املتحدة أو روســيا وهذا ليس ضمن أهدافها، 
وهدفها الوحيد هو وحدات حاية الشــعب الكردية املوجودة 
يف شايل سوريا. ولفت اىل  إّن العمليات العسكرية الرتكية 
قطعت الطريق عىل تأســيس ممر إرهايب، وفق وصفه، من 

الحدود العراقية وصوال إىل البحر املتوسط.
مبوازاة ذلك, إن الجانب الرويس يقوم بجهود لتلبية مطالب 
تركيا شايل سوريا كبديل عن العملية العسكرية، مضيفة أن 
أنقرة اشرتطت انسحاب قوات سوريا الدميوقراطية من منبج 

وعني العرب وتل رفعت وفقا ملصادر رســمية تركية.
كا اشرتطت عودة مؤسســات النظام السوري بديال عن 
قوات ســوريا الدميوقراطية مبا فيها القوات األمنية وحرس 
الحدود.وأعطــت أنقــرة مهلة زمنية لتلبيــة رشوطها وإال 

فســيكون البديل عملية عسكرية تشمل املناطق املذكورة.

{ دعم خفي {
وكان الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان قد دعا إلنهاء ما 
ساها لعبة تخّفي امتدادات حزب العال الكردستاين بأساء 
مختلفة تحت ســتار الحرب عىل تنظيم الدولة اإلســالمية، 
وسط أنباء عن جهود يقوم بها الجانب الرويس لتلبية مطالب 

تركيا يف شــايل سوريا كبديل عن العملية العسكرية.
وقــال أردوغان يف مؤمتر صحفــي عقده بأنقرة إن بالده 
ال تقبل املحاســبة من أحد، وإنها ال تستأذن أحدا عندما تتخذ 
خطوات تتعلق بأمن الوطن والشــعب، مضيفا  »ليس علينا أن 
نتســامح مع نفاق أولئك الذين يدعمون التنظيات اإلرهابية 

املسجلة من خالل أالعيب تغيري األساء، وسنواصل عملياتنا 
العســكرية حتــى القضاء عىل اَخر عنرص مــن التنظيات 

اإلرهابية«.
يف غضــون ذلك، قال منســق االتصاالت يف مجلس األمن 
القومي األمرييك جون كرييب إن من حق تركيا دفَع اإلرهاب 
عن نفســها. غري أنه أشــار إىل معارضة بالده أي تحرك قد 
يؤثــر يف مواصلة الحرب عىل تنظيم الدولة، أو يوقع ضحايا 

بني املدنيني

{ رفض كردي {
يف املقابل، نقلت وســائل إعالم كردية عن املتحدث باسم 
قــوات ســوريا الدميوقراطية قوله إنهــم يرفضون مطالب 
ورشوط تركيــا يف اجتاعاتها مع الروس، ألنها ال تناســب 

شعبها. متطلبات 
من جهة أخرى، نقلت وكالة ريا نوفوســتي الروسية عن 
املتحدث أنها طلبت من ممثلني روس املساعدة يف عقد اتفاق 
مع النظام الســوري لحاية األرايض التي يسيطرون عليها 
شايل رشقي البالد.وأشار إىل أنه لدى قواته لقاءات مستمرة 
ومهمة مع الجانب الرويس، مؤكدا أن الجانب الكردي مل يتلق 
من الروس ســوى مســاع لخفض التصعيد يف إطار الحفاظ 

عىل االستقرار ومنع وقوع أي هجوم تريك.

{ قصف متجدد {
ميدانيا، جددت القوات الرتكية قصف مواقع قوات ســوريا 
الدميوقراطية شايل رشقي سوريا، وقد أعلنت وزارة الدفاع 
الرتكية تحييد 14 عنرصا من مسلحي حزب العال الكردستاين 

ووحدات حاية الشعب الكردية.
وأفادت مصادر محلية بأن قصفا مدفعيا تركيا طال مواقع 
ملا تعرف بقوات ســوريا الدميوقراطيــة مبحيط عني العرب 

الحدوديــة مع تركيا ويف محيط بلدة تل رفعت بريف حلب.
يأيت ذلك يف وقت أعلن فيه قامئقام بلدة قارقميش الرتكية 
الحدوديــة تعطيل املدارس يف عموم أنحاء البلدة ملدة يومني.

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 عــاد 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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