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بايدن وعقيلته يستقبالن ماكرون وعقيلته
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)التتمة ص12( 

)التتمة ص 10( 

ابراهيم ناصرالدين

االيام االوىل للرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون يف واشنطن 
حرضت خاللها حزمة كبرية من امللفات الخالفية االقتصادية 
مع الحليف االمرييك، وكذلك القضايا االساســية امللحة، ويف 
مقدمها الحرب الروســية عىل اوكرانيا، يف العشاء الرسمي 
حرض عىل الطــاوالت املألى بالشــمعدانات والزهور بألوان 
علمــي البلدين، طبق الكركند، ولحــم البقر، وكعكة الربتقال، 
والجبنــة االمريكية الزرقاء )روكفور( وتم تقديم نبيذ أمرييك 
لكن بكؤوس من صنع فرنســا، كل هؤالء حرضوا ومل يحرض 
لبنــان عىل »الطاولة« علنا، وغالبا ليس يف »الكواليس«، فام 
يشــغل بال الرئيسني اكرث خطورة واهمية من ملف ركن عىل 
»الرف« راهنا باعتباره ليس من االولويات امللحة، واي ترصيح 
او تلميح قد يصدر يف الساعات املقبلة مجرد كالم »رفع عتب« 
ردا عىل استفســار او سؤال، اما حقيقة االمر، فال متسع من 
الوقت ملناقشــة قضية لن تخجل واشــنطن من عرضها يف 
»بازار« البيع والرشاء متى حان وقت الدخول اىل »الســوق«. 
امــا باريس فال متلك الكثري من ادوات التاثري ال يف العاصمة 
االمريكية وال يف الســاحة اللبنانية، ولهذا رددت سفريتها آن 
غريو عىل مســامع املســؤولني اللبنانيني كالما واضحا عن 
رضورة البحــث عن مخارج محلية مقبولة تؤدي اىل الحفاظ 
عىل الحد االقــى من االمن ريثام تفتح »ابواب« املقايضات 
الدبلوماســية يف الخارج. وبينام تحذر اوساط ديبلوماسية 
اوروبية من »قنبلة« عىل وشــك االنفجار يف الرشق االوسط 
بســبب حالة »السعار« املتطرف يف الداخل االرسائييل وسط 

مخاوف جدية من تصدير »ارسائيل« الزمتها الداخلية الخطرة 
اىل خــارج الحدود، يواصل النواب تقديــم العرض املرسحي 
الرئايس املخجل دون ان »ترف لهم جفن« وســط انهيار مايل 
واقتصــادي، واالنىك من ذلك تتلهى القوى السياســية اليوم 
برصاع فوق »جثة« هامدة عىل صالحيات رئاسية »ال تقدم او 
تؤخر« عنوانها جلسة استثنائية للحكومة، وجلسة ترشيعية 

تحت عنوان ترشيع الرضورة. 

{ لبنان ليس عىل »الطاولة« {
فوفقا ملعلومات »الديار«، نقلت مصادر دبلوماسية اوروبية 
اىل بريوت دعوة اىل عدم املبالغة يف التعويل عىل زيارة الرئيس 
الفرنيس اميانويل ماكرون اىل واشــنطن، فامللف اللبناين ال 
يحتل اولوية لدى باريس او واشــنطن فثمة امور شائكة بني 
البلدين وتحتاج اىل جهود كبرية لحلها، ولذلك لن تحتل االزمة 
اللبنانية اي موقع جدي يف املحادثات، فالرئيس الفرنيس لديه 
اولويتان  ملف األزمة يف أوكرانيا، وقانون خفض التضخم الذي 
يتنــاول أوروبا، فهو يريد حامية املصالح االقتصادية لالتحاد 
األورويب أمــام إجراءات الواليــات املتحدة ملواجهة التضخم.  
ولفتت تلك االوساط اىل ان باريس تعترب القرارات االقتصادية 
»شــديدة العدوانية« للرشكات األوروبية، فبايدن يريد تنشيط 
الصناعات األمريكية وطأمنة الطبقة الوســطى والوقوف يف 
وجه بكني، حتى لو كان هذا عىل حساب مصالح اوروبا، ولهذا 
وصف ماكرون تداعيات برنامج املعونات الحكومية للرشكات 
يف الواليات املّتحدة بانها ســتكون كارثية عىل االستثامرات 

االبيـــــــــــــــض البيـــــــــــــــت  فـــــــــــــــي  فرنســـــــــــــــّية  ـــــــــــــــــ  أميركيـــــــــــــــة  قّمـــــــــــــــة 
ــدود ــاق لترســيم الح ــان بالتوصــل التف ــاعدة لبن ــى مس ــرون عل ــدن شــكر ماك باي
الرئيس الفرنسي يتنقد الخيارات االقتصادية االميركية: تشكل تحدياً لوحدة الغرب

شكر الرئيس األمرييك جو 
بايدن فرنسا عىل مساعدتها 
اتفــاق  إىل  التوصــل  يف 
تاريخــي لرتســيم الحدود 
البحرية بني لبنان وإرسائيل. 
كالم بايدن جاء خالل مؤمتر 
الفرنيس  نظريه  مع  مشرتك 
وأعلن  ماكــرون.  اميانويل 
الرئيســان يف بيان مشرتك 
املتحدة  الواليــات  أن  أمس، 
دعم  ســتواصالن  وفرنسا 
أوكرانيــا »طاملا تطلب األمر 

ذلك«.
وأورد البيان أن الرئيســني 
والفرنــيس  األمــرييك 
دعــم  تأكيــد  »يجــددان 
ألوكرانيا«  املتواصل  بلديهام 
ويتعهدان خصوصاً أن يقدما 
إليها »مســاعدة سياســية 

أوكرانيـــــا ملواطنيهـــــا: توجهـــــوا إلـــــى املاجـــــئ
ــيا ــ ــى روسـ ــ ــط علـ ــ ــن بالضغـ ــ ــب بكيـ ــ ــا تطالـ ــ أوروبـ

أعلن مســؤول أورويب رفيع امس أنه طالب 
بكني بالضغط عىل موســكو بشأن الحرب يف 
أوكرانيــا، يف حني حــذرت كييف من موجة 
رضبات صاروخية جديدة ستشنها روسيا يف 

كامل أنحاء البالد.

وقال رئيس املجلس األورويب شارل ميشيل 
إنــه حث الرئيس الصينــي يش جينبينغ عىل 
اســتغالل نفوذه للضغط عىل روسيا الحرتام 

 والية رئاســة الجمهوريــة يف لبنان 
كانت ما بني 8 ســنوات اىل 6 سنوات، ذلك 
انه يفرض املرشــحون لرئاسة الجمهورية 
فراغــا ملدة ســنتني قبل انتخــاب احدهم 
رئيســا للجمهورية، ثم يتــم انتخابه ملدة 
6 ســنوات رئيســا للجمهوريــة، ثم يرتك 
رئاســة الجمهوريــة دون انتخاب رئيس 
جديــد للجمهورية، وعىل االقل تكون املدة 
سنة باقل حد. وهكذا يجب دستوريا تعديل 
الدستور وجعل والية رئاسة الجمهورية 9 
ســنوات الن رئاسة الجمهورية هزلت جدا 
واصبحت »مســخرة« لدى الشعب اللبناين 
يتندر باخبارها بســخرية. وهو يعرف انهم 
امــا ينتظرون كلمة الرس مــن الخارج او 

الضوء االخرض من احــدى البلدان الهامة 
او فــرض رئيس جمهورية بالقوة او فرض 
رئيس جمهورية من خالل تعطيل النصاب 
حتــى ينهزم فريق معنوي امام فريق اخر، 
ويتم انتخاب رئيس الجمهورية، وتكون مدة 

رئاسة الجمهورية 9 سنوات عىل االقل.
اليــس هذا ما يحصل وحصل مع الرئيس 
العامد ميشــال عون؟ اليس هذا ما حصل، 
امنا بشكل موقت، لبضعة اشهر مع الرئيس 
ميشال ســليامن؟ اليس هذا ما هو حاصل 
حاليــا يف فراغ رئايس تركه الرئيس العامد 
ميشــال عون النه رفض ان يؤلف حكومة 
مع الرئيس ميقايت الن الصهر جربان باسيل 

رفض ذلك.

عىل طريق الديار

»الديار«
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ــــــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــد معارضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــة« بع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــا البري ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــث بـ»عمليته ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــا تتري ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تركي
»تعهداتهــــــــــــــــــــا« بـــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــركا  امي ــــــــــــــــــــي  تف ان  وتشــــــــــــــــــــترط  واشــــــــــــــــــــنطن 

ــم الــخــطــة  ــّل ــس ــان يــنــتــظــر ت ــن ــب ل
ــات املــســح ــي ــل ــم ــع الـــشـــامـــلـــة ل

الجلســـــة الثامنـــــة :
تفــّوق الورقــة البيضاء
يكـــــــــــــــّرس معادلـــــــــــــــة
بالتوافـــــق الرئيـــــس 

ــغــطــاء  هـــل تـــؤّمـــن بــكــركــي ال
ــة الـــــحـــــكـــــومـــــة ؟ ــ ــس ــ ــل ــ ــج ــ ل

كلمات سامة توقفوا عن التفوه بها

ــام  ــاتـــي كـ ــقـ ــيـ ــت مـ ــ ــّب ــ ــل ث ــ هـ
ــة ؟ ــجــّي ــفــرن ــه ل ــدعــم ــل ب ــاســي ب

الطائرات »مفّولة«… خال األعياد ــّدم عــلــى  ــقـ ــتـ ــد الـــجـــيـــش يـ ــائـ قـ
ــّة بـــالـــدعـــم املــســيــحــي ــي ــج ــرن ف

ــة ــّم تـــعـــويـــل لــبــنــانــي عـــلـــى ق
مــــــــاكــــــــرون ـ  بــــــــــايــــــــــدن 
إقليمي ــك  شــري ينقصها  ــي  ــت ال
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ــانـــيـــة ســــيــــاســــة لـــبـــنـ

الجمعة 2 كانون األول 2022

السوريين.. مطلب سيادي النازحين  عودة 
نور نعمة

باتت املطالبــة اليوم بعودة النازحني الســوريني اىل 
بلدهم امرا سياديا بحتاً مبا انه اصبح هناك مناطق آمنة 
يف سوريا ونار الحرب التي هربوا منها اىل لبنان توقفت 
بنســبة كبرية يف معظم االرايض السورية، وبالتايل مل 

يعد من مربر لبقائهم يف لبنان.
نعم بكل انسانية ومحبة للشعب السوري نطالب اليوم ان 
تضاعف الدولة اللبنانية جهودها العادة النازحني السوريني 
اىل دولتهم الن استمرار وجودهم يف لبنان هو مؤامرة من 
قبــل املجتمع الدويل عليهم وعىل ســوريا كام انه تواطؤ 
عىل لبنان الذي يشهد انهيارا غري مسبوق يف تاريخه. عىل 
جميع االفرقــاء اللبنانيني من احزاب وتيارات وتغيرييني ان 
يتحدوا ويتكاتفوا يف هذا امللف لتسهيل عودتهم اىل سوريا 
وال يكون بني االفرقاء اللبنانيني من يجاهر يف العلن لرجوع 
النازحني السوريني ويف الكواليس يقول العكس ويعمل عىل 

بقائهم يف االرايض اللبنانية خدمة للمتآمرين عىل  وطننا.
اليوم، اضحــى الوضع الحايل خطــرا يف ظل وجود 
نازحني ســوريني يف لبنان وتدهور االحوال االقتصادية 
واالجتامعية واملعيشــية، االمر الذي ادى اىل رفع نسبة 
الجرمية والرسقات والفوىض االمنيــة اىل حد ما. وهنا 
للنازحني السوريني جزء من املسؤولية يف دفع االمور اىل 
االســوأ، بخاصة ان عدة جرائم حصلت من قبل سوريني 
نفذوها وعدة رسقات قاموا بها. والحال ان بعض املخربني 
من الجنســية الســورية مل يحرتموا القانون ومل يردوا 
الجميل للشعب اللبناين الذي احتضنهم بل اختاروا الطريق 
الخاطئ عرب التورط يف اعامل شــغب واللجوء اىل القتل 
والرسقة يف عدة مناطق. طبعا ال نعمم ان جميع السوريني 
هم اصحاب افعال ســيئة بل البعض منهم، ولكن يف كلتا 
الحالتني سقطت الذريعة التي ادت اىل مجيئهم اىل لبنان 

واضحى رجوعهم اىل سوريا امرا اساسيا لهم وللبنانيني.
ذلك ان الشعب اللبناين يعيش مرشدا ونازحا عىل ارضه من 
جراء تداعيات االزمة االقتصادية الخطرة التي ارهقته وجعلته 
يائسا وبائسا فكيف ستكون حالته يف ظل هذه الظروف مع 
وجود عدد كبري من النازحني السوريني عىل ارضه؟ هل ميكن 
للبنان تحمل اعباء هؤالء النازحني وهو يخوض معركة »بقاء 
او زوال«؟ هل باستطاعة الدولة اللبنانية ان تحتضن النازحني 

السوريني وهي عاجزة عن فعل ذلك تجاه ابنائها اللبنانيني؟
الجواب طبعا ال. مل يعد باليد حيلة ملساعدة اي نازح او 
الجئ عىل ارض لبنان بل يجب ان تذهب كل املســاعدات 
التي يتلقاها لبنان اىل شعبه الذي يتضور جوعا ويعيش 
ذال مل يشهد له مثيال. انطالقا من هذا الواقع، اي مسؤول 
يدعي حرصه عىل لبنان ومواطنيه يجب عليه القيام بحل 
عدة مســائل، من بينها التوصل اىل طريقة عملية تؤدي 
اىل عودة النازحني الســوريني اىل ارضهم الحبيبة، اذ ال 
ميكن لعاقل ان يرى املؤامرة الدولية عىل السوريني وعىل 
لبنان ويبقى متفرجا ومكتــوف االيدي ال يبادر اىل فعل 
اي يشء حيــال هذا الخطر الذي يداهــم لبنان اقتصاديا 

واجتامعيا وامنيا ودميوغرافيا.

قّمة واشنطن ال قّمة النورماندي
نبيه الربجي

لقاء  بني  مقارنــة  ال 
واميانويل  بايــدن  جو 
البيــت  يف  ماكــرون 
جورج  ولقــاء  األبيض 
دبليو بوش وجاك شرياك 
يف النورمانــدي، يوم 5 
حزيــران 2004، أي يف 
الذكرى الســتني لالنزال 
الــذي أدى اىل تحريــر 
فرنســا مــن االحتالل 
ليحــل محله،  النــازي 

بشكل أو بآخر، االحتالل األمرييك.
آنــذاك، كان بني االثنني الرئيس رفيــق الحريري. وكنا 
نظن، لفــرتة طويلة، أن الرئيــس الفرنيس هو صاحب 
املبادرة نحو قرار مجلس األمن 1559 اىل أن راحت الخفايا 

تظهر، تباعاً، للعلن.
يف الرياض أحيــط الرئيس الحريري علــامً بأن ديك 
تشــيني، نائب الرئيس األمرييك، وكان الرئيس الفعيل، 
أبلغ السفري السعودي األمري بندر بن سلطان بتبني خطة 
انهاء بشار األسد فور انهاء صدام حسني. وكان زعيم تيار 

املستقبل قد بات يضيق ذرعاً بالوجود السوري. 
الحجة كانت اعاقة مشاريعه، وكذلك »النفخ يف رأس 
الرئيس اميل لحود«، بعدما كان قد قال للســفري السوري 
يف مدريد محســن بالل )ونقل ايّل ذلك شــخصياً حني 
توىل وزارة االعالم( ان لديه ثالثة مقدســات: االسالم، 

والعروبة، وبيت األسد!
زادت يف حدة املوقف فظاظة رستم غزايل الذي تعامل، 
بشــخصيته الضحلة، والقبليــة، والفرويدية، مبنتهى 
القســوة مع رئيس الحكومة الســابق. مل يكن بالرجل 
املناسب يف املكان املناســب، وأتصور أنني أعلم من كان 
وراء اســناد املوقع اليه، ومن وّرط دمشــق يف أكرث من 

مأزق كان باالمكان تفاديها، ولكن...
يف ذلك الحني علمت مــن جهة خليجية عليا بتفاصيل 
تلك الصفقة، ونقلت ما ســمعت اىل مسؤول سوري كبري 
ومقرب من الرئيس األسد. وكانت هناك أجهزة استخبارات 
غربية، وعربية، تعتقد أن عودة القوات السورية اىل بالدها 
ســيزعزع النظام هناك، فيام كان الرهان عىل دور داخيل 
للثاليث عبدالحليم خدامـ  حكمت الشهايبـ  غازي كنعان، 

ملا له من تأثري يف قطاعات عسكرية وأمنية وما شاكل...
ال داعي الســتعادة تفاصيل السياسات الحمقاء الدارة 
بوش االبن، وســقوط هــذه االدارة يف األتون العراقي. 
قمة واشــنطن مختلفة، يف الظروف، ويف الرؤى، عن 
قمــة النورماندي. ماكرون أكرث تعقالً من أن يقرتح عىل 

مضيفه أي خطوة سلبية ضد »حزب الله«.
وحتــى لو حصل الرئيس الفرنــيس عىل ضوء أخرض 
أمرييك ملعالجة األزمة الدستورية يف لبنان، مثة اعتقاد 
يف باريــس بأن املشــكلة هي يف الرصاع الســعوديـ  
االيــراين. ال رئيــس يف لبنان قبل حلول تلــك »اللحظة 

االلهية« التي تلتقي فيها الرياض مع طهران. 
الفرنســيون يدركــون مــدى الحساســية التاريخية، 
وااليديولوجية، لذلك الرصاع. ال يتصــورون نهاية، أو حتى 
هدنة، وشيكة له. اذ اعتادوا التعامل مع »الرؤوس اليابسة« 
يف ايران، يشتكون ليس فقط من غموض املوقف السعودي، 
بل، وأيضاً، من الالمباالة )املقصودة( باالندفاعة الفرنسية، 
وان كان هناك توافق مبديئ عــىل العامد جوزف عون. وقد 
تكون هذه املسألة بالذات البند اللبناين يف جدول أعامل القمة.

األمريكيون يتعاملــون مع الجيش اللبناين  كـ«وديعة 
مقدسة« قد تكون، يف لحظة ما، خشبة الخالص من أي 
قوة عسكرية موازية. »حزب الله« قال، بالفم املآلن، »ال 
فيتو عىل الجرنال«. الفرنسيون الذين »ال بد« أن يتواصلوا 
مع الضاحية عقب عودة ماكرون، ينتظرون تتمة للعبارة.

هذه قصة ترتبط بتفاصيل كثرية، متشابكة، ومعقدة، 
وذات صلة بالسياســات األمريكية حيال لبنان من خالل 
الحزب، وحيال الحزب من خالل لبنان. ال حاجة للغوص 
أكرث. ولكن هل يراهن الرئيس الفرنيس عىل مرونة ما يف 
املوقف األمرييك، بعدما كانت السفرية دورويث شيا، قد 

أملحت اىل بعد براغاميت يف أداء »حزب الله«؟
لبنــان قائم عىل املســتحيالت، مثلام هــو قائم عىل 
التسويات. املستحيلـ  املمكن الذي نظّر له كليمنت ميرتنيخ، 
خالل انعقــاد مؤمتر فيينا عــام 1815. وكانت أطروحة 
الدكتوراه لهرني كيسنجر حول املستشار النمساوي. لكنه 
رفض وصــف البعض له بـ »ميرتنيخ القــرن العرشين«. 

قال...« بل ميرتنيخ كيسنجر القرن التاسع عرش«!
بحثاً عن ميرتنيخ آخر للمستحيل ـ املمكن اللبناين...

ــم الــخــطــة الــشــامــلــة لــعــمــلــيــات املــســح ــان يــنــتــظــر تــســّل ــن ــب ل
2023 ــعــام  ال مطلع  فــي  العمل  لــبــدء  »تــوتــال«  مــن  والــحــفــر 

ــدعــم املــســيــحــي: ــال ــّة ب ــّدم عــلــى فــرنــجــي ــق ــت قــائــد الــجــيــش ي
مــــــوقــــــف بـــــاســـــيـــــل يــــــرفــــــع مــــــــن حــــــظــــــوظ عـــــون

ــئـــيـــن غــــــــرانــــــــدي: نــــــواصــــــل حــــشــــد املـــــــــــــوارد الــــــدولــــــّيــــــة لـــاجـ
ــودة ــعـ ــتـــي تــمــنــعــهــم مـــن الـ ــق الـ ــوائـ ــعـ ونــعــمــل مـــع ســـوريـــا إلزالــــــة الـ

دوليل بشعالين

تنتظر هيئــة إدارة قطاع 
البرتول يف لبنان بني ساعة 
وأخرى، وبعــد اإلجتامعات 
املكّثفــة التــي عقدتها مع 
»توتال  رشكــة  عن  ممثلني 
تسلّم  الفرنســية،  إنرجي« 
التــي  الشــاملة  الخطّــة 
ومواعيد  املوازنــة  تتضّمن 
والحّفارة  املعــّدات  وصول 
التنقيــب  لبــدء عمليــات 
 ،9 البلوك  يف  واإلستكشاف 
يف ظّل إرصار لبنان عىل بدء 
الحفــر يف الربع الثاين من 
العام الجديد 2023 عىل أبعد 
عمليات  إجــراء  بعد  تقدير، 
املسح البيئي، ووعد »توتال« 
اىل أقىص  املهلــة  بتقليص 
حــّد. وتأيت هــذه الخطوة 
املنتظرة بعــد إعالن »توتال 
رشيكتها  مع  أخرياً  إنرجي« 
يف »كونسوتيوم« الرشكات، 

»إيني« اإليطالية، عن إطالقها أنشــطتها اإلستكشافية عن 
النفط والغاز عــىل خط الحدود البحرية بــني لبنان والعدو 
اإلرسائييل الــذي حّددتــه اإلتفاقية املوّقعة مــن الجانبني 
بوســاطة أمريكية يف 27 ترشين األول املنــرصم. وتتوّقع 
»توتال« أن تكون هذه البقعة التي ســتحفر فيها أي يف حقل 
»قانا« واعــدة بكمّيات ضخمة من النفــط والغاز، خالفاً ملا 
كان عليه الحال يف البلوك رقم 4، والذي مل يكن مشــّجعاً لها 

الستمرارها يف الحفر يف العمق.
أوساط ديبلوماسية مطّلعة عىل ملف الغاز والنفط، أكّدت 
أّن الخطــة تتضّمن كّل ما له عالقة بعمليات اإلستكشــاف 
والتنقيب من قبل رشكة »توتال« املشّغلة، لبدء عملية الحفر 
يف حقل »قانا« يف البلوك 9، مبا فيها عمليات التنســيق مع 
مرفأ بريوت لتأمني املساحات املطلوبة للمعّدات التي ستنقلها 
اىل لبنان، ووصل األنابيب الخاصــة بعملية الحفر، وعقود 
التأمني، واألمور اللوجيستية، ووصول الطاقم البرشي، اىل أن 

يحني موعد وصول الحّفارة اىل موقع العمل.
وأشارت يف الوقت نفسه اىل أّن الدولة اللبنانية ال ميكنها أن 
تكون الرشيك الثالث يف »كونسورتيوم« الرشكات بعد انسحاب 
رشكة »نوفاتيك« الروسية منه، قبل توقيع لبنان عىل اتفاقية 
ترســيم الحدود البحرية مع العدو اإلرسائييل. علامً بأنّها كانت 
تنوي ذلك، غــري أّن اإلتفاقية قلبت املعادلــة، إذ نّصت عىل أّن 
»الشخصية اإلعتبارية ذات الصلة التي تتمّتع بأي حقوق لبنانية 
يف التنقيب عــن املواد الهيدروكربونية وتطويرها يف البلوك 9، 
ينبغي أن تكون رشكة أو رشكات ذات سمعة طيبة دولياً، وغري 
خاضعة اىل أي عقوبات دولية، وأاّل تعيق عملية التيسري املتواصلة 
التي تقوم بها الواليات املتحــدة األمريكية. كذلك عىل الرشكات 
التي ستحّل محّل »نوفاتيك«، أو أي رشكة أخرى قد تنسحب يف 
املستقبل، أاّل تكون لبنانية، وال إرسائيلية، وذلك لضامن الحقوق 
التي نّصت عليها اإلتفاقية، وإلبعاد كّل من التدّخالت من قبل أي 

من الجانبني عىل إعاقة عمل الرشكات املشّغلة. 
وبناء عىل ما تّم التوافق عليه، وورد يف اإلتفاقية، تنازلت 
الدولة اللبنانية، التي مل يعد يحــّق لها أن تكون رشيكة لكّل 
من »توتال« وإيني« عن حّصة »نوفاتيك« البالغة 20 % بشكل 
مؤّقــت اىل »توتال« التي تجري حاليــاً محادثات مع رشكة 
»قطر إنرجي«، عىل ما أوضحت، تتعلّق بإدارة تقاسم اإلنتاج 
قبل أن يُصــار اىل ضّمها اىل الكونســورتيوم. وتعمل هيئة 
إدارة قطــاع البرتول عىل اآلليــة القانونية النضامم الرشكة 
القطرية اىل هذا التحالف، وذلك بعد إعــادة النظر باتفاقية 
اللبنانية وتحالف  الدولة  املوّقعة بني  اإلستكشــاف واإلنتاج 
الرشكات ال سيام بعد انسحاب »نوفاتيك« منها، وإعادة توزيع 
الحصص بني الــرشكات. كام تقوم بدراســة الرشوط التي 
عىل الرشكــة القطرية اإللتزام بها، للموافقة عىل نقل حّصة 
الدولة اللبنانيــة وصوالً اىل مصادقة الحكومة الحالية، عىل 
قرار قبول انضاممها اىل التحالف، رغم أنّها حكومة ترصيف 
األعــامل. وال أحد يعلم  ما اذا كان هذا األمر سُيشــكّل عائقاً 
أمام انضامم »قطر إنرجي« اىل الكونســورتيوم، أم باإلمكان 
مصادقة الحكومة عىل اإلتفاقية، كونها موضوعة ســابقاً 
ويجــري تعديلها وإعادة النظر ببنودها فقط بعد انســحاب 

»نوفاتيك«.  

أّما الحصص بعد تنازل كّل من »توتال« و«إيني« عن 5% من 
حّصة كّل منهام لرشكة »قطر إنرجي«، فستكون عىل النحو 
اآليت: 35% لـ »توتال إنرجي«، 35% لـ »إيني«، و30% لـ »قطر 
إنرجي«، وذلك للعمل عــىل البلوك 9، فيام يبقى التوزيع عىل 
حاله بالنسبة للبلوك رقم 4، باســتثناء بقاء رشكة »توتال- 
ليبان« )وهي ليست لبنانية إاّل باالسم( ضمن التحالف بحّصة 
35 % بدالً من الرشكة الفرنسية التابعة لـ »توتال« وهي »داجا 
216«، كون هذا البلوك غري خاضع لبنود اإلتفاقية املوّقعة مع 

العدو اإلرسائييل.  
وأكّدت األوســاط نفســها أّن »توتال« ستكون جاهزة مع 
مطلع العام الجديد للمجيء اىل لبنان، للبدء بعمليتي املســح 
البيئي والحفر يف حقل »قانا«، وذلك بعد اســتقدام منصتها 
والطاقــم البرشي الذي ســيقوم بأعامل املســح أوالً ومن 
ثّم الحفر. وســيتطلّب ذلك كلفة باهظــة تصل اىل ماليني 
الدوالرات تتعلّق بالتجهيزات اللوجيســتية ونقل املعّدات، كام 
بعملية الحفر. وتبدي رشكة »توتال« رسوراً ورغبة يف العودة 
اىل العمل يف لبنان، وال ســيام يف البلوك 9، حتى ولو مل تكن 
تجربتها األوىل يف البلوك رقم 4 ناجحة، وعىل قدر التوّقعات.

يف الوقت نفســه، يجري البحث جديّــاً يف التمديد لدورة 
الرتاخيص الثانية التي تشــمل البلوكات اللبنانية األخرى وال 
ســيام 1 و5 و8 الواعدة، بحسب املعلومات، كونها تنتهي يف 
15 كانون األول الجاري، ومل يتلّق لبنان حتى الساعة، مزايدات 
مهّمة، رغم أنّه كان يتوّقع تدّفــق العروض من قبل رشكات 
النفط الدولية، ال ســيام بعد توقيع إتفاقية الرتسيم البحري 
مع العدو اإلرسائييل. غري أّن األوســاط عينها، رأت بأّن األمر 
يحتاج اىل بعــض الوقت، كام أّن بدء عمل رشكة »توتال« يف 
البلوك رقم 9 من شأنه أن يُشّجع هذه الرشكات عىل اإلستثامر 
يف البلــوكات اللبنانية األخرى. علامً بــأّن دورة الرتاخيص 
األوىل شــملت فتح الرقع 1، 4، 8، 9، و10، وتأّهلت 46 رشكة 
اىل مرحلــة تقديم العــروض يف العــام 2013، ولكن تأّجل 
مسارها 4 سنوات بسبب مشاكل سياسية. وأعيد إطالقها يف 
العام 2017، وانتهت بتوقيع إتفاقيتي إستكشاف وإنتاج مع 

»كونسورتيوم« الرشكات لكّل من الرقعتني 4 و9. 
ويف ما يتعلّق بإطالق دورة الرتاخيص الثانية يف نيســان 
من العام 2019، عىل ما عّقبت، جرى تحديد 31 كانون الثاين 
موعداً نهائياً لتقديم طلبات اإلشــرتاك فيها، ولكن بناء عىل 
طلب رشكات النفــط والغاز العاملية، ونظراً لتداعيات فريوس 
»كورونــا« عىل دول العامل، تّم تأجيل املوعد اىل 30 نيســان 
2020، ومــن ثّم اىل 1 حزيران من العام نفســه، وصوالً اىل 
تحديد املوعــد النهايئ لتقديم الطلبــات يف 15 كانون األول 
الجاري. وتضّمن القرار أرقــام الرقع املفتوحة للمزايدة وهي 
الرقع الثامنية غري امللزمة من أصــل الرقع العرشة، أي 1، 2، 
3، 5، 6، 7، 8، و10. علامً بأّن مجلس الوزراء يحتفظ بسلطته 
إتفاقية اإلستكشاف  املنفردة يف تقرير منح  اإلستنســابية 
واإلنتاج أو عدم منحها، كام املوافقة عىل أي طلب اشــرتاك 
يف دورة الرتاخيص أو رفضه، ألي ســبب يراه مناسباً، وذلك 
بناء عىل اقرتاح وزير الطاقة املســتند اىل توصية هيئة إدارة 
قطاع البــرتول. عىل أّن طلبات دورة الرتاخيص تبقى صالحة 
ملدة 180 يوماً اعتباراً من املوعد النهايئ لتاريخ انتهاء تقديم 

طلبات دورة الرتاخيص.

علوش محمد 

رمبــا تكون جلســة الخميس املقبــل النتخاب رئيس 
2022، ورمبا  العام  األخرية يف  الجلسة  للجمهورية هي 
لن تكــون كذلك ألن رئيس املجلــس النيايب نبيه بري مل 
يتخذ القرار بعد بشــأن تأجيل الجلسات اىل ما بعد بداية 
العــام الجديد، لكن مــا هو واضح يتعلق بأن الجلســة 
املقبلــة لن تحمــل أي تطــورات جديدة مــا مل تنضج 
التســوية التي مل يبدأ البحث بها بعد بشــكل جدّي، اما 
نيابية  فبحسب مصادر  البارزين،  املرشحني  اىل  بالنسبة 

ضمنهم. من  ليس  معوض  ميشال  فإن  متابعة 
بحســب املصادر ال يزال اسم رئيس تيار املردة سليامن 
فرنجية يســطع يف سامء املرشــحني األقوياء، لكنه مل 
يعد الوحيد، إذ ان اســم قائد الجيش جوزاف عون دخل 
بقوة اىل نادي املرشــحني املفضلني، وهو ال شــّك ميلك 
أوراق قــوة تجعــل حظوظه مســاوية ورمبا أعىل من 
حظوظ فرنجية، ومع مــرور الوقت تتقدم حظوظ قائد 

الجيش.
ميلك سليامن فرنجية أوراق قوة أبرزها دعمه من قبل 
الله وحركة أمل، ومتسكهام به  الثنايئ الشــيعي، حزب 
البحث  أو عىل األقل مرشحاً جدياً يتم  رئيساً للجمهورية 
عن وســائل إيصاله اىل بعبدا، وتأييد فئة واســعة من 
نواب الطائفة الســنية املقربني من تيار املستقبل وسعد 
الحريري، باإلضافة اىل عالقاته الجيدة مع الفرنســيني، 
وعدم وجود فيتوهــات عليه من أي دولة خارجية، لكن 

املسيحي. الدعم  هي  ضعفه  نقاط  أبرز 
ترى املصادر النيابية أن غياب أي دعم نيايب ســيايس 
مســيحي لرتشــيح ســليامن فرنجية هو السبب الذي 

يجعل ترشــيحه ضعيفاً من هذه الناحيــة، وتجعل من 
الثنايئ الشــيعي يرتيّــث يف إعالن دعمــه علناً كونه 
سيظهر مرشــح مدعوم من قوى إسالمية حرصاً بوجه 
القوى املســيحية، لذلك كان هناك شبه مبادرة من حزب 
الله مؤخراً باتجاه البطريركية املارونية للتشــاور معها 
بشــأن موقفها من سليامن فرنجية، كون الدعم الذي قد 
يأيت من البطريركية له قد يكون دافعاً لقوى مســيحية 

له. التصويت  الجل  نيابية 
إن هذا الغياب ألي دعم مسيحي مرّده ليس اىل خصوم 
أنه كان وفياً معهم  يُفرتض  الرجل بالسياســة، بل مبن 
عام 2016 عندما رفض امليض قدماً برتشــحه لرئاســة 
الجمهورية ألجل ميشــال عون، وبحســب املصادر فإن 
الحر دعــم فرنجية، يجعل حظوظ  الوطني  التيار  رفض 
قائد الجيش جــوزاف عون أكرب، كون األخري يتقدم عىل 
يتمثل  نيايب مسيحي،  دعم  لناحية حصوله عىل  فرنجية 
عىل األقل بكتلــة القوات اللبنانية، وبعض املســتقلني، 
وعدم وجود أي فيتو عىل اسمه من قبل أي مكون نيايب 
ما عدا رمبــا التيار الوطني الحر الذي لــن يكون مؤثراً 

الجيش. قائد  اسم  عىل  التسوية  رست  بحال 
إن هذا الواقع هو ما يُزعج حزب الله الذي يعلم حاجة 
ســليامن فرنجيــة اىل الحصول عىل دعم مســيحي، ال 
ميكن للحزب أن يحصل عليه ســوى مــن التيار الوطني 

الحر.
كذلــك ال ميكــن تجاهل نقطــة قوة إضافيــة لقائد 
الجيش، وهي وجود دعم ضمني غري علني حتى اللحظة 
من قبل دول مؤثرة  بالســاحة اللبنانية، أبرزها فرنســا 
ان  القول  األمريكية، ومــن هنا ميكن  املتحدة  والواليات 
الحر من ترشيح ســليامن فرنجية يؤثر  الوطني  موقف 

املردة. تيار  رئيس  سلباً بشكل جدي وكبري يف 

جال املفّوض الّسامي لشؤون الاّلجئني فيليبو غراندي عىل رأس 
وفد، عىل املسؤولني اللبنانيني، وركز خالل لقاءاته عىل أّن »املفوضية 
السامية لحقوق اإلنسان مسؤولة عن الاّلجئني، ونحن نواصل حشد 
املوارد الّدولّية لهم ولألشخاص الّذين يرغبون منهم يف العودة إىل 
سوريا، وهناك دفعات عادت منذ أسابيع؛ ونحن نواصل تقديم الّدعم 
لهم«، مشددا عىل »أنّنا نقّدر احرتام لبنان للعودة الطّوعّية لسوريا، 
وهو جانب مهّم من هذه العملّية. كام نعمل مع الحكومة السورية 

عىل إزالة العوائق الجّديّة الّتي متنع الّناس من العودة«.

{ عند بري {
ويف الســياق، زار غراندي والوفد املرافق، رئيس مجلس النواب 
نبيه بري، يف مقر الرئاســة الثانية يف عني التينة، وجرى عرض 

لألوضاع العامة ال سيام موضوع النازحني.
واكد بري امام املوفد االممي »أن حجم االعباء التي يتحملها لبنان 
من جراء أزمة النازحني باتت كبرية وكبرية جداً وهي تنذر بعواقب 

خطرية عىل لبنان وعىل الالجئني«.
بدوره، لفت غراندي إىل »أن املجتمع الدويل مستعد لزيادة حجم 

مساعداته يف هذا املجال وصوالً ملساعدة النازحني يف بالدهم«.

{ عند ميقايت {
وزار الوفــد األممي الــرساي الحكومي حيــث التقى رئيس 
حكومــة ترصيف األعامل نجيب ميقايت الــذي جدد »مطالبة 
املجتمع الدويل بالتعــاون النهاء أزمة النزوح التي تضغط عىل 

لبنان عىل الصعد كافة. 
وأبلغ غراندي »وجوب تنســيق املفوضية وســائر املنظامت 
الدولية املعنية مع الحكومة اللبنانيــة عرب أجهزتها املختصة 

لحل هذه املعضلة«. 
وقال غراندي يف ترصيح بعد اللقاء: »ان األمم املتحدة ستستمر 
يف دعمها، مبا يف ذلك الدعم اإلنساين للشعب اللبناين. حققنا بعض 
التقدم ولكن ال يــزال هناك املزيد من العمل من أجل أن يكون الناس 
واثقني من اتخاذ القرار بالعودة. هناك تحديات كثرية يف سوريا أيضا، 
ولطاملا أرشت إىل قرار مجلس األمن الذي نص عىل رضورة التعايف 

املبكر يف سوريا وعلينا العمل مع املانحني يف هذا الصدد«. 

{ عند األبيض {
والتقى الوفد االممي وزير الصحة العامة يف حكومة ترصيف 
االعامل فــراس األبيض يف مبنى الوزارة، وتناول البحث الشــأن 

الصحي يف لبنان، سيام ما يتعلق بالنازحني. 
ولفت األبيض إىل »اإلنعكاسات الكبرية مللف النزوح عىل القطاع 
الصحي يف لبنان الذي يصارع للصمود واإلستمرارية وسط األزمة 
املالية واإلقتصادية الخانقة«، مؤكدا »أن العودة اآلمنة للسوريني 

يف أقرب وقت ممكن هي الحل األمثل مللف النزوح«.
بــدوره، أبدى غراندي تقديــره للدور الــذي يلعبه لبنان يف 
الصحية  الخدمــات  النازحني وشــمولهم مختلف  احتضــان 
املتوافرة«، مؤكدا »ان  املفوضية ستســتمر بدعم لبنان ونظامه 

الصحي نظرا ملا يقدمه من خدمات«.

{ عند ياسني {
والتقى املوفد االممي برئاســة غراندي وزير البيئة يف حكومة 
ترصيف االعامل نارص ياسني، وتم عرض للمستجدات وبخاصة ما 

يتعلق باآلثار البيئية ألزمة النزوح يف لبنان. 
وبعد اللقاء، أوضح ياسني »تم الرتكيز بشكل خاص عىل التدهور 
البيئي وتأثري أزمة النزوح من الناحية البيئية ومن ناحية تداعياتها 
عىل شبكات مياه الرصف الصحي وادارة النفايات الصلبة. وقد رأينا 
كيفية انتشار »الكولريا«، وناقشنا طرق التعاون ونأمل الوصول اىل 

معالجة لهذه املشاكل«.

ــي« لــانــضــمــام  ــ ــرج ــ ــر إن املـــحـــادثـــات جـــاريـــة مـــع »قـــطـ
»نوفاتيك« خافة  للدولة  يحّق  ال  إذ  الكونسورتيوم  الــى 

املشتركة للجان  جلسة  الــى  دعــا  ــري  ب
ــا ــي ــن ــي ــارة أرم ــ ــزيـ ــ ــوة لـ ــ ــ وتـــلـــّقـــى دعـ

بري مستقبال السفري االرميني         )حسن ابراهيم(
دعا رئيس مجلس النــواب نبيه بري لجان: املال و املوازنة، 
اإلدارة والعــدل، االقتصــاد الوطنــي والتجــارة والصناعة 
والتخطيط اىل جلســة مشــرتكة يف متام الساعة العارشة 
والنصف من قبل ظهر يومي االثنني الواقع يف 5 كانون االول 
2022 وذلك ملتابعة درس مــرشوع القانون املعّجل الوارد يف 
املرســوم الرقم 9014 الرامي إىل وضع ضوابط اســتثنائية 

وموقتة عىل التحاويل املرصفية والسحوبات النقديّة.
من جهة ثانية، استقبل الرئيس بري، يف مقر الرئاسة الثانية 
يف عني التينة، سفري أرمينيا يف لبنان فاهاكن أتابيكيان، الذي 
سلمه رسالة تهنئة مبناسبة اإلستقالل من نظريه األرميني آالن 

سيمونيان ودعوة مفتوحة لزيارة أرمينيا.

ميقايت مستقبالً غراندي               )دااليت ونهرا(
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الجمعة 2 كانون األول 2022

محمد بلوط

مل تكن الجلســة الثامنة النتخــاب رئيس الجمهورية امس 
مختلفة عن ســابقاتها، لكن نتيجة عملية االقرتاع يف الدورة 
االوىل اظهرت اتســاع دائرة الحاجــة اىل الحوار والوفاق بعد 
فشل محاوالت زيادة عدد اصوات املرشح النائب ميشال معوض 

وتراجعه اىل الحد االدىن الذي سجل يف الجلسة االوىل.
ووفقا للوقائع التي ســجلت خالل الجلسة وقبلها وبعدها 
ميكــن التوقف عنــد جملة من الحقائق التي تلّخص مشــهد 

االستحقاق الرئايس بعد حواىل الشهر من الفراغ الرئايس:
1- اكدت جلســات انتخاب رئيــس الجمهورية ان احدا من 
املحاور النيابية او االفرقاء غري قادر عىل جمع االكرثية املطلقة 
)65 نائبا( ملصلحة مرشــحه، وان سالح تطيري النصاب ميكن 
اســتخدامه من هــذا الفريق او ذاك يف غيــاب توافق تضمن 

مشاركة ثلثي اعضاء املجلس يف كل الدورات.
2- فشــل الفريق الذي رشــح معــوض يف جمع كل الوان 
املعارضة تحت لواء هذا الرتشــيح، الذي يعتربه الفريق االخر 
نوعــا من التحدي واالســتفزاز، وال يطابق املواصفات النتاج 

رئيس جديد للبالد.
ويشــار يف هــا املجال اىل ان معوض نــال امس 37 صوتا 
مرتاجعا خمســة اصوات عام حققه يف الجلســة السابقة. 
وذهب بعض املســتقلني الذيــن كانوا يصوتون له اىل خيارات 

اخرى.
وخرس معوض ايضا صوتا نتيجة قرار املجلس الدســتوري 
وهــو صوت النائب الذي ابطلت نيابتــه رامي فنج والذي حل 
محله النائب فيصل كرامي الذي اقرتع بورقة كتب عليها كلمة 

»توافق«.
اما النائب الجديد الثاين حيدر نارص فلم يصوت له ايضا، مع 
العلم ان النائب الذي ابطلت نيابته فراس ســلوم مل يكن ايضا 

يقرتع ملصلحته عىل عكس ما تردد.

3- ارتفع عدد االوراق البيضاء من 50 اىل 52 ورقة، ما يعكس 
رغبة ثابتة ومتزايدة وانحيــازا متزايدا لفكرة الحوار والوفاق 
بعد فشــل الجلسات االنتخابية يف غياب التوافق، واملعلوم ان 
الثنايئ امل وحزب الله والتيار الوطني الحر وتيار املردة ونواب 
مستقلني يؤيدون التصويت بورقة بيضاء اىل حني تحقيق الحد 

املمكن من التوافق عىل الرئيس الجديد.
4- كرســت الجلسة الثامنة بصورة واضحة ومؤكدة تشتت 
نواب التنغيري الذين انفرط تكتلهم بشكل تدريجي، ومل يصوت 
لعصام خليفة ســوى اربعة نواب، حيــث صّوت ثالثة منهم 
ملعــوض، وهم: وضاح صادق، مارك ضــو، ونجاة صليبا. اما 
النائب الياس جرادي فصّوت لزياد بارود اىل جانب نائب رئيس 
املجلس النيايب الياس بو صعب الذي استمر يف التصويت لزياد 

بارود.
5- بقي عدد النواب الذين يصوتون للبنان الجديد ثابتا وسجل 
امس  9 اصــوات، رغم محاوالت معوض والقــوات اللبنانية 
اقناعهم باالنضامم اىل محور ما يســمى باملعارضة السيادية، 
ويتشــكل هذا الفريق من نواب كتلة االعتــدال ذوي الغالبية 

السنّية باالضافة اىل نواب سّنة آخرين مستقلني.
6- زادت االوراق التي تعترب ملغاة او تلك التي تحمل اســامء 
وتحتسب وفق النظام الداخيل من بني املرشحني، حيث احتسبت 
ورقة »الجل لبنان«، وصوت لبشــارة ايب يونس، وصوت آخر 

لبدري ضاهر املوقوف يف جرمية انفجار مرفأ بريوت.
امــا االوراق امللغاة فهي: صــوت للرئيس الربازييل لوال دي 
سيلفا، وسبق ان وضع النائب نفسه يف الجلسة املاضية اسم 
الرئيس التشييل الراحل سلفادور الليندي الذي اغتيل يف انقالب 
عســكري مدعوم من االدارة االمريكية آنذاك. كام وجدت ورقة 
مكتــوب عليها »الثوابت«، وورقة اخــرى »التوافق«، ورابعة 

مكتوب عليها »مواقف«.
ووفقا ملصادر نيابية فان الجلســة التاسعة، التي دعا اليها 
الرئيــس بري يوم الخميــس املقبل يف 8 كانون االول الجاري، 

لــن تحمل جديدا يف ظل غياب 
اجــواء التوافق الداخيل وعدم 
انقشاع التوجه الخارجي حول 

االستحقاق الرئايس اللبناين.
شــهر  ان  املصادر  وتــرى 
كانــون االول االخــري من هذا 
العام لن يشــهد اي تغيري يف 
الرئايس  االســتحقاق  مشهد 
وان مطلع العام رمبا يشــهد 
بداية حــراك خارجي وداخيل 
ناشــط خصوصــا يف ضوء 
زيارة خاطفة للرئيس الفرنيس 

ماكرون يجري الحديث عنها يف عيد امليالد لتفقد ومعايدة القوة 
الفرنسية العاملة يف اطار قوات »اليونيفيل« يف الجنوب.

{ الجلسة {
[ وكان الرئيس بري افتتح جلســة انتخاب الرئيس التي تال 
يف مســتهلها قرار املجلس الدستوري بابطال نيابة رامي فنج 
وفراس سلوم اللذين حل محلهام النائبان فيصل كرامي وحيدر 

نارص.
[ وقبــل ان توزع االوراق للمبــارشة بعملية االقرتاع طلب 
نائب القــوات اللبنانية طوين حبيش الــكالم بالنظام، وتال 
كلمة باســم كتلة القوات، مشريا اىل واقع الفراغ الحاصل يف 
رئاسة الجمهورية وعجز الحكومة وعدم امكان حلول رئاسة 
الحكومة محل رئاسة الجمهورية. واسهب حبيش يف الحديث 
عن هذا املوضوع معتربا ان هناك عملية تعطيل النتخاب رئيس 

الجمهورية.
[ وقاطعه الرئيس بري قائالً: »هيدا مش كالم بالنظام، انت 

عم تقرأ خطاب«.
[ وتابع حبيش تالوة خطابه املكتوب منتقدا موقف الرئيس 

بري ومحمال اياه مسؤولية التعطيل قائال ان اقرب املقربني له 
يعطلون النصاب وعملية االنتخاب.

[ وهنــا قاطعه الرئيس بري مرة اخرى قائالً: »انا احد اكرث 
النــاس والنــواب يف هذا املجلس حرصا عــىل انتخاب رئيس 

الجمهورية االمس قبل اليوم، وهذا الكالم ال يوجه ايل«.
[ وطالــب حبيش باســتمرار بقــاء كل الكتل يف املجلس 

النيايب، مكررا ما كانت القوات قد اقرتحته سابقا.
[ الرئيس بري: »النواب ميارسون حقوقهم، وخلينا نشتغل. 

خلص الكالم وكام قلت هذا ليس كالماً بالنظام«.
[ واجرت عملية االنتخاب يف الدورة االوىل بواسطة االقرتاع 

بالصندوق وجاءت النتيجة عىل الشكل اآليت:
ميشال معوض 37 صوتا، االوراق البيضاء 52، لبنان الجديد 
9 اصوات، زياد بارود صوتان، بشــارة ايب يونس صوت واحد، 
بدري ضاهر صوت واحد، صوت الجل لبنان، واربع اوراق ملغاة 

هي: لوال دي سيلفا، التوافق، مواقف، الثوابت.
وقبل الدورة الثانيــة طار النصاب وبقي يف القاعة العامة 
73 نائبا، فاعلن الرئيس بري ختم الجلسة بعد تالوة محرضها، 
وقال ان الجلســة املقبلة هي يف متام الساعة الحادية عرشة 

من قبل ظهر الخميس املقبل يف 8 كانون االول.

الجلســــــة الثامنة : تفّوق الورقــــــة البيضاء يكّرس معادلــــــة الرئيس بالتوافق
تراجــــــع أصوات معــــــّوض وتشــــــّتت التغيير وثبــــــات »االعتدال« الســــــنّية
بــــــري : أنــــــا األحــــــرص علــــــى انتخــــــاب الرئيس األمــــــس قبــــــل اليوم

خالل الجلسة

مريم نرس

رغــم املوقف الســعودي الحايل من 
أي مرّشح لرئاســة الجمهورية تعتربه 
ُمقّربا من حزب الله، أعلن رئيس حكومة 
ترصيف األعــامل نجيــب ميقايت عن 
دعمه بقوة لرئيس تيار املردة ســليامن 
فرنجية، موقــف يطرح عالمات تعجب 
واســتفهام!؟ لكن وفقاً للعارفني يَعترب 
ميقــايت أن فرنجية بحــال وصوله اىل 
ُســدة الرئاســة عليه تحّمل املسؤولية 
بكيفية التعامل مع اململكة وفتح األبواب 
معها، ويف مــا يخص العالقة مع باقي 
الدول فهو شخصية براغامتية يستطيع 
تدوير الزوايا وتوســيع شبكة العالقات 
الخارجية، أما يف الداخل فهو لديه قدرة 

عــىل فتح حوار مع كل املكّونــات، ويف ما يتعلق 
بكالم ميقايت عن ثنائية بري- فرنجية، يَظهر وكأنه 
يُثّبت الكالم الذي قاله باســيل حول هذه العالقة، 
لكــن يفرّس املقّربون منه قوله إن املقصود من هذا 
الكالم أن بري وفرنجية يشــكّالن ثنائية متناغمة 
تخدم بذلك مصلحة البلد مع فريق سيايس حكومي 
جديد عىل عكس طبيعة العالقة بني عون وبري التي 

عطّلت البلد.
لكــن عىل املقلب االخر، ورغم قول ميقايت إنه ال 
يريــد أن يعود لرئاســة الحكومة يف العهد الجديد 

إال أنــه من خــالل تبّنيه لرتشــيح فرنجية بهذا 
الشــكل باإلضافة اىل أنه شخصية شاملية، يظهر 
طموحه ببقائه طوال عهد فرنجية ركناً أساســياً، 
عدا  ســبب التقرّب من سوريا من خالله وبخاصة 
أن املســار الخليجي سيكمل باتجاهها أيضاً وصوالً 
للســعودي، ولعّل الدعوة التي تسلّمها ميقايت من 
اململكة لحضور القمة العربية الصينية يف الرياض 
يف التاســع من شهر كانون األول، يعتربها خطوة 
إيجابية باتجاهه فُيسوِّق لنفسه ويساعد فرنجية 

يف مساعيه لتسويق نفسه أمام اململكة.
أما عن تعاطــي القوى الوازنة يف البلد مع هذا 

امللــف وتحديداً حزب اللــه الذي مل يبلّغ 
أحداً ال بالرفض وال بالقبول به كام يُقال، 
ومن يُسِقط تجربة التعاطي مع الرئيس 
ميشــال عون عىل أي مرشح اخر اليوم، 
عليه أن يعلــم أن الظروف مختلفة عن 
تلك املرحلــة، لكن هناك ثابت وحيد بني 
األمــس واليوم ُذكر عىل لســان األمني 
العام لحزب الله الســيد حسن نرصالله 
ح أحداً،  منذ 6 ســنوات أن الحزب ال يُرشِّ
هو فقط يتبنى ترشيح أحد األشخاص، 
أما عن ظروف ترشيح العامد عون التي 
تجتمــع فيه كل هذه العوامل، فهو كان 
مرشــحاً باألســاس وأقوى شخصية 
مســيحية يف ذلك الوقت، وكان واضحاً 
التنسيق والتعاون بينه وبني حزب الله، 
ونظراً لالختــالف بني األمس واليوم ما 
زال حزب الله صامتاً حتى اللحظة رغم كل املواقف 

التي تُنَسب له.
لكن الســؤال الذي يُطرح: هل ســيتبنى الحزب 
ترشــيح فرنجية مثلام تبنى ترشيح عون أي هو أو 
ال أحد؟ أم أن هذا األمر يعود للظروف؟ مبعنى إذا مل 
تتهيأ الظروف لوصوله فهل ســيبقى متمسكاً به؟ 
والسؤال األهم: هل حزب الله مستعد لرضب عالقته 

بباسيل من أجل فرنجية؟؟ 
هذا سؤال املرحلة... ومن يريد أن يعرف الجواب، 

يحتاج فقط أن يعرف كيف يُفكِّر حزب الله..

ــه لـــفـــرنـــجـــّيـــة ؟ ــ ــم ــدعــ ــ ــل ب ــ ــي ــاســ ــ هـــــل ثــــّبــــت مـــيـــقـــاتـــي كـــــــام ب

ميشال نرص

يف واشــنطن قمة امريكية –  
فرنسية ،عىل جدول اعاملها بحث 
مبســتجداتها  اللبنانية،  االزمة 
الرئاســية، ابعد مام قد يتســع 
وماكرون،  بايدن  الرئيسني  وقت 
املتداول، ويف بريوت  خالفا لكل 
جلسة انتخاب ثامنة »متلها متل 
ييل ســبقها« مل تقدم ومل تؤخر 
العام، رغم  السيايس  يف املشهد 
بعض التغيريات يف »السكورات« 
التي تبقى غري قابلة للرصف يف 

سوق االنتخاب.
واضــح ان شــيئا مل يتغــري 
الكالم  اسبوعا بعد اسبوع، وكل 
عــن مبادرات وحــوارات ال يزال 
حتى الســاعة مجــرد حرب عىل 
ورق، يف انتظار نضوج معامل ما 
يحصــل يف الخارج عىل خطوط 

فرنســا وامريكا وروســيا والفاتيكان وايران، التي 
تتزايد الرهانات حول ان تؤدي مسار وضعها الداخيل 
اىل »حلحلة« يف اكرث من ملف من بينها لبنان، وهو 
ما ليس واضحا حتى الساعة وفقا للمتابعني ملسار 
الحمالت الرئاســية املشتعلة يف االعالم اكرث منه 
يف مراكز القرار، لجهة االســامء التي تتحرك وفقا 

لبورصة مركزها بريوت.
وسط هذه املعمعة، يسعى رئيس حكومة ترصيف 
االعامل اىل فرض نفسه رقام يف املعادلة الداخلية، 
خصوصا بعد التغيريات التي ادخلتها قرارات املجلس 
الدستوري االخرية عىل الساحة السياسية السنية، 
ليخــوض مواجهة واضحة مع التيار الوطني الحر 
الذي قرر املواجهة، وعدم الســامح بتمرير انعقاد 
اي جلسة ملجلس الوزراء، انطالقا من االسباب التي 
ســبق واعلنها عشية مغادرة الرئيس العامد ميشال 
عون لقرص بعبدا، عن ان اي انعقاد لحكومة ترصيف 
االعامل هو غري دستوري ولن يسمح بتكريث هكذا 
ســابقة، بعدما تحولت اىل »عرف« مسالة الشغور 

بني العهود، وفقا الوساط التيار الوطني الحر.
واشــارت االوساط اىل انه سيتم اللجوء اىل  كل 
ســبل املواجهة الدميوقراطية املتاحة، التي كفلها 

الدستور حفاظا عىل الحقوق، وان التعامل السابق 
مع انصار التيار خالل الفرتات الســابقة لن يسمح 
بــان يتكرر، وان قيــادة الحزب واعية لكل ما يحاك 

وهي تدرس كل االحتامالت املمكنة.
ورات االوســاط ان من يريــد تعاون التيار عليه 
التعامــل من ضمن اللياقات املعهــودة يف الحياة 
السياســية اللبنانية مع رئيس سابق للجمهورية، 
ال تخطــي االدبيات الشــخصية عىل غرار ما يفعل 
الرئيس ميقايت، والذي باالســاس كان السبب اكرث 

من مرة يف عرقلة تشكيل الحكومة.
مصادر سياسية مؤيدة النعقاد الجلسة وعاملة 
عىل هذا الخط ،اكدت ان اركان العهد السابق يعيشون 
ازمة حقيقية، ذلك ان الوزراء املحسوبون عىل فريق 
الرئيس السابق، قرروا بغالبيتهم املشاركة مبدئيا يف 
اي جلسة سيدعو اليها رئيس الحكومة، الذي بارش 
سلســلة من االتصاالت السياسية وغري السياسية 
لتامني الغطاء الســيايس واالمنــي والروحي الي 

جلسة ستعقد.
وتابعت املصــادر بان مرينا الشــالوحي وامام 
فقدانها ورقة مقاطعــة الوزراء قررت اللجوء اىل 
استخدام ورقة الشــارع التي ستكون لها تداعيات 
خطــرية، خصوصا ان تطمينات وصلت اىل الرساي 

من »الحليف االصفر« تؤكد انه ليس يف وارد املشاركة 
باي نشــاط قد يؤدي اىل تهديد االستقرار، كاشفة 
ان الرئيس ميقايت ســيؤمن امليثاقية املســيحية 
املطلوبة وكذلك دعــم بكريك لخطوته، بعدما بات 
اجتــامع مجلس الــوزراء رضورة ال ميكن الهروب 
منها او تاجيلها نظرا لالستحقاقات املرتبطة بحياة 
املواطنني اليومية، خصوصا االنسانية منها والعائدة 
ملعالجة مرىض الرسطان وغسيل الكىل. فهل يجوز 
ترك هؤالء وســواهم دون عالج ام يصار اىل اقرار 
االموال الالزمة للمستشــفيات لتعود وتستقبلهم؟ 
اضافــة اىل ان هناك امورا مالية اخرى تحتاج اىل 

االقرار وتستدعي انعقاد الحكومة؟
وختمت املصادر بــان ليس من مصلحة الرئيس 
ميقــايت اتخاذ اي قرارات مصرييــة نظرا لرغبته 
يف العودة اىل الــرساي، وبالتايل فان امللفات التي 
تتخطى تسهيل امور املواطنني لن تكون مطروحة، 
بل سرتحل اىل العهد والحكومة الجديدين، ناصحة 
بالــرتوي وعدم عرقلة جلســة الحكومة ملا فيها 
من خري للجميــع ولنزع فتيل قد يؤدي اىل انفجار 
اجتامعي وشعبي لن يكون يف مصلحة احد، داعية 
اىل الكف عن اســلوب التذايك واملســاومة وفرض 

الرشوط.

هــــــل تــــــؤّمــــــن بــــكــــركــــي الـــــغـــــطـــــاء لـــجـــلـــســـة الــــحــــكــــومــــة ؟

ترأس رئيس حكومة ترصيف األعامل نجيب 
ميقايت اجتامعا شارك فيه وزير الصناعة يف 
حكومة ترصيف االعامل جورج بوشــكيان 
واملدير العام لوزارة االقتصاد محمد ابو حيدر 
يف حضور مستشــار الرئيس ميقايت الوزير 

السابق نقوال نحاس.
اللقــاء، قال بوشــكيان: »االجتامع  بعد 
جــاء بناًء لدعوة مــن الرئيس ميقايت لبحث 
زيــادة العرشة يف املئة عــىل املواد التي لها 
بديــل يف الصناعة اللبنانية، وتم تأجيل هذه 
الزيــادة ووضعنا كل اللوائح يف عهدة رئيس 
الحكومة وهي محور دراسة من قبل اللجان 
واملعنيني للتأكد من عدم شــمولها زيادة عىل 
املســتهلك. نجدد التأكيــد أن القرار مل يصدر 
بعد بشــأنها اال بعد القيام بدراســة شاملة، 

ونشدد عىل ان كل ما صنع يف لبنان لن تتغرّي 
اســعاره النه ال يخضع الي رسوم جمركية. 
وستبقى االجتامعات مفتوحة وخصوصا ان 
الرئيس ميقايت يتابع هذا االمر شخصيا كيال 
تشكل الزيادة يف حال حصولها اي رضر عىل 
املستهلك ال سيام يف ما يتعلق باملواد الغذائية 
االساسية الن األولوية هي مصلحة املستهلك 

وكيال تكون هناك فوىض يف االسواق«. 
كــام اجتمــع الرئيس ميقــايت مع وزير 
الصحة فراس االبيض، ثم وزير املال يوســف 

الخليل. 
واســتقبل ســفري الجزائر عبــد الكريم 
الركايبــي يف زيارة وداعية. كام اســتقبل 
النائبة السابقة بهية الحريري ثم االمني العام 

لوزارة الخارجية السفري هاين شميطيل. 

بوشــــــيكيان : كّل ما ُصِنع في لبنان لن تتغّير أســــــعاره

أكد نائب األمني العام لحزب الله الشيخ نعيم 
قاسم خالل مشاركته يف حفل العباءة الزينبية 
يف بــريوت: »نحن قلنا مراراً وتكــراراً أنَّنا مع 
انتخاب الرئيس يف أرسع وقت. بناًء عليه، لسنا 
وحدنا من ينتخب الرئيس بل نحن والكتل النيابية 
األخرى ورشكاؤنا يف املجلس النيايب. نعم لحزب 
الله كُتلة وازنة وله تحالفات مؤثرة ولكن ال بُدَّ من 
تفاهامت أوسع من أجل تأمني انتخاب الرئيس. 
عندما يرمون املسؤولية علينا ويتهموننا بأننا 
نعطِّل الرئاســة، نقول لهم هل نحن نستطيع 

املجيء بالرئيس وحدنا؟!« 
أضاف »يرمون املسؤولية علينا من أجل تغطية 
عجزهم عن فرض رئيس اســتفزازي ال يصلح 
إلدارة البالد. نحن واضحون، نريد رئيســاً لديه 
مواصفات محددة ملصلحة لبنان، يحمل همني 
أساسيني: الهمُّ األول، إنقاذ البلد اقتصادياً، والهمُّ 
الثاين أن يكون قادراً عىل الحوار مع كل األطراف، 

عىل أن تُحال القضايا الخالفية السياســية إىل 
الحوار، ومــن هذه القضايا »االســرتاتيجية 
الدفاعيــة« ال أن تكون متصدرة قبل اإلنقاذ. من 
يضع االسرتاتيجية الدفاعية قبل اإلنقاذ، ومن 
يضع املقاومة قبل اإلنقاذ هذا يعني أنَّه يريد أن 
يعطِّل البلد وأن ميارس ضغوطات عىل حساب 
جوعِ الناس ليحقق أهدافاً سياســية خارجية، 
هذا لن نقبل به، ولن نوافق عىل رئيس يســبب 
الفنت وال يَقدُر عىل أن يقود البلد نحو الخالص، 
ر نعمة التحرير ودماء الشهداء، ويكون  وال يقدِّ

خادماً للمرشوع األمرييك اإلرسائييل.«
وختــم »نحن ندعو إىل الحوار إليجاد قواعد 
اتفاق من أجل لبنان، وإذا كانوا ال يريدون الحوار 
فهذا شــأنهم. نقول لهم انكم ال تريدون الحوار 
ألنكم تخافون منه، حججكم ضعيفة وقدرتكم ال 
ا نحن فنحاور  متكنكم من فرض مشاريعكم، أمَّ

علناً ورساً«.

ــب الــفــتــن ــّب ــس ــى رئـــيـــس ي ــل قـــاســـم : لـــن نـــوافـــق ع
ــاص ــخـ الـ ــو  ــحـ نـ ــد  ــلـ ــبـ الـ ــود  ــ ــق ــ ي أن  يَــــــقــــــدُر   وال 

زار قائــد الجيــش العامد 
جــوزاف عون وزيــر الدفاع 
الوطني يف حكومة ترصيف 
يف  ســليم  موريس  االعامل 
مكتبه يف الريزة، واطلعه عىل 
اوضاع املؤسســة العسكرية 
والوضــع االمنــي العام يف 

البالد.
اللقاء »شــؤون  وتنــاول 
العســكرية  املؤسســة 
يف  يتعلق  مــا  وخصوصــا 
التي  والخطوات  اإلجــراءات 
الجيــش  قيــادة  تتخذهــا 
لتوفري حاجات العســكريني، 
الخدمات  توفــري  وأبرزهــا 
الطبيــة لهــم ولعائالتهم ال 
منها،  اإلستشــفائية  سيام 
وكان املوقــف موحــدا تجاه 
تخص  التي  اإلســتحقاقات 
سيام  ال  العسكرية  املؤسسة 
يف هذه املرحلة الدقيقة التي 

مير بها الوطن«.
كذلــك تــم التطــرق اىل 
العديدة  األمنية  »اإلنجــازات 
التي تحققهــا يوميا وحدات 
األمني  املستوى  عىل  الجيش 
الجرميــة  مكافحــة  يف 
واألمن  االســتقرار  وحامية 
املناطــق  يف  االجتامعــي 
اللبنانيــة كافــة، وكشــف 
املجرمني وتوقيفهم وسوقهم 

اىل العدالة«.
كام اســتقبل قائد الجيش 
الــريزة،  يف  مكتبــه  يف 
املشــرتكة  العمليات  قائــد 
 J.r. البحري  اللــواء  الكندية 
يف   ،AUCHTERLONIE

حضور الســفرية الكندية يف 
  Stefanie MCCOLLUM لبنان
وامللحــق العســكري العقيد 
Gino CHRETIEN، وجــرى 
التــداول يف عالقات التعاون 

بني جييش البلدين.

ــات ــاق ــع ــات الــكــنــديّــة ال ــي ــل ــعــم ــد ال ــائـ ــحــث وقـ ب
ــش عـــــــرض مـــــع ســـلـــيـــم أوضـــــــاع ــ ــي ــ ــج ــ ــد ال ــ ــائـ ــ قـ
ــي ــ ــن ــ ــة والــــــوضــــــع األم ــ ــريّ ــ ــك ــ ــس ــ ــع ــ املــــؤســــســــة ال

قائد الجيش يزور سليم
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ــســّمــى ــهــا الــــى أجــــل غــيــر ُم ــســات ــرر جــل ــك ــت انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريّـــة ســت
ــرون الـــتـــي يــنــقــصــهــا شـــريـــك إقــلــيــمــي ــ ــاك ــ ـــدن ـ م ــاي ــى قـــّمـــة بـ ــل ــي ع ــان ــن ــب ــل ل ــوي ــع ت

كامل ذبيان

بات من املؤكد ان الشغور يف رئاسة الجمهورية، 
ســيطول اىل اجل غري مســمى، اذ انتهت الجلسة 
الرئاســية كسابقاتها، مع  الثامنة من االنتخابات 
تحديد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعدا جديدا 
لجلســة تعقد يف 8 من الشــهر الحايل، وستنتج 
ما حصل يف الجلسات الســابقة، اذ يغيب التوافق 
الداخيل، الذي يدعو اليه الرئيس بري و »حزب الله« 
و«التيار الوطني الحر« ونواب آخرون، يف وقت يرص 
كل من الحزب التقدمي االشــرايك وحزب »القوات 
اللبنانية« وحزب الكتائب ونواب آخرين، عىل االقراع 
للمرشح ميشال معوض الذي مل يتمكن من الحصول 

عىل اصوات ثلثي مجلس النواب اي 86 نائباً.
وليست املرة االوىل التي يحصل شغور يف رئاسة 
خاللها  ســينتخب  التي  املدة  وتطول  الجمهورية، 

رئيس للجمهورية، كام حصل يف االنتخابات الرئاسية السابقة 
التي حصلت بعد عامني ونصف العام من شغور منصب رئاسة 
الجمهورية، والتي متت بتســوية داخليــة، كان اركانها »تيار 
املســتقبل« و«القوات اللبنانية« و »التيار الوطني الحر«، ومل 
يعرض عليها »حزب الله« الذي ســمى العامد ميشــال عون، 
واّص عليه حتى انتخابه رئيساً للجمهورية، معتذرا من حليفه 
الثاين رئيس »تيار املردة« ســليامن فرنجية، الذي كان متقدما 
يف الوصول اىل رئاســة الجمهورية بتأييد كل من بري وسعد 
الحريري ووليد جنبالط، ومباركة فرنســا التي هنأه رئيســها 
فرنســوا هوالند يف مطلع العــام 2016، لكن عون انتخب يف 

نهاية ذلك العام.
من هنا، فان التطورات املرتبطة بانتخابات رئاسة الجمهورية، ال 
تبدو انها متجهة نحو التفاؤل، ففي الداخل اللبناين، كل فريق يقف 
عند رشوطه حيث يرفع مؤيدو ترشــيح النائب ميشال معوض، 
مواصفات »الرئيس الســيادي«، يف حني ان اطراف خط املقاومة 

يطالبون برئيس ال يغدر باملقاومة وال يطعنها يف الظهر وال يطلب 
نزع ســالحها، وقدم االمني العام »لحزب الله«، منوذج الرئيسني 
اميل لحود وميشال عون، ولن يكرر تجربة الرئيس ميشال سليامن 
الذي انهى عهده، بالخروج عن »اللغة الخشبية« املتمثلة مبقولة 

»الجيش والشعب واملقاومة«، كام وصفها.
كذلك فان الــروط املطروحة من كل فريــق، ال توصل اىل 
انتخابــات رئيس للجمهورية، وتتكرر جلســات االنتخاب دون 
انتهاء الشغور الذي ينتظر الحوار الداخيل، كمدخل اىل التوافق، 
لكن ال يبــدو ان االوضاع متيرسة لحصول ذلك، مع الرفض الذي 
جوبهت به دعوة بري اىل طاولة حوار، وهو املبادر الدائم اليها، 
اذ رفضت الكتلتان املســيحيتان النيابيتان الحوار، الن رئاســة 
الجمهورية شأن مســيحي، فانكفأ رئيس مجلس النواب، تاركا 
لبكريك ان تتدبر امر رعيتها السياسية وفق ما تقول مصادر يف 
»كتلة التحرير والتنمية«، التي ال تنفي ان بري متشــائم يف هذا 

املوضوع.
ومع االنسداد الســيايس الداخيل، يف ايجاد حل او تسوية 

لرئاســة الجمهورية، التي كانت صناعتها تتم يف 
الخــارج، فان االنظار متجهة اىل لقاء الرئيســني 
االمرييك جو بايــدن والفرنيس اميانويل ماكرون، 
الذي يضع لبنان يف دائرة اهتامماته، كإرث فرنيس 
فيــه، وان بــالده كانــت وراء والدة »دولة لبنان 
السيايس عرب دستور  الكبري«، وهندســة نظامه 

.1926
وقمــة بايدن – ماكرون، يجــري التعويل عليها 
لبنانيا، ان تخرج بتســوية لرئاسة الجمهورية يف 
لبنــان، اال انهام ال ميكنهــام ان يصنعا الحل، دون 
مقاربة الوضع االقليمي، ورأي دول اقليمية فاعلة 
ومؤثرة يف لبنان، كالسعودية وايران، اضافة اىل رأي 
لدول اخرى كسوريا وقطر عربيا، اذ تحتاج التسوية 
الرئاســية، اىل مناخ لبناين، يقابلــه قرار دويل – 
اقليمي، الحياء تسوية، كام يف استحقاقات رئاسية 
ســابقة، التي كان القرار فيها  للخارج، تنفذه قوى 
داخلية، وفق ما يقرأ مرجع ســيايس وفق االنتخابات الرئاسية 
التي جرت من العــام 1943، فلم يُنتخب رئيــس للجمهورية، 
دون تســمية من الخارج، حيث يتم التداول باسامء كمرشحني 

محتملني، وما ميكن ان يتلقوه من دعم خارجي.
فالرئاسة االوىل مؤجلة، حتى انقشــاع الرؤية الخارجية، 
وان الالعبني يف الداخل غــري مؤثرين فيها، بل هم متلقون ملا 
سيتوافق عليه الخارج، ال سيام الدول التي لها افرقاء لبنانيون 
يدورون يف محورها ويعملون وفق سياستها، وهذا ما يتجىل 
بني طريف النــزاع اللبناين – اللبنــاين، املوزعني بني محورين 
الفريق االول، ســعودي االتجاه، املمثل بالذين يسمون انفسهم 
»الســياديون«، وفريق ثان املسمى »مبحور املقاومة« وتدعمه 

ايران، ولكل من الفريقني حلفاء يف الخارج.
فاالنتخابات الرئاسية ستتكرر كل خميس من كل اسبوع، اال 
يف االعياد، ولن يُفرج عنها، اال بتوافق داخيل، وهو غري ظاهر 

بعد او بتفاهم خارجي، وهو صعب املنال يف املدى القريب.

 مولوي أمام وفد الجالية في مرسيليا:
العبث باألمن ممنوع

مولوي ووفد الجالية
الداخليــة والبلديــات يف حكومة  اعتــرب وزيــر 

القايض بســام مولــوي أن »جميع  ترصيف األعامل 

اللبنانيــني رشكاء يف الوطن لبناء مســتقبله«، الفتاً 

الدولة  لبناء  الجدي  الصادقة والعمــل  »النيات  أن  اىل 

ومؤسســات قوية من شــأنها أن تخــرج لبنان من 

أفضل«. اىل نحو  أزماته 

الجالية  مــن  وفداً  لقائــه  خالل  مولوي،  وأشــار 

اللبنانية يف مرسيليا اىل أن »الوضع األمني يف لبنان 

واألمنية«،  العســكرية  األجهزة  عزميــة  بفضل  جيد 

مشــدداً عىل أن »العبث باألمن ممنوع وأن الســاحة 

األمنية لن تكون مرسحاً لتوجيه الرسائل السياسية«.

وأكــد  »رضورة اإللتزام مبقتضيــات الرعية قوالً 

وفعالً، وعىل ثبات موقفــه بأنه »ال مروعية خارج 

الرعية«، مشريا اىل إىل أن »بناء األوطان يكون عىل 

والصحة، وهي  والربية  والقضاء  األمن  اربعة:  اسس 

ما تقتيض أن تهتم به كل دولة مســتقرة وطموحة«.

وقد اســتمع مولوي إىل آراء الجاليــة اللبنانية يف 

وهواجسها. مرسيليا 

لــعــقــد جلسة مــيــقــاتــي  ــد مــســاعــي  ــؤي ن  : الــحــلــبــي 
القضايا ــن  م لــلــعــديــد  الــحــلــول  ــاد  ــج إلي اســتــثــنــائــيــة 

ــى وفـــــداً فــلــســطــيــنــيــاً: ــق ــت ــاط ال ــب جــن
ــروع الـــفـــتـــنـــة ــ ــ ــش ــ ــ ــن م ــ ــ ــّذر م ــ ــ ــح ــ ــ ن

لفت وزير الربية يف حكومة ترصيف األعامل 
عباس الحلبي، خالل رعايته االحتفال الرسمي 
الفتتاح »امللتقى العريب الحادي عر لجمعيات 
متخرجي الجامعات السوفياتية والروسية« يف 
»البيت الرويس« يف بريوت، اىل أنه  »يسعدين 
أن نشهد تعاظم عدد املتخرجني، واتساع نطاق 
العائالت املشركة بني البلدين، وتعميق العالقات 
اإلنســانية واالقتصاديــة واالجتامعية، التي 
انطلقت من فرصة أساسية، اتاحتها دولة كربى 
أمام أبنائنا، فشكلت انعطافة تاريخية يف حياة 

الشباب«.
وذكر أن »لبنان الذي يعيش أســوأ أزماته 
التاريخيــة سياســيا ووطنيــا واقتصاديا 
وماليا وتربويا، يفتش عن املبادرات املضيئة، 

ويحتاج إىل الدعم الدويل للسعي إىل الخروج 
من أزماته، ونحــن يف وزارة الربية نواصل 
املساعي لتوفري كل مقومات استمرار التعليم 
والجامعة  واملعاهد  املــدارس  الحضوري يف 

اللبنانية«.
وأعلن الحلبي »أن التأخر يف انتخاب رئيس 
حكومة  تشكيل  وبالتايل  للجمهورية،  جديد 
اســتثنائية  جلسة  عقد  اســتدعى  جديدة، 
ملجلس الــوزراء، يتم فيها اتخــاذ القرارات 
وتلبية  الدولــة  مرافق  لتســيري  الرضورية 
حاجات املواطنني، ونحن نؤيد مساعي رئيس 
مجلس الــوزراء نجيب ميقايت إىل عقد هذه 
الحلول للعديد من القضايا  الجلســة إليجاد 

امللحة«.

الحزب  رئيس  إســتقبل 
وليد  االشــرايك  التقدمي 
جنبــالط، يف كليمنصــو، 
ضــم  فلســطينياً  وفــداً 
التنفيذية  اللجنتــني  عضو 
فتح  حركة  يف  واملركزيــة 
عــزام األحمــد، الســفري 
لبنــان  يف  الفلســطيني 
أرشف دبّــور، وأمــني رس 
فصائــل منظمــة التحرير 
أبو  فتحــي  الفلســطينية 
التشــاور  وتم  العــردات، 
يف األوضــاع العامة وآخر 
خــط  عــىل  املســتجدات 

الفلسطينية. القضية 
حول  »تشاورنا  جنبالط:  قال  اللقاء،  بعد 
ملالحظات  واســتمعنا  الفلسطيني،  الوضع 
عزام، وبحضوره أشكر العقالء يف السلطة 
الفلســطينية والطائفــة املعروفية، الذين 
جثة  ُخطفت  عندما  الفتنة،  مروع  تفادوا 

آل فرو«. الفلسطيني من  الشاب 
وشــدد عىل أن »دروز فلسطني هم جزء 
من الشعب الفلســطيني«. وقال: »علينا أن 
ننتبه اىل املستقبل ألن مروع الفتنة الذي 
تخطط له إرسائيل ال يــزال موجوداً، لذلك، 
املايض وستســتمر  كنا قمنــا بجهود يف 
بقدر مــا منلك، ونحذر مــن االنخراط  يف 
الجيــش االرسائييل وندعو لعــدم التطوع 
فيه، وهذا أمر مطلوب مّنا ومن الســلطة«، 
أن  علينا  وُقــّدر  »الطريــق طويل،  مضيفا 

املقبلة«. لألجيال  نورثه 
جنبالط  »أطلعت  األحمد:  قال  جهته،  من 
والصمود  األوضــاع يف فلســطني  عــىل 
وهو  الفلســطيني  لشــعبنا  األســطوري 
يتصــدى لقــوات االحتــالل االرسائيــيل 
أن  يريدون  الذيــن  املســتوطنني  وقطعان 
ومقدساتنا  وهويتنا  أرضنا  عىل  يســتولوا 
يتابع  القدس، وجنبــالط  اإلســالمية يف 
التشــاور ونقل مالحظاته  ذلك، وال بد من 

لهم  فهم  الفلســطينية.  للقيادة  ونصائحه 
حق يف القضية الفلســطينية، كام للشعب 
املالحظــات،  يعطونــا  أن  الفلســطيني، 
إيجابا، حتى نبقى يف  أو  والنصائح ســلباً 

الصحيح«. املشرك  املسار 
من جهة ثانيــة، أبرق جنبالط إىل رئيس 
جمهورية الصني الشــعبية يش جني بينغ، 
السابق جيانغ  الرئيس الصيني  معزيا بوفاة 
زميني. وجاء يف نص الربقية: »ميثل رحيل 
الرئيــس الصينــي الســابق جيانغ زميني 
توىل  لقد  والعــامل.  للصني  حزينة  صفحة 
الرئيس الراحل مسؤولياته يف فرات زمنية 
صعبة للغاية وقــاد تحويل الصني إىل قوة 
عاملية بحكمته وبعد نظره. وقد كان صاحب 
اللجنة  التــي توالها يف  بصرية يف األدوار 
الصيني ويف  الشــيوعي  للحزب  املركزيــة 
السياسية  الجهود  دفعت  لقد  البالد.  رئاسة 
تدريجيا  الصني  الراحــل  الرئيس  بذلها  التي 
إىل أن تكون العبا فاعال يف النظام الدويل 
يف مواجهة محــاوالت العزل ومع االلتزام 

الوقت نفسه مببادئها األساسية«.  يف 
وختم »ما زلت أذكر اجتامعي معه عندما 
زرت الصني آخــر مرة يف عام 1993. كانت 
رؤيته للصــني والعامل مذهلــة وقد أثبتت 
بشــخصيته  معروًفا  كان  وهــو  صحتها، 

املرقة ». اللطيفة 

أبرق الى بينغ
 معزياً بجيانغ زيمين

جنبالط مستقبالً األحمد

 »مــــــــــــشــــــــــــروع وطـــــــــــــن االنـــــــــــــســـــــــــــان« :
األوان فـــــــــوات  ــل  ــ ــب ــ ق الــــحــــلــــول  أوجــــــــــــدوا 

غــرد »مروع وطــن االنســان« عرب 
حسابه عىل »توير«: »ان توقف املدفوعات 
يؤدي اىل شلل يف  الحكومي  الجمود  جراء 
مؤسســات الدولة ويهدد قطاع االتصاالت 
التــي اطلقها  بشــكل خاص مع الرصخة 

املســتقيلة.  الحكومة  االتصاالت يف  وزير 
كافة  عىل  سلبا  ينعكس  االتصاالت  فتوقف 
القطاعــات. اوجدوا الحل قبل فوات األوان 
واألجــدى انهاء الفراغ الــذي يخترص كل 

الحلول«.

ــة ــ ــاولـ ــ ــطـ ــ ــت الـ ــ ــحـ ــ ــع مـــــــن تـ ــ ــم ــ ــت ــ ــج ــ ــة ت ــ ــيّـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ أطـــــــــــــراف سـ
ــا! ــه ــضــح ــف ــق ت ــ ــائ ــ ــق ــ ــح ــ ــن فـــــي حـــــــزب الــــلــــه وال ــ ــي ــ ــادي ــ ــي ــ مـــــع ق

ــائـــل تــحــذيــريّــة ــاكـــرون ورسـ ــاء بــايــدن ــــ مـ ــق تــفــاصــيــل لــبــنــانــّيــة فــي ل

صونيا رزق

ال يشء مينع الخصوم يف 
االجتامعات  من  السياســة 
بعضهم  مــع  واملفاوضات 
الوصول  بهدف  العلن،  ويف 
اىل التوافق من اجل مصلحة 
العموم  الوطــن، هــذا يف 
اما  الحدود،  وبالتأكيد خارج 
يف لبنان فالخرب مغاير، الّن 
بعيداً  يجتمعــون  الخصوم 
الخبايا  ويف  االضــواء،  عن 
لكن  الرس،  ويف  والكواليس 
رسعان ما ينكشــفون تبعاً 
يف  تخّبأ  ال  التــي  للحقائق 
لبنان، وهذا مــا يحدث منذ 
دقيقة  معلومات  وفق  فرة 

ومن مصادر موثوق بها، اشــارت اىل اّن حزب الله 
الذي يتعرّض يومياً لكل انــواع االنتقاد، والتحدث 
عن سالحه وشــعاراته املرفوضة لدى خصومه، 
والتي تحمل تفسريات كثرية، هي يف الواقع ليست 
البعض، وخصوصاً  سوى شــعبوية يســتعملها 
بعض االحزاب لشــّد العصب الطائفي ونيل التأييد 

الذي يحتاجون اليه. 
ويف الســياق تشــري املعلومات اىل اّن اكرثية 
االفرقاء السياســيني يلتقون نوابــاً وقياديني يف 
الحــزب، وليس كام يشــّيعون بــأّن االجتامعات 
تعقد فقط تحت قبة الربملــان وداخل جدرانه، او 
يضعــون اللقاء ضمن خانــة االجتامعيات، وهذا 
ليس واقعياً البتة، الن القصة اكرب من ذلك بكثري، 
فالبعض يبحث عن مكان له،  وآخر عن مصلحة قد 

توصله الحقاً اىل حيث يطمح، النه يفكر يف املدى 
الســيايس البعيد، ويف هذا االطار هنالك تسجيل 
صويت يؤكد حصــول بعض اللقــاءات التي نفى 

اصحابها حصولها.
اىل ذلــك ووفق مصدر مســؤول يف حزب الله، 
فقد حصلت لقاءات مع بعض نواب التغيري وبعض 
املســتقلني، الذين ينطلقون نحو افكار جديدة قد 
تتغري قريباً، إضافة  اىل انفتاح كتائبي عىل الحزب 
الذي اكــد حصول اللقاء يف منطقــة الحدت قبل 
فرة وجيزة، إلكامل ما بدأه النائب والوزير السابق 
اييل ماروين، إضافة اىل بعض النواب السّنة الذين 
يُعتربون من خارج سياق حلفاء الحزب، وما يجمع 

هؤالء هو النفي الدائم لتلك اللقاءات.
وعىل خط الخصوم الذيــن ال ينكرون، فالحزب 
»التقدمــي االشــرايك« ال ينفــي لقاءاته عادة، 

وهــو قالهــا يف العلن انه 
يلتقــي قياديــني من حزب 
الله ودامئــاً تحت االضواء، 
اما »القــوات اللبنانية« فلم 
اليوم  لغاية  لقاء  اي  يحصل 
الحزب  يف  مســؤولني  مع 
، بــل يقتــرص الوضع عىل 
الحني  ايجابية بني  رســائل 
اجتامعات  اّن  حتى  واالخر، 
الطرفني تبــدو واضحة يف 
النيايب،  املجلــس  مكاتــب 
»القوات  اصــدرت  وحــني 
اللبنانيــة« بيانــاً نفت فيه 
حصول اي تقارب يّصب يف 
للتصويت  الرئاسية،  الخانة 
لرئيس تيار »املردة« سليامن 
فرنجية، او عىل االقل تأمني 
النصاب له من دون انتخابه، 
مل يســارع اي من بري او حزب الله اىل نفي ذلك، 

الّن  الوساطة  مل تصل اىل مبتغاها.
إنطالقاً من هنا ومن تشــابك املواقف والبيانات 
والردود املعاكسة املتبادلة، ظهرت الحقائق لتفضح 
َمــن ينفي، وفق مصادر سياســية مواكبة وعىل 
اطالع دائم مبا يجري عىل الســاحة الرئاسية، اذ 
تعترب أّن الكل يسري عىل خط التكاذب، النه يساوم 
حني يتعلق االمر مبصالحه الخاصة، وتلفت اىل اّن 
هؤالء الذي يحاولون تخبئــة ما يقومون به كيال 
تنفضح حقيقتهم، ولرمبا يفكرون بطموح رئايس 
ولو بعد ســت سنوات او اكرث، معتربة أّن حزب الله 
منفتح عــىل االخرين النه بحاجة ايضاً اىل حلفاء 
جدد، لكــن يف الوقت عينه يريد حليفاً يثق به اوالً 

واخرياً.

فادي عيد

ما زالت جلســات انتخاب 
كام  الجمهوريــة  رئيــس 
ســابقاتها، تدور يف حلقة 
بتعبئة  أشبه  وباتت  مفرغة 
الضائــع إىل حني  الوقــت 
ما  وهذا  الجّد،  ساعة  حلول 
بدأت تظهر معامله من خالل 
والخارجي،  الداخيل  الحراك 
شــبيهاً  طابعاً  يرتدي  الذي 
سّيام  وال  الحســم،  بطابع 
املوقفــني  صعيــد  عــىل 
حيث  والفرنيس،  األمرييك 
سياسية  أوســاط  تكشف 
مطلعة عن جولٍة ســتقوم 

بها السفرية الفرنســية يف بريوت آن غريو عىل 
الرئيسني نبيه بري ونجيب ميقايت ومسؤولني، من 
أجل وضعهم يف أجواء ونتائج لقاء الرئيســني جو 
بايدن وإميانويل ماكرون يف واشــنطن، وتحديداً 
ما تناول يف جانٍب منه امللف اللبناين واإلستحقاق 
الرئايس، وذلك يف ظل تناغم الطرفني حول رضورة 
انتخاب الرئيــس يف أرسع وقت ممكن، واملخاوف 
املشــركة من أن ينعكس الشــغور الرئايس عىل 
الواقع املحــيل وتحديداً عىل األوضاع اإلقتصادية، 
ما ينذر بزعزعة اإلســتقرار الداخيل، مع العلم أن 
هــذه التحذيرات تفاعلت يف األيــام املاضية عىل 
لسان أكرث من مسؤول يف الداخل والخارج يف ظل 

الواقع املزري للبلد عىل املستويات كافًة.
من هنا، تكشــف املصادر نفســها، أن السفرية 

الفرنسية، ستنقل إىل املســؤولني اللبنانيني الذين 
ستلتقيهم، رســائل تحذير من مغبة عدم انتخاب 
الرئيــس، حيث أنه مــن املحتمــل أن تبقى زيارة 
الرئيس ماكرون إىل لبنان خالل األعياد، محصورًة 
بالجولة يف الجنــوب، ألن زيارته محددة األهداف 
أي معايدة  الجنود الفرنسيني العاملني ضمن نطاق 
قوات اليونيفيل. ولكن ترى املصادر أن برنامج هذه 
الزيارة، يف حال حصلت، لــن تتطرق ألية ملفات 
سياسية، إالً إذا حصلت تطورات قد تستدعي دعوة 
ماكرون إىل القيادات الجتامعٍ يف قرص الصنوبر، 
علامً أن هــذا األمر، يرتبط بالتطــورات يف األيام 

القليلة املقبلة.
مــن جهٍة أخــرى ، تلفت املصادر إىل املشــهد 
ترصيف  حكومة  دعوة  مبســألة  املتمثل  الداخيل 

اإلجتــامع  إىل  األعــامل 
قريباً مــن أجل بحث ملفات 
مشــريًة  رضورية،  حياتية 
إىل أن رئيس املجلس النيايب 
والحكومة، لن يدخال يف أي 
مسألة من شأنها أن تالمس 
الجمهورية  رئاســة  موقع 
أو الصالحيــات املنوطة به 
امليثاقية، ملنع اســتغالل  أو 
املربّصني  قبــل  مــن  ذلك 
بهــم، ويف طليعتهم رئيس 
»التيار الوطني الحر« النائب 
يستغل  الذي  باسيل،  جربان 
ملجلس  جلسة  لعقد  الدعوة 
الــوزراء ووضعها يف خانة 
التعــرض لصالحيات رئيس 
يف  املســيحي،  الجمهورية 
حــني تؤكد املصادر نفســها، أن أكرث من ســفري 
دولــٍة غربيــة، دعــا ميقــايت إىل رضورة عقد 
إقتصادية  ملتابعة مسائل  الوزراء  جلســة ملجلس 
متابعة  ثم  ومن  دولية،  ومســاعدات  وإجتامعية 
الحــوار مع صندوق النقد الــدويل، خصوصاً وأن 
عناوين الجلســة طارئة وملحة، وتتصل بخطورة 
الوضع اإلجتامعي الذي ال يحتمل تأخري الجلسات 
الوزارية، كام أنها ال تتصل ال من قريب وال من بعيد 
الرئيس،  الجمهورية وصالحيات  مبوضوع رئاسة 
كام أن الوزراء املسيحيني فيها والوزراء املحسوبني 
عــىل »التيار الوطني«، يدركــون أهمية وخطورة 
الظروف التي تســتدعي اجتامعاً عاجالً لحكومة 

ترصيف األعامل.
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جهاد نافع

الكهربــاء  ازمــة 
مســتمرة،  عكار  يف 
الكهربائية  والتغذية 
الحــد  تــزال دون  ال 
االدىن التــي تحتاجه 
االدارات الرسمية التي 
القيام  تكاد تعجز عن 
مبهامها وسط العتمة 
الغرف،  تســود  التي 
عدا عــن توقف العمل 
باجهزة تشكل العمود 
الفقــري ملهامت هذه 
الرســمية  الدوائــر 
وخاصة امانة السجل 
ودوائــر  العقــاري، 

النفوس.
غيــاب الكهربــاء 

عن هــذه الدوائر، كام غياب الكهرباء عن كثري من القرى 
والبلــدات العكارية فاقمت من معانــاة  املواطنني الذين 
ارهقتهم فواتري االشــراكات باملولــدات غري الخاضعة 

للرقابة واملحاسبة.
املعاناة العكارية مع الكهرباء مزمنة، وباتت انعكاساتها 
الســلبية يف مختلف االتجاهات ســواء بانجاز املعامالت 
الرضورية يف الدوائر الرسمية، او يف املؤسسات الخاصة 
والتجاريــة ومحالت بيع املواد الغذائية واالســتهالكية، 
وحســب مطلعني ان االزمة ســتطول، والوعود بساعات 
تغذية ما هي اال وهم لتخدير الناس وفق قول احد املتابعني 

مللف الكهرباء.
كام ينعكس غيــاب الكهرباء، عىل اداء املوظفني الذين 
ترهقهــم العتمــة يف الدوائر   كام ترهــق املواطن الذي 
يتكبــد نفقات ذهاب وإياب متكرر للحصول عىل معاملته 
الخاضعــة لســاعات التغذية الكهربائيــة التي ال تعرف 
مواعيدها، بل تأيت فجأة ودون برنامج واضح ومعلن رغم 
انها مجرد ســاعة تغذية واحــدة تطل كل يومني او ثالثة 

ايام مرة واحدة..
باالضافة اىل ما تعانيه هذه الدوائر من نقص يف اعداد 

املوظفني يف كثري من هذه الدوائر االمر الذي يتسبب بدوره 
بعقبات وعراقيل يف رسعة انجاز املعامالت.

يف ظل هذه االوضاع التي تعانيها عكار، وهي يف سياق 
ازمات عديــدة تراكم يف املحافظة االكرث حرمانا واالكرث 
اهامال وتهميشا عىل مدى سنوات طويلة، وقد كتب لعكار 

ان تبقى اسرية هذا الحرمان.
فمشاهد الطرقات الرئيســية يف عكار كافية لتفضح 
حجم االهامل، خاصة يف الشــتوة االخــرية التي حولت 
شــوارع حلبا باتجاه الكويخــات وحلبا باتجاه العبدة اىل 
ســيول جرفت االتربة واالوساخ وكادت تتسبب بحوادث 
قاتلة نتيجــة رداءة الطرقات املخندقة، واملحفرة الناجمة 
عن سوء ورداءة تنفيذ مشاريع بعيدا عن الرقابة واملحاسبة 

وانعدام املسؤولية لدى الرشكات املتعهدة.
والســؤال الذي تطرحه فعاليات عكارية هو اين يكمن 
دور نــواب املنطقــة؟. وملاذا مل يحركوا ســاكنا ازاء هذه 
االزمات خاصــة التي تحتاج اىل مبادرات رسيعة مع بدء 
فصل الشــتاء، واين هم من ازمة الكهرباء وتأمني التدفئة 
الهل املناطق الجبلية،  تأهيل شــبكة الطرقات وغريها من 
االزمــات التي تنعكس ســلبا عىل حياة العكاريني يف ظل 

الظروف املالية واملعيشية واالقتصادية الخانقة.

دموع األسمر

مل يعد للجولة يف احياء طرابلس 
التاريخيــة ذات قيمة ثقافية، بعد 
اختفاء معامل هذه االحياء وســط 
الذي مســح كل  املراكم  االهامل 
اعــامل الرميم التــي جرت منذ 
عقديــن، ومل يبــق اي اثر لالرث 
الثقايف الذي وعد ان يعطي املدينة 
وهجهــا التاريخي، حتى الطرقات 
التي فرشــت ببالط البازلت ضاع 
تحــت اطــارات الســيارات التي 
االخر  والبعض  بعضهــا  حطمت 
تحول اىل غبــار تناثر مع الهواء 
خصوصا  الطرقــات  فاضحــت 
يف احيــاء باب الحديــد وطريق 
القلعة والرساي العتيقة والدباغة 
وطريــق الجرسين حفريات متنع 
حتى الدراجات الهوائية من عبور 
الطريق، واخرون يعربون الطرقات 
بسياراتهم رغم تعرضها للتكسري.

الجرسين  محلة  تشــهد  كذلك 
مخاطــر تهــدد امن وســالمة 
العابرين بسبب االنهيارات الجبلية 
الواقعة عند مشارف منطقة القبة 

وخشــية من وقوع املزيد من االتربة والحجارة يف فصل الشــتاء، 
خصوصا ان الوزارات املعنية غائبة كليا عن بدء اعامل الصيانة قبل 

وقوع الكارثة البرشية كالعادة.
اكرث من ستني عاما وقلب املدينة يعيش يف حالة تشويه لتاريخ 
طرابلس، وحــاول مرشوع االرث الثقايف ان يعيد اىل هذه االحياء 
رونقهــا وعبق التاريخ اليها لكن غيــاب اعامل املتابعة والصيانة 
واالرشاف بشكل مبارش رفع من منسوب االهامل وادى اىل تشويه 
املنطقة بدال من تجميلها وحولها اىل منطقة نائية علام ان القلعة 
الصليبية الصامدة شــاهدة عىل تاريخ املدينــة اضافة اىل بقايا 
اعمــدة واثار رومانية وبيزنطية ومملوكية وغريها من االثار التي 
تحتــاج اىل مد يد العون من وزاريت الســياحة والثقافة، وغريها 
مــن االدارات املعنية والعمل عىل اعداد املشــاريع اإلمنائية والبدء 

بتنفيذها بالتعاون مع بلدية طرابلس قبل فوات االوان.
عندما اطلــق مرشوع االرث الثقايف اطلقت معه الوعود بعودة 
الحياة اىل احياء طرابلس القدمية وعودة السواح اليها، وان تكون 
اهم مقصد سياحي لكن االمر، برأي خرباء،  يحتاج اىل وضع مخطط 
توجيهي يعيد اىل محيط القلعة وجوارها صور التاريخ يظهر االبنية 

الهندسية وشــوارعها املتالصقة 
بعضها بعضــا وازقتها وخاناتها 
وحامماتهــا وعقباتها واعمدتها 
املهرئة شاهدة عىل مدى حرمان 
املدينة واهلها مــن دخول املدينة 
السياحية اسوة  املنافســة  حلبة 
بباقــي املناطق التي شــهدت يف 
عرشات  تنفيذ  االخرية  الســنوات 
اعامل الرميم والصيانة والتأهيل 
فاضحت مقصدا لــكل الزوار من 
لبنان  وعاصمة  وخارجــه  لبنان 

الثانية تستحق هذا االهتامم.
عاش طرابلســيون منذ سنوات 
عىل امل ان يعيــد االرث الثقايف 
تاريخ املدينة العريق لكن الجميع 
غاب عــن تحمل املســؤولية من 
اداراتهــا اىل نوابهــا وصوال اىل 
وزرائها فكان الشــغل الشــاغل 
ترصيحــات  اطــالق  للجميــع 
فارغــة ال تجدي وال تنفع واقامة 
نشــاط هنا واحتفال هناك الثبات 
وجودهــم بينام املدينة غارقة يف 
واالقتصادية  االجتامعية  املشاكل 
واملعالجة  والصحيــة  والثقافية 

بعيدة كل البعد عن الجميع. 
والالفت ان مرشوع االرث الثقايف وصلت كلفة الرصف فيه اىل 
حوايل 20 مليون دوالر املمول من البنك االورويب والوكالة الفرنسية 
للتنمية واملديرية االيطالية للتعاون والتنمية وذلك بارشاف مجلس 
االمنــاء واالعامر وكان املفروض تأهيل املحيط العمراين التاريخي 
واالثري يف الفيحاء ومدن لبنانية اخرى فتم تنفيذ االعامل يف مدن 
جبيــل والبرون وغريها امــا يف طرابلس فاالعامل التي بدأت منذ 

عرشين عاما مل تنته بعد. 
وكان املرشوع يتضمن تشغيل طواحني طرابلس االثرية وتحويل 
كورنيش نهر ابو عيل اىل ممر لعبور الســيارات لتخفيف االزدحام 
اليومي وانشــاء ســاحة عامة تضم البسطات والعربات وتحويل 
طرقات خاصة للســيارت وبعضها االخر للمشــاة وانشاء حدائق 
ومرائب خاصة للسيارات مع التزفيت والتشجري والتزيني، مع ترميم 
االسواق الراثية بدءا من سوق العطارين وصوال للبازركان. وانشاء 

سوق شعبي  ومتاحف تظهر تاريخ املدينة.
لكن ما جرى ان كل املشــاريع التي وعدت بها املدينة تم نســفها 
ونسف تاريخ املدينة الذي يعود الالف السنني وباتت يف عهدة نواب 

يبدو ان التاريخ ال يعني لهم شيئا.

إدارات رســــــمّية في عكار تعمل على ضــــــوء الهاتف...
ــّرة ونــــقــــص مــوظــفــيــن ــ ــم ــ ــت ــ ــس ــ أزمــــــــة كــــهــــربــــاء ُم
ــاء... ــرب ــه ــك ــات مــخــنــدقــة ومــعــامــات تــنــتــظــر ال ــرقـ وطـ

طرابلس الغائبة عن جــــــدول نوابها : املواطنون غارقون في اإلهمال

أشار الســفري السوري يف لبنان عيل عبد 
الكريم عيل، إىل أّن »الرفقاء والرشكاء يف خط 
البنــاء واملواجهة، يف خط اإلعامر والتصّدي 
لكّل صنوف التهديم التي تواجهونها ونواجهها، 
أرْشُف أين مثلت بلدي سوريا ورئييس الرئيس 
الســوري بشار األسد يف وطن فيه شعب هو 

امتداد للشعب يف سوريا«.
ولفت إىل »أنني نقلت صورة سوريا الجميلة 
حقاً يف عيــــون الذين كانــوا ال يرون هذا 
الجامل، أرجو أن أكون قد ُوّفــــقت، وأرجو 
أن يوّفق »القوم«ي الــذي أراه رصيداً حيوياً 
ورضورياً لنهوض لبنان وســوريا واملنطقة، 
وأن يتوّحد القوميون عىل صورة املســتقبل 
التــي يجب أن نعمل ألجله جميعاً، وســوريا 
التي صمدت ســنوات ساخنة جداً مليئة بكّل 

صنوف العدوان والتزوير والهجمة الرشسة، 
ســوريا التــي صمدت وانتــرصت وتتعاىف 
بتدّرج نراه، نرجو ان يكون متســارعاً وكبرياً 
وأن يتكامل يف ذلك مع األشقاء يف هذا البلد 

العزيز«.
وذكر عيل أنه »ال يستطيع اّي من الشقيقني 
أن ينأى بنفسه عن اآلخر، لبنان أحوج لسوريا 
ولكن ســوريا حريصة عــىل أن تكون هذه 
الخــارصة فيها أمان واســتقرار، ونرجو أن 
يكون هناك تعاٍف اقتصادي وسيايس وأمني 
واجتامعي، نحن واثقون أّن املســتقبل الذي 
صمدنــا من أجل الوصــول اىل أفضل صورة 
فيه، واثقون بأن ســوريا ماضية إليه بيقني 
وليس فقط بأمل، ونرجو جميعاً أن نكون أمام 

قطاف نجاحات وانتصارات وأمان«.

لـــســـوريـــا أحـــــــــوج  ــان  ــ ــن ــ ــب ــ ل  : ــا  ــ ــ ــوري ــ ــ س ســـفـــيـــر 
ــاٍف ــ ــعـ ــ تـ ــاك  ــ ــ ــن ــ ــ ه ــون  ــ ــ ــك ــ ــ ي أن  ونـــــــرجـــــــو   ..

صــدر العدد الجديــد ملجلة »األمن« 
التي تصدر عــن املديرية العامة لقوى 
األمــن الداخــيل، وحمل عنــوان »ال 
فراَغ يف األمن«. وجــاء يف افتتاحية 
العــدد: »ال فــراَغ يف األمــن.. نعيُش 
اليوم فراًغا يشــّل البلد يف ظّل أوضاع 
اقتصادية ومعيشــية مزرية.  شــلٌل 
يصيــب القطاعات كافــة ويؤثر عىل 
وينعكس  املواطنني  شــؤون  تســيري 
ســلًبا عىل حقوقهم. وضٌع اقتصادي 
ومعييش ســيّىء يقود إىل فلتان أمني 
وتكاثــر للجرائم والتعّدي عىل األمالك 
العامة والخاّصة. لكّن الفراغ والشــلل 
ال يدخالن يف قاموســنا.. يف قاموس 
األمن. مل ولن نقف يوًما متفّرجني عىل 
انهيار األوضــاع األمنية. مل ولن نقف 
يوًمــا متفّرجني عىل جرائم تُرتكب. مل 
ولن نقف يوًمــا متفّرجني عىل حقوق 
نا الدائم املحافظة عىل األمن  تُنتهك. همُّ
رغــم األوضاع الصعبــة التي منّر بها.  
نا الدائم التصّدي للجرائم واملخالفات  همُّ
رغــم كّل التأويالت املشــبوهة. نعمُل 

جاهديــن ويف كّل الظروف إلبعاد الظلم عن 
األبرياء رغم كّل التفسريات املغلوطة. نحُن ال 
نتعّســف. لن نضّيع تاريًخا ونضااًل يف واقع 
يحكمه تســلّط عابر. يكفــي املواطنني تعٌب 
وقهٌر. يكفي املؤسســات رضٌب. يؤملنا الفراغ 
عىل املستوى الســيايّس، لكن ما يؤملنا أكرث 
فراغ النفوس والقلوب. سنبقى للقسم أوفياء 

مهام اشتّدت الويالت«.
وكتــب رئيس تحرير املجلــة العقيد الركن 
رشبل فــرام مقااًل بعنوان »الفراغ ليس فراًغا 
كامــاًل...«، وجاء فيه: »ما نشــهده اليوم، 
يشكُّل فراًغا مؤملًا عىل الصعد كافَّة. مناكفات 
واصطفافات وبهلوانات يف كّل اســتحقاق 

داخيلٍّ ويف كّل حديــث عن مصلحة الوطن، 
والوطــُن لنــا جميًعا. هل يعــرف الالعبون 
مبصائر الشــعوب أّن الربح أو الخســارة يف 
نهاية اللعبة  يُدفعــان من أرواح بريئة؟ هل 
يعرف القابضون عىل أزرار القتل أنَّ أصابَعهم 
لن تقوى عىل كتابة ســطر ندامة يف نهاية 
الجنــون؟ هل يعرف العابثون يف السياســة 
الداخليَّــة أّن إضاعَة الوقــت والفرص تُهّدد 
االســتقرار وتؤّدي للفلتــان األمني؟ لن تأيت 
األجوبة عند الســؤال. غالًبا ما تأيت األجوبة 
عنــد كتابة التاريخ. وغالًبــا ما نقرأ التاريخ 
بحرسة وأمل. وغالًبا ما نشــهد أنَّ من ينترص 
يكتــب التاريخ. وغالًبا ما ينترص الفراغ. لكنَّ 

الفراَغ ليَس فراًغا كاماًل...« 

األمــــــن فــــــي  فـــــــــراغ  ال   : »األمـــــــــــــن«  مـــجـــلـــة 
ُتنتهك حــقــوق  ــى  عــل مــتــفــّرجــيــن  ــاً  يـــومـ ــف  ــق ن ــن  ــ ول

غرد رئيس »اللقاء الوطني املستقل« محمد 
شاكر القواس عرب حســابه عىل »توير«: 
»اليــوم بدأ العمل بالــدوالر الجمريك عىل 
سعر 15 الفا. يف كل دول العامل، يكون رفع 
الرضائب من اجل زيادة الخدمات للمواطنني، 

أما يف لبنان فالرضائب ترتفع ولكن ال طبابة 
مجانيــة وال ضامن شــيخوخة وال تعليم 
مجانيــا محرما وال كهربــاء او طرقات او 
بنى تحتية! فالســؤال: كيف ستستعمل هذه 

األموال«.

ــن ــ ــك ــ ول ــع  ــ ــفـ ــ ــرتـ ــ تـ الــــــضــــــرائــــــب   : الــــــــقــــــــواس 
ــة ــوخ ــخ ــي ش ضــــمــــان  وال  مـــجـــانـــّيـــة  طـــبـــابـــة  ال 

ذكــر وزير اإلعــالم يف حكومة ترصيف 
األعامل زياد مكاري، يف حديث تلفزيوين، أن 
»زعيم تيار املردة سليامن فرنجية أقوى مرشح 
رئايس، كونه يحظى بإجامع عىل املســتوى 
الوطنــي«، متهامً رئيس التيار »الوطني الحر 
النائب جربان باســيل بـ »تعطيل االنتخابات 

الرئاسية من خالل موقفه من فرنجية«.
ورأى أن »باســيل ال يستطيع أن يلعب لعبة 
التعطيــل الرئايس يف ظل أزمــة اقتصادية 
قاتلــة«، وأوضــح أن »أي توافق رئايس بني 
املردة والقوات لن يكون يف حال حصل شبيها 
 fifty fifty بـاتفاق معراب الذي قسم الحصص
عىل الورقة والقلم«، وأكد أن »فرنجية ليس من 
جامعة االتفاقات املكتوبة ألن كلمته كلمة«.

أضــاف »مــن الوهم التفكــري أن العالقة 
ســيئة بني فرنجية والســعودية، وأذكّر يف 
هذا اإلطــار بالعالقات العائلية بني الجانبني، 

وبالوثيقة الدســتورية التي أطلقها فرنجية 
وكانت املسودة األوىل التفاق الطائف، ما يعني 
أننا من مؤســيس الطائف«، معتربا أن »كرس 
العالقة مع دول الخليج خطأ مميت، وفرنجية 
لن يكمل يف املسار الرئايس ما مل يتأمن الدعم 

العريب له«.
وكشــف مكاري أن »الفرنسيني ال ميانعون 
وصول ســليامن فرنجيــة إىل قرص بعبدا«، 
الفتــاً اىل »أنهــم األكرث اطالعــا عىل امللف 
اللبناين، والرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون 
فاجــأين خالل لقائه بــه عىل هامش القمة 
الفرنكوفونيــة يف جربــا، مبدى إملامه بأدق 

التفاصيل اللبنانية«.
ودعــا مكاري التيــار »الوطني الحر« إىل 
»إجراء نقــد ذايت ألدائه«، معتــرباً أن »عهد 
الرئيس ميشال عون ال يتحّمل وحده مسؤولية 
االنهيار، ومل يكن عهدا مجيدا بل عهدا تعسا«.

ــون ــ ــع ــ ــان ــ ــم ــ ي ال  الـــــفـــــرنـــــســـــّيـــــون   : مـــــــكـــــــاري 
ــر بـــعـــبـــدا ــ ــصـ ــ  وصـــــــــــول فــــرنــــجــــيــــة الـــــــــى قـ

زار نقيب املحامني يف بريوت نارض كسبار، 
يرافقــه أعضاء مجلس النقابــة وزير العدل 
القايض هــري الخوري، ويف حضور رئيس 
محكمة جنايات جبل لبنان القايض إييل حلو. 
وبعد تقديــم الكتاب املئــوي الصادر عن 
نقابة املحامني ملناســبة مرور مئة سنة عىل 
تأسيســها، تم البحــث يف موضوع اعتكاف 
قضاة لبنان الذي مل يعد يجوز الســكوت عنه 

او التغايض عن التطرق إليه باملبارش. 
وقد نقل كسبار واألعضاء اإلشمئزاز العارم 
من هذا اإلعتكاف الذي يلحق األرضار الجسيمة 
جــداً باملحامني الذين باتوا يف حالة عوز نظراً 
لتوّقــف العمل يف املحاكــم، وبالتايل مل تعد 
لديهــم موارد ومداخيل، وهــم امللزمون عىل 
دفع إيجار املكتــب والصيانة والعاملني فيه 

والكهرباء واملوتور والهاتف وتوابعها. 
وأبلغ كسبار الخوري »أنه ال مربّر لإلعتكاف 
خصوصــاً بعد مرور عدة أشــهر، وأن هناك 
خطــوات يقتيض إتخاذها خــالل عدة أيام، 
مع التشــديد عىل أن النقابة جاهزة ألي حل 
تستطيع املساهمة فيه ويؤدي إىل الرجوع عن 
اإلعتكاف. ووضع الخوري واألعضاء يف أجواء 

ما يقوم به من إتصاالت إيجابية«.
ويف دار النقابة، اســتقبل  كسبار وفداً من 
نقابة اإليقونوغرافيني برئاســة األب رشبل 
بــو عبود، ووضعه يف جو أهــداف النقابة. 

كام اســتقبل العميد فضل ضاهر الذي قدم له 
كتاب صفحات من تاريخ قوى األمن الداخيل، 

واملحامي كميل معلوف. 
وضمن مســألة إعادة تأليــف اللجان يف 
النقابة، استقبل املحامي طوين عيىس والذي 
وضعه يف جو أعامل لجنة املعلوماتية ولجنة 
الطاقة. وأصدر كسبار عىل أثرها قراراً بتأليف 
اللجنتني. كام استقبل املحامي جو كرم والذي 
قــدم له عدة كتــب من النقباء يف فرنســا. 
ووضعــه يف جو عمل لجنة العالقات الدولية 

وأعاد تأليفها من جديد.
واســتقبل كســبار املحامي صليبا الحاج، 
ممثل النقابة أمام املحكمة العســكرية، وتم 
التــداول يف رسعة العمــل يف املحكمة ويف 

إنشاء غرفة املحامني مع توابعها.
كام اســتقبل املحامي جــان أيب زيد ضو 
وكلفه برئاســة لجنة اإلصالح اإلداري واملايل 
يف القطــاع العام. ويف خطــوة جديدة ألف 
النقيب »لجنة متكــني املحامني من التواصل 
الهــادف والجيد« برئاســة عضــو املجلس 
املحاميــة مايا الزغريني، ومن ضمن مهامها 
إجراء عدة محــارضات من قبل املحامية ألني 

ابراهيم فارس.
وبعــد الظهر، قام كســبار يرافقه أعضاء 
مجلس النقابة بتعزية فيفيان عبد املســيح 
وشقيقتها بولني عبد املسيح بوفاة والدتهام.

ــضــاة ــق ال ــاف  ــكـ ــتـ العـ ــرر  ــبـ مـ ال   : ــوري  ــخـ ــلـ لـ كـــســـبـــار 

كسبار يزور الخوري مع وفد النقابة

: وابراهيــــــم  بــــــري  زار  بقرادونيــــــان 
للتوافــــــق على رئيس مناســــــب للمرحلة

زار األمني العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان 
رئيــس مجلس النواب نبيه بري، وتم التشــديد عىل »رضورة 
انتخــاب رئيس للجمهورية، كام تم البحث يف رضورة ترشيع 

القوانني املتعلقة بقضايا الناس«.
ويف موضــوع مبادرة الرئيس بري للحوار، أشــار اىل أن« 
انتخــاب رئيس جديد يجب أن يتم بأرسع وقت، والحل الوحيد 
يكمن يف التوافق عىل مرشــح مناسب للمرحلة الصعبة التي 

مير بها لبنان من خالل الحوار« .
كــام زار النائب بقرادونيان يرافقــه عضو اللجنة املركزية 
للحــزب باروير دير غوغاصيان، املدير العام لألمن العام اللواء 
عباس ابراهيــم، حيث تناول النقاش الوضع األمني يف البالد 

واالنتخابات الرئاسية.
وتطــرق إىل« رضورة تدخل اللــواء ابراهيم للتفاوض مع 
السلطات األذرية والركية بشأن األسري اللبناين يف أذربيجان 

فيكني إلجقيان، لتحريره وإعادة حريته«.

زار الهيئة الوطنّية ملكافحة الفســــــاد
ــم ــدي ــق ت ــي  ــ فـ ــّرون  ــ ــم ــ ــت ــ ــس ــ م  : طـــــــراف 
كـــــــّل الـــــدعـــــم لـــلـــقـــيـــام بــمــهــامــهــا

التقت الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد برئاسة القايض كلود 
كرم، قبل ظهر امس يف مقرها يف فردان - الربيستول، سفري 
االتحــاد االورويب يف لبنان رالف طــراف، حيث عقد اجتامع 

مطول.
أثر اللقاء، قال طراف لالعالم: »نحن مرسورون يف زيارتنا 
للهيئة الوطنية ملكافحة الفساد يف لبنان، مع أملنا بأن يكون 
لهذه الهيئة الدور االســايس والفاعل يف مكافحة الفســاد 
ومحاســبة الفاسدين، وأن تحظى بكل الدعم ألنها بحاجة إىل 
موارد مالية وبرشيــة حتى تتمكن من القيام باملهام املناطة 
بها، ألن معركة مكافحة الفساد صعبة وتحتاج إىل كل الدعم، 
ونحن مســتمرون يف تقديم كل الدعم املطلوب ملصلحة هذه 
الهيئــة للقيام مبهامها يف مكافحة الفســاد، ليس فقط يف 

القطاع العام بل ان يطال نشاطها القطاع الخاص أيضا«.
من جهته، شكر كرم طراف عىل زيارته، مثنيا عىل »تعاون 
االتحاد األورويب ودعمه الكبري  واملتواصل للهيئة حتى تتمكن 
من القيام باملهام املوكلة إليها يف مكافحة الفساد ومحاسبة 

الفاسدين«.

العسكريين  حقوق  عن  الــدفــاع  »تنسيقّية 
ــن« حــــــــذرت املــــصــــارف ــ ــدي ــ ــاع ــ ــق ــ ــت ــ امل
ملستحقيها ــب  ــ ــروات ــ ال ــع  ــ دف ــدم  ــ ع ــن  مـ

اصدرت »تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريني املتقاعدين« 
بيانــا، وضعــت فيه »كل املتقاعدين العســكريني، يف اجواء 
االتصاالت التي اجرتها بوزارة  املالية حول تحويل راتب شــهر 
كانون االول 2022، حيث تبني لها أن وزارة املالية حولت األموال 
إىل املصــارف منذ أمس االول واملشــكلة اآلن هي عند القطاع 
املرصيف«، محذرة املصــارف من انه »إذا مل تصل الرواتب إىل 
مستحقيها من اآلن إىل أول ساعات املساء، سيكون اليوم يوما 
آخــر نعرف كيف يبدأ وال نعرف كيف ينتهي، لذا نحذر املصارف 
مــن غضب عارم ميكن أن تتفاداه وإال لتتحمل مســؤولية ما 

سيحصل«.

خالل الزيارة
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غنوة الصايغ

 نــر بنك N26  يف موقعه عىل االنرتنت مقاال 
بعنوان »كيف تســتخدم أموالك لتحســن مزاجك 

ونر الحب!«
 N26 هــو بنك الهاتف املحمول الذي حصل عىل 
جائزة أفضل بنك يف العامل لعام 2021، يســاعدك 
عىل إدارة حســابك املرصيف أثنــاء التنقل، وتتبع 

نفقاتك وكيفية إدارة األموال بالشكل املناسب.   
نعلم جميًعا أن املال ال يشــرتي الســعادة. لكن 
هل تعلم أن الوعــي بكيفية ومكان إنفاق أموالك 
ميكن أن يفعل الكثري لتعزيز سعادتك ونرها ملن 
حولك. مع وضع هذا يف االعتبار،  إليك 5 أشــياء 
ميكنك إنفاق أموالك عليها والتي ســتجعلك تقطع 
شــوطًا طويالً نحو زيادة سعادتك اإلجاملية عىل 

املدى الطويل!
1- إنفاق األموال عىل تحســن الذات والرعاية 

الذاتية
تشــكل حالتك الذهنية الطريقة التي تخترب بها 
العامل. هذا يعني أن إنفاق األموال لتحسن صحتك 
العامة يعد اســتثامًرا كبريًا بشكل عام. إليك بعض 
األشياء التي ميكنك إنفاق املال عليها والتي ستغذيك 
جسديًا وعقلًيا حتى تكون أفضل نسخة من نفسك.

{ تدرب بقصد {
ال نحتــاج أن نخربك أن التامريــن املنتظمة ال 
تحافظ عىل جســمك يف حالة جيدة فحسب،  بل 
إنهــا تحافظ عىل صحتك العقلية أيًضا. ومع ذلك،  
مــن أجل جعل التمرين جزًءا من حياتك،  من املهم 
أن تستمتع به أيًضا. لذا، إذا كانت فكرة الذهاب إىل 
صالة األلعاب الرياضية مرتن يف األسبوع تجعلك 
تشــعر بالرهبة، فخذ الوقت الكايف الكتشــاف 
الرياضة التي تحب مامرستها بالفعل. من اليوغا 
والبيالتس إىل دروس تســلق الصخور والرقص، 
هنــاك العديد من الطــرق املختلفة للحصول عىل 
مترين أســبوعي لذا اقض بعض الوقت واعرث عىل 

أفضل ما يناسبك!

{ اإلنفاق أكرث عىل األكل الجيد {

إن وضــع طعام جيد يف جســمك أمر رضوري 
لصحتــك العامــة. يف حن أن تنــاول األطعمة 
املغذيــة ال يجب أن يكون مكلًفــا، إال أنه غالًبا ما 
يعني اتخــاذ بعض خيارات التســوق الحكيمة. 
التخطيط لطهي وجبات أكرث توازناً قد يعني رصف 
املزيد من الخــرضوات الخرضاء وغريها من املواد 
الغذائيــة الغنية بالفيتامينات عىل املدى القصري، 
ولكن املكافأة تســتحق العناء دامئًا. باإلضافة إىل 

ذلك، إذا قمت بإعداد وجباتك 
مسبًقا،  فقد ينتهي بك األمر 

إىل توفري املال!

{ غذي عقلك {
بينام يعد االســتثامر يف 
جسمك أمًرا مهاًم،  من املهم 
يف  االستثامر  القدر  بنفس 
عقلك. من خالل استكشاف 
الفــن والثقافــة واملآثــر 
الفكرية واإلبداعية األخرى، 
ميكنك توسيع آفاقك وإثارة 

فضولك.
تعترب الكتب مصدًرا رائًعا، 
كام أن الرحالت إىل املتاحف 
متنحك  الفنية  واملعــارض 
للحياة،  جديــًدا  منظــوًرا 
وميكن أن تقيض يوًما رائًعا 

لك وألصدقائك.
2- أنفــق املــال عــىل 

مستقبلك
العيش يف الوقت الحارض 

طريقة رائعة ملقاربة الحياة ولكن ليس عىل حساب 
ســعادتك املستقبلية! مينحك استثامر األموال يف 
مستقبلك إحساًسا باألمان ويسمح لك باستكشاف 
املزيد من الفرص يف املستقبل. وميكن أن يساعدك 
أيًضا عىل التوقف عن العيش من الراتب إىل الراتب.

{ عد إىل املدرسة {
 إذا كنت غري راض عن مسارك الوظيفي الحايل, 
إذن رمبا حان الوقت لالستثامر يف بداية جديدة. 
لحســن الحظ، هناك وفرة من املوارد عرب اإلنرتنت 
ملســاعدتك عىل تطوير مهاراتــك يف أي مجال. 
مبجرد اســتيعاب األساســيات، ميكنك البدء يف 
إضافة موارد تعليمية جديدة إىل روتينك. قد يعني 
هذا االستثامر يف التدريب، أو االنضامم إىل فصل 
درايس، أو رشاء مجموعة من الكتب ملساعدتك يف 

الوصول إىل هدفك التايل.

{ استثمر يف التقاعد {
قد يبــدو األمر بعيد املنال اآلن، ولكن كلام بدأت 
يف االدخار للتقاعد مبكًرا،  كان ذلك أفضل. يف حن 
أنــه قد يكون من الصعب تخصيص جزء كبري من 
دخلك لسنوات الشفق،  ال ميكنك وضع مثن للشعور 
باألمان املايل. بفضل ســحر الفائدة املركبة، فإن 
البدء يف بعض عــادات االدخار القوية اآلن يعني 
أنك لن تضطــر إىل االدخار مع تقدمك يف العمر. 

ثق  أنك ستشكر نفسك عىل ذلك الحًقا!

3- إنفاق األموال عىل التجارب
من أفضل األشــياء التي تنفــق عليها األموال 
لتحسن ســعادتك العامة هي التجارب. يف حن 
أنــه من املمتع يف الوقت الحايل االســتثامر يف 
املمتلــكات. ومع ذلك،  فإن التجارب توفر مصدًرا 
دامئًــا للفرح. وفًقــا ألميت كومار،  األســتاذ 
املســاعد للتسويق وعلم النفس بجامعة تكساس 
يف أوســن،  عندما نســتثمر األموال يف الوقت 
الــذي نقضيه عىل التجارب ومع األحباء بدالً من 
األشياء،  نصبح أكرث امتنانًا بشكل عام. باإلضافة 
إىل ذلك،  تعيــش التجارب يف ذاكرتنا وميكن أن 
تعزز إحساسنا بالذات وكذلك عالقتنا مع من نهتم 

بهم.
4- إعطاء املزيد ألحبائك

إنفاق املال عىل األشــخاص املهمن يف حياتك 
هو الهدية التي تســتمر يف العطــاء. بالتأكيد،  
ميكنك اســتثامر مكافأتك الســنوية يف بعض 
املالبــس أو األدوات الجديدة, ولكن رؤية الفرحة 
عىل وجه أحد أفراد أرستك عندما تقدم له شــيًئا 
طاملــا كان يريده أمر ال يقدر بثمن. الكرم ال يفيد 
اآلخرين فحسب،  بل مينحك دفعة إندورفن،  مام 
يجعلك أكرث ســعادة مبعنــى أعمق. نصيحة: إن 
تقديم الهدايا لألحباء ليس من الرضوري أن يكرس 
ميزانيتــك, ففي بعض األحيــان،  قد يعني تقديم 
عنــرص ال يُنىس. عندما يتعلــق األمر باألصدقاء 

والعائلــة،  فإن الفكرة هي التي تهم حًقا.

ــا لــــزيــــادة ســعــادتــك ــه ــي ــاق أمــــوالــــك عــل ــ ــف ــ ــك إن ــن ــك ــم ــاء ي ــ ــي ــ 5 أش
ريان الينطاين

الكلمة، بحروفها القليلة تحمل كام هائال من 
املعاين واالنفعاالت وتتســبب  بتحفيز مشاعر 
معينة وفهم وســلوك وردات فعل معينة كذلك. 
منها ما يشــفي ومنها ما يحبط ويدمر أحيانا. 
وهذه هي حال اآلبــاء مع أوالدهم، بحيث انهم 
ودون أن يعلوا مــرات كثرية يتفوهون بتعابري 
وكلــامت يكون لديها آثــار كبرية عىل أوالدهم 
منها الجيدة ومنها الســيئة. سنتناول يف هذا 
مجموعة من األمثلة الشــائعة حول كالم من 
املرض جدا ومن املحظر قوله لألبناء مهام كانت 

املشكلة.

{ توقف عن الترصف كفتاة {
عــادة ما يقال هــذا التعبري للصبيان الصغار 
عندما يترصفون مثل األطفال ، ونتســاءل ملاذا 
يعاين الكثري من الرجال البالغن من مشاكل هذه 
األيام. هذا غري صحيح عىل كثري من املستويات. 
لسبب واحد ، فهو يلمح إىل أن هناك شيًئا خاطًئا 
يف كونك فتاة ويضخم التجســيد الذي يقول انه 
ال ميكن للفتيات أن يكن أي يشء ســوى فتيات 
جديل. يجب أال يقول اآلباء هذا يف حضور بناتهم 
ألنه سيىء مبا يكفي ليقولوه ألبنائهم. كام أنه 
خاطئ ألنه يكرس العقلية الكاملة بأن الفتيات 
ال ينبغــي أن يكن عاطفيات وأنهن يجب أن يكن 
قويات  من أجل أن يتم قبولهن. مهام نظرت إليه 

، فإن قول هذا البنك خطأ ، خطأ ، خطأ!

{ أنت متاًما مثل والدك / والدتك! { 
كون طفلك يشارك الحمض النووي مع الوالد 
اآلخر ، فليس من املعقول غض النظر عن شعورك 
تجــاه والد طفلك اآلخر ، ال يجب أن تجعل طفلك 
يشعر بالسوء حيال كونه مثل هذا الشخص. إذا 
كنــت تخرب طفلك باســتمرار أنه مثل والدته أو 
والدتــه متاًما ، فمن تعتقد أنه خارس ، فأنت يف 
األساس )يف ذهن طفلك( تصفه بالخارس أيًضا. 
ال حــرج يف أن يكون األطفال مثل والديهم؛ يف 

الواقع، هذا طبيعي جًدا!

{ هذا يؤملني أكرث مام يؤذيك {

يقــال هذا عادة قبل أن يــرضب أحد الوالدين 
طفلــه أو يعاقبه. الحقيقــة هي أن هذه كذبة 
رصيحــة والوالد يعرفهــا. إن صفع الطفل أمر 
مؤمل جدا. تخيل أن شخــــًصا تحــبه يرضبك 
بدافــع »الحب«  ثم يقــول ، انه يرضه أكرث مام 
يؤذيك. وســحب الهاتف املحــــمول الخاص 
مبراهقك ملدة شــهر بعد نفاد الفاتورة لن يؤذيك 

بالتأكيد أكرث مام يؤذيه.

{ الين قلت هذا ! {
إذا كنت ال تســتطيع تفسري منطقك املعصوم 
مــن الخطأ ، فرمبا يجب أن تفكر ملًيا يف قوله. 
بالتأكيد ، هذا غري ضار عىل أقل تقدير ، لكن من 
الجيد يف األبوة أن تكون مســتعًدا دامئًا لرح 
يفهمه طفلك. عىل ســبيل املثال ، إذا كنت تخرب 
ابنك املراهــق أال يتفوه بالكالم البذيء عليك ان 
ترح الحالة واالســباب وتقنعــه بذلك ال ان 

تكتفي بالقول »النني قلت ذلك« . 
أحرضتك إىل هذا العامل ، ميكنني أن أخرجك!

لعل هذه من اسوأ الجمل التي تصعب عىل االبن 
طريقة رؤيته لكيانه كانسان وتجعله يعتقد يف 

أفضل األحوال بأنك تعاين مشاكل نفسية.

{ هل ارضبك »عم يرعاك جلدك« {

أي طفل يريد أن يرضب؟ هذا ســؤال بالغي. 
انتظــر حتى يصل والدك / والدتك إىل املنزل. هذا 
يظهــر فقط لطفلك أنه ليــس تأثريا عليه وأنه 
ال ميكنك بأي حال مــن األحوال معاقبة طفلك 
مبفــردك. باإلضافــة إىل ذلــك ، فإنه يجعلهم 
يخافون من الوالد اآلخر. واألســوأ من ذلك،  ملاذا 
تسمح ليشء حدث يف الساعة 8 صباًحا لطفل 
صغري بالظهور مرة أخرى يف الســاعة 6 مساًء 
عندما يعــود الوالد اآلخــر إىل املنزل. يجب أن 
تتخطــى األمر وتنتقل بحلول ذلك الوقت. إذا مل 
ترتِد حزام األمان، فسوف يضعك رجال الرطة 
يف السجن. أي إشارة من اآلباء إىل وضع أطفالهم 
يف السجن وجعلهم يخافون من الرطة فكرة 
سيئة. لســبب واحد ، ميكنك التحكم  بأطفالك 
، وجعلهم يرتــدون حزام األمان وتأكد من أنهم 
يدركون أن رجــال الرطة هم أصدقاؤهم. يف 
يــوم من األيام ، قد يحتاجون إىل ضابط رشطة 

ملساعدتهم وال تريدهم أن يشعروا بالرعب.
 توقف عن البكاء أو سأعطيك شيًئا تبيك عليه. 
وكأمنــا االم واألب يف أذهان االوالد أصبحا تلك 
املافيا التي تســتل كلامتها وســالحها وتصيب 

وتصيب.
بالطبع هناك الكثري من األشياء السيئة وغري 
ســوية أخرى  يقولها اآلبــاء. الحقيقة هي أن 
األطفال ال يســمعون دامئًا السخرية أو االزدراء 
يف أصواتنــا ، وقــد يأخذوننا عىل محمل الجد. 
عندما يكون الوالدان غاضبن ، من الســهل أن 
نقول شــيًئا قد يؤذي أطفالنا أو اآلخرين. ليس 
هناك حق يف األبوة واألمومة للتنمر عىل أطفالنا 
أو تقويضهــم أو ترهيبهم. ولنتذكر ، متاًما بأننا 

عبثا نحاول محو كلمة قيلت، عبثا.

ــهــا ــوه ب ــ ــف ــ ــت ــ ــوا عـــــن ال ــ ــف ــ ــوق ــ ــات ســــامــــة ت ــ ــم ــ ــل ــ ك

كشــفت دراســة حديثة، أن فحصا 
بســيطا باألشعة الســينية ميكنه أن 
يرصد احتامل إصابة اإلنســان مبرض 
يف القلب، خالل السنوات العر املوالية، 
وهو ما من شــأنه أن يساعد عىل وقاية 

مبكرة من االضطراب الصحي الخطري.
وبحســب صحيفــة »ديــي ميل« 
الربيطانيــة، فــإن برنامجا يعتمد عىل 
الــذكاء االصطناعي ميكنــه أن يرصد 
مخاطر أمــراض القلب، باالعتامد عىل 

صور األشعة السينية لوحدها.
وبوســع الربنامج املعتمد عىل الذكاء 
االصطناعي أن يرصد عالمات مبكرة عىل 
أن شــخصا ما يواجه احتامال لإلصابة 
بنوبة قلبية أو سكتة ناجمة عن أمراض 

يف العضلة الحيوية بالجسم.
ويوضــح الخرباء أن األشــخاص األكرث ُعرضة 
للمخاطــر، تكــون لديهــم طبقة مــن الدهون 
والكوليســرتول واملواد األخــرى العالقة بجدران 

الراين.
وعندمــا تضيق الراين أو تتصلــب، فإن ذلك 
يؤدي إىل صعوبة تدفق الدم من وإىل عضلة القلب، 

وعندئذ، تزيد املخاطر.

ويف الواليات املتحدة، مثال، تشري بيانات صحية 
إىل أن أكــرث من 20 مليون شــخص يعانون مرض 
الريــان التاجي التي تــودي بحياة عدد كبري من 

األمريكين كل سنة.
ويجري تشخيص تصلب الراين يف العادة من 
خالل إجراء تحاليل دم للكوليســرتول قد تستغرق 
وقتــا، ورمبــا تتطلب دفع مبالــغ يجدها البعض 

مرتفعة بعض اليشء.

ويجري تقدير احتامل الوفاة باضطراب 
يف صحة القلب، اســتنادا إىل عدة عوامل 
مثل العمــر والجنس والعرق وضغط الدم 

والتدخن والسكري وفحوص دم أخرى.
لكن باحثن مختصن يف األشــعة يف 
إىل  العام،  مستشــفى ماساشوســتس 
جانب خرباء برنامــج الذكاء االصطناعي 
يف مستشفى برمنغهام ببوسطن، بحثوا 

عن طريقة أسهل.
وطــور الباحثون آلــة بإمكانها تحليل 
صور األشعة السينية ألجل تقييم املخاطر، 
ثم أخضعوهــا لتدريب عن طريق إمدادها 
مبــا يزيد عن 147 ألف صورة ألكرث من 40 

ألف مشارك ممن خضعوا لكشف طبي.
ويف مرحلــة موالية، قــام الباحثون 
بتجريــب طريقتهم، من خالل اللجوء إىل 
صــور مأخوذة من أكرث مــن 11 ألف مريض ممن 
ميكنهم أخذ دواء يقي من مضاعفات أمراض القلب.

والحظت الدراسة أن نحو 10 باملئة تقريبا من بن 
العينة البالغة 11 ألفا، أصيبوا باضطراب يف القلب، 
خالل العقــد املوايل، ثم كانت املفاجأة أن الطريقة 
املعتمدة عــىل الذكاء االصطناعي كانت صائبة يف 

توقعاتها.

ــة قــبــل 10 ســنــوات ــّي ــب ــل ــق ــد مــخــاطــر الـــنـــوبـــة ال ــرصـ ــحـــص بــســيــط« يـ »فـ

حــّذر علامء من احتــامل إطالق كميات 
هائلــة مــن البكترييا مع ذوبــان األنهار 

الجليدية يف العامل، بسبب تغري املناخ.
ومن بــن آالف امليكروبات التي ميكن أن 
تتــرسب إىل األنهار والبحريات ُمســببات 

األمراض، التي يُحتمل أن تكون ضارة.
وقال باحثون يف جامعة أبرييســتويث 
الربيطانية إن دراستهم سلطت الضوء عىل 
الحاجة إىل التحرك برسعة، للحد من ظاهرة 

االحتباس الحراري.
وشملت الدراسة املياه الذائبة من مثانية 
أنهار جليدية عرب أوروبا، وأمريكا الشاملية 

وموقعن يف غرينالند.
واألنهــار الجليدية هي أجســام ضخمة 
مــن الجليد املتحرك ببطء والتي تكّونت عىل 
مدى مئات أو آالف السنن. ومع ارتفاع درجة 

حــرارة الكوكب، تذوب تلك األنهار مبعدل مقلق - ما 
يؤدي إىل ارتفاع مستويات سطح البحر.

در الفريق يف جامعة أبرييستويث أن املوقف  ويُقِّ
ميكــن أن يؤدي إىل إطالق أكــرث من 100 ألف طن 
مــن امليكروبات، مثل البكترييا، يف البيئة عىل مدار 
الثامنــن عاًما القادمــة - وهو رقم ميكن مقارنته 
بجميع الخاليا يف كل جسم بري عىل وجه األرض.

وقال عامل األحياء الدقيقة الدكتور، أروين إدواردز، 
إن الدراســة أظهــرت بوضوح ألول مــرة »النطاق 
الواسع« للكائنات الدقيقة، التي تعيش عىل السطح 

أو محبوسة داخل األنهار الجليدية عىل األرض.
وأضاف أن »عدد امليكروبات املنبعثة يعتمد اعتامًدا 
وثيًقــا عىل مدى رسعة ذوبان األنهــار الجليدية، 

وبالتايل عىل املدى الذي نستمر عربه يف رفع حرارة 
الكوكب«.

وتســتند حســابات الفريق العلمي إىل سيناريو 
االحرتار »املعتدل«، كام طورته الهيئة الدولية املعنية 

بتغري املناخ ، وهي لجنة دولية من خرباء املناخ.
وسيؤدي هذا إىل ارتفاع درجات الحرارة العاملية، 
بــن درجتن و ثالث درجات مئوية يف املتوســط 

بحلول عام 2100.
وأوضــح الدكتــور إدواردز أنه مــع زيادة تدفق 
امليكروبات إىل األنهار والبحريات واملضايق والبحار، 

قد تكون هناك تأثريات »كبرية« عىل جودة املياه.
ولكن سُيتبع ذلك يف غضون عقود بإغالق صنبور 

امليكروبات، حيث تختفي األنهار الجليدية متاًما.
وقــال: »يوجد عىل مســتوى العامل 200 ألف من 

الذائبة  بامليــاه  تُغّذى  املياه  مســتجمعات 
الجليدية، وبعضها عبارة عن بيئات حساسة 
للغايــة مل تتطور جيًدا مــن حيث الكربون 

العضوي واملواد املغذية«.
وتابع: »يف بلدان أخرى، هناك الكثري من 
النشــاط االقتصادي ومليارات البر الذين 
تعتمد ســبل عيشــهم عىل املياه، التي تأيت 
يف نهاية املطاف من تلك األنهار الجليدية«.

»نحن نفكــر يف األنهار الجليدية مخزنًا 
ضخاًم للمياه املجمدة، ولكن الدرس الرئيس 
من هذا البحث هــو أنها أيًضا أنظمة بيئية 
بحــد ذاتها«. وقــال إن اآلالف من الكائنات 
الحية الدقيقــة املختلفة تنمو عىل األنهار 
الجليدية، أو مخزّنــة يف داخلها، وبعضها 

قد يكون ضاًرا بالبر.

{ »الخطر عىل األرجح ضئيل 
جدا، لكنه يتطلب تقييامً دقيقاً« {

وقال عامل الجليد الدكتور، تريسرتام إيرفن-فن، 
إن هناك حاجة إىل مزيد من البحث وإنه »عىل مدى 
العقود القادمة، تعني توقعات ذروة مناســيب املياه 
من األنهار الجليدية عىل جبال األرض أننا بحاجة إىل 
تحسن فهمنا، لحالة ومصري )هذه( النظم البيئية«.

وأضاف »مع فهــم أفضل لتلك الصورة ميكننا أن 
نتنبأ، بشــكل أفضل، بآثار تغري املناخ عىل األسطح 
الجليدية والكيمياء الحيوية يف مستجمعات املياه«.

ونُرت النتائج التي توصل إليها األكادمييون يف 
جامعة أبرييستويث يف عدة دوريات علمية أبرزها 

»نيتر«.

ذوبان األنهار الجليديّة.. خطر كبير مقبل نحونا والبكتيريا »الضاّرة« في املرصاد !

مجموعة  الفالفونويد  تعد 
املوجــودة  املركبــات  مــن 
الفاكهة  يف  طبيعي  بشــكل 
إىل  باإلضافة   - والخرضاوات 
النباتية  واملروبات  األطعمة 

األخرى.
ويشــمل أحــد األســباب 
الرتفــاع  الرئيســية 
الغذايئ  النظام  الكوليسرتول، 
- وبشــكل أكرث تحديدا تناول 
بالدهون  الغنيــة  األطعمــة 

املشبعة.
لذلــك، إذا كنــت تعاين من 
ارتفاع الكوليســرتول أو كنت 
معرضــا لخطــر اإلصابة به، 
بإجراء  طبيبــك  فســيويص 

تغيريات عىل نظامك الغذايئ.
وتتمثــل إحدى طرق القيام 
تناولــك  زيــادة  يف  بذلــك 

للفالفونويــد، وهي مركبــات موجودة يف 
األطعمة النباتيــة مثل الفاكهة والخرضوات 

والشاي ولها خصائص مضادة لألكسدة.
وتُعرف باســم »األطعمــة الخارقة«، وقد 
برت العديد من الدراســات الطبية بفوائدها 

الصحية.
ورشح أحد التحليالت )دراسة عن األبحاث 
الحاليــة( كيــف ميكن أن تســاعد مركبات 
الفالفونويد يف خفض الكوليسرتول »الضار« 
- الربوتــن الدهني املنخفــض الكثافة - مع 
رفع الكوليسرتول »الجيد« - الربوتن الدهني 

العايل الكثافة.
ويعمل الربوتن الدهني عايل الكثافة عىل 
الكوليسرتول عن طريق  خفض مســتويات 
امتصاصــه ونقله إىل الكبــد. ثم يزيله الكبد 

من الجسم.
ويف املقابل، فإن الربوتن الدهني املنخفض 
الكثافة هو ما ميكــن أن يرتاكم عىل جدران 
األوعية الدموية، ومبرور الوقت يتسبب هذا 

يف تضييق األوعية الداخلية.
ويقــول البحــث، الذي نُــر يف مجلة 
األمــراض: »يف تحليل آخر شــمل 23 تجربة 
تحكم عشــوائية، لوحــظ أن النظام الغذايئ 
الغني باإليسوفالفون )نوع من الفالفونويد( 
يؤدي إىل انخفاض كبري يف الكوليســرتول 
الكي يف البالزما، الربوتن الدهني منخفض 
الكثافــة، والدهون الثالثية وما يصاحب ذلك 
)يحدث بشــكل طبيعي( زيــادة يف الربوتن 
الدهني عايل الكثافة، بينام مل تظهر األقراص 
التي تعتمد عىل االيســوفالفون املســتخرج 
أي تأثــري عىل هــذه املعلــامت. عالوة عىل 
ذلك، فإن إعطاء مســتخلص مثار الربغموت 
والنارينجــن  بالنيويريوســيرتين  الغنــي 
والنيوهيسبرييدين وامليليتيدين والربوترييدين 
)جميــع أنواع الفالفونويــد(، ملدة 30 يوما، 
للمرىض الذين يعانون من فرط كوليســرتول 
الــدم، أدى إىل انخفــاض مرتبــط بالجرعة 
مــن الكثافة الكلية واملنخفضة ملســتويات 

كوليســرتول الربوتن الدهني  ومســتويات 
الدهون الثالثية وزيادة الربوتن الدهني عايل 

الكثافة«.
وخلصت الدراسة إىل أن مركبات الفالفونويد 
ميكن أن تساعد يف منع تصلب الراين - وهو 
سامكة وتصلب الراين الذي ينتج غالبا عن 

ارتفاع نسبة الكوليسرتول يف الدم.
وقــد تكــون مركبــات الفالفونويد ذات 
صلة بالوقاية والعــالج من تصلب الراين 
واالضطرابات املرتبطة بتصلب الراين ألنها 
تعمل كمضادات لألكسدة ونقص الكولسرتول 

ومضادات السكر.
لذلك، من الواعد التحقيق يف مســتقلبات 
الفالفونويد املختلفة التي ميكن أن تساعد يف 
منع و/أو إدارة أنواع معينة من االضطرابات.

وتوجد مركبــات الفالفونويد يف األطعمة 
النباتية.

ترسد الدراســة من املجلة اإليرانية للعلوم 
الطبية األساســية ســبعة أطعمة رئيسية 
غنيــة بالفالفونويــد وتوضــح: »األطعمة 
الغنية بالفالفونويد، بناء عىل آثارها الصحية 
املدهشــة توصف جيدا بأنهــا أطعمة فائقة 
الجودة. وتشــمل هذه جميــع األطعمة ذات 
األصل النبــايت، وخاصة الشــاي والفواكه 
والخرضوات والحبوب والبقوليات واملكرسات. 
ويعترب الشاي من املصادر الغذائية األساسية 
ملركبــات الفالفونويد يف املجتمعات الرقية 
والغربيــة عىل التوايل. إىل جانب ذلك، تعترب 
الخرضاوات الورقية والبصل والتفاح والتوت 
والكــرز وفول الصويــا والحمضيات مصدرا 

مهام للفالفونويدات الغذائية«.
وميكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسرتول 

يف الدم إىل زيادة مخاطر:
- تضيق الراين )تصلب الراين(.

- نوبة قلبية.
- السكتة الدماغية.

- النوبــة اإلقفارية العابرة )TIA( - تُعرف 
غالبا باسم »السكتة الدماغية الصغرية«.

.)PAD( مرض الراين املحيطية -

قائمــــــة بأطعمة ومشــــــروبات تقّلل الكوليســــــترول !
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أشار نقيب أصحاب مكاتب السفر والسياحة 
جــان عبود، إىل أنّه »مــن 10 إىل 25 كانون 
األول، الطائــرات »مفّولــة« والرشكات تضع 
رحالت إضافية«. وكشــف يف حديث اذاعي  

عن أّن »الطلب سيتجاوز العرض ولفرتة زمنية 
قصــرة، وهذا مهّم لالقتصاد اللبناين«، الفتا 
إىل أن »القادمــني إىل لبنان هم من اللبنانيني 

املغرتبني والذين يعملون يف الخارج«.

ــاد ــ ــيـ ــ الـــــطـــــائـــــرات »مــــــفــــــّولــــــة«… خـــــــال األعـ

عقــد وزير األشــغال العامــة والنقل يف 
حكومــة ترصيف االعامل الدكتور عيل حميه 
اجتامعا امـــــس يف حضور رئيس مجلس 
ادارة مرفــأ بــروت عمر عيتــاين، مع وفد 
من »تجمع شــاغيل املســتودعات الخاصة« 
املستثمرة يف املنطقة اللوجيستية الحرة يف 

مرفأ بروت.
ووضع الوفد، بحسب املكتب االعالمي يف 
الوزارة، الوزيــر حميه يف »هواجس مرحلة 
ما بعد اعادة اعامر مرفأ بروت ووضع خطة 
اعادة اعــامره، وما يتعلق ببدالت االشــغال 
والكفــاالت الضامنــة للرســوم، فضال عن 
الضامنات يف ظل العديد من الســيناريوهات 
املعــدة إلعــادة إعامر املرفأ، بحيــث ان هذه 
الهواجــس تعترب حيوية بالنســبة إىل الوفد 

وتشجع عىل االستثامر مجددا«.
وشــدد حميه أمام  الوفــد عىل أن »عودة 
الحياة اىل املنطقة الحــرة والعمل فيها، هي 
رســالة حياة وأمل إلعــادة تفعيل دور لبنان 
الريادي، ويجــب الحفاظ عليها، ألن املنطقة 
الحــرة لها أهمية محوريــة يف مرفأ بروت 
ويف االقتصاد الوطني، ويف التجارة اإلقليمية 

والعاملية«. 
وبدد حميه هواجس الوفد ب«إرصاره عىل 
ابقاء املنطقة الحرة كجزء اســايس من مرفأ 
بروت«، وحث املســتثمرين عىل اعادة اعامر 
املســتودعات الخاصة »بهــدف اعادة احياء 
الدور الــذي كان يلعبه »التجمــع«، اضافة 
اىل التســهيالت التي كانــت توفرها املنطقة 

اللوجستية للتجار واملستوردين«.

ــيـــة ــمـ أهـ ــا  ــ ــه ــ ل الــــــحــــــرة  ــق  ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ املـ  : حـــمـــيـــة 
ــأ بـــــيـــــروت واالقــــتــــصــــاد ــ ــرفـ ــ مــــحــــوريــــة فـــــي مـ

خالل االجتامع

عىل خلفية وضع برنامج عمل جديد مدته 
5 ســنوات لتطوير الحلول املناخية يف البلدان 
النامية، ضمن مؤمتر األمم املتحدة الســابع 
والعرشين لتغــر املنــاخ )COP27(، أطلق 
 ForOurPlanet# االتحاد األورويب امس  حملة
التي تهدف إىل نرش الوعي عىل أهمية الحفاظ 

عىل املناخ والتنوع البيولوجي.
وعلــق املســؤول عــن قطــاع الحوكمة 
والقطاعــات اإلجتامعيــة يف بعثة االتحاد 
األورويب يف لبنــان، أوليفييه بودارت، قائالً: 
»يشــهد العامل حاالت جفــاف وحرائق يف 
الغابات وأمناط مناخية قاسية، بينام يتعرض 
األمــن الغذايئ وتأمني ســبل العيش والتنوع 
البيولوجي للتهديد؛ لهذا السبب، وضعنا خطة 
طويلة األمد لحاميــة البيئة وعكس تدهور 
النظــم البيئية. لكن ال ميكننا حل هذه األزمة 
مبفردنا، لذلــك من املهم التعاون مع الرشكاء 
املناســبني يف املجتمعــات املحلية، لضامن 
االســتمرار مبامرســة الضغط عىل الجهات 

املعنية وتطوير املســارات املناسبة نحو بيئة 
صحية وسليمة، خالية من الكربون«. 

تم اطــالق حملــة #ForOurPlanet عرب 
أنشــطة غرس األشجار واستصالح األرايض 
يف قريتي معارص الشوف وبطمة، بالتعاون 
مع جمعية أرز الشوف التي تأسست عام 1٩٩٤ 
بهــدف حامية التنــوع البيولوجي والحفاظ 
عىل البيئة، وهي تديــر حالًيا أكرب املحميات 

الطبيعية يف لبنان. 
وأوضــح مديــر محمية الشــوف املحيط 
الحيــوي، نزار هاين، أن »التنوع البيولوجي ال 
يتعلق فقط بحامية النحل واألشــجار. يؤدي 
الحفاظ عىل الغابات واملناظر الطبيعية دوًرا 
رئيســًيا يف امناء السياحة البيئية واألنشطة 
الزراعيــة، والتي بدورهــا تخلق فرص عمل 
وتؤمن سبل العيش ألهل املنطقة. لذلك، يتعلق 
التنوع البيولوجي بشكل أسايس بدفع النمو 
االقتصادي املحيل ومساعدة مجتمعاتنا عىل 

االزدهار«. 

ــهـــدف ــة تـ ــلـ ــمـ ــق حـ ــلـ ــطـ االتــــــحــــــاد االوروبـــــــــــــي يـ
ــاح األراضــــــــــي ــ ــ ــص ــ ــ ــت ــ ــ ــر واس ــ ــي ــ ــج ــشــ ــ ــت ــ الــــــــى ال

الفريق خالل الحملة

اســتقبل وزير املــال يف حكومة 
ترصيــف األعــامل يوســف الخليل 
وفــداً من االتحــاد العــاميل العام 
الجوي  النقل  اتحــادات  ضّم نقابات 
واملصارف واملصالح املســتقلة ومرفأ 
بــروت، واالتحاد الصحي الذي مُيّثل 

املستشفيات الخاصة.
ورّصح رئيــــس االتحاد بشــارة 
األســمر بعد اللقاء: تــم البحث يف 
القرارات التي فرضت ارتفاعاً رضيبياً 
عىل الشــطور للموظفــني والعامل 
الذين يتقــــاضون رواتبهم جزئياً أو 
كلياً بالدوالر األمــريك أو أي عملة 

أجنبية.

وتابــع: متنينا عــىل الوزير وقف 
تنفيــذ هذه القــرارات وإعادة النظر 
يف بعــض بنودها ملا له من تداعيات 
سلبية عىل الرشكات املستثمرة وعىل 
العاملــني يف القطاع الخاص يف كل 
املؤسســات التي تدفع الرواتب جزئياً 

أو كلياً بالعملة األجنبية.
وأضاف أن »بعض هذه املؤسسات 
ســتلجأ حتــامً إىل مبــدأ الدفرتين 
والحســابني مــام يشــجع التهرّب 
الرضيبي والترصيح الرضيبي وكذلك 
الترصيح عن األجور الفعلية للصندوق 
الوطني للضامن االجتامعي«، ووصف 

األجواء باإليجابية.

ــف االرتــــفــــاع  ــ ــوق ــ ــد الـــخـــلـــيـــل ل ــنـ ــي عـ ــابـ ــقـ وفـــــد نـ
الـــــضـــــريـــــبـــــي عـــــلـــــى شــــــطــــــور الـــــــرواتـــــــب

رشا يوسف

»طــر  الجمــريك  الــدوالر 
»اجتامعــات لجنة املــؤرش التي 
يرتأســها وزير العمل يف حكومة 
ترصيف االعامل مصطفى برم اىل 
اجل غر مسمى، واالجتامعات التي 
كانت من املقرر ان تعقد بني الهيئات 
االقتصادية واالتحاد العاميل العام 
للتوصل اىل قاســم مشرتك حول 
االجور وغالء  موضوع تصحيــح 
املعيشة والزيادات التي تدخل عىل 
هامــش  الراتــب كتعويض النقل 
والتعويضات  املدرســية  واملنــح 
العائليــة يف الصنــدوق الوطني 

للضامن االجتامعي . 
وليس الــدوالر الجمريك وحده 

الــذي عطــل االجتامعات بل الرضائب والرســوم 
التــي فرضتها موازنة 2022خصوصا رضيبة دخل 
املوظف وبنســب عالية اضافــة اىل ما يحىك عن 
رفع ســعر الرصف الرسمي اىل 15الف لرة بحيث 
ان مطالبــة رئيس االتحاد العاميل العام برفع الحد 
االدىن لالجــور اىل 20 مليون لــرة مل تعد تجدي 
نفعا نظرا للزيــادات التي طرأت عىل راتب املوظف 
يف القطــاع الخاص حتى ان رئيس االتحاد العاميل 
العام الذي كان مع تقريب وجهات النظر توقف عن 

املساعي بانتظار تداعيات موازنة 2022
وما عجــل يف »تطير »جلســات لجنة املؤرش 
هــو ما ورد عىل لســان الهيئــات االقتصادية بأن 
الحــد  االدىن الذي ميكن ان يقدمه القطاع هو 5،٣ 
مليون لرة مام ادى اىل مطالبة االســمر من وزير 
العمل تعليق جلسات لجنة املؤرش بانتظار انقشاع 
الغيوم املحيطة باالرقام الجديدة يف ظل التطورات 
الحاصلة والتي ال يعرف كيفية االســتمرار مع تاكل 

الراتــب اىل حدود غر معقولة حتى ان احد اعضاء 
الهيئــات االقتصاديــة رفض هــذه الزيادات عىل 
املعيشة عىل القطاع الخاص لتمويل الزيادات التي 

اعطيت ملوظفي القطاع العام .
لكن عىل الرغم من االنعكاســات الســلبية التي 
طرأت عىل غالء املعيشــة وتأجيل االجتامعات فأن 
االتصاالت مل تنقطع بني رئيس الهيئات االقتصادية 
الوزير السابق محمد شقر ورئيس االتحاد العاميل 
العام بشــارة االسمر الذي ما زال مرصا عىل امكان 
الوصول اىل نتيجة ايجابية قبل نهاية الســنة وهو 
يكثف اتصاالته يف هذا االطار مع العلم ان شــقر 
كان قــد طرح زيادات عىل تعويــض النقل واملنح 
املدرســية واملوافقة عىل مرشوع قانون الحامية 

االجتامعية ونظام التقاعد .
وأشــار شــقر اىل ان ما بني 10 اىل 15 % من 
املؤسســات فقط قادرة عىل تحّمــل الزيادة التي 
يطرحها العاميل، وهذه املؤسســات ال تنتظر اصالً 
لجنة املؤرش فهي تدفــع اجور موظفيها بالدوالر 

الفريش. لكن كيف ميكن املحافظة 
عىل صمود بقية املؤسســات التي 
تُناِزع واستمراريتها ؟ لذا نحن نرى 
ان مقاربــة ملــف االجور يجب ان 
يتم مبيــزان الذهب بحيث ال تظلم 
املؤسسات الصغرة او تفلس ويف 
الوقت نفسه اعطاء املوظف اللبناين 
حقه وقطع الطريق امام استبداله 

مبوظف من جنسية اخرى.
وأشار شــقر اىل ان ما بني 10 
اىل 15 % من املؤسسات فقط قادرة 
عىل تحّمل الزيــادة التي يطرحها 
العاميل، وهذه املؤسسات ال تنتظر 
اصــاًل لجنة املؤرش فهــي تدفع 
الفريش.  بالدوالر  موظفيها  اجور 
لكــن كيف ميكــن املحافظة عىل 
صمود بقية املؤسسات التي تُناِزع 
واستمراريتها ؟ لذا نحن نرى ان مقاربة ملف االجور 
يجب ان تتم مبيزان الذهب بحيث ال تظلم املؤسسات 
الصغرة او تفلس ويف الوقت نفسه اعطاء املوظف 
اللبناين حقه وقطع الطريق امام استبداله مبوظف 

من جنسية اخرى.
 ويكشــف األسمر ان »االتحاد العاميل اليوم يف 
مرحلة اعادة تقييم للتطورات املعيشية الطارئة يف  
ضوء بدء تطبيق الدوالر الجمريك عىل سعره الجديد 
مع توقع بدء العمل بســعر الرصف عىل اساس 15 
ألف لرة يف شــباط املقبل مام سينعكس سلباً عىل 

اوضاع العامل واملوظفني املعيشية«.
ويؤكــد االســمر انه »ســيلتقي وزيــري املال 
واالقتصاد والتجــارة يف حكومة ترصيف االعامل 
لالطالع منهام عىل الرســوم الجديدة التي طرأت 
والزيادات التي شــملت الخدمات والســلع واملواد 
الغذائيــة وغرها، ويف ضوء ذلــك ميكن معرفة 

االتجاهات الواجب سلوكها«.

الدوالر الجمركي »طير« اجتماعات »لجنة املؤشــــــر« الى اجل غير مســــــّمى
ترتيبات مالية تعيد النظر بمطالب رفع الحد االدنى وزيادات تشــــــمل املاحق

لجنة املؤرش

عقدت الهيئات اإلقتصادية إجتامعاً 
برئاســة الوزير السابق محمد شقر 
يف مقر غرفة بروت وجبل لبنان تم 
خالله مناقشــة آخر املستجدات يف 
البالد ال ســيام التحديات اإلقتصادية 
واملعيشــية  واإلجتامعية  واملاليــة 
عىل وقــع الفراغ الرئايس والشــلل 
الحكومي. وأشارت الهيئات يف بيان 
بعد اإلجتامع اىل أنها ركزت بشــكل 
أسايس عىل مجموعة القرارات التي 
صدرت أخراً عن وزارة املالية وبشكل 
خاص القراراين رقم 1/686 و1/687 
تاريخ 2٣ /2022/11 ال ســيام إلزام 
الرواتب  بتســجيل  العمل  أصحــاب 
واألجور التي تدفع بالدوالر األمريك 
أو بأي عملــة أجنبية أخرى واقتطاع 
بحســب  عليها،  املرتتبة  الرضيبــة 

قيمتها الفعلية. 
ورفعت الهيئات اإلقتصادية الصوت 
عالياً، وحذرت مــن أن تطبيق هذين 
القرارين من شــأنه القضاء كلياً عىل 
القطاع الخــاص يف لبنان الذي هو 
أصالً عىل شــفر اإلنهيــار الكيل، 
مشرة اىل أن القرارين سيكون لهام 
تبعات مالية ضخمة عىل املؤسسات 
الخاصــة ال ميكنها عــىل اإلطالق 
تحملها، ستنتج من تسويات تعويض 

نهايــة الخدمة يف الصندوق الوطني 
للضامن اإلجتامعي. 

وعىل هذا األســاس، دعت الهيئات 
اإلقتصاديــة وزير املالية اىل الرتاجع 
عن القرارين ووقف تطبيقهام، وذلك 
اىل حني االتفاق عىل تسوية منصفة 
وحــل جذري ملوضوع تعويض نهاية 

الخدمة. 
وإذ اعتــربت الهيئــات أن هذيــن 
القرارين هام كرصاصة الرحمة عىل 
الرشعية،  الخاص  القطاع  مؤسسات 
أبدت استغرابها الشديد إرصار الدولة 
وأجهزتها املختصة عىل اعتامد النظرة 
املحاســبية كمرتكز للسياسة املالية 
التداعيات  الرغم مــن  للدولة عــىل 
الكارثية التي ســببتها يف السنوات 
االقتصادية،  األزمــة  ســبقت  التي 
مشــددة أيضــاً عــىل رضورة إلغاء 

املفعول الرجعي لهذه القرارات. 
أنها  اإلقتصادية  الهيئــات  وأكدت 
كانت ومــا تزال مع تدعيــم الدولة 
وإداراتها ومؤسساتها وكل مرافقها، 
وهي يف الفــرتة املاضية وضعت كل 
إمكانــات القطاع الخــاص لتحقيق 
هــذا الهدف ال ســيام رفع الظلم عن 
موظفيهــا، لكن يف الوقت نفســه 
حذرت الهيئات من أن حل أزمة الدولة 

املالية ال يكمن باتخاذ قرارات مجتزأة 
لن يكــون لها إال تداعيــات كارثية، 
إمنــا بتزامنها مــع تفيذ خطة تعاف 

اقتصادي ومايل شاملة. 
وحذرت الهيئات مــن أن القرارين 
ســيكون لهام انعكاسات سلبية عىل 
الكثر مــن العــامل واملوظفني يف 
القطاع الخــاص، وهذا أمر لن نقبله 
عىل اإلطالق، مشــددة عىل رضورة 
أن يتم التعاطي مع موضوع الشطور 
العائليــة ضمن مقاربة  والتنزيالت 

ديناميكيــة ال تظلــم األجر كام هو 
حاصل يف هذه القرارات. 

وختمت الهيئــات بيانها باإلعالن 
عن انهــا بصدد متابعة هذا امللف مع 
كبار املسؤولني يف الدولة، معلقة يف 
هذا اإلطار، آمــاالً كبرة عىل حكمة 
املســؤولني املعنيني وبشــكل خاص 
رئيس الحكومــة نجيب ميقايت وما 
يتمتع به من حٍس كبر باملســؤولية 
إليجاد حلــول منصفة وعادلة تخدم 

الجميع، الدولة والقطاع الخاص.

علقت آمــــــاالً كبيرة على رئيــــــس الحكومة ودعــــــت وزير املاليــــــة للرجوع عنه
الهيئــــــات االقتصادية : قــــــرار إلزام أصحاب العمل بتســــــجيل األجــــــور بالدوالر
واقتطــــــاع الضريبــــــة املترتبــــــة عليهــــــا هي  كرصاصــــــة الرحمــــــة عليهم

أصدرت وزارة الصناعة 
البيان اآليت:

العمل  اليــوم  »يدخل 
بتسعرة الدوالر الجمريك 
الجديــدة التي حددت بـ 
15 ألف لرة لبنانية. ولن 
يشمل هذا االجراء اآلالت 
األولية  واملواد  الصناعية 
املستوردة لزوم الصناعة 
والتصنيــع يف لبنــان. 
كلفة  تتأثر  لن  وبالتايل، 
الوطني  الصناعي  املنتج 
الجمــريك  بالتدبــر 
يحافظ  وسوف  الجديد، 
عىل سعره املعتاد املعمول 
به كام كان ســابقا عىل 
أســاس الدوالر بـ 1500 

لرة.
تشــدد الوزارة عىل الصناعيــني والتجار 
واملورديــن واملوزعــني االلتــزام بعدم تغير 
األســعار تحت ذرائع واهيــة. وتحذر كل من 
يســتغل ويتالعب ويزور األســعار لتحقيق 

أربــاح من غــر وجه حق، وعىل حســاب 

املواطن املكتوي أصال بنران الغالء. تناشــد 

الوزارة املواطنني واملســتهلكني ابالغ الوزارة 

باملخالفــات التي يتعرضون لها ويواجهونها، 

متهيدا التخاذ االجراءات القانونية واالدارية  

باملخالفني واملستغلني«.

ــي ــن ــوط ال االنــــتــــاج  ــار  ــ ــع اســ  : الـــصـــنـــاعـــة  وزارة 
ــون ســيــاحــقــون فــي الــقــضــاء ــف ــر.. واملــخــال ــغــّي ــت لــن ت

أورد »مــؤرش جمعية تجار بروت – فرنَســبنك 
لتجارة التجزئة« للفصل الثالث من ســنة 2022 أن 
» )Q٣ - 2022(حواىل ٤ مليارات دوالر تدفقت اىل 
البالد خالل موسم الصيف، إمنا تأثرها  باألسواق 

التجارية كان ضئيالً جداً...«.
وجاء يف املؤرش: »كان موسم االصطياف ناجحاً 
هذه الســنة، إن لجهة عــدد املغرتبني الذين قدموا 
اىل لبنان خالل هــذه الفرتة، أو حتى لجهة الزّوار 

والسياح األجانب.
وتشــر التقديرات اىل أنه تم أنفاق ما يقارب الـ 

٤ مليار دوالر خالل املوسم.
ال شــك يف أن ذلك ســاهم بشكل فعـّـــال يف 
وقــف تدهور اللرة اللبنانيــة مقابل الدوالرخالل 
هذه الفرتة، إمنا املؤســف كان أن القدر األكرب من 
هذه املبالغ قد تّم رصفها يف القطاعات الســياحية 
الرتفيهيــة وباألنشــطة املتعلقة بها مبارشة، يف 
حــني أن القطاعات األخرى، وال ســيام التجارية 
منها - والتى كانت تتوقـّـــع شيئاً من اإلنتعاش، 
مل يطالها ســوى القليل جــداً من تلك األموال التى 

دخلــت مبعظمها إمـّـــا اىل الخزائن يف املنازل أو 
خرجت مجّدداً من البالد، بدل أن تودع يف املصارف 
وأن تســاهم يف إعادة تحريك العجلة اإلقتصادية 

ولو بنسبة ضئيلة. ..
وكام يف الفصل الســابق، فقــد ظلت العوامل 
اإلقليمية والدولية )وال ســيام الحرب بني روســيا 
وأوكرانبــا( تســاهم يف مواصلة إرتفــاع معّدل 
التضخـّـم، إمنا العوامل املحلية )وال سيام الجهود 
املبذولة إلنجاح موسم صيف هذه السنة من قـٍـبل 
وزارة اإلقتصاد والتجارة ووزارة السياحة وأيضاً من 
قـٍـــبل التجار( ساهمت يف الحد نسبياً من وترة 

اإلرتفاع.
وقد بلغ املؤرش، ما بني الفصل الثالث لسنة 2021 
والفصل الثالث لســنة 2022، نســبة + ٤7.162 % 
)باملقارنة مع نسبة + 210.08 % يف الفصل السابق 
له(، فيام كان يُـسجـّـل + 25.2٣ %  ما بني الفصلني 

الثاين والثالث.
ولو نظرنا اىل معّدالت نسب التضخـّـــم يف كل 

قطاع عىل حدى، نلحظ من أبرزها:

ما بني الفصل الثالث لسنة 2021 والفصل الثالث 
لسنة 2022 :

+ 282.56 % يف قطاع الصحة،
+ 262.٤5 % يف قطاع  النقل،

+  2٣1.62 %  يف قطاع اإلتصاالت،
+ 21٤.28 % يف قطاع املطاعم والفنادق،

+ 208.07 % يف قطاع املواد الغذائية واملرشوبات 
غرالروحية،

+ 162.٩0 % يف قطاع األلبسة واألحذية،
+ 151.15 % يف قطاع اإلســتجامم والتســلية 

والثقافة،
+ 150.65 % يف قطاع األثاث والتجهيزات املنزلية،
+ 1٤5.٤7 % يف قطــاع املرشوبــات الروحية 

والتبغ،
+  ٣6.50 %  يف قطاع التعليم.

امللفت خالل هــذا الفصل كان اإلرتفاع امللحوظ 
يف األســعار يف قطاع اإلتصاالت بالطبع، كام يف 
قطاع الصحة واملطاعم والفنادق، وأيضاً املرشوبات 

الروحية بنسبة أقل.

ــل الــــثــــالــــث : ــصـ ــفـ ــلـ ــي لــــتــــجــــارة الــــتــــجــــزئــــة« لـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــاتـ ــ ــوط درامـ ــ ــبـ ــ ــاًهـ ــي ضــئ كـــــان  ــا  ــرهـ ــيـ ــأثـ تـ ــاً..  ــ ــف ــ ــي صــ ــان  ــنـ ــبـ لـ دخـــلـــت  دوالر  ــارات  ــ ــي ــ ــل ــ م  4

رأى املجلــس التنفيــذي التحــاد 
نقابــات موظفي املصارف يف لبنان، 
يف بيــان ان »مــا قامــت به معظم 
املؤسســات  من  والعديد  املصــارف 
والرشكات الخاصة من تحويل قســم 
مــن رواتب وأجور العاملني لديها إىل 
دوالر فريــش أو إىل لوالر بعد اندالع 
بغية  االجتامعية  االقتصادية  األزمة 
إعادة يشء من التوازن مشــكورين ، 
مل يكن إال حال بسيطا وجزئيا ملواجهة 
الظروف املعيشية الصعبة ولتمكينهم 
مــن الوصــول إىل مراكــز أعاملهم 
وخدمــة أبناء املجتمع كل يف مجاله 
، علام أنه ومع كل هذه الهندســات مل 
يتوصل األجر إىل ربع أو ثلث أو نصف 
ما كان يتقاضاه قبل استفحال األزمة 

يف أحسن األحوال«.
وقال:« املضحك املبيك يف أن تطالعنا 
قرارات أقل ما يقــال فيها اعتباطية 
وغــر مــربرة إىل اعتــامد زيادات 
عجيبــة غريبة يف نســب الرضائب 
عىل األجور تشمل من يتقاىض بعض 
اللوالر والدوالر الفريش كام جاء يف 
قــرار معايل وزير املال إلطفاء العجز 
املقدر ملوازنــة 2022 . فكان التوجه 
إىل الحلقة األضعف بدال من اشــرتاح 
الحلول من إصالحات وتفعيل املرافق 
االستثامرية والجباية املنظمة ووقف 
التهريب وما إىل هنالك ، وأىت هذا كله 
دون تأمني مقومات الحياة األساسية 

من طبابة واستشفاء وتعليم وكهرباء 
ومياه وما إىل هنالك«.

وتابع:« أما االسوأ من كل هذا، فهو 
املفعــول الرجعي من 2022/01/01 
الستيفاء  رضيبة كهذه عىل الرواتب 
واألجــور ، وهنا نســأل من أين له أن 
يدفــع األجر أو العامل أو املوظف كل 
هذا ، علام بــأن ما يتقاضاه ال يؤمن 
له عيشا بالحد االدىن للنصف من كل 
شهر ، أهل يســتدين ليدفع للدولة ؟ 

حقا إنها لقرارات عجيبة غريبة«.
وختم:«انطالقــا من كل ما تقدم ، 
بالرتاجع  واملسؤولني  املعنيني  نطالب 
عــن هذا اإلجــراء ، كــام أننا نقف 
صفــا واحدا مع كافة النقابات التي 
أصابهــا هذا القرار يف الصميم ومع 
االتحــاد العاميل العام ملواجهة هذه 
الظالمة ، ونؤكــد لزمالئنا األجراء 
واملوظفني أننا ســنكون عىل كامل 
االســتعداد للمواجهــة وعــرب كل 
الوســائل املرشوعــة لتصويب هذا 
املسار ورفع الغنب عن كاهل الطبقة 
العاملة حيــث يكفينا ما أصابنا من 
فشــل واســتهتار من هذه الدولة ، 
ولــن نقبل أن تجهز عــىل ما تبقى 
من يــد عاملة يف البلــد، مؤكدين 
أن  قرارات كهــذه لن تحفزهم عىل 
األم،  الوطن  البقاء واالستمرارية يف 
بل ستجعلهم مرغمني عىل التطلع إىل 

الخارج للعمل واالستثامر«.

ــروا ــ ــكـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ مـــــوظـــــفـــــو املـــــــــصـــــــــارف اسـ
ــور ــ ــ ــى االج ــلـ ــب عـ ــ ــرائ ــ ــض ــ ــب ال ــسـ زيــــــــادة نـ
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الجمعة 2 كانون األول 2022

سالمي : أعداؤنا يحلمون كثيراً

ـــــــــة  ـــ ـــ ـــ معارض ـــــــــد  ـــ ـــ ـــ بع ـــــــــة«  ـــ ـــ ـــ البري ــــــا  ـــ ـــ ـــ ـــ »عمليته بـــــــــــــــــــ  ـــــــــث  ـــ ـــ ـــ تتري ــــــا  ـــ ـــ ـــ ـــ تركي
»تعهداتهــــــــــــــــــا« بـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــركا  امي ــــــــــــــــــي  تف ان  وتشــــــــــــــــــترط  واشــــــــــــــــــنطن 

تجدد املعارك بين الجيش الكونغولي واملتمردين

قال قائد حرس الثورة يف إيران اللواء حســن ســامي، إّن 
قادة أمريكا و«إرسائيل« يتحدثــون عن »تحرير إيران«، وهذا 
واضح من خال »دعمهم أعامل الشغب والفوىض« يف الباد.

وقال ســامي يف كلمٍة خال ملتقى اقتصادي يف مدينة 
شرياز اإليرانية: »أعداؤنا يحلمون كثرياً، ولن تتحقق أحامهم 

أبداً«، مؤكداً أّن »الشعب اإليراين شعٌب قوٌي وشامخ«.
وتابع: »األعداء يقولون لنا ال تصنعوا الصواريخ وال األقامر 
الصناعيــة وال مصايف التكرير وال محطــات الطاقة فنحن 

نُعطيكم إياها، إال أننا مل ولن نقبل بهذا األمر أبداً«.
ويف وقــٍت ســابق، قال الرئيس اإليــراين إبراهيم رئييس 
إّن »أمريكا وحلفاءها ســينالون صفعة شــديدة من الشعب 

اإليراين«.
ويف سياٍق متصل، قال قائد حرس الثورة يف إيران إّن »أولئك 
الذين ال يستطيعون رؤية تقّدم إيران يف العامل يزرعون بذور 
الفتنة يف نفوس الشــباب، وهم يحتفلون بخســارة املنتخب 
اإليــراين لكرة القدم نيابًة عن األعداء يف الباد، وإن كان ذلك 

غري مهم بالنسبة إلينا«.
وشــدد عىل أّن »مجد إيــران وعظمتها يقومان عىل األمن، 
لذلك فالعدو اســتهدف أمننا وال يريد الراحة والسام للشعب 

اإليراين«.
وأكّد أّن »حرس الثورة سيبقى مع الشعب ومع النظام ومع 
الوطن حتى النهاية، ولن يســمح ألحد بأن يســلب األمن من 

الشعب اإليراين«.
وقبل أيام، أكد املرشــد اإليراين السيد عيل خامنئي أّن دول 
الغرب تســعى إلسقاط النظام اإليراين، إال أنّها »لن تنجح يف 
ذلك«، مشــدداً عىل رضورة التصدي ملثريي الشغب، وذلك يف 

أعقاب االحتجاجات األخرية يف إيران.

بأسلحة  معارك  استؤنفت 
ثقيلة، بن الجيش الكونغويل 
ومتمردي حركة »23 مارس« 
املعروفة باســم »أم 23« يف 
رشق جمهوريــة الكونغــو 
هدنة  بعد  الدميوقراطيــة، 
دامت خمســة أيــام فقط، 
أقرتها قمة عقدت يف لواندا، 
يف 23 ترشيــن الثاين، وفق 
أمنية  مصــادر  أعلنــت  ما 

ومتمردون.
وُوقع اتفــاق وقف إطاق 
الكونغو  زعــامء  النار بــن 
وأنغوال  وبورونــدي  ورواندا 
الســابق  الكيني  والرئيــس 
أوهورو كينياتا، الذين حرضوا 
جميعاً قمًة مصغرة يف لواندا، 
يف 23 ترشين الثاين/نوفمرب 
املايض، بهــدف إيجاد حلول 

ألزمة رشقي الكونغو.

وكانــت القمة قررت وقف 
النار، يليه بعد يومن  إطاق 
مارس«   23« حركة  انسحاب 
من املناطق التي احتلتها لعدة 
شامل  مقاطعة  يف  أشــهر 
كيفو. لكن هذا االنسحاب مل 

يحدث.
ويف 23 ترشيــن الثــاين 
زعــامء  أعلــن  املــايض، 
أفارقة وقف األعامل القتالية 
الكونغو، ال سيام  يف رشقي 
الهجامت التي تشــنها حركة 
»23 مارس« املتمردة، حسبام 
ذكروا يف بيان مشــرك بعد 

محادثات يف أنغوال.
الكونغو  رشق  وشــهدت 
قتاالً عنيفاً يف األشهر األخرية 
الكونغولين  الجنــود  بــن 
ومجموعة »إم 23« املتمرّدة.

املستمرة،  املعارك  وتسّببت 

بــن الجيــش الكونغــويل 
ومتمرّدي حركة »23 مارس«، 
رشقــي الباد، بنــزوح آالف 
األشــخاص، إىل غوما، التي 
السابق  الكيني  الرئيس  زارها 

والوسيط أوهورو كينياتا.

دمشـــــق : الضربـــــات التركيـــــة أحدثـــــت 
ـــــة ـــــي منشـــــآت نفطي ـــــراً« ف »ضـــــرراً كبي

أعلن وزير النفط السوري بسام طعمة أن الرضبات الجوية 
الركيــة قبل عرشة أيام شــاميل الباد، أحدثت »رضرا كبريا« 

يف منشآت نفطية، بعدما اصابت معما للغاز وآبارا نفطية.
وخال مقابلة مع التلفزيون السوري، أوضح بسام طعمة 
قائا: »إن العدوان الريك الغاشــم عىل الشامل السوري، أدى 

إىل رضر كبري يف املنشآت النفطية«.
وأشار طعمة إىل أن القصف طال معمل غاز ما أدى إىل توقفه 
عن االنتاج، بعدما »كان ينتج 150 طنا من الغاز املنزيل، وحواىل 
مليون مر مكعب من الغاز الطبيعي« تستخدمها محطة توليد 
متد محافظة الحسكة )شامل رشق( بالتيار الكهربايئ، الفتا 
إىل تــرضر محطات نفط أيضا و«احراق العديد من اآلبار«، ما 

أدى إىل »تلوث بيئي كبري جراء انفجارات الخزانات«.
وأضاف طعمة أن سوريا تعتمد »بنسبة 90% عىل الواردات«، 
متابعا:«هذا يعني أن األمر خارج حدود السيطرة، وليست بيدنا 

لنتحكم بها«.
وأردف: »هنــاك أزمة فعلية يف املشــتقات النفطية دفعت 

الحكومة إىل التقشف«.
مــن جهته، علق ســعد 
العســاف الرئيس املشــرك 
والرثوات  النفــط  ملكتــب 
الطبيعيــة يف اإلدارة الذاتية 
الكردية لـــ »فرانس برس« 
األوىل  املرة  »إنهــا  بالقول: 
التــي يتم اســتهداف البنية 
التحتية عن قصد«، سواء كان 
معمــل الغاز أو محطة توليد 

الكهرباء.
وأكــد أن القصف أدى إىل 
»خــروج معمل الغاز املنزيل 
الوحيد يف شامل رشق سوريا 
عن الخدمة«، مضيفا: »نعمل 
إعادة  عىل  جاهديــن  حالياً 
تأهيل املنشــآت ولكن نواجه 
بســبب  كبــرية  صعوبــة 
العقوبات،  ما يتسبب بنقص 

القطع البديلة«.

ايزينكـــــوت يهـــــدد نتانياهـــــو: مليـــــون اســـــرائيلي الـــــى الشـــــوارع
ــن ــ ــا امليدانييـ ــ ــرز قادتهـ ــ ــن أبـ ــ ــن مـ ــ ــى اثنيـ ــ ــالمي تنعـ ــ ــاد اإلسـ ــ الجهـ

استشــهد شابان فلســطينيان وأصيب ثالث خال اقتحام 
قوات االحتال اإلرسائييل مدينة ومخيم جنن شاميل الضفة 
الغربيــة، كام اعتقلت 10 آخرين خال عمليات دهم شــملت 
مدنا وقرى فلســطينية عدة، وقد نعت حركة الجهاد اإلسامي 
الشــهيدين، وقالت إنهام من أبــرز قادتها امليدانين، وتوعدت 

بالرد.
وقال نادي األســري الفلسطيني إن قوات االحتال اقتحمت 
مــدن جنن والخليل والقدس ورام الله ونابلس، ودهمت منازل 
عدة، ودخلت يف مواجهات واشتباكات عنيفة مع فلسطينين، 
مضيفا أن قوات االحتــال اقتادت جميع املعتقلن إىل مراكز 

للتحقيق معهم بتهمة مقاومة االحتال.
مــن جهته قال جيش االحتال اإلرسائييل يف بيان إن قواته 
اعتقلت مطلوبن فلســطينين من أنحاء الضفة الغربية بينهم 
3 يشتبه يف ضلوعهم يف تنفيذ عملية ضد »إرسائيل«. ونرش 
الجيش اإلرسائييل عرب حســابه عىل توير مشاهد من عملية 
اعتقالهم التي تخللتها اشتباكات نتج عنها استشهاد اثنن من 

الفلسطينين.
من ناحيتها، قالت وزارة الصحة الفلســطينية يف بيان إن 
الشابن »محمد أمين السعدي )26 عاما( ونعيم جامل الزبيدي 
)27 عاما( استشــهدا برصاص االحتال اإلرسائييل فجر اليوم 

خال عدوانه عىل مخيم جنن«.
وقد نعت حركة الجهاد اإلســامي وذراعها املسلحة »رسايا 
القدس« الشــهيدين، وقالت إنهام من أبــرز قادتها امليدانين، 
مؤكدة أنهام استشــهدا خال تصديهام االقتحام اإلرسائييل 
للمخيم.وشــددت الحركة عىل أن جرمية قتلهام لن متر دون 

رد، وأنها لن تكرس إرادة املقاومة يف مقارعة االحتال.
ونقلــت الوكالة األملانية عن مصادر أن الســعدي هو قائد 
كتيبة جنن املســلحة، وتم استهدافه خال اشتباكات بعد أن 
نــرش الجيش اإلرسائييل قناصة عىل أســطح عدد من املنازل 

والبنايات.
وقالــت مصادر محلية لوكالة األناضول إن »قوة إرسائيلية 
اقتحمت مدينة ومخيم جنن وحارصت منزال، مام أدى الندالع 
اشتباك مع مسلحن فلسطينين«، وأضاف الشهود أن االشتباك 

استمر نحو ساعة ونصف الساعة.
وشــيعت جامهري غفــرية يف جنن جثامين الشــهيدين 
الســعدي والزبيدي، يف موكب جاب شــوارع مخيم ومدينة 
جنن مبشاركة عرشات املقاومن واملسلحن، وسط التكبريات 
والنداءات التي متجد الشهداء وتفتخر بتضحياتهم، والهتافات 

الداعية إىل الثأر لدمائهم وتصعيد املقاومة ضد االحتال.
وســجي جثامنا الشهيدين وسط مخيم جنن، حيث أقيمت 
الصاة عليهام وألقيت نظرة الوداع األخري عليهام قبل مواراتهام 

الرثى يف مقربة الشهداء باملخيم.
وأعلنت حركة التحرير الفلسطيني )فتح( والقوى الوطنية 
واإلســامية يف جنن اإلرضاب الشــامل »حدادا عىل روحي 

الشــهيدين، وتنديدا بجرائم االحتال املتواصلة بحق شعبنا«، 
كــام دعت التجار وأصحاب املحال التجارية واملؤسســات إىل 

االلتزام باإلرضاب.

{ ترحيب إرسائييل {
من جانبه، رحب رئيس حكومة ترصيف األعامل اإلرسائيلية 
يائــري لبيد بالعملية التي نفذها جيش االحتال اإلرسائييل يف 
مدينة جنن، وقال إنها استمرار لسياسة إرسائيل يف محاربة 
مــا وصفه باإلرهــاب دون هوادة.وقالت مصادر عســكرية 
إرسائيلية إن العملية التي قامت بها يف مخيم جنن جاءت بناء 
عىل معلومات مسبقة تفيد بالتخطيط لهجوم كبري ونوعي من 

قبل املقاتلن الفلسطينين.
ورفــع الجيش اإلرسائييل حالــة التأهب يف صفوف قواته 
بالضفــة الغربية تحســبا من تصعيد الوضع إثر استشــهاد 
عنرصيــن كبريين من الجهاد اإلســامي عىل يد قواته، وفقا 

لهيئة البث اإلرسائيلية.

{ تحذير فلسطيني {
من ناحيته، حذر رئيس الوزراء الفلســطيني محمد اشتية 
من »التبعات الخطرية للجرائم التي يواصل االحتال اإلرسائييل 
ارتكابها بحق أبناء شعبنا«، مطالبا دول العامل بالتدخل العاجل 

لوقفها.
ونقلــت وكالة األنباء واملعلومات الفلســطينية )وفا( عن 
اشتية قوله إن »جنود االحتال يستمرئون قتل أبنائنا، بشهوة 
القتــل، ملضاعفــة آالمنا ونزف جراحنا ووجــع معاناتنا، يف 
تصعيد يعكس وعيــد الجناة من أحفاد العصابات الصهيونية 
الذين يحاولون إعادة إنتاج جرامئهم البشــعة بحق أهلنا عام 
1948، مستفيدين من غياب املساءلة والعقاب، يف ظل سياسة 

دولية قامئة عىل املعايري املزدوجة«.
عىل صعيد آخر قال غادي آيزنكوت عضو الكنيســت الجديد 
عن حزب »همحانيه هلئومي« الذي يرأســه وزير األمن بيني 
غانتــس، إنه »يف حال واصل رئيس الــوزراء املكلف بنيامن 
نتنياهــو العمل عىل مشــاريعه فإن الرد هــو خروج مليون 
إرسائييل إىل الشــوارع«. ووفق قوله: »كلها أمور تســتوجب 
خــروج مليون إرسائييل يف احتجاج غري مســبوق عىل تلك 
السياســات«، موضحاً أنه »ســيكون بن أولئك املحتجن يف 

الشوارع«.
وكشــف آيزنكوت خال حديثــه، عن بحث مل تنرش نتائجه 
بعــد، أعده مركز له عاقة بجهــاز األمن يفيد »بوجود أغلبية 
200 ألف نســمة لصالح الوجود العريب، مقارنة بعدد السكان 
اليهــود بن النهر والبحر، يف الوقت الحايل«. وأكد أنه يعارض 
بشدة االنضامم إىل حكومة نتنياهو، موضحاً أنه »ال نية لديه 
ملغادرة امللعب السيايس، بل البقاء فيه والقتال«، ووصف رئيس 
أركان الجيش السابق نتنياهو كـ«من ميتطي منراً دون أن يدرك 

أن سموتريتش وبن غفري ميسكان بذيله«.

أعلن وزير الدفاع الريك، خلويص أكار عقب لقاء مع املبعوث 
األمرييك الســابق لســوريا جيمس جيفري امس أن الواليات 
املتحدة، طلبت من تركيا، إعادة النظر يف عمليتها العســكرية 
الربية املحتملة ضد »قســد«، شــاميل سوريا يف ترصيحات 

للصحافين نقلها التلفزيون الرسمي.
وأضــاف أن تركيــا طلبت يف املقابل مــن الواليات املتحدة 
»االلتزام بتعهداتها«، داعياً واشــنطن إىل »تفهم الوضع« فيام 
يتعلق بســوريا. وأضاف أكار ان الجيش الريك »يواصل بكل 
حزم وتصميم كفاحه ضد اإلرهاب بهدف ضامن أمن شــعبه 
وحــدود باده يف إطار املادة 51 من ميثاق األمم املتحدة الذي 
ينــص عىل الحق املرشوع يف الدفاع عن النفس، ومبا يتوافق 
مع احرام وحدة تراب وســيادة جريانها«. وأشار إىل أن حزب 
العامل الكردســتاين ووحدات حامية الشــعب الكردية »زادا 
اســتفزازاتهام وهجامتهام بهدف زعزعة السام واالستقرار 

يف شاميل سوريا«.
مــن جهتها, ذكرت وزارة الدفاع األمريكيــة أّن الوزير لويد 
أوســن أبلغ نظريه الــريك خلويص أكّار أّن غــارات أنقرة 
األخرية عىل ســوريا تُهدد القوات األمريكية، معرباً عن قلقه 

من التصعيد يف شاميل سوريا.
وقال أوســن يف اتصاٍل هاتفي بنظريه الريك: »واشنطن 
تُعارض العملية العســكرية الركية الجديدة يف ســوريا، وال 
ســيام الرضبــات الجوية األخرية التي هــدد بعضها مبارشًة 
سامة األمريكين الذين يعملون مع رشكاء محلين يف سوريا 

لهزمية داعش«.
وتواصل القوات الركية، منذ 20 ترشين الثاين املايض، شّن 
هجامت صاروخية ومدفعية بإســناد جوي شاميل سوريا، 
وتركــز الرضبات الركية عىل مدينة عــن العرب )كوباين( 

ومحيطها، وعىل شاميل العراق كذلك.
من جهة أخرى، حّذرت روسيا  تركيا من »زعزعة االستقرار« 
يف شامل ســوريا، داعياً جميع األطراف إىل »االمتناع عن أي 

مبادرة ميكن أن تؤدي إىل زعزعة خطرة للوضع العام«.

{ رشوط أنقرة {
وتكــرر ذكر مدن عن العرب )كوبــاين( وتل رفعت ومنبج 
شــاميل سوريا عىل لسان املســؤولن األتراك بوصفها هدفا 
للعملية الربية املرتقبة توســيعا للرضبات الجوية التي تشنها 
حاليا تحت اســم »املخلب-السيف«، كام طالبوا مرارا بإخائها 

من املسلحن األكراد املوالن لحزب العامل الكردستاين.
وتقع هذه املدن الثاث يف ريفي حلب الشــاميل والشاميل 
الرشقي، وتســيطر وحدات حامية الشــعب الكردية عىل تل 

رفعت، فيام تســيطر عىل منبج وعن العرب ما تعرف بقوات 
سوريا الدميقراطية )قســد( التي تقودها الوحدات الكردية، 
والتــي تعتربها أنقرة امتدادا لحزب العامل املصنف عىل الئحة 

اإلرهاب يف الباد.
وقالت مصادر تركية رســمية  منذ يومن إن انقرة اشرطت 
انسحاب ما تعرف بقوات سوريا الدميوقراطية من منبج وعن 

العرب وتل رفعت.
وأضافت املصادر أن أنقرة اشــرطت أيضا عودة مؤسسات 
النظام السوري بديا عن »قوات سوريا الدميقراطية«، مبا فيها 

القوات األمنية وحرس الحدود.
وتطالب أنقرة حلفاءها الغربين -وعىل رأســهم واشنطن- 
بالكف عن دعم ما تسمى قوات سوريا الدميقراطية باعتبارها 
امتدادا لحزب العامل الكردســتاين الذي يشــن يف تركيا حربا 
انفصاليــة منذ عقود واملــدرج يف لوائح اإلرهاب يف كل من 
تركيــا واالتحاد األورويب والواليات املتحدة، إال أن األخرية تربر 
دعمها برضورة التعامل مع قوات محلية ملكافحة تنظيم الدولة 
اإلسامية، وتقول إن »قسد« متثل مظلة متنوعة من املقاتلن 

األكراد والعرب وغري ذلك.
أفادت مصادر محلية  بأن تلة قرية حيمر البدة -يف محيط 

منبــج بريف حلب- تعرضت 
لقصف مــن قبــل القاعدة 
املتمركزة  الركية  العسكرية 
يف قرية السكرية يف الريف 

نفسه.
وأضافت أن مواقع ملا تعرف 
بقوات ســوريا الدميقراطية 
يف محيــط زركان، وتل متر، 
وعن عيىس بريف الحسكة، 
ومبحيــط تل أبيــض بريف 
الرقة، ومحيــط عن العرب 
بريــف حلب تعرضت لقصف 
مدفعــي تــريك تزامن مع 
تحليــق للطائرات املُســرية 

التابعة للجيش الريك.
رســمي  مصــدر  وكان 
إعداد  إنه تــم  اعلــن  تريك 
العسكرية  التجهيزات  كافة 
لتنفيذ  الازمة  واللوجستية 
العملية العســكرية شاميل 

سوريا.

لايجار شــاليه مفروشة يف 

السامياـ  الكسليكـ  غرفتن مع 

حامم ومطبخ مع فسحة كبرية.

القســم DI للجادين االتصال: 

03/323362 ـ78/806757

ــــــــــــــــــــــــــ

متفرقات

للبيــع للجامعــات او لهــواة 

قديم  مختــرب  االلكرونيــك، 

الكرونيــك 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

 لايجار

اعان قضايئ
االســتئناف  محكمة  اصدرت 
االنطاكية  االرثوذكسية  الروحية 
يف لبنــان حكام اســتئنافيا يف 
الدعوى االستئنافية بن املستأنف 
وعليه فرادي فارس عون واملستأنف 
عليها املســتأنفة الــيس انطوان 
ريــايش برقــم 2022/31 قىض 
بتثبيت الحكم االبتدايئ املســتأنف 
جزئيــا لجهة رد طلب املســاكنة 
والحق يف الحضانة وقيمة النفقة 
وفسخه جزئيا لجهة املسؤولية عن 
الفســخ واعان فسخ الزواج عىل 
ان يتحمل املســتأنف وعليه الجزء 
االكرب من املســؤولية ســندا اىل 
الفقرة دال مــن املادة 67 )أ.ش.أ( 
واياء حضانة وحراسة ومشاهدة 

ونفقة شهرية. 
معجل  استئنافياً  وجاهيا  قرارا 
االجــراء نافداً عــىل اصله لجهة 
بنــوده الثالث والســابع والثامن 
اعطــي وافهم علنا بتاريخ صدوره 
بــريوت،  يف   2022/9/27 يف 
وعليه فان املحكمة تنبئ املستأنف 
عليه بوجود تبليغ حكم يختص به 
يف قلــم املحكمة وبرسيان املهلة 

اعتبارا من تاريخ النرش.
بريوت يف 2022/11/30
رئيس القلم االستئنايف

سامي مطر
ــــــــــــــــــــ

اعان عن فقدان سند 
متليك بحري

يعلن الســيد محمد رفعت سعد 
انه فقد ســند التمليك البحري رقم 
 RIO« 4255 العائــد لزورق النزهة
CRUISER 600« رقم التســجيل 
ومكان  تاريــخ  1352/جونيــة 
الصنــع 2001 ايطاليا رقم الهيكل 

NC56A217D101  اللون ابيض.
ميكــن ملن لديــه اي اعراض 

التقــدم من رئاســة مرفأ جونية 
خال مهلة خمسة عرش يوما من 
تاريخ نرش هذا االعان، لاتصال 
هاتــف 09-933818  - 958751-

.03
جونية يف 2022/11/29

رئيس مرفأ جونيًة
املهندس البحري بطرس نافع

ـــــــــــــــــــــــ

اعان
تعلــن وزارة الزراعة – مصلحة 
زراعــة البقاع عــن رغبتها طرح 
بطريقــة املزايــدة العلنية تلزيم 
حرجية  اشجار  وتشحيل  استثامر 
اللبنانية يف  الجمهوريــة  ملــك 
بلدة كفردينس قضاء راشــيا ملك 
الجمهوريــة اللبنانيــة من نوع 
ســنديان )عدد 300( وملول )عدد 
1000( عــىل العقار رقم 357 من 

منطقة كفردينس العقارية.
حدود العقار: 357

رشقاً: حرج بلدة كفردينس
غرباً: البلدة

جنوباً: طريــق جبلية واماك 
عامة

شامالً: اماك عامة.
ســتقام جلســة املزايدة يوم 
الخميس الواقع يف 2022/12/15 
الساعة التاسعة صباحا يف مبنى 

بلدية كفردينس.
باالشــراك،  الراغبن  فعــىل 
الزراعــة –  الحضــور اىل وزارة 
مصلحــة زراعة البقــاع او دائرة 
التنمية الريفية يف البقاع او مركز 
احراج راشــيا او بلدية كفردينس 
لاطــاع عــىل دفــر الرشوط 

املطلوب اثناء الدوام الرسمي.
زحلة يف 2022/11/30

رئيس مصلحة زراعة البقاع 
بالتكليف

الدكتور خليل عقل

اعانات رسمية

نتائج اللوتو اللبناين
جرى مساء امس ســحب اللوتو اللبناين لاصدار رقم 

2062 وجاءت النتيجة عىل الشكل االيت:

االرقام الرابحــة: 19 ـ 20 ـ 21 ـ 26 ـ 28 ـ 31 الرقم 

االضايف: 11

* املرتبة االوىل ستة ارقام مطابقة

ـ عدد الشبكات الرابحة: ال يشء

* املرتبة الثانية خمسة ارقام مع الرقم االضايف

ـ عدد الشبكات الرابحة: ال يشء

* املرتبة الثالثة خمسة ارقام مطابقة

املرتبــة:  حســب  االجامليــة  الجوائــز  قيمــة  ـ 

205186320ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة: 21 شبكة

ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 9770777ل.ل.

* املرتبة الرابعة اربعة ارقام مطابقة

املرتبــة:  حســب  االجامليــة  الجوائــز  قيمــة  ـ 

205186320ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة: 897 شبكة

ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 228747ل.ل.

* املرتبة الخامسة ثاثة ارقام مطابقة

املرتبــة:  حســب  االجامليــة  الجوائــز  قيمــة  ـ 

459744000ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة: 14367 شبكة

ـ الجائزة لكل شبكة: 32000 ل.ل.

* املبالــغ املراكمــة للمرتبــة االوىل واملراكمة اىل 

السحب املقبل: 3172114370ل.ل

نتائج زيد
جرى مســاء امس ســحب زيد رقــم 2062 وجاءت 

النتيجة كاآليت:

الرقم الرابح: 03896

* الجائزة االوىل: 75000000ل.ل.

عدد االوراق الرابحة: اربعة اوراق

الجائزة االفرادية لكل ورقة: 18750000ل.ل.

* االوراق التي تنتهي بالرقم: 3896

الجائزة االفرادية: 900000 ل.ل.

* االوراق التي تنتهي بالرقم: 896

الجائزة االفرادية: 90000 ل.ل.

* االوراق التي تنتهي بالرقم: 96

الجائزة االفرادية: 8000 ل.ل.

الراكم للسحب املقبل:75000000 ل.ل

نتائج يومية
جرى مســاء امس سحب »يومية« رقم 1284 وجاءت 

النتيجة كاآليت:

* يومية ثاثة: 461

* يومية اربعة: 1943

* يومية خمسة: 75906

رشكة اوتيل الرابية البحري  ش.م.ل
دعوة لحضور الجمعية العمومية العادية السنوية

حرضة املساهم املحرم،

يترشف مجلس ادارة رشكة اوتيل الرابية البحري ش.م.ل بدعوتكم لحضور 

اجتامع الجمعية العمومية العادية الســنوية يف مجمع اوتيل الرابية البحري 

– الصفرا، يوم الســبت املوافق يف 2022/11/26، يف متام الساعة الحادية 

عرشة صباحا للنظر يف:

جدول االعامل

1- تاوة تقريري مجلس االدارة العــام والخاص عن اعامل الرشكة خال 

السنة املالية املنتهية يف 2021/12/31.

2- تاوة تقريري مفويض املراقبة العام والخاص حول الحسابات وامليزانية 

العمومية وحساب االرباح والخسائر للسنة املالية املنتهية يف 2021/12/31.

3- مناقشــة التقارير والحســابات وامليزانية العمومية للمصادقة عليها 

وابــراء ذمة رئيس واعضــاء مجلس االدارة عن اعاملهم خال الســنة املالية 

املنتهية يف 2021/12/31.

4- تعين مفوض املراقبة االسايس للرشكة لسنة 2022 وتحديد بدل اتعابه.

5- تحديد مخصصات رئيس وامن رس واعضاء مجلس االدارة عن حضورهم 

الجلسات وفق املادة 24 من نظام الرشكة.

6- مناقشة املوازنة املتوقعة لعام 2023.

7- انتخاب مجلس ادارة جديد ملدة  ثاث سنوات.

8- اعطاء رئيس واعضاء رئيس مجلس االدارة الرخيص وفقا للامدتن 158 

و159 من قانون التجارة اللبناين.

9- امور مختلفة.

يف حال عدم متكن املســاهم من حضور االجتامع شخصيا بامكانه توكيل 

غريه من املســاهمن فقط، وذلك باستعامل قســيمة التوكيل ادناه، ويف حال 

عدم حصول النصاب القانوين يعقد االجتامع الثاين يف نفس الســاعة واملكان 

بتاريخ 2022/12/3، دون الحاجــة اىل توجيه دعوة جديدة وفق الفقرة )3( 

من املادة /33/ من نظام الرشكة ويكون النصاب متوافرا مبن حرض.

الصفرا يف 2022/11/5
رئيس مجلس االدارة/ املدير العام
نظام شامس

رشكة اوتيل الرابية البحري ش.م.ل
دعوة لحضور الجمعية العمومية غري العادية

يترشف مجلس ادارة »رشكة اوتيل الرابية البحري ش.م.ل« بدعوتكم 

لحضور اجتامع الجمعية العمومية غــري العادية يف مجتمع »اوتيل 

الرابية البحري« – الصفرا يوم الســبت املوافق يف 2022/12/17 يف 

متام الساعة العارشة صباحا للنظر يف تعديل البند »1« من املادة »17« 

من النظام، يجعل امكانية اختيار اعضاء مجلس االدارة من املساهمن 

او من غري املساهمن.

ويف حال عدم متكن املساهم من حضور االجتامع شخصيا بإمكانه 

توكيل غريه من املســاهمن فقط، وذلك باســتعامل قسيمة التوكيل 

ادناه، ويف حال عدم حصول النصاب القانوين املحدد بثلثي رأس املال 

يعقد االجتامع الثاين يف نفس الساعة واملكان من تاريخ 2023/1/7 

دون الحاجة اىل توجيه دعوة جديدة ويكون النصاب متوافرا بنصفه.

الصفرا يف 2022/11/15

نظام شامس
رئيس مجلس االدارة/ املدير العام

رشكة اوتيل الرابية البحري ش.م.ل
ارجاء موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية

حرضة املساهم املحرم،

السباب اضطرارية خارجة عن ارادتنا،

تقرر ارجاء موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية الســنوية املقرر يوم 

السبت الواقع يف 2022/11/26 اىل يوم الســبت الواقع يف 2022/12/17 

الساعة الحادية عرشة قبل الظهر يف مجمع »اوتيل الرابية البحري« – الصفرا 

للنظر يف ذات جدول االعامل املقّرر مبوجب الدعوة السابقة.

يف حال عدم حصول النصاب القانوين يعقد االجتامع الثاين يف نفس الساعة 

واملكان تاريخ 2023/1/7 دون الحاجة اىل توجيه دعوة جديدة وفق الفقرة )3( 

من املادة /33/ من نظام الرشكة ويكون النصاب متوافرا مبن حرض.

الصفرا يف 2022/11/16

نظام شامس
رئيس مجلس االدارة/ املدير العام

وفيـــــــــــات
ذكرى اربعن

يوما  اربعن  مرور  مبناســبة 
عىل وفاة املرحومة

اناهيد
طوروسيان عون

زوجة الصحايف
النقيب الياس عون

والدة وليد ونضال عون
يقــام قــداس وجنــاز لراحة 
نفسها الساعة الخامسة والنصف 
من بعد ظهر يوم السبت 3 كانون 
االقدس  القلب  كنيســة  يف  االول 

بدارو.
االهل  تدعــو  الفقيدة  عائلــة 
واالصدقاء ملشاركتها الصاة لراحة 
نفسها وتتقبل التعازي يف صالون 

الكنيسة بعد القداس.

اعانات مبوبة

رشكة »ميداس العقارية ش.م.ل.«
رأساملها /100،000،000/ ل.ل. محرر بكامله

املدور-الكرنتينا- بريوت الرئييس-  مركزها 
سجل تجاري بريوت رقم 66655

--------------
دعوة لحضور جمعية عمومية عادية سنوية  

ستعقد لرشكة »ميداس العقارية ش.م.ل.«
يتــرشف مجلس إدارة رشكة ميــداس العقارية ش.م.ل. الذي إنعقد 
بتاريخ  2022/12/1، بدعوة حرضات الســادة املساهمن اىل حضور 
جمعية عمومية  عادية  سنوية للرشكة، ستعقد بتامم الساعة الساعة 
الواحــدة والنصف من  بعد ظهر يوم االثنن الواقع فيه 2022/12/19 
يف مركــز الرشكة يف بريوت، الطابق الســادس من البناء القائم عىل 
العقــار رقم 337 منطقــة املدور العقارية، وذلــك للتداول يف جدول 

األعامل التايل:
1(اإلستمـــاع اىل تقرير مجلـــس اإلدارة العام حــــول حسابات 
وأعامل الرشكـــة للســنة املالية 2021 وتقرير مجلس اإلدارة الخاص 

حول الدورة املالية 2021،
2(اإلســتامع اىل تقرير مفويض املراقبة حول حســابات وأعامل 
الرشكة للســنة املالية 2021 وتقرير مفــويض املراقبة الخاص حول 

الدورة املالية 2021،
3(اإلطاع ودراسة امليزانية العمومية والحسابات املوقوفة بتاريخ 

2021/12/31 وإتخاذ القرارات املناسبة بشأنها،
4(إبراء ذمة رئيســة وأعضاء مجلس اإلدارة عــن إدارتهم للرشكة 

للسنة املالية 2021،
5( إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة،

6(مخصصات رئيســة وأعضاء مجلس اإلدارة للسنة املالية 2022،
7( تأكيــد عىل تعين مفوض مراقبة أســايس للعام 2022 وتحديد 

أتعابه، بدل 
8( أمور أخرى مختلفة.

بريوت يف 2022/12/1.
مجلس اإلدارة
رئيسة مجلس اإلدارة ـ املديرة العامة
مي حكمت طنوس
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ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة يا ر

الجمعة 2 كانون األول 2022

الســــــــــلة األميركيــــــــــة: فــــــــــوز صريــــــــــح لبوســــــــــطن ســــــــــلتيكس علــــــــــى ميامــــــــــي هيــــــــــت
واصــل ديفــن بوكــر، 
نجم فريــق فينيكس صنز، 
دوري  ببطولــة  املنافــس 
املحرتفــن األمــريك لكرة 
السلة  )NBA(، تألقه بعدما 
أحــرز 51 نقطــة خالل 31 
دقيقة فقــط، ليقود فريقه 
للفــوز )132-113( عــى 

ضيفه شيكاغو بولز.
الذي    وأضــاف بوكــر، 
ســجل 44 نقطة ضد فريق 
سكرامنتو كينجز يوم االثنن 
املايض، 26 نقطة يف الفرتة 
الثالثــة فقط خــالل لقاء 
شــيكاغو بولز، من بينها 5 

ثالثيات.
  وتعد هذه هي املرة الرابعة 
التي يســجل فيها بوكر 25 
نقطة أو أكرث يف فرتة واحدة 

خالل مسرته الرياضية.
  وبلغت دقة تســديدات بوكــر يف املباراة %80، 
فيــا ســجل 6 ثالثيات من إجــايل 7 محاوالت 
طوال اللقاء، وقام ب4 متابعات تحت الســلة وقدم 
6 متريرات حاسمة لزمالئه، قبل أن يغيب عن معظم 

فرتات الفرتة الرابعة.
  وتعترب هذه هي املرة الرابعة التي يحرز فيها بوكر 
50 نقطة أو أكرث خــالل إحدى مباريات البطولة، 

وهي األكرث يف تاريخ البطولة.
  من جانبه، ساهم ديندري أيتون ب30 نقطة يف 
املبــاراة، باإلضافة لقيامه ب14 متابعة وتصدين، 
خالل تحقيق صنز انتصاره ال15 يف املسابقة خالل 

املوسم الحايل، مقابل 6 هزائم.
  يف املقابــل، كان دميار ديروزان، صاحب أعى 
رصيد مــن النقاط بن العبي بولز بتســجيله 29 
نقطة، باإلضافة لقيامــه ب7 متابعات، لكن هذا 
مل يقف حائال أمام تلقي فريقه خســارته ال12 يف 

البطولة هذا املوسم مقابل 9 انتصارات.

  من ناحية أخرى، قاد جايســون تايتوم فريقه 
بوسطن ســيلتكس للحفاظ عى ســجله املثايل 
باملسابقة يف ترشين الثاين ، بعدما أحرز 49 نقطة 

خالل فوز الفريق 134-121 عى ميامي هيت.
  وكان هذا هو أعى رصيد لتايتوم يحققه خالل 

املوسم الحايل يف املسابقة.
  وأحرز تايتوم 28 نقطة خالل النصف األول فقط 
من املباراة، فيا قام ب11 متابعة تحت الســلة و3 
متريرات حاســمة، يف حن أضــاف زميله جيلن 
براون  26 نقطة و7 متابعات لســيلتكس يف اللقاء 

الذي تابعه أمر وأمرة ويلز من املدرجات.
  وكان هذا هو اللقاء الخامس الذي يســجل فيه 
تايتــوم 45 نقطة عى األقــل يف البطولة، لينفرد 
باملركز الثاين يف قامئــة أكرث الالعبن يف تاريخ 
ســيلتكس تســجيال لهذا الرصيد من النقاط يف 
املباريات، بعد األسطورة الري برد، الذي حققه يف 
19 مباراة، حيث فض رشاكته مع بول برس، الذي 

حقق هذا الرصيد التهديفي يف 4 لقاءات.
  حــاول هيــت البقاء عى متاس مع منافســه 

حيث برز يف صفوفه ماكس 
بـ23  أديبايو  وبام  سرتوس 
نقطة لــكل منها، علاً أن 
األخــر طــرد يف اللحظات 
عى  حصوله  بعــد  األخرة 

خطأين تقنين.
  ويتبوأ ســلتيكس صدارة 
بـ18  الرشقيــة  املنطقــة 
انتصــاراً و4 هزائم متفوقاً 
عــن  انتصــارات  بثالثــة 
ميلوويك باكس الثاين، فيا 
يحتــل هيت املركــز الحادي 
انتصارات و12  عرش بعرشة 

هزمية.
  وحقــق فريــق بروكلن 
عى  الخامس  انتصاره  نتس 
البطولة،  التوايل مبلعبه يف 
حيث ســجل نجمــه كيفن 
دورانت 39 نقطة خالل فوز 

الفريق )113-107( عى واشنطن ويزاردز.
  وكان دورانت صاحب أعى رصيد من النقاط بن 
العبي الفريقن يف املباراة، كا قام ب5 متابعات و5 
متريرات حاسمة، بينا أحرز زميله كري إيرفينج 
15 نقطــة يف الربع األخــر فقط من إجايل 27 

نقطة أحرزها يف اللقاء.
  وبهــذا االنتصار، حقق نتــس فوزه الـ 12 هذا 
املوســم يف البطولة، مقابل 11 خسارة، علا بأنها 
املرة األوىل التي يحقق خاللها 3 انتصارات متتالية 

بالبطولة يف املوسم الحايل.
  وواصل دنفر ناغتس مطاردته لصنز يف املنطقة 
الغربية وحّقق فوزاً كبراً عى هيوســن روكتس 

.100 120
  وأنهى يوتا جاز سلسلة من خمس هزائم متتالية 

بفوزه عى لوس أنجليس كليربز 125 112.
  وتألق النجم اليوناين يانيس أنتيتوكومنبو بـ37 
نقطة و13 متابعة وسبع متريرات حاسمة ليقود 

باكس للفوز عى نيويورك نيكس 109 103.

محاولة تسجيل ألحد العبي بوسطن سلتيكس

 ATCL يـــــــــــــــوّزع اليـــــــــــــــوم جوائـــــــــــــــزه
علـــــــــــــــى ابطـــــــــــــــال الرياضـــــــــــــــة امليكانيكيـــــــــــــــة

دعا النادي اللبناين للســيارات والسياحة 

رجال الصحافــة واالعالم اىل حضور الحفل 

السنوي لتوزيع الكؤوس والجوائز عى ابطال 

الرياضة امليكانيكية لعام 2022 وذلك يف متام  

الساعة الســابعة والنصف من مساء اليوم 

الجمعة يف مقر النادي بالكسليك.

ــــق ــ ــ ــ ــ ــ ــاس زريـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاحل عبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــب السـ ــ ــ ــ ــ ــ  العـ
موهبـــــــــــــــة كرويـــــــــــــــة واعـــــــــــــــدة للمســـــــــــــــتقبل

الرباعم  يعترب هّداف فريق 
يف صفوف شــباب الساحل 
أبرز  مــن  زريــق  عبــاس 
املواهــب الكرويــة الواعدة 
للمستقبل عى صعيد لبنان، 
هذه الشــهادة بحق الالعب 
من  أكرث  قالهــا  املوهــوب 
مدرّب ومتابع وخبر، استهل 
اللعبة  عباس مســرته مع 
من  ودعم  بتشجيع  الشعبية 
والــده جعفر زريق الذي عّبد 
له الطريق باكراً لالنتســاب 
إىل أكادمييــة اتلتيكو، حيث 
أمىض فيها ما يزيد عن خمس 

سنوات، ولوال يقن الوالد بأن ابنه عباس ميتلك 
املوهبة وحس التهديف بالفطرة ملا واكبه طوال 
تلك الســنوات ومل يزل. بعدما تبلورت موهبته 
ســارع عباس زريق )مواليد 2009( املقيم يف 
حارة حريك للتوقيع عى كشوفات نادي شباب 
الســاحل حيث يلعب معظم رفاقه وجرانه. 
ويتميــز عباس بحس تهديفي من طراز رفيع 
، فهو ســّجل يف بطولة لبنان لألندية )مواليد 
2008( الدائــرة حالياً ســبعة أهداف من أصل 
11 هدفــاً هــي رصيد فريقــه يف البطولة. 
ويتميز بالرسعة واملهــارة الفردية مع رغبة 
جامحة للتســديد من كافــة الجهات، ويعلّق 

مدير أكادمييات الساحل الزميل ابراهيم شبيل 

عــى موهبته قائالً: »عباس مهاجم من طراز 

هّداف، تحركاته ومتركزه عى أرض امللعب أكرث 

من ممتازة، أسلوبه يشبه »تيري هرني عى 

مييس« وينتظره مستقبل كبر فيا لو تهيأت 

أمامه الظروف ليكون تحت إرشاف اخصائن 

محرتفن يف كيفية صقل وتنمية املوهوبن«. 

وعى املقلــب اآلخر، يعرتف عبــاس، املثابر 

عى تلّقــي تحصيله العلمي يف الصف الثاين 

متوسط، بأنه معجب بأداء كريستيانو رونالدو 

عاملياً وحسن معتوق محلياً، وهو مع الربازيل 

يف املونديال.

العب الساحل عباس زريق 

 مونديال العرب : إنجاز كبير للمغرب بتصدره املجموعة السادسة وتأهل كرواتيا واسبانيا واليابان وخروج مدّو ألملانيا وبلجيكا
اليوم : غانا - األوروغواي والبرتغال - كوريا الجنوبية )الساعة 17.00( والبرازيل - الكاميرون وصربيا - سويسرا )الساعة 21.00(

تأهــل منتخب املغرب اىل اىل الدور الثاين لكأس العامل قطر 
2022، بعد الفوز عى كندا )2-1(، أمس الخميس، عى ســتاد 
الثامة ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور املجموعات.  سجل 
لألســود حكيم زياش يف الدقيقة )4(، ويوسف النصري يف 
الدقيقة )23(، يينا ســجل لكندا نايف أكرد بالخطأ يف مرماه 

يف الدقيقة )40(.
  وتصدر منتخب األسود املجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، 
ورافقــه املنتخب الكروايت وصيف املجموعة ب 5 نقاط، ليكرر 

إنجاز تأهله التاريخي من الصدارة يف مونديال 1986.
  وبــات املغرب املنتخب العــريب الوحيد الذي بلغ مثن نهايئ 
مونديال قطر، بعد خروج قطر وتونس والســعودية من مرحلة 
املجموعات. وهو الفوز الثاين تواليا للمغرب والرابع يف تاريخ 
مشــاركاته الست حتى االن، وهي املرة االوىل التي يحقق فيها 

انتصارين متتالين.
  ويلتقــي املغرب الذي اصبــح اول منتخب عريب يبلغ مثن 
النهايئ، مرتن مع ثاين املجموعة السادسة الثالثاء املقبل عى 

استاد املدينة التعليمية.
  وكانــت افضــل غلة له 5 نقــاط يف مونديال 1986 عندما 
تصدر املجموعة السادســة أيضا أمام العالقة انكلرتا وبولندا 
والربتغــال، و4 نقاط يف مونديال 1998 عندما خرج من الدور 

االول.
  وكان املغــرب ميلك مصره بن يديه ويتأهل يف حال الفوز 

والتعادل وحتى الخسارة إذا ناسبته نتيجة املباراة الثانية.
  وهو الفوز العريب الرابع يف البطولة بعدما تغلب السعودية 
عى االرجنتن 2 -1، املغرب عى بلجيكا 2 0 وتونس عى فرنسا 

حاملة اللقب 1 صفر.
  وهي املباراة الرسمية االوىل بن املنتخبن اللذين التقيا وديا 
ثالث مــرات وكان الفوز من نصيب املغرب مرتن مقابل تعادل 

واحد.
  وعاد ياسن بونو لحراسة عرين أسود األطلس بعدما انسحب 
يف اللحظة األخرة من املباراة ضد بلجيكا بسبب عدم ارتياح قبل 
انطالقها بثوان، فيا دفع مدربه وليد الركرايك بالعب وســط 
ســمبدوريا االيطايل عبد الحميد صابري مكان العب وســك 

ستاندار لياج البلجييك سليم أمالح.
  يف املقابل، جلس مهاجم ليل الفرنيس جوناثان ديفيد عى 
دكــة البدالء بن أربعة تبديالت قام بها مدربه اإلنكليزي جون 
هردمان اىل جانب ريتيش الريا وســتيفن اوســتاكيو وأتيبا 
هاتشينســون، ودفع بجونيور هولويت وجوناثان اوسوريو 

ومارك انتوين كاي وسام أديكوغبي.
  ونجــح املنتخب املغريب يف افتتاح التســجيل مبكرا عندما 
شتت القائد رومان سايس كرة حاول مدافع تشافيس الربتغايل 
ستيفن فيتوريا إعادتها اىل حارس مرماه والنجم االحمر الرصيب 
ميــالن بوريان فكانت قصرة حــاول االخر مراوغة املهاجم 
يوسف النصري الذي ضغط عليه لكنها طالت عليه وتهيأت أمام 
زياش الذي لعبها ساقطة من 25 مرتا عانقت املرمى الخايل )4(.

  وهــو الهدف االول لزياش يف املونديال والتاســع عرش يف 
مسرته الدولية.

  وكاد زياش يفعلها من ركلة ركنية مبارشة ابعدها الحارس 
بصعوبة )10(.

  وكاد مهاجــم كلوب بروج البلجييك تايجون بيوكانن يدرك 
التعادل اثر متريرة من مهاجم ســركل بروج كايل الرين لكنه 

تابعها بجوار القائم االمين لبونو )15(.
  وعزز النصري تقدم املغرب بهدف ثان عندما تلقى كرة خلف 
الدفاع من أرشف حكيمي فهيأها لنفســه بيرساه وتوغل داخل 
املنطقة قبل أن يسددها قوية زاحفة بيمناه داخل املرمى )23(.
  وبات النصري أول العب مغريب يسجل يف نسختن متتاليتن 

رافعا رصيده اىل 17 هدفا دوليا.
  وتساوى النصري مع عبد الرزاق خري وصالح الدين بصر 
وعبد الجليل هدا كاماتشــو الذين ســجل كل منهم هدفن يف 
العرس العاملي بثنائية األول يف نســخة 1986، والثاين والثالث 

يف نسخة 1998.
  ونجحت كندا يف تقليص الفارق عندما توغل املدافع ســام 
أديكوغبي من الجهة اليرسى ومرر كرة عرضية ارتطمت بقدم 

املدافع أكرد وخدعت بونو )40(.
  وهو الهدف الـ100 يف مونديال قطر.

  وأعاد النصري الفارق إىل ســابق عهده بتســجيله هدفه 
الشــخيص الثــاين والثالث ملنتخب بالده بتســديدة من داخل 

املنطقة لكنه الغي بداعي التسلل )3+45(.

{ كرواتيا - بلجيكا {

  وضمن املجموعة السادسة أيضاً، تأهل منتخب كرواتيا إىل 
دور الـ 16، عقب تعادله مع بلجيكا سلبيا.

  وبهذا التعادل، رفع منتخب كرواتيا رصيده إىل 5 نقاط، لينتزع 
وصافة املجموعة ويصعد برفقة املنتخب املغريب، املتصدر بسبع 

نقاط.

  أما منتخب بلجيكا ثالث املونديال املايض، الذي تفنن مهاجمه 
روميلو لوكاكو يف إهدار الفرص، فقد ودع من الدور األول بعدما 
جمع 4 نقاط فقط، بينا تذيل منتخب كندا الرتتيب دون رصيد.
  ودخل لوكا مودريتش ورفاقه اللقاء وهم يف الصدارة بأربع 
نقاط من تعادل سلبي مع املغرب وفوز عى كندا 4 1، فيا كانت 
بلجيكا ثالثة بثالث نقاط نالتها من فوز عى كندا 1 صفر مقابل 

خسارة صادمة أمام املغرب صفر 2.
  وبتعادلهــا الخميس عى اســتاد أحمد بن عيل يف الريان، 
تنازلت كرواتيا عن الصدارة لصالح املغرب الفائز عى كندا 2 1، 

فيا ودعت بلجيكا النهائيات بأربع نقاط.
  والخروج من نهائيات املونديال القطري، يعني ضياع فرصة 
أخرة لجيل بلجييك رائع من أجل الفوز باللقب العاملي الذي كانوا 
قريبن جداً منه قبل أربعة أعوام، لكن املغامرة انتهت يف نصف 

النهايئ عى يد فرنسا املتوجة الحقاً باللقب.
  ومــن املؤكد أن الخــروج من الدور األول يهدد مصر املدرب 
اإلسباين ملنتخب »الشياطن الحمر« روبرتو مارتينيس الذي ظّل 
مرتبطاً إىل حد كبر بالالعبن ذوي الخربة الذين وصلوا إىل ربع 
النهايئ عى األقل يف كل من البطوالت األربع الكربى املاضية.

  وأجــرى مارتينيس تعديالت بالجملة عى التشــكيلة لهذه 
املبــاراة املصرية، فأبقى األخوين إديــن وثورغان هازار عى 
مقاعد البدالء ضمن أربعة تغيرات عى الفريق مقارنة مبباراة 
الجولــة الثانية أمام املغرب، مانحــاً املخرضم دريس مرتنس 
ولياندرو تروسار فرصتها األوىل للعب منذ البداية، فيا غاب 

أمادو أونانا بسبب اإلصابة.
  ويف الجهة املقابلة، احتفظ املدرب الكراويت زالتكو داليتش 

بكامل الفريق الذي فاز عى كندا 4 1.

  وقال مودريتش للتلفزيون الكروايت »نحن يف غاية السعادة 
لبلوغ دور الـ16. نســتحق ذلك بعد هذه املباراة. خضنا مباراة 

جيدة ومررنا بظروف صعبة«.
  تابــع »لقد حققنا هدفنا األول، واآلن فلنتقّدم. اظهرنا اليوم 

أننا فريق كبر وانه مبقدورنا اللعب ضد أي كان«.
  وبدأ الكروات بقوة وكاد إيفان بريشــيتش يفتتح التسجيل 
منذ الثواين األوىل بتسديدة مرت بجوار القائم األيرس )1(، لكن 
البداية كانت خادعة اىل حد ما إذ فشــل بعدها أي من الفريقن 
يف الوصول اىل مرمى اآلخر باستثناء بغض املحاوالت البلجيكية 
التي انتهت عند أقدام املدافعن أو بعيداً عن الخشبات الثالث مثل 
محاولــة ملرتنس إثر هجمة مرتدة رسيعة ومتريرة متقنة من 

كيفن دي بروين )13(.
  واعتقــد الكروات أنهم حصلوا عى ركلة جزاء بعد خطأ من 
يانيك كاراسكو عى أندري كراماريتش، لكن الحكم عاد عن قراره 
بعد مراجعة »يف أيه آر« بســبب حالة تسلل قبل الخطا )15(، 
ليعود اللقاء اىل نفس الوترة التي كانت عليها بال فرص حقيقية 

حتى نهاية الشوط األول.
  ويف بدايــة الثانية، زج مارتينيس بروميلو لوكاكو بدالً من 
مرتنــس وكان مهاجم إنرت اإليطايل أن يضع بالده يف املقدمة 
برأســية بعد عرضية من دي بروين، لكــن الحارس دومينيك 

ليفاكوفيتش كان يقظاً )49(.
  ثم رّد الكروات بسلسلة من الفرص الخطرة جداً ضمن فورة 
شــهدت ثالث تســديدات قوية ملاتيو كوفاتشيتش ومارسيلو 
بروزوفيتش ولوكا مودريتش تألق تيبو كورتوا يف صدها جميعاً 

.)54(
  وزج مارتينيس بعدها بتورغان هازار بدالً من تروسار بحثاً 
عن تنشيط الفريق الذي كان قريباً من خطف التقدم لوال تدخل 
القائم األيرس لسد تسديدة لوكاكو بعد توغل من يانيك كاراسكو 

.)60(
  وكاد مودريتش يهز الشــباك لكنه اصطدم بتألق زميله يف 

ريال مدريد كورتوا الذي قدم مباراة كبرة )68(.

{ املجموعة الخامسة {

وضمن منافسات املجموعة الخامسة، أخفقت أملانيا للنسخة 
الثانيــة عى التوايل يف تخطي حاجز الدور األول، رغم فوزها 
عى كوستاريكا )4-2(، وذلك بسبب تفوق اسبانيا عليها بفارق 

األهداف.
وكانت أملانيا خرجت أيضاً من الدور األول يف النسخة املاضية 

لكأس العامل التي جرت يف روسيا عام 2018.
وحققت اليابان انتصاراً مفاجئاً عى اسبانيا )2-1(، لتتصدر 
ترتيب املجموعة برصيد 6 نقاط، مقابل 4 الســبانيا وأملانيا، و3 

لكوستاريكا.
ويف الدور الثاين، تلتقي اليابان مع كرواتيا، واســبانيا مع 

املغرب.

{ برنامج مباريات اليوم {

  ويف ما ييل برنامج مباريات اليوم الجمعة بتوقيت بروت :
  - الســاعة 17.00 : غانا - األوروغواي، والربتغال - كوريا 

الجنوبية.
  - الساعة 21.00 : الربازيل - الكامرون، ورصبيا - سويرسا.

الفرحة املغربية من مباراة املغرب وكندا

الخيبة البلجيكية بعد الخروج من املونديال
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الجمعة 2 كانون األول 2022

اعداد : فيليب شامس

شبكة 6  * 6متقاطعة

كلامت متقاطعة

يطالــب  املواطــن  1ـ 
بتأمينها، تُعتَب أَهّم من املال 

بكثري، عناية بـِ. 
2ـ طــرّي ومــرِن، لعبة 

رياضية، يقيمون باملكان. 
3ـ قلَب اإلناء عىل رأســِه، 
بقّوة، شــّدة ومحنة،  جذَب 

املناِزل، يكسو الجمل. 
4ـ مشــهورة بــه كوبا، 
يأيت بعد، حرف جزم، مدينة 

يابانية. 
5ـ ممثلة مرصية، يرضبه 

بالسوط. 
6ـ مرتفع وغايل الســعر، 
أداة رشط، الطُرق والوسائط 

لـِ. 
7ـ سهلة، حصَل، كَِذب.
8ـ راِفعة، أداة إستثناء. 

9ـ الشهر الثامن. 
10ـ بلــدة بــن بــريوت 

وطرابلس.
11ـ ثــاث دول عربيــة 

افريقية. 
12ـ نار، جامعة من ثاثة 

فصاِعًدا، أنت باألجنبية.
13ـ مدينــة يف الواليات 

مرصية  ممثلــة  املتحــدة، 

راحلة. 

14ـ بلــدة يف كــروان، 

مستشار  بالســكن،  أقطع 

أملاين راحل. 

15ـ عنــب أســَود، إحدى 

موصول،  إســم  القــارات، 

عالَجُت ومارست العمل. 

16ـ هــاج الــدم، دولــة 

افريقيــة، عبورهــم، عّض 

مبقّدم فمه. 

17ـ مدينة إيطالية، مدينة 

بريطانية، يتابع ويواصل. 

مثــر  خفــّي،  كام  18ـ 

ناضــج، صــار الوقت، من 

صفاته تعاىل، هدَم شديدا. 

وصحيفة  ســلوكه  19ـ 

أعاملــه، املكاتبــات، مــن 

الحبوب.

20ـ سَتين، أشاَر، ارسْع، 

دولة أوروبية.

قســطَل،  نعّمــر،  21ـ 

شاهَدت، فيزيايئ فرنيس. 

1ـ أديب فرنيس راحل صاحب 
عاصمة  الثاثــة،  الفرســان 

أوروبية. 
2ـ دولــة عربيــة افريقية، 
مدينــة يف الواليــات املتحدة، 

عاج الجسم والنفس. 
بلــدة يف  3ـ وحــدة وزن، 

الجنوب، مدينة فلسطينية. 
4ـ آلة طرب، آتُون إىل مكان 
موســيقي  مؤلف  مــا،  لغاية 

إيطايل.
واهتاممُهام  مباالتُهــام  5ـ 
لألمر، فــّن باألجنبية، َمن يف 

الطليعة، سقي. 
6ـ مهــَر وحــذَق يف، غري 
متعلّم، قائد وســيايس فرنيس 

قديم. 
7ـ حرفان متشــابهان، يرّق 
ويحــّن قلبــه، عبودية، وقف 
ورفــَض االنقيــاد، بلــدة يف 

الشامل. 
إليها  يوكَل  التي  الجامعة  8ـ 
فحص وانجــاز عمل ما، كاتب 

وشاعر ووزير اندليس، قلب. 
9ـ الحّيــة الذكر، عامل فليك 

فرنيس، راضًيا بالقليل.
نهــر  ورأى،  صــادَف  10ـ 
أورويب، دولــة يف جنوب رشق 

افريقيا، لسان النار. 

11ـ منــَع الهجوم، من أكب 
البحــريات يف أوروبــا، ممثلة 

ومغنية  إيطالية.
12ـ مــن الطيــور، إحــدى 
الحواس، عملة عربية، شــاعر 

فرنيس.
13ـ االســم الثــاين لرئيس 
وزراء صيني راحل، قائد منتخب 
إنكلــتا عندما فاز بكأس العامل 

لكرة القدم 1966  
14ـ من أعضاء الجسم، دولة 
يف الكاريبي، مدينة قدمية يف 

ُعاَمن، ضجرت.
15ـ فيلــم لســامية جامل 
أورويب،  نهر  املليجي،  ومحمود 

بلدة يف عكّار. 
16ـ أول فائــز بجائزة نوبل 
للســام يف العــامل، تعلّقــوا 
بالــيء ومل يفارقــوه، نوتة 

موسيقية. 
17ـ فرْد، تكَر وتدقَّ اليء، 

نَعتوا، إصطدَم بـِ.
18ـ تكرّموا عىل، أوثَق وأحكَم 

الرباط، تعتمد عىل، مقدار. 
19ـ أغلظ أوتــار العود، من 

الحلويات املشهورة، ِعندُهم. 
20ـ أديب فرنيس راحل كتَب 
البوليسية،  الروايات  من  العديد 

قاٍض، مسامر.

1ـ شــاعر أملــاين إشــتهر 
بقصائده الحربية، حّدَث ليا. 

2ـ مغنيــة وممثلة أمريكية، 
أمّد مرشوعهم بالدراهم. 

3ـ إشتّد حّر النهار، يف الفم، 
من أنهر العامل الكبى.

4ـ مدينة بلجيكية، االســم 
الثاين لرئيــس حكومة لبناين 

راحل. 
5ـ رئيس فرنيس راحل، برئ. 

6ـ كــر باألصابــع كرا 
صغرية، مرتفعاً، قلمي. 

7ـ يف العود، أَســد، نارصنا 
وقّوانا. 

مطار  فلسطينية،  مدينة  8ـ 
يف باماكو، من األزهار. 

9ـ ذللّــَل الُحّب، أصلح العمل، 

مي عىل مهل، أجوبة. 

10ـ إنحــرَف، ضمري متصل، 

الزاهد، فيلم أخرجه جاك مارتان. 

11ـ خــوف، رؤوس الجبال، 

حرف جر، جسم.  

12ـ نفَر وتاه، مدينة لبنانية، 

أشّد العطش. 

الثــاين لوزير  13ـ االســم 

لبناين، سقوط وانهدام. 

14ـ عماق، من أسامء النمر، 

يكسو الجمل. 

15ـ يســتخرج مــن العنب، 

شــهر هجري، عطوف رحوم، 

تهدم. 

1ـ كيميــايئ فرنــيس أحد 
رشف  الذرية،  النظرية  منشئي 

عاٍل. 
2ـ ممثــل أمــرييك راحل، 

عائلة. 
3ـ نبات طيب الرائحة، أصلَح 

البناء، حائط. 
4ـ نوتة موســيقية، أمَسك 
عن العطاء، لإلســتفهام، قمر 

مكنمل. 
5ـ تفرح، تابعنا، ضْمن.

مشــهورة  مأســاة  6ـ 
لسوفوكليس، سيف. 

7ـ صفــا، مــن رضوريات 
الحياة، أداة رشط. 

8ـ غري مطبوخ، هواء، املغادر 

املكان. 
9ـ نقَص اليء، طائر غريد، 

عاصمة أوروبية. 
10ـ إنسان، يزاحمه عىل.

فرنيس  دولــة  رجــل  11ـ 
قديم، نعم باألجنبية، مدينة يف 

الصن. 
بريطانيــة،  ممثلــة  12ـ 

يستعمل مع النب. 
13ـ الضعف، حسَب، عاصمة 

عربية. 
14ـ عمل يف صنعته، ممثلة 

أمريكية إبنة ممثل، مناص. 
15ـ ثرى، أحد الشهور، دولة 
نهائيات  يف  تشــارك  أوروبية 

كأس العامل.

1ـ ممثلة وفنانة مرصية.

2ـ منطقة يف أوستاليا.

3ـ مدينة يف إيران، إحسان.

4ـ شجر معروف. 

5ـ  ُحــب الــذات مع عدم 

التفكري يف الغري. 

6ـ أقمتام باملكان. 

1ـ موناكو. 

2ـ ياسمن. 

3ـ كبت، بد.

4ـ املكلّس. 

5ـ رينو. 

6ـ وّز، فغر.

1ـ ممثلة مرصية راحلة. 

2ـ مطار يف تشيكيا. 

3ـ يقيامن باملكان. 

4ـ مجلــة عربيــة، ضمري 

منفصل. 

5ـ حاجة وغاية. 

6ـ مطار يف اليابان. 

1ـ ميكادو. 

2ـ وابل. 

3ـ نستمّر.

4ـ أّم، كيف. 

5ـ كيبلنغ.

6ـ وندسور. 

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

 بينــام كان أحد رواد حديقة الحيوانــات يتفرج عىل القرود، رأى 

حارسا من الحراس واقفا بداخل القفص ينظفه، فقال له ساخرا: 

 ـ َمن يشاهدَك وأنت يف القفص يحسبك قردا.

فرّد عليه الحارس الظريف عىل الفور:

ـ و َمن يراك وأنت خارج القفص يحسبك بني آدم..

 ـ يف العام 1916 قّدم أهايل بلدة انجومار التي تقع بوالية مونتانا 

األمريكية، إلتامسا إىل السلطات لتوصيل املياه لبلدتهم. ولكن املياه مل 

تصل البلدة إال.. سنة 1985.

- جان باديرفســيك عازف البيانــو البولوينـ  1860ـ  1941 الذي 

أصبح رئيسا للوزرا، وّقع معاهدة فرساي ثم اعتزل السياسة لينرصف 

اىل املوســقى. كان يلقى اعجابا شــديدا من األمريكيات الحسناوات 

اللــوايت كّن يحرضَن حفاته بكثافة، ويطلنَب خصات من شــعره 

الطويل كتذكار.

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 أريحا، دايل، بيافرا، آن
2ـ شريمييتيافو، آيل، الال

3ـ متس، مقرف، شــارل 
بواييه

4ـ لب، تواصل، ويفّ، جو، 
ال

رن،  أم،  هانيــدا،  أن،  5ـ 
مجال

فياســكيز،  الفاييت،  6ـ 
الب

7ـ هرير، صيدا، أبناء
8ـ ور، نبتون، مايستو
9ـ أناتول فرانس، أوملن

10ـ لن، ها، نا
11ـ مق، انت الحب، باب

12ـ الس فيغاس، نابويل
فاديم،  13ـ كشع، روجيه 

رقاده
14ـ إبن النفيس، أمريكا

الديون، أهًا وسهاً،  15ـ 
غال

فرين،  جــول  الحت،  16ـ 
مل، بار

17ـ دبس، بويا، بعيد عنك
تَا،  لنــدن، منــرس،  18ـ 

ترومان
19ـ ماين، مداد، نّسقوا، رد

20ـ رس، اليــوم، بــريو، 
مريوبا

1ـ أحمد زيك، بوكاسا

2ـ هارلو، نعود، لولو

3ـ دلو، راح، رعاف، سد

4ـ هارييت بيترش ستو

5ـ خط، يس، جدي

6ـ منبج، أبت، كنل

7ـ النوال، شارل أيوب

8ـ انتيبي، بّغ

9ـ أنّبت، إبن خلدون

10ـ لقياه، بيم، منأ

11ـ حيداب، الصنديد

12ـ نوفل، فرا، أحّر

13ـ الرصافون، بند، ون

14ـ وده، مر، ويف، يربح

يراهــن،  ي،  ي  15ـ 

رشاين

1ـ إشــتعاله، امللك خالد، 
مر

2ـ ريم، مــارون نقاش، 
الباس

سعاد  فريا،  يرســل،  3ـ 
حسني

4ـ حي، بهار، نم، بيت، دنا
5ـ أمم، أي، بو، يرنو، بن

6ـ يقنتيه، لف، غوان جو، 
مي

أجل،  ِدترويــت، نف،  7ـ 
ويندو

8ـ إيفاد، صب، حســن 
اإلمام

9ـ ال، صافيتا، هفهف، رد
يدّونهــا،  يفشــل،  10ـ 

فيليّبس 
11ـ وا، االنسان، أسارع، 

ري
12ـ روما، ونّية

13ـ يألف، انياس، دانو
14ـ ألبري كامو، الم، هلع

15ـ فيــو، نيبــال، حب، 
املنتقم

16ـ أج، زنيــم، بورمــا، 
كَروي

17ـ اليوم، اسن، لقي، وأر
18ـ اي، جاَءت، بيار غانم
19ـ الهــال، رآنا، دكار، 

ارب
إبتهال،  البهــو،  نا،  20ـ 

كندا

1ـ أهد، كامل الشناوي

2ـ حاله، نْل، نق، ولدي

3ـ مروان بن أيب حفصه

4ـ دل، جون تايلر

5ـ زوريخ، آٍت، هد، أمر

6ـ إيطاليا، الفرا

7ـ ينحت، أحرف ب

8ـ بيتشيني، فنون

9ـ بوريس، خامر

10ـ ودعــت، هــرول، 

البيش

11ـ أشّج، درص

12ـ ألفرد كابو، ناديا

13ـ سو، سيتي، مندح، 

ري

14ـ السّت، لوب، نريويب

15ـ ودود، بغداد، نحن

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 تعتب 

األكرث شعبية يف العامل. 



1ـ حيدر الحيل، روما
2ـ محمود املليجي

3ـ وادع، يطالن، سال
4ـ رسم، فا، معبد، لس
5ـ آب، يرحل، ساباتيني
6ـ أديب حداد، لني، نحو

لنكســر،  ياونــدي،  7ـ 
رجاس

8ـ لت، اباب، أدركوا، سف

9ـ كارولني، فن، جالوا

10ـ دنخوا، ابر، حلمي، لّبه

11ـ رعــت، طــان، يعّب، 

وميق

12ـ هو، حرب البســوس، 

تداوي

أناقش، سهري رمزي،  13ـ 

رز

11
تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة7

ــرة ــي ــصــغ الـــشـــبـــكـــة ال
5   4      3   2   1   

1

2

3

4

5

 عموديا: 

 عموديا:

من عرشة حروف:    االبراج 

  والية أمريكية 

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  يونس االبن 

اخترب معلوماتك

1ـ جبــل بــركاين يف 

أوروبا.

2ـ يُصّفى من الشوائب. 

3ـ بحــر، هــذا بلهجة 

عربية. 

4ـ العب كرة كامريوين.

5ـ مساَعدة واغاثة. 

1ـ عاصمة أوروبية

2ـ يقدر ويظفر. 

3ـ مأل االناء، نَعام. 

4ـ جاءنا ووصَل الينا. 

5ـ ولد الوعل. 

عاملة وأديبة عربية قدمية مشهورة. كانت من أجمل 

نساء زمانها وعرصها، وأيضاً جليلة محرمة ال يُرّد لها 

أي طلب.

إسمها مؤلف من 12 حرفا. إذا جمعت:

11+7+9+12- قمح وبُّر. 

11+10+6+2- بلدة يف الشامل.

2+6+10+11- بلدة يف البقاع. 

4+2+3- رغَب وأراَد.

1+7+6- من الفواكه. 

8+10+5- هضبة. 

1+10+12- مرض وداء.

11+9- نزَل وهبَط. 

1ـ ما إســم الكاتــب والروايئ الــرويس الذي إبتكر 
شــخصية ضابط املخابرات ايساييفـ  سرليتز لرواياته 

البوليسية؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ أكرب غواصة يف العامل إختفت ســنة 1942، وبقَي 
هذا الحدث أكرب ألغاز الحرب العاملية الثانية. ما إسم هذه 

الغواصة؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ ما اسم املدينة التاريخية التي تقع عىل بحر قزوين، 
وُعرفت قدميا باسم باب األبواب؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4ـ مــن هي املمثلة الفرنســية التي ولدت عام 1912. 
مثلــت حواىل مئة فيلم طوال تاريخها الفني، واســمها 

األصيل جنفياف مينو؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ ما إســم الوالية األمريكيــة التي تتواجد فيها غابة 
األنهار السّتة، ويقطنها قبائل من الهنود الُحمر، وتتواجد 

فيها بكرثة الغزالن والدببة والذئاب؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ يف أية مدينة أملانية يقع مطار فولزبوتل؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ ما اســم الطائر االفريقــي الصداح الذي الذكر منه 
يتميز بذيله الطويل املقســوم اىل قسمني، والذي طوله 

ثالثة أضعاف جسمه؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ من هو العب كرة الســلة األمرييك املشــهور الذي 
هوايته اليومية املفضلة حل الكلامت املتقاطعة، واختري 
كأفضل العب للدوري األمرييك لكرة الســلة للمحرفني 

ملوسم 1987ـ 1988؟ 

1ـ حمورايب، كدرها
2ـ يحاسب، االن عون

3ـ دم دم، أوترخت
4ـ روع، يدّن، وو، حق

5ـ اد، فريد األطرش
6ـ ال يا حبيبي، اب

7ـ حلط، لح، أناناس
8ـ مللم، دلب، له

9ـ يالعبان، قريبي

10ـ ينّب، دكان، عرس
11ـ رج، دس، سد، حبور

12ـ ويس، الرّجل، سم
13ـ ألبري كامو

14ـ اللسان، وليمتي
15ـ راٍو، يد

16ـ ينّج، القار
17ـ نحاس، وز

18ـ يوسف وهبي

؟ من هو
من هي؟

1ـ تتثاقــل يف امليش، دولة 

أمريكية، يف القميص. 

2ـ فريق كرة اسباين.  

3ـ يرمي بنفســه باألمر، ال 

يباح به، نهَض. 

4ـ فريق كرة إنكليزي، نرغب. 

5ـ ظهــر ووضح األمر، أّول 

اليشء. 

6ـ نطرد، من الفراعنة، أكل 

الطعام.

ارخبيل  خلســة،  وضَع  7ـ 

علَم  متعددة،  بأســامء  يعرَف 

وعرَف. 

8ـ أرّدد، صاح التيس، يجّر. 

9ـ أداة الشــّم، االسم الثاين 

لوزيــر لبنــاين راحــل، أحد 

الشهور. 

10ـ للنهــي، أِرَق، يصلــح 

الصدع. 

11ـ نوع من الزجاج، أعالم، 

ضمري متصل. 

12ـ أتســاَوى مــع، وزير 

لبناين راحل. 

13ـ فــرَح، حاممــة برية، 

حرف جر. 

14ـ من هدايا املجوس، نوتة 

موسيقية، حكم عليه. 

15ـ تغيري، داَوى.

16ـ الَزوج.

17ـ مــن الطيور، من فئات 

ورق اللعب. 

لبنانية صاحبة  ممثلة  18ـ 

الصورة، قّبل.

آســيوية،  دولــة  1ـ 
الشجاع يف القتال.

2ـ تحذر وتتجّنب، معجم 
لغوي. 

من  الجارية  السيول  3ـ 
كل جانــب اىل مســتنقع 

واحد، راحة الَيد، للندبة. 
4ـ يشــتّد يف معالجة 
األمور، طعم الحنظل، نوع 

من السمك. 
5ـ فصَل يف األمر، شاعر 
إيطايل، حرف جزم، والية 

أمريكية.
6ـ كاهن عشروت وملك 
صور، قــلَّ وجوده، جبال 

أوروبية، هيئة املالبس.
7ـ أصلــَح العمل، عتبوا 
عيّل، اسطول ضخم وصَف 

بأنــه ال يُقَهــر فأغرقته 

العواصف. 

8ـ ذئــب، من شــعراء 

املهجر، جزيرة ايطالية. 

9ـ مدّرب، عملة آسيوية، 

متشابهان، الَجامل.

10ـ رجــَع الفيء، يعلو 

ويخّوف،  يهّدد  الجســم، 

تكلَّم بال فائدة. 

11ـ رتبــة عســكرية، 

مسامر، نائب رئيس تحرير 

هذه الصحيفة. 

وفنــان  ملحــن  12ـ 

لبناين، ذريتنا. 

13ـ صــوت القــوس، 

مسحوق  قايضها،  قريب، 

للتنظيف.

الثور

)21 نيسان - 21 أيار(

الرسطان

)22 حزيران - 23 متوز(

العذراء

)24 آب - 23 أيلول(

العقرب

)23 ت1-21ت2(

الجدي

)22ك1 - 20 ك2(

الحوت

)20 شباط - 20 آذار(

تنعــم بأفكار ذكية هامة. بالرغم من بعض 

املشــاكل التي تعرض طريقك يف هذه اآلونة 

، فأنك ســعيد بحدوث ما كنــت تتوقعه من 

نجاحات يف العمل. 

املواقف التي اتخذتها مؤخرا كانت نابعة عن 

شعور صادق واحساس باملسؤولية. يبدو انك 

عىل موعد قريب مع الحظ، فاســتغل الفرص 

املتاحة أمامك. 

قــوة جاذبيتك تثري االعجــاب من حولك. 

تتمتع بذاكرة حادة فتدون كل كبرية وصغرية. 

الطموح الكبري والركض وراء الرثوة أســاس 

ترصفاتك الذكية.

الخــوف عدوك فحــاول أن تتغلــب عليه 

بابتســامة. ســيكون صعبا عليــك تجنب 

املناقشات الحاّدة. تريث قليال وهدئ من نفسك 

لتتمكن من تلبية ما يطلب منك.  

عليك أال تتهور يف مسرية حياتك العاطفية. 

حاول أن تطرح موقفك بكل روية عىل بساط 

البحــث، وأن تعيد النظرببعض القناعات التي 

تؤمن بها. 

بعــض التغيريات العملية تدعو اىل البهجة 

والرسور العام. رغــم كل الضغوطات تنجح 

يف التغلب عىل التشــنجات وتتخلص من كل 

املسائل التي ترهقك.

ســتضطر اىل املغامرة بــكل ما متلك وقد 

تصل اىل بعض أهدافك. عالقة صداقة قدمية 

ستتجدد وستكون مفيدة لك يف تسيري أمورك 

الخاصة والعامة. 

اترك نفســك تعيش براحة تامة واستمتاع. 

اعمل املســتحيل لتحقيق جــو عاطفي دافئ 

وسعيد يف محيط العائلة، وكل يشء سيسري 

بسالم وعىل ما يرام. 

تجد نفســك متفائــال اىل درجة كبرية مبا 

تحققه من مكاســب وأرباح يف مجال عملك. 

ركز نشاطك عىل األشياء املفيدة واعلم انك يف 

الطريق السليم. 

قد تتوصل اىل نتيجــة واضحة اذا اتخذت 

املبادرة بحكمــة وروية، واتكلت عىل قدراتك 

وجهودك. ال تعط الرشيك فرصة النتقادك وابق 

عىل هدوئك . 

خيال خالق وحظ وافــر. الفرصة متاحة 

أمامك اليوم للربهان عىل حســن نواياك تجاه 

من تحب. فرة ممتازة ملامرسة إحدى هواياتك 

املفضلة لديك.

أنت تســري يف الطريــق النفيس والذهني 

الجيد وتبدو قادرا عىل تحديد نوع الصعوبات  

وموقعها. لن يصعب عيك حل املشاكل وال تهتم 

مبا يدور حولك.

الحمل

)21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

)22 أيار - 21 حزيران(

االسد

)24 متوز - 23 آب(

امليزان

)24 أيلول - 22 ت1(

القوس

)22ت2 - 21 ك1(

الدلو

)21 ك2 - 19 شباط(

 أنقرة
املجر
ابتداء

أوز
انتشار
أرسار
براعة

بوق
تدابري
مترين

ثبات
جهد

جبال
دعائم
ذريعة

ذهب
رجاء

رياضة
سلامن
صفاء
صنني
صديق
ضباب
طرب

ظهور
عدن

عجيب
غسق
غريب

غواتيامال
فخر
فريد

قفص
قرنفل

كميون
كاميليا

كولورادو

ليسوتو
موسيقى

مرجان
مهند
موز

هياتم
هاندل

هوندوراس
هونشو. 

الحل السابق

الحل السابق

  الربتغال

الجمعة 2 كانون األول 2022

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

SUDOKU

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

1ـ كُثري عزة، وعزّة كُثري. 

2ـ الجّراح بارِه. 

3ـ يف والية االسكا. 

4ـ لويس الرابع عرش. 
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5ـ طربيل. 
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يف أوروبــا... وقال لربملانيــني أمريكيني »رمبا تقومون بحل 
مشكلتكم، لكنكم تفاقمون مشكلتي«، محذرا من ان  برنامج 
الواليات املتحدة لالســتثامرات واإلعانات ملساعدة الرشكات 
املحلّيــة يهّدد »بتفتيت الغــرب«. ولهذا ال ميكن التعويل عىل 
زيــارة ماكرون لتحريك امللف اللبناين الذي يبقى عىل »رصيف 

انتظار« التسويات الكربى يف املنطقة.

{ هل تصدر »ارسائيل« الفوىض؟ {
وليــس بعيدا عن هذا امللف، حذرت املصادر الدبلوماســية  
ذاتهــا من »قنبلة« التطــرف يف »ارسائيل«، وابدت قلقها من 
محاولــة ارسائيلية لتصدير ازمتهــا البنيوية اىل الخارج يف 
ظل تصدعات غري مســبوقة يف داخــل املجتمع االرسائييل. 
ولفتــت تلك االوســاط اىل ان هذا امللــف موجود عىل جدول 
اعامل الرئيس الفرنيس املوجود يف واشــنطن، حيث تخىش 
باريس من انفالت الوضع يف االرايض الفلســطينية املحتلة، 
وتطــور االمور اىل »مغامــرة« ارسائيلية ضد ايران قد تكون 
مقدمة النفجار شامل يف املنطقة. هذا القلق االورويب، تعززه 
التقارير االعالمية االرسائيلية وترصيحات مسؤولني حاليني 
وســابقني، ويف ســياق التحذير من حفلة »جنون« تقودها 
حكومة متطرفة، كشــفت صحيفة »هارتس« عن »رسالة« 
تحذيــر بعث بهــا رئيس األركان افيف كوخــايف اىل رئيس 
االركان الجديد يحذره فيها من لحظة انفجار شــامل يف كل 
االتجاهات. ولفتت الصحيفة اىل انه يتم قتل الفلســطينيني 
بنار قــوات األمن يومياً. واإلرسائيليــون يقتلون ويصابون 
يف عمليات إطالق نار وهرس وطعن ورشــق حجارة. هؤالء 
وأولئك يستدعون املزيد من املظاهرات واالحتجاج، واملزيد من 
االقتحامات واالعتقاالت. هذه املواجهة ال يتوقع أن تبقى خلف 
الخط األخرض هذه املرة، كام تقول الصحيفة، ولن تقترص عىل 
الرشخ اإلرسائييل – الفلســطيني، السلطة الفلسطينية تفقد 
السيطرة، والجيش اإلرسائييل تتم مهاجمته وإضعافه من كل 
الجهات، نحن عىل بعد خطوة من ســفك دماء، عرقي وقومي 
ودينــي، عىل منط البلقان، تقول »هارتس« انها حرب الجميع 
ضد الجميع، فنتنياهو مل يخرتع االحتالل أو النزاع، لكن وعاء 
الضغط الذي يقوم بتســخينه بشــكل دائم منذ سنوات، يك 
يخدم مصالحه القانونية والعائلية، عىل وشك االنفجار. هذا 
االنفجار ســيكون عىل اسمه. حرب نتنياهو. هي الحرب التي 
يتخوف منها االوروبيون وال يعرفون كيف واين تبدا او ميكن 
ان تنتهي؟ وهذا يضع الجبهة الشــاملية يف »عني العاصفة« 

مــن جديد النها لن تكون مبنأى عن هذا التصعيد! 

{ الجزء الثامن من »املرسحية« {
يف هذا الوقت، التحق الجزء الثامن من »مرسحية« ســاحة 
النجمة الرئاسية باجزاء العرض السابقة، فشل، وملل، وانعدام 
للمســؤولية الوطنية. يف هذا العرض تقّدمت الورقة البيضاء 
عىل ما عداها من األصوات محرزة 52 صوتاً، فيام ُسّجل تراجع 
واضح يف األصوات املقرتعة للنائب ميشــال معّوض الذي نال 
37 صوتاً بعدما كان قد حاز يف الجلســة السابقة 42 صوتاً، 
وهو ما بّرره األخري بخســارته صوتني بســبب قرار املجلس 
الدســتوري و3 أصوات أخرى بســبب رصاع األصوات القائم. 
كام حصل عصام خليفة عىل 4 أصوات، وزياد بارود صوتنْي، 
فيام ُســّجلت 5 أوراق ملغاة، إضافة إىل 9 أصوات لـ »لبنان 
الجديد«، واســمنْي آخريْن. الجلسة، التي ُعقدت بغياب النواب 
نديم الجميــل وحليمة قعقور ونعمة افــرام وفريد الخازن 
وزياد حواط وابراهيم كنعان وعيل عســريان وفراس حمدان، 
اســُتهلّت مبداخلة لعضو تكتل »الجمهورية القوية« النائب 
أنطوان حبيش، الذي قال: »لو كان التعطيل حقاً مكتســباً ما 
كان ينــّص النظام الداخيل ملجلس النواب عىل تقديم عذر عند 

الغياب وكّل ما يحصل يضع الربملان خارج دوره«. وتوّجه إىل 
رئيس مجلس النواب، نبيه بري، بالقول: »القصة عندك لتطبيق 
الدســتور وبخاصة ألّن جــزءاً من املعطّلني هم أقرب املقّربني 
إليك، ونتمنى عليك دعوة النواب إىل البقاء يف املجلس لتطبيق 
الدميوقراطية«. وأضاف: »نعيش حالة خطرة ونتعاطى معها 
باستخفاف بالغ و«القصة عند حرضتك يا دولة الرئيس«. فرّد 
بــري عليه بالقول: »أنا أكرث الناس حرصاً عىل انتخاب رئيس 
للجمهوريــة، أمس قبل اليوم، وهذا الكالم ال يُوّجه إيل وبعد 
فقدان الّنصاب يف الّدورة الّثانية، حّدد بري جلسًة جديدًة يوم 

الخميس املقبل.

{ خالف جعجع جنبالط {
يف هذه االثناء، خرج الخالف بني الحزب التقدمي االشرتايك 
والقــوات اللبنانية حول كيفية الخروج من املأزق الراهن يف 
البالد اىل العلن، بعد انتقاد النائب السابق وليد جنبالط، موقف 
ســمري جعجع من عدم جــدوى الحوار مع حزب الله، معترباً 
أن هذا األمر عبثيا. واشــار جنبالط اىل ان هناك من قال إنه 
ال فائــدة من الحوار مع الحزب، وهــذا أمر عبثي؛ إذ علينا أن 
نحاور كل الفرقاء للوصول إىل انتخاب رئيس ميلك مواصفات 
الحوار، وميلــك مواصفات معالجــة التحديات االجتامعية 
واالقتصادية، أما أن نراهن عىل الفراغ فنحن نرى كيف البالد 
تغرق يف كل يوم، لقد غرقت منطقة جونيه بالســيول، وليس 
هناك دولة، فاالستمرار يف املراهنة عىل الفراغ، وعىل الشلل 
يف كل املجــاالت، ومنها مثالً ما يحدث بإرضاب القضاة، أمر 
عبثــي، وكان رئيس القوات اللبنانية قد اشــار اىل إن الحوار 
مع حزب الله وحلفائه إضاعة للوقت، مضيفاً: ال نستطيع أن 
نتحاور مع من تســبب باألزمة للخروج منها! ووفقا ملصادر 
سياســية بارزة، فان هذا الســجال يثري الكثري من القلق ازاء 
وحدة »خصوم« حزب الله يف االستحقاقات الرئيسية ومنها 
انتخاب الرئيس، يف ظل تبادل اتهامات حول حوارات تجري من 
»تحــت الطاولة« وفوقها بني هذين الفريقني ورئيس مجلس 
النــواب نبيه بري حول ترشــيح رئيس تيار املردة ســليامن 
فرنجيــة؟ وال يتوقــف الخالف عند هذا الحــد فثمة مقاربة 
مختلفة بني »القوات« و«االشرتايك« حول الدعوة اىل جلسة 
اســتثنائية للحكومة، ففيام تعارض »معراب« هذه الخطوة 
تعتــرب »املختارة« االمر ملحا خصوصــا يف ما يتعلق باقرار 

موازنة وزارة الصحة واملستشفيات، وتعترب كل معطل مغامرا 
بصحة الناس ومستهرتا بأرواحهم...

{ جلسة الرضورة واالنقسامات؟ {
يف هــذا الوقت، يواصــل الرئيس ميقــايت عملية »جس 
النبــض« حول دعــوة الحكومة لالنعقــاد، وهو حاول يف 
الســاعات القليلــة املاضية اســتمزاج رأي بكريك بعيدا عن 
املواقــف »الشــعبوية« للبعض، مقدما عرضا مســهبا حول 
رضورة عقــد هذه الجلســة الخاصة باقرار امور معيشــية 
طارئة، ويف مقدمتها القطاع االستشــفايئ. ويف االنتظار، 
وإن كان قــرار دعوة الحكومــة إىل االنعقاد مل يتخذ بعد، إذ 
يجري التواصل ايضا مــع الوزراء املقربني من التيار الوطني 
الحر، حيث يرجح حصول اخرتاق عرب وزيري العدل والطاقة، 
فان مصادر رئيس الحكومة تشري اىل انه لن يرتاجع عن الحق 
املمنوح له وفقا الحكام املادة 65 من الدســتور، ومتى تأمن 
نصاب الثلثني ســيدعو للجلســة ولن يرضخ للضغوط مهام 
كانت كبرية، وهو ال يريد ان يضع نفســه تحت رحمة وزراء 
قد ال يوقعون عىل »املراسيم الجوالة«. واليوم سيكون حاسام 
بالنســبة اىل الرئيس ميقايت فاذا نضجت االمور فهو سيدعو 
اىل جلســة يوم الثالثاء املقبل، تضم اىل امللف الصحي، ملف 
االتصــاالت وخصوصا يف اوجريو، وبعــض البنود املتعلقة 
باملؤسســة العسكرية.  وبعد ساعات عىل بيان التيار الوطني 
الحر الرافض لعقد اي جلسة باعتبارها اعتداء عىل صالحيات 
رئيــس الجمهورية، جدد نائب رئيــس مجلس الّنواب، الياس 
بــو صعب، باالمس املوقف املعارض واكد أنّه ليس مع انعقاد 
جلسة ملجلس الوزراء يف ظّل الفراغ الرئايس، النه ال يجب أن 
تستمّر حكومة ترصيف األعامل يف عملها بشكل عادي وسط 
رضورة انتخاب رئيس جمهوريّة، ألّن االســتحقاق الرّئايس 
أولويّة. وتشــري املعلومات يف هذا السياق اىل ان »التيار« لن 
يتواىن عن تحريك »الشــارع« اعرتاضا عىل اي دعوة مامثلة، 
وهو يدرك انه ســيكون وحيدا يف هــذه »املعركة« الن حزب 
الله غري مقتنع مبربرات عدم انعقاد جلســة عنوانها الرئييس 

معييش وال متس باي صالحيات رئاسية.

{ الجلسة الرقابية {
يف هذا الوقت، يفرتض أن تبحث جلسة يف املجلس النيايب 
يوم األربعاء املقبل، قضيــة االختالس يف قطاع االتصاالت، 

وذلك بعد إحالة النائب العام التمييزي القايض غسان عويدات 
بواســطة وزير العدل طلباً إىل الربملــان للنظر يف مضمون 
التحقيقــات التي يجريها القضاء يف ملف االتصاالت. ويضع 
الرئيس بري الجلســة  يف خانة العمل الرقايب الذي يفرتض 
أن يقوم به مجلس النواب، ملكافحة الفساد، وليست يف اطار 
الجلســات الترشيعية التي ال مانــع من عقدها عندما تصبح 
مشــاريع القوانني جاهزة. وسنداً لقانون أصول املحاكامت، 
وقعــت عريضة من قبــل 25 نائباً  تقدموا بطلب اتهام ثالثة 
وزراء ســابقني هــم، بطرس حرب وجامل الجــراح ونقوال 
صحناوي، عىل أن يأخذ الربملان قراراً بشــأنها لجهة املالحقة 

أو رصف النظر عنها. 

{ ملف النازحني: »راوح مكانك« {
مل ينجح املوقــف اللبناين املوحد من قضية عودة النازحني 
الســوريني إىل بلدهم، يف تغيري موقف املجتمع الدويل املتآمر 
يف هذا امللف اىل حد الفضيحة، وكالم املفّوض السامي لألمم 
املتحــدة لشــؤون الالجئني فيليبو غرانــدي املتفهم للموقف 
اللبنــاين »ال يغني وال يثمن عن جــوع« براي مصادر مطلعة 
اشــارت اىل ان ما حمله خالل جولته عىل املسؤولني باالمس 
ال يغــري من القناعة بوجود رغبة ضمنية لدى املجتمع الدويل 
يف ابقائهم حيث هم بحجة عدم وجود ظروف آمنة العادتهم 
اىل سوريا. ووفقا للمعلومات، انتهت اجتامعاته اىل »صفر« 
نتيجــة عىل الرغم مــن تقدميه وعودا باملزيد من الدعم املايل 
للنازحــني وزيادة الدعم ايضا للبنانيني. اما القرار الســيايس 
فهو حاسم بعدم املســاعدة عىل اعادتهم. وقد تسلم غراندي 
مــن رئيس حكومة ترصيف االعــامل نجيب ميقايت مطالب 
محددة تتقاطع مع الخطة التي سبق للبنان أن وضعها لتأمني 
هذه العودة ، إضافة إىل بعض النقاط الجوهرية الجديدة. وقد 
جــّدد رئيس حكومة ترصيف األعامل، مطالبة املجتمع الدويل 
بالتعاون إلنهاء أزمة النزوح الســوري التي تضغط عىل لبنان 
عىل الصعد كافة... وشــّدد عىل أّن »األولوية يف هذه املرحلة 
هي إلعادة النازحني الســوريني تباعاً إىل بالدهم بعد استقرار 
األوضاع يف ســوريا«. من ناحيته، قال غراندي »إنّنا نعمل مع 
الجانب الســوري ومع الحكومة السورية عىل إزالة العوائق 
الجديــة التي تراكمت عىل مّر الســنني والتي متنع الناس من 
العــودة«. بدوره، أكد رئيس مجلس النواب، نبيه بري، بعد لقاء 
غرانــدي  أّن حجم األعباء التــي يتحّملها لبنان من جّراء أزمة 
النازحني السوريني باتت كبرية جداً »وهي تنذر بعواقب خطرة 

عىل لبنان وعىل الالجئني«.  

{ اليوم االول للدوالر الجمريك؟ {
ومــع بدء تطبيق ســعر الــدوالر الجمريك بـــ15000، 
اعلنت وزارة الصناعة يف بيان ان هذا االجراء يشــمل اآلالت 
الصناعية واملواّد األّولية املستوردة، لزوم الصناعة والتصنيع 
يف لبنان. وبالتــايل، لن تتأثّر كلفة املنَتج الصناعي الوطني 
بالتدبري الجمريك الجديد، وســوف يحافظ عىل سعره املعتاد 
املعمول به كام كان سابقاً عىل أساس الدوالر بـ 1500 لرية. 
وأعلن وزير الصناعــة يف حكومة ترصيف األعامل، جورج 
بوشــكيان، أنّه تّم تأجيل زيادة الـــ10% عىل املواد التي لها 
بديل يف الصناعة اللبنانية. ويف الســياق نفســه، اكد املدير 
العــام لوزارة االقتصاد محمد ابو حيدر التشــدد يف الرقابة 
عىل تطبيق الدوالر الجمريك لدى املســتوردين ومراكز البيع  
بالتعاون مع امن الدولة والقضاء. ولفت اىل ان املســتوردين 
وقعوا تعهدا ببيع كل ما يف املســتودعات عىل ســعر 1500 
لرية للدوالر الجمريك، وحذر من اقفال اي مؤسســة تجارية 
مخالفة. يف املقابل، مثة تشــكيك كبــري يف قدرة االجهزة 
الرقابية عىل الســيطرة عىل االســعار، خصوصا ان اول يوم 
من تطبيق القرار شــهد غياب العديد من البضائع من املتاجر 

والسوبرماركت!  

وأمنية وإنسانية واقتصادية طاملا تطلب األمر ذلك«.
يف سياق آخر، أشاد الرئيسان باملتظاهرين اإليرانيني الذين 
نزلوا إىل الشــوارع يف األشهر األخرية إثر وفاة الشابة مهسا 

أميني خالل احتجازها لدى رشطة األخالق.
وجــاء يف البيان املشــرتك الذي أصــدره البيت األبيض أن 
الرئيســني »عرّبا عن احرتامهام للشعب اإليراين، وخصوًصا 
للنســاء والشــباب الذين يحتّجون بشــجاعة الكتســاب 
حريــة مامرســة حقوق اإلنســان والحريات األساســية 
 التــي تعّهدت إيران نفســها باحرتامها ولكنهــا تنتهكها«.
كام أكد الرئيسان حرصهام عىل »عدم تطوير إيران أو حيازتها 
الســالح النووي«، مضيفا »يجب التصدي لتزويد إيران جهات 
غري حكومية بصواريخ وطائرات مسرية عىل وجه الرسعة«. 
وتابــع البيان: »عمليات نقل الصواريخ واملســريات اإليرانية 
ميكــن أن تهدد رشكاءنا يف الخليج واالســتقرار واألمن يف 

املنطقة«.
ويف مــا يخص بكني، تعهد بايدن وماكرون بـ«تنســيق« 
رد بلديهــام عــىل »التحديــات التــي تطرحهــا الصني«، 
وخصوصــاً عىل صعيد حقــوق اإلنســان. وأورد البيان أن 
فرنســا والواليات املتحدة ســتعمالن يف املقابل »مع الصني 
 يف شــأن مواضيــع عاملية مهمــة مثل التغــري املناخي«.

وكان بايدن قد اســتقبل ماكرون أمس يف البيت األبيض، يف 
أول زيارة يقوم بها للواليات املتحدة منذ أن توىل بايدن منصبه 

يف أوائل عام 2021.
وخالل استقباله نظريه الفرنيس، أكد بايدن »التزام الواليات 
املتحدة بالدفاع املشــرتك مع فرنسا«، مشريا إىل أن »واشنطن 
وباريس تواجهان الطمــوح والخطر الرويس اللذين يهددان 

أوروبا«.
وشــدد بايدن عــىل الرشاكة املتينة بــني الواليات املتحدة 
وفرنســا، قائال: »فرنسا رشيك موثوق به وتاريخي للواليات 

املتحدة«.
وأشار بايدن يف مؤمتر صحفي مع نظريه الفرنيس، إىل أن 
خطة معالجة التضخم التي وضعها تعمل. وأكد أن«القرارات 
التي يتم اتخاذها ستشكل عاملنا لعقود مقبلة«، الفتا »يف هذا 

الصدد إىل أزمة التغري املناخي«.
وتابــع أن »أمريكا وفرنســا تدافعان عن حقوق اإلنســان 
والحرية«، مشــريا إىل التزامهام املشــرتك بالعدالة والحرية 

للجميع، واملساواة واإلخاء.
هــذا وأعلن الرئيس الفرنيس أنه يعتزم التحدث مع الرئيس 
الرويس فالدميري بوتني خــالل األيام املقبلة، بعد مباحثاته 

مع الرئيس بايدن.
ويف حديث لقناة »إيه يب يس« األمريكية ردا عىل ســؤال 
عام إذا كان ســيتحدث مع بوتني، »سيحدث ذلك خالل االيام 
املقبلة. أريد أواًل أن أُجري الزيارة الرسمية واملباحثات املفصلة 

مع الرئيس بايدن«.
وشــدد ماكــرون عىل أن »تحقيق تسوية مســتدامة يف 
أوكرانيــا يتطلــب حال من الجانبني )الــرويس واألوكراين( 

وضامنات من املجتمع الدويل«.
من جهة ثانية، حذر ماكرون خالل كلمة ألقاها أمام الجالية 
الفرنسية يف سفارة بالده بواشنطن، من »أن برنامج الواليات 
املتحدة لالستثامرات واإلعانات ملساعدة الرشكات املحلية يهدد 
»بتفتيــت الغرب«. وحذر أيًضا مــن »خطر« أن تذهب أوروبا 
عموما وفرنســا تحديدا ضحية التنافس التجاري الراهن بني 

واشنطن وبكني- أكرب قوتني اقتصاديتني يف العامل.
كــام ندد ماكرون  خالل غدائه مــع الربملانيني األمريكيني 
باإلجراءات »شــديدة العدوانية« التــي اتخذها الرئيس بايدن 
لتعزيز الصناعة األمريكية، داعيا »إىل تنسيق اقتصادي أفضل 

بني ضفتي املحيط األطليس«.
وشــدد عىل أن »هذه الخيارات ال ميكن أن تنجح إال إذا كان 
هناك تنسيق بيننا، » قائال: »فلنحاول معا أن نرتقي إىل مستوى 

ما نســجه التاريخ بيننا، إىل تحالف أقوى من كل يشء.«
ويختتم ماكرون زيارته للواليات املتحدة الجمعة يف والية 
لويزيانا، وتحديدا مدينتها األشــهر نيو أورلينز. وســتكون 
هــذه أول زيارة يقوم بهــا رئيس فرنيس إىل املدينة منذ أكرث 
من 45 عاما، والثالثة عىل اإلطالق منذ بيع فرنســا لويزيانا، 

مستعمرتها السابقة، للدولة األمريكية الوليدة عام 1803.
وكان وصل الرئيس الفرنيس، إىل الواليات املتحدة األمريكية 
األربعاء، يف زيارة دولة رســمية تستمر لثالثة أيام. وحطت 
طائرة ماكرون يف قاعدة أندروز الجوية يف ضاحية واشنطن، 
ترافقــه زوجتــه بريجيت، وهي األوىل لــه يف عهد الرئيس 

األمرييك جو بايدن.

ميثاق األمم املتحدة فيام يتعلق بأوكرانيا.
وحتى اآلن تتخذ الصني الدولة النووية الكبرية موقفا وسطا 
حيال حرب روسيا عىل أوكرانيا، حيث وجهت بعض االنتقادات 
لهــا لكن يف نفس الوقــت مل تنضم لقامئة الدول التي فرضت 
عقوبات عىل موسكو. ويف وقت سابق، اتهم مفوض السياسة 
الخارجية لالتحاد األورويب جوزيب بوريل روســيا بارتكاب 

جرائم حرب يف أوكرانيا بتدمري البنية التحتية املدنية هناك.
ويف إحاطة عىل هامش اجتامع منظمة األمن والتعاون يف 
أوروبا املنعقد يف بولندا، قال بوريل إن االتحاد األورويب يدعم 

إقامة محكمة خاصة ملا وصفها بجرائم الحرب يف أوكرانيا.

وأكد بوريل أن روسيا يجب أن تدفع كلفة إعادة بناء أوكرانيا، 
مشــددا عىل أن االتحــاد األورويب يبحث الســبل القانونية 
الستخدام األموال الروسية املجمدة إلعادة إعامر أوكرانيا.كام 
أعلن أن االتحاد األورويب يسعى لصياغة نظام أمني جديد يف 

أوروبا

{ الفروف يتهم الغرب {
يف املقابل، اتهم وزير الخارجية الرويس ســريغي الفروف 
الواليــات املتحدة بأنها متثل تهديدا وجوديا لروســيا انطالقا 
من أوكرانيا. وقال الفروف، يف مؤمتر صحفي يف موســكو، 
إن منظمة األمن والتعاون األورويب أصبحت كيانا هامشــيا، 
واتهم بولندا التي تتوىل حاليا رئاســة املنظمة، بأنها أكرث من 

أساء للمنظمة وفق قوله.

من جهة ثانية، قال الفروف إن موســكو ستكون مستعدة 
لالستامع إىل مقرتحات الغرب حني يدرك الغرب أنه من األفضل 

التعايش عىل أسس متفق عليها.
يأيت ذلك تزامنا مع احتضان مدينة وودج البولندية االجتامع 
الســنوي لوزراء خارجية منظمــة األمن والتعاون يف أوروبا 

مبشاركة وزراء خارجية 57 بلدا.
ويبحث االجتامع تطورات الحــرب يف أوكرانيا، والتحديات 
التــي تواجه منظمة األمن والتعاون يف ظل املتغريات األمنية 

والجيوسياسية التي فرضتها حرب روسيا عىل أوكرانيا.

{ إنذار أوكرين شامل {
يف غضون ذلك، حذر مســؤولون أوكرانيون من أن روســيا 
تستعد لشن موجة جديدة من الرضبات بالصواريخ والطائرات 

املســرية. وكتبت خدمة الحدود يف البالد عىل تطبيق املراسلة 
تليغرام »إنذار شــامل من الغارات الجوية يف أوكرانيا.. اذهبوا 
إىل املالجئ«. وقبل ذلك، أكد الجيش األوكراين استمرار القصف 

الــرويس عىل مقاطعات خريســون وزاباروجيا وميكواليف 

ودنيربو جنويب البالد.

وقــال الجيش األوكراين إن الروس نفذوا خالل الســاعات 

املاضية 41 غارة جوية و28 قصًفا من منظومة صواريخ عىل 

مواقع قوات أوكرانية ومناطق مأهولة بالسكان يف خريسون.

وأضاف أن قواته رصدت انســحاب قوات روسية من مواقع 

معينة يف منطقة خريسون أيضا.

كام أكد اســتمرار القصف الرويس ملنطقة أوتشاكوف يف 

ميكواليف والعديد من قرى التامس يف زاباروجيا ودنيربو.

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

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح
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