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ــاذا تــغــيــيــب املــســيــحــيــيــن ؟ ــم ــل ــة... ف ــّيـ ــنـ ــة وطـ ــّي ــســؤول ــة م ــس لــلــجــمــهــوريّ ــي ــخــاب رئ ــت إن
ــضــرورة« تخفف وجـــع الــنــاس  ــل ــاســة... وجــلــســة حــكــومــّيــة »ل ــرئ ــل ــاء تــوافــقــّيــة ل بـــروز أســم
ــس مـــيـــقـــاتـــي ــ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــي الــــــحــــــّر »ضـــــــــــّد« الـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ ــار الـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ِصـــــــــــدام نـــــــــواب الـ
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ــــن: ــ ــ ــ ــ ــ ــــــي الصيـ ــ ــ ــ ــ ــا فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كورونـ
أكثـــــر مـــــن 34 ألـــــف إصابـــــة

ســجلت الصني أكرث من 34 ألًفــا و900 إصابة جديدة 

بفــروس كوفيد-19 من دون تســجيل وفيات، يف حني 

شــهدت مدن صينية، منها العاصمة بكني وشــنغهاي، 

رفع اإلغالقات واســتئناف الدراسة وحركة القطارات يف 

املناطق التي مل تسجل فيها إصابات جديدة بالفروس.

حشود تركية شامل سوريا

)التفاصيل صفحة 12(همجية االحتالل

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

نور نعمة 

مع انعقاد كل جلســة نيابيــة النتخاب رئيس للجمهورية، 
يزداد الرشخ بني الســلطة الحالية وبني اللبنانيني، نتيجة عجز 
النــواب من انهاء الشــغور الرئايس، ســواء بورقة بيضاء او 
بالتصويت للمرشح النائب ميشال معوض، الذي مل يتمكن من 
نيل االكرثية النيابية للوصول اىل قرص بعبدا، فضال عن اقرار 
الدوالر الجمريك الذي هبط عىل الشــعب اللبناين كالصاعقة، 
فأّدى اىل رفع سعر الدوالر االسود الذي وصل اىل 41400 لرة 
لبنانية، وما من يشء يؤكد انه لن يرتفع اكرث مع مرور االيام، 
لتكون الدولة اللبنانية رمت بشكل كامل مسؤولية االنهيار عىل 

اللبناين وحده.
مــن جانبهــا، اختارت بكــريك  رفع الســقف حول مركز 
املســيحيني االول، وهو رئاسة الجمهورية، معربا عن مقاربة 
ظاملة بحق املسيحيني املوارنة، ما ينذر بتصعيد من قبل االحزاب 
املسيحية عىل غرار »القوات اللبنانية« و«التيار الوطني الحر« 
و«الكتائب«.  وتســاءل البطريرك الراعي: »ملاذا تفعلون هكذا 
فقط برئيس الجمهورية املسيحي املاروين، فيام رئيس مجلس 
النواب ينتخب بجلســة واحدة ورئيــس الحكومة يكلف فور 
انتهاء االستشــارات النيابية، كأنكم تقولون انكم تستطيعون 

االستغناء عن رئيس الجمهورية«.
ويف هذا املجال، قالت  اوســاط سياســية مســيحية لـ 
»الديار« ان التغييب للمرجعية املســيحية يف الدولة، امر غر 
مقبــول ويؤدي اىل خلل يف التــوازن ويف الرتكيبة اللبنانية، 
واكدت ان اســتهداف موقع رئيس الجمهورية هو ممنهج من 

خالل عدم االلتزام باملهلة الدســتورية، وعدم الخضوع للعبة 
الدميوقراطية.

امــا التطور االبرز، هو ان االســامء الوفاقية بدأت تظهر، 
حيــث ان البطريرك الراعي يريد الدكتور روجيه ديب مرشــحا 
لــه، والفاتيكان يريد العميد املتقاعد جورج خوري مرشــحا 
للرئاسة. مع العلم ان بري يدعم جورج خوري الن هناك عالقة 
خاصة تربط بينهام.  اما الوزير الســابق جهاد االزعور، فربي 
وجنبالط وباسيل يضعون خطا احمر عليه، النه كان من فريق 
الرئيس فؤاد الســنيورة املايل.  كام ان هناك املرشــح الوفاقي 
ناجي البستاين الذي ليس له اخصام يف السياسة، وقد يوافق 
عليه النائب باسيل. اما الثالثة اآلخرون التي ذكرناهم آنفاً، فال 
يوافق عليهم التيار الوطني الحر، وقد يقبل باســيل برتشــيح 

الوزير السابق ناجي بستاين، رغم ان االخر مرشح مستقل.
هذا، ويدعم حزب الله ترشيح الوزير سليامن فرنجية، ولكن 
يف الوقت ذاته بدأ التداول باســم قائد الجيش العامد جوزاف 
عون كمرشــح للرئاســة، يف حني ان باسيل ال يوافق ال عىل 

فرنجية وال عىل العامد جوزاف عون.
اما كتلة »القوات اللبنانية«، فال توافق عىل ترشيح فرنجية، 

وتؤيد وصول قائد الجيش اىل قرص بعبدا.

{ النقاش مستمر بني بكريك وحزب الله {
وتكشــف اوســاط مطلعة عىل ملف العالقة بني حزب الله 
وبكــريك لـ »الديار« ان االمور ايجابية بني الطرفني، والنقاش 

دمشق: زعيم »داعش« قُتل بعملّية للجيش السوري... »قسد« تطلب تدخل موسكو 
املناسب« »الوقت  في  العسكريّة شمالي سوريا  العملّية  بإطالق  تتعّهد  تركيا 

نقلــت وكالــة »ســانا« 
السورية الرسمية عن مصدر 
أمني يف درعا قوله للوكالة إّن 
متزعم »داعـــش« اإلرهايب، 
أبو الحسن الهاشمي القريش، 
الذي أعلن التنظيم مقتله منذ 
أيام هو نفســه عبد الرحمن 
العراقي، املعروف باسم سيف 
بغداد، الذي ُقتل خالل العملية 
األمنية التــي نفذها الجيش 
السوري مبساندة املجموعات 
املحلية واألهلية ضد التنظيم 
يف مدينة جاســم يف ريف 
درعا الشاميل يف 15 ترشين 

األول املايض«.
»ســانا«  لـ  املصدر  وقال 
يُعد  القريش  إّن »اإلرهــايب 
األمر العــام لتنظيم داعش 

نابلس جنوب  فلسطينياً  يعدم  »إسرائيلي«  جندي 

ان االهتــامم بعــذاب الشــعب اللبناين 
وهمومه، اهم من اي قرار  دستوري.

 مريــض الرسطان ميوت، الن الحكومة 
ال تجتمــع وال تســتطيع دفــع ديونهــا 
للمستشــفيات، وال تســتطيع دفع مثن 
ادوية الرسطان، اضافة اىل ادوية االمراض 
املزمنة التي بسببها ميوت الشعب اللبناين، 
الن الحكومــة ال تســتطيع تلبية حاجات 

وزارة الصحة.
كام ان هنالــك ارضاب القضاة الذين مل 
الثابتة واملســتحقة، ما  تتحقق مطالبهم 
يؤدي اىل تعطيل عمــل املحاكم ومصالح 

املتقاضني . 
والن هنالك فراغا رئاسيا ومل يتم انتخاب 

رئيس جمهورية، فان قطاعات االتصاالت 
الصندوق  ومفاوضات  والكهربــاء  واملياه 
النقــد الدويل واملفاوضات مع البنك الدويل 
كلهــا متوقفة، ، وممنــوع عىل الحكومة 
ان تجتمع، الن الدســتور يقول بأن جلسات 
مجلــس النواب هي انتخابية رئاســية وال 

يحق لها الترشيع.
 لكــن عندمــا يصل االمــر اىل االهتامم 
بصحة الناس وعدم تركهم ميوتون، وعندما 
يشل البلد كله، فاجتامعات حكومة ترصيف 
االعامل هي اهم من كل املواد الدســتورية، 
ويحق لرئيس حكومة ترصيف االعامل دعوة 
الحكومة لالجتامع وتسير اعامل الناس الن 

حياتهم ليست ملكا الحد.

عىل طريق الديار

»الديار«
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أوكرانيا الغرب  تسليح  لشرعنة  هو  روسيا  الى  أسلحة  بإرسال  إتهامنا  اللهيان:  عبد  أمير 
اإلنسحاب شــرط  يــرفــض  والكرملين   ... ــة  ــّي ــران األوك ــســفــارات  ال الــى  »دمـــويّـــة«  ــرود  طـ
ــر ُمــســتــعــّد« ــحــّل الــديــبــلــومــاســي ولــكــنــه »غــي ــال ــيـــض: زيــلــيــنــســكــي يُـــؤمـــن ب الــبــيــت األبـ

العصيان  الــى  مسؤولين  يدعو  البيد  الئــتــالفــه..  اليمين  أقصى  مــن  حــزبــاً  يضّم  نتنياهو 

)التفاصيل صفحة 10(

كأس العالــــــــم - قطــــــــر
ــــــــس ــــــــات أم ــــــــج مباري نتائ
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كوريا الجنوبية

سويسرا

البرازيل

غانا
البرتغال

صربيا
التفاصيل ص10

1
10

20
2

32

ــون  ــ ــرار قانـ ــ ــي اقـ ــ ــر فـ ــ ــاذا التأخيـ ــ ملـ
اعـــــادة هيكلـــــة القطـــــاع املصرفـــــي ؟

الوضـــــع الفلســـــطيني قنبلـــــة موقوتـــــة... 
ولبنـــــان غيـــــر قـــــادر علـــــى املســـــاعدة

إنزالقــات إقتصاديـّـة 
خطيــرة وأمنّيــة 

تســـــّرع التوافـــــق 
رئيـــــس  علـــــى 

مانيفستو اليأس من حليفنا الروسي

ــا  ــ ــع بخروجهـ ــ ــت الجميـ ــ ــا صعقـ ــ أملانيـ
مـــــن الـــــدور األول ومـــــا حصـــــل عـــــام 
فـــــي مونديـــــال 2022 2018 تكـــــرر 

أصبحـــــت  هـــــل 
ــة ــ ــواد الغذائّيـ ــ املـ
ــــى  ــ ــ ــ ــراً عل ــ ــ ــ ــ حك
؟ ين ر مليســــــــــو  ا

فيصـــــل كرامـــــي...
اســـــتعادة بعـــــد 
املقعـــــد النيابـــــي...
ــى ــ ــ ــ ــ ــن عل ــ ــ ــ ــ العي
الثالثة ؟!! الرئاسة 

بكركــــــــــي تصــــــــــّوب فــــــــــي اتجــــــــــاه 
ــاذا؟ ــ ــ ــ ــ ــة... مل ــ ــ ــ ــ ــن التين ــ ــ ــ ــ عي
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ــانـــيـــة ســــيــــاســــة لـــبـــنـ

السبت 3 كانون االول 2022

ــأس ــ ــ ــي ــ ــ  مــــانــــيــــفــــســــتــــو ال
ــا الـــــروســـــي ــنـ ــفـ ــيـ ــلـ مــــــن حـ

الربجي  نبيه 

حرب  مــن  أيام  قبــل 
 ،1967 حزيــران 
اصطحبني أحد أســاتذيت 
البقاعية.  بدنايل  بلدة  اىل 
التقينــا  بالصدفــة،  
بالضابــط األردين عبــد 
من  وهو  حيــدر،  الكريم 
البلــدة، وكان فــاراً من 
مبحاولة  التهامه  األردن 
القيــام بانقالب ضد امللك 

حســن، ليســتقر مديراً الحدى الــركات عىل البحر 
األسود.

مــن التهم التــي وجهت اليه، الدانتــه أنه مل يصفق 
لصاحب الجاللة حن زار املعســكر. كان رده »أنا ضابط 
يف الجيش ولست »مزقفايت«، واال كنت عملت يف ملهى 

الباريزيانا يف بريوت. 
آنذاك،  كنت يف ذروة املراهقة السياسية )والثقافية(، 
وكنت أتصور أنني،  بن يوم وآخر،  ســألحق بالجيوش 

العربيــة، عىل دراجتي الهوائية اىل »تل أبيب«.
 ذاك الضابط الرائع صدمنا بالســؤال »هل تعلمون كم 
يحتاج موىشي دايــان لهزمية تلك الجيوش«  دون أن 
ينتظر التعبري عن ذهولنا، قال »ساعة واحدة تكفي« .. !

فعــالً هذا ما حصل. يف أقل مــن مائة دقيقة تحّول 
الطــريان املرصي عىل األرض، اىل حطام. يف تلك الليلة 
الليالء كان املشــري عبد الحكيم عامر، بالشخصية الرثة،  
ينام  وبعد ســهرة الحشــيش، يف أحضان برلنتي عبد 

الحميد.
 حجة الضابط كيف لدولة، بحكم توتاليتاري، وتنتهج 
أجهزتها أبشــع أشكال التنكيل، والتعليب  )وأعطى أمثلة 
صارخــة من األردن(،  أن تصنع جيشــاً يقاتل من أجل 
األرض ومــن أجل الحياة،  ال من أجل الرجل، وال من أجل 

النظام ؟
 لنكتشــف بعد ذلك،  أن الطائرات التي زّود بها االتحاد 
السوفيايت الجيشــن املرصي والسوري اشبه ما تكون 
بـ«الطنابــر الطائــرة« . كيف لهــا أن تواجه »املرياج« 
الفرنسية التي وصفها الحاخامات بـ«الطيور النحاسية 

التي بعث بها يهوه الينا لســحق أعدائنا...« ؟
 يف ذلك الحن كم بدونا اليتامى يف لعبة األمم. حتى 
اللحظــة، مــا زلنا اليتامى لدى املقارنــة بن ما تقدمه 

أمريكا لحلفائها، وما تقدمه روســيا لحلفائها.
 الحــرب يف أوكرانيا كانــت مبثابة املصيدة التي وقع 
فيهــا القيرص، وقد بدا وحيــداً يف املعركة،  حتى لكأننا 
نســمع قهقهات التنن )الصيني( الذي اكتفى باملواقف 
الباهتة وامللتبســة، يف حن أن البيت األبيض استقطب 
غالبيــة دول العامل التــي لكأنها الرعايــا يف امللكوت 

األمرييك ... 
 ال نلقي بكل اللوم عىل القيادة الروسية، ألن املقارنة 
ساذجة بن األرمادا االسرتاتيجية األمريكية، بحمولتها 
والتكنولوجية واالقتصاديــة واالعالمية،   الصناعيــة 
واألرمادا الروســية التي تسابق الزمن، وهي التي تعاين 

مــن الوهن البنيوي عىل أكرث من صعيد.
هكذا رأينا كيف تقهقر فالدميري بوتن أمام »املقاومة 
األمريكيــة« عىل أبواب كييــف، بعدما تبن له أن الهدف 
الدولة  تدمــري الجيش الــرويس بأكمله، وتقويــض 

الروسية.
 الوهن الرويس ظهر عىل الساحة السورية. االرتباك 
السيايس والعسكري عىل السواء. ماذا يستطيع أن يفعل 
حيال تركيا و«ارسائيــل«، الصديقتن رغامً عنه، وهام 
الدولتــان اللتان تنتهكان  عىل مدار الســاعة، األرايض 
واألجــواء الســورية ؟ ال يشء ســوى محاولة ضبط 

االيقاع،  وتكريس ذلك الســتاتيكو العجيب والرهيب!
لنكن أكرث وضوحاً. ال مكان يف الرق األوسط سوى 
ألمريكا. ما نخشــاه أن يطرح البيــت األبيض املقايضة 
بن الرق األورويب، باعطاء الكرملن أجزاء حيوية من 
أوكرانيا، والرق األوســط بالخروج من سوريا، ووقف 

ايران. االسرتاتيجي مع  التنسيق 
وكــام الحظنا مل يتجــرأ بوتن عىل تزويــد الدولتن 
الحليفتن مبنظومة »اس . اسـ  400 »  التي قدمها هدية 

اىل رجــب طيب اردوغان بكل ذلك الرقص بن املصالح.
لنأخــذ علامً بأن األمريكين يــرصون عىل امتالك كل 
مفاتيح املنطقة،  كفردوس للطاقة . فهل تتجرأ ايران عىل 
صناعة القنبلة التي ال تحتاج اىل أكرث من ســاعات، وهو 
مــا ميكن أن يحدث تعديالً صاروخياً يف معادالت القوة؟
لننظــر اىل ما يجري يف الداخل االيراين، واىل اخرتاق 
»املوســاد« ملناطق حساســة هناك،  وتهديد »ارسائيل« 
باستخدام الرؤوس النووية. كل ما ميكننا فعله، والحال 
هذه، اللعب يف الزوايــا الضيقة، نلملم آالمنا وخيباتنا. 
وليكن هذا املقال مبثابة مانيفســتو اليأس من أحوالنا، 

ومن أحوال حليفنا الرويس ...

زّواره مـــع  األوضـــــــاع  عــــرض  بــــري 

اســتقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، يف مقر الرئاسة 
الثانيــة يف عن التينة، نائب رئيس مجلس النواب الســابق 
إييل الفرزيل، وجرى عرض لألوضاع العامة وآخر املستجدات 

السياسية ال سيام االنتخابات الرئاسية .
وقال الفرزيل بعد اللقاء: »ال ميكن إنتاج رئاســة جمهورية 
إاّل عــىل قاعــدة الحوار بن اطراف الكتــل النيابية، وبالتايل 
دراسة األفكار والحوار حول األفكار التي تؤدي اىل إنتاج رئيس 
جمهورية يجب أن تكون بداية الحوار حول االفكار واملهام التي 
يجب أن توكل للرئيس. وعندئذ يتم انتقاء الرئيس من قبل النواب 
عىل قاعدة مدى ومواءمة هذه املهام مع الشخصية التي يجب 
ان يتم ترشــيحها وتسميتها لرئاسة الجمهورية هذه مسألة 

مركزية وأساسية«.
كام عرض بري آخر التطورات واملستجدات السياسية خالل 
لقائه الوزير الســابق غازي العرييض الذي غادر دون االدالء 

بترصيح .
 وبعد الظهر، استقبل رئيس املجلس وزير املالية يف حكومة 
ترصيف األعامل يوسف خليل. وكان قد استقبل مروان اسكندر.

بري  مستقبالً العرييض        )حسن ابراهيم(

دعموش يلقي كلمته

ــاه  ــ ــجـ ــ ــي تـــــــصـــــــّوب فـــــــي اتـ ــ ــركـ ــ ــكـ ــ بـ
عـــــيـــــن الـــــــتـــــــيـــــــنـــــــة..... ملـــــــــاذا؟

ــس الــــــــــــوزراء  ــ ــل ــ ــج ــ هــــــل يـــجـــتـــمـــع م
ــع تـــشـــريـــع الــــــضــــــرورة ؟ ــ تــــزامــــنــــاً مـ

وُمتهّورة حاقدة  فئة  تأخذنا  أن  نقبل  أن  يُمكن  ال    : دعموش 
أميركا تريده  مشروع  أّي  الى  أو  الداخلي  والصدام  الفتنة  الى 

 حجــــــــــــار : التوّتــــــــــــر بيــــــــــــن لبنــــــــــــان والنازحيــــــــــــن
ــودة ــ ــ ــ ــ ــ ــة الع ــ ــ ــ ــ ــ ــرت عملّي ــ ــ ــ ــ ــ ــال تأخ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي ح ــ ــ ــ ــ ــيرتفع ف ــ ــ ــ ــ ســ

ــت ــ ــ ــ ــ ــترالّية التق ــ ــ ــ ــ ــّية أوس ــ ــ ــ ــ  ديبلوماس
قائــــــــــد الجيــــــــــش وبــــــــــو صعــــــــــب

نرص  ميشال 

من يراقب الخط البياين للمواقف السياســية عىل الساحة 
الداخلية خالل الساعات املاضية، ال يجد صعوبة يف اكتشاف 
حجم االرتباك واالنقسام والتخبط والعجز عن اتخاذ املواقف 
يف اي مــن امللفات املأزومة، حتــى املهددة منها باالنفجار. 
فعــىل وقع تحليق الدوالر مالمســا الـــ42 الف لرية، دخل 
قــرار رفع الدوالر الجمريك حيز التنفيذ ما زاد من نار جهنم 
اللبنانية، فيام مل يتبّدل شــيئا يف املشهد السيايس الرئايس 
، بل تبدو البالد ذاهبة نحو »مشــكل« اضايف، اذا قرر رئيس 
حكومــة ترصيــف االعامل الدعوة اىل جلســة وزارية بعد 
عودته من اململكة العربية الســعودية حيث سيشــارك يف 
القمــة العربيــة- الصينية ، تلبية لدعــوة وجهها اليه امللك 
ســلامن بن عبد العزيــز، والتي ستشــكل فرصة مهمة له 

»لتزبيط وضعه« مع ويل العهد.
وفيام تســتمر االشتباكات السياسية عىل اكرث من محور، 
وحتــى داخل الصف الواحد، حمل كالم النائب طوين فرنجية 

رســائل كثرية يف اكرث من اتجاه لعل ابرزها:
-  حارة حريك طالبا اليها الضغط يف اتجاه باسيل للتنازل،
 - املختارة  مشــيدا بتاريــخ العالقة بن »البيتن«، والذي 

بعض«. »مع  سيكونان  بالنتيجة 
- معراب وبكفيا غامزا المكان التفاهم يف حال توقفا عن 
لعــب ورقة معوض، ليتقاطع كل ذلك مع ما كشــفه زميله 
ميشــال املر من ان ســليامن فرنجية هو رئيس الجمهورية 

ملعلومات. بناء  املقبل 
اوســاط ديبلوماسية كشــفت ان الدوحة تحرض الطالق 
مبادرة سياســية للحل يف لبنان، منســقة مع الســعودية 
وفرنسا وامريكا مع انتهاء املونديال، هدفها وضع مواصفات 

للرئيــس املقبــل اكرث منها 
خالفا  شــخصية،  تسمية 
لكل ما يجري تداوله من دعم 
يتقاطع  ان  عىل  الســامء، 
ذلــك ويتوج املســعى الذي 
سيبدأه رئيس مجلس النواب 

يف غضون ايام قليلة.
لفت  املعمعة،  هذه  وسط 
املوقف »النوعي« واملسيحي 
املاروين  للبطريــرك  النربة 
الفرنسية- القمة  عشــية 
االمريكيــة، وما صدر عنها 
فيــام خــص لبنــان، وان 
كان مقتضبــا، اال انه حمل 
الكثــري، خصوصا انه صدر 
عن ارض دولــة الفاتيكان، 

عاصمة الكثلكة، وبعد سلســلة اللقــاءات التي عقدها مع 
كبار الكرادلة واملســؤولن يف الحارضة البابوية.

وتشــري مصادر مواكبة للزيارة، اىل ان مثة احساسا لدى 
»الراعــي املــاروين« ان املخاوف التــي طاملا حيك عنها يف 
الكواليس والهواجس، التي جرت مناقشــتها مع املعنين من 
اســتهداف واضح للمســيحين باتت يوما بعد يوم اقرب اىل 
ان تكــون حقائق ووقائــع، واجد دالئلها ما يحىك جديا عن 
دعوة لجلســة ملجلس الوزراء، بالتكافل والتضامن بن فريق 
رئيــس حكومة ترصيف االعامل والثنايئ الشــيعي مبعزل 
عن الفريق املســيحي فيها، وهو ما لن يقبل بالســري به من 
قبل اي من االطراف املســيحية بدعم من الرصح البطريريك، 
رغم حمالت التمهيد و«التخوين« ومحاولة وضع املسيحين 

يف مواجهــة الناس، فيــام كل االمور املطروحة قابلة للحل 
واتخاذ القرارات بشــانها وفق آليات اخرى، منها املراســيم 
الجوالــة التي عرفت ظاهرتهــا الدولة اللبنانية يف اكرث من 

مرحلة.
ورأت املصــادر ان مثة من يحــاول ان يبن ان البلد ميكن 
ادارته دون رئيس مســيحي ، ذلــك ان رئيس مجلس النواب 
ممســك بنصاب املجلس ويتحكم مبفاتيحه، ورئيس مكلف 
للحكومــة بات الحاكم بامره عىل رأس الســلطة التنفيذية، 
امــا ما يحىك عن ان القرار املايل بيــد حاكم مرصف لبنان 
حاليــا، فهو امر غري دقيق وغري صحيح، فيام القرار االمني 
والعســكري الذي هو من صالحية قائد الجيش فشبه مكبل 
نتيجة الحمالت التي تشن ضد العامد جوزاف عون من جهة، 

وبسبب االوضاع االقتصادية من جهة اخرى.

عيد  هيام 

عىل الرغــم من االتفاق الضمني والوعــود التي أعطاها 
رئيس حكومــة ترصيف األعامل نجيب ميقايت، بعدم دعوة 
مجلس الوزراء إىل اإلنعقاد يف فرتة الشــغور الرئايس، فإن 
الظــــروف الطارئــة واملتمثلة بامللف اإلجتامعي، ســوف 
تســــتدعي اجتامعاً طارئاً للحكومة، ولكن مل يتّم التوصل 
إىل تــــحديد أي موعد زمني له، وقــد بدأ العمل عىل إعداد 
األجــواء املالمئة له، وفق ما ذكرت مصادر وزارية مواكبة، 
إذ اعتــربت أن مــا وصل إليه الحال عىل املســتوى الصحي 
عىل وجــه الخصوص،  مل يعد يحتمل تــرف االنتظار حتى 
انتخــــاب رئيٍس جديد للجمهورية، وخصوصاً أن معالجة 
متوجبات املستشفيات، يجب أن تنجز قبل منتـصف الشــهر 

الجــاري.
 وبالتايل، فإن غالبية الوزراء يف حكومة ترصيف األعامل، 
يضعون أي جلســة للحكومة يف األيام املقبلة، يف ســياق 
مواكبة األوضاع الصحية اإلستثنائية، علامً أن التحديات عىل 
صعيد قطــاع اإلتصاالت أو األوضاع اإلجتامعية والرتبوية، 
قد خلقت ما يشبه األمر الواقع أمام كل القوى السياسية من 
أجل تأييد انعقاد جلســة طارئة لحكومة ترصيف األعامل، 
من أجل تسيري شــؤون املؤسسات، وخصوصاً أن هذا األمر 
ســوف يحصل ضمن النطــاق الضيق لترصيف األعامل وفق 

ما ورد يف الدستور.
 ويف هذا املجال، كشفت املصادر الوزارية عن أن االستعدادات 
قد انطلقت يف الســاعات املاضية يف الــراي الحكومي، 

الصحّية  البنود  إدراج  لجهة 
والخدماتية  واالستشفائية 
عىل جدول أعامل الجلســة 
الوزارية، قبل توجيه الدعوة 
إىل الــوزراء إىل اإلجتامع. 
الوزارية  املصادر  تغفل  ومل 
اإلشارة إىل أن سقف العمل 
الحكومي أو ترصيف األعامل 
انتظام  تأمن  تحديداً، هــو 
واحرتام  املؤسســات  عمل 
تطبيــق الدســتور، كام أن 
الــوزراء املحســوبن عىل 
الفريق الســيايس املعارض 
ألي اجتــامع للحكومة يف 
ظل الشــغور الرئايس، وإن 

كانــوا يعارضون من حيث املبدأ انعقاد هذه الجلســة، عىل 
حّد قول املصادر الوزارية نفسها، فهم ال ينكرون دقة املرحلة 

الداخلية. 
وبالتــايل، فإن انعقاد مجلس الوزراء وبصالحيات مقيدة 
جــداً، ال يؤثــر يف أي موقع أو صالحيات متصلة برئاســة 
الجمهوريــة، كام ال يحمل أي انتقاٍص من هذه الصالحيات، 
وال ميــّس بامليثاقية أو بالركة داخل مجلس الوزراء، وعىل 
مستوى املؤسســات الدســتورية، وخصوصاً أن سابقاٍت 
مامثلة قد ُســّجلت عىل صعيد جلســات حكومات ترصيف 

األعامل يف عهوٍد سابقة.

لكن املصادر الوزارية نفســها، تستدرك موضحًة أن هذه 
الخطوة ما زالت قيد الدراســة رغم االســتعدادات، من أجل 
اســتكامل مروحة اإلتصاالت التي بارشها ميقايت بالدرجة 
األوىل مــع كل القيــادات واملرجعيات السياســية وحتى 

الروحية. 
مع اإلشــارة إىل أن ميقايت، قد عرض مســألة جلســات 
حكومية يف فرتة الشغور الرئايس يف بكريك مع البطريرك 
بشــارة الراعي، عندما زارها يف األيام القليلة التي ســبقت 
نهايــة واليــة الرئيس عون، وقد أكــد يف حينه أن حكومة 
ترصيف األعامل ســتواصل مهامها وبصالحيات مقــــيدة 

جداً.

رأى نائب رئيس املجلس التنفيذي يف حزب الله الشيخ عيل 
دعمــوش، »أن الفائز االكرب يف مونديال قطر هو فلســطن 
واملنطق الرافض لوجود الكيان الصهيوين، والخارس االكرب هو 
منظومة التطبيع العريب التي مل تتمكن من تطويع شــعوبها 

لتلتحق بهذا الركب الشائن عىل حساب فلسطن«.
وقال: »نحن لن ندع لبنان يســقط بأيدي املطّبعن او يكون 
جــزءا من منظومة التطبيع مع العدو، وســتبقى فلســطن 
بالنسبة لنا  القضية االساسية التي يجب عىل الجميع النهوض 

من اجل تحريرها واستعادتها اىل اهلها« .
مــن جهة اخرى، رأى دعمــوش »ان االزمات تعصف بالبلد 
واألوضاع تزداد ســوءا يوما، وبــات البلد عىل أبواب االنهيار 
الشامل والجميع ينادي بان األولوية هي لالصالحات ومعالجة 
االزمات ومكافحة الفساد، لكن هل ميكن ان نحل ازمات البلد 
ومننــع االنهيارات من دون رئيــس للجمهورية وبال حكومة 
كاملة االوصاف؟«، مشــددا عىل انه »يف ظل اسوأ ازمة مير 
فيها لبنان ليس هناك من خيار وطني النقاذ البلد سوى الحوار 

والتفاهم الداخيل بعيدا من امالءات الخارج ورغباته«.
ونبه اىل ان »هناك من يرص عىل ترشيح رئيس يجاهر بانه يريد 
تحدي ومواجهة اكرث من نصف الشعب اللبناين، وبالتايل آخذ البلد 
اىل الفتنة والفوىض والحرب االهلية، ونحن ال ميكن أن نقبل بأن 
تأخذنا فئة حاقدة ومتهورة اىل الفتنة والصدام الداخيل أو إىل أي 
مروع تريده امريكا ويخدم مصالحها واملصالح اإلرسائيلية. كام 

ال ميكن الحد ان يفرض عىل اللبنانين رئيسا تابعا للخارج بلباس 

سيادي مزيف«. 

وختم قائال: »التفاهــم هو الطريق األقرص النتخاب رئيس 

للجمهوريــة وانقاذ البلد وإخراجه مــن أزماته، بينام التعنت 

واالرصار عــىل منطق التحدي واملواجهــة هو الطريق األبعد 

واألسوأ الذي ال يؤدي إال اىل اطالة امد الفراغ وتفاقم األوضاع 

وازدياد االزمات، وهذا ليس يف مصلحة احد«.

أعلن وزير الشؤون االجتامعية يف حكومة ترصيف األعامل 
هيكتــور حجار، أنّه اجتمع باملفوض الســامي لألمم املتحدة 
لشــؤون الالجئن فيليبو غراندي، يف حضــور ممثل مكتب 
املفوضية الســامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئن يف لبنان 

أيايك إيتو.
وأشــار إىل أنّه خــالل اإلجتامع، اســتمع إىل وجهة نظر 
املفوضية بالنسبة إىل ملف النازحن السورين، وأكد لغراندي 
»أن حل هذا امللف ال ميكن أن يكون إال من خالل عودة النازحن 

اآلمنة إىل بلدهم«.
وشــّدد حجار، عىل أنّــه لتحقيق هذا الهــدف، يجب عىل 
املفوضّيــة والدولة اللبنانية العمل معاً عىل تذليل العقبات من 

خالل الحوار عىل عّدة محاور: محور الدولة السوريّة، ومحور 
االتحاد األورويب ومحور الواليات املتحدة األمريكية، وذلك من 
أجل تســهيل عملّية العودة اآلمنة وإعــادة انخراط النازحن 

السورين يف النسيج االجتامعي لبلدهم.
وقــال: »إنّه دار نقاٌش مطّول حول رضورة تأمن وطن بديل 
عن سوريا لفئٍة من النازحن، علامً أن الدول األوروبية تستقبل 
عدداً قليالً منهم حالياً، ما يستوجب قراراً جدياً باستقبال أعداد 
أكرب، كام شــّدد عىل خطورة عدم إيجاد حلول رسيعة مبنّية 
عــىل منطق العودة اآلمنة ألن حّدة التوتر بن املجتمع املضيف 
)اللبنانين( والنازحن السورين سرتتفع، كام ستزداد الهجرة 

غري الرعية نحو أوروبا«.

زارت نائــب األمينة العامة لــوزارة الخارجية والتجارة 

األوســرتالية ميشيل تشــان، يرافقها سفري أوسرتاليا يف 

لبنــان أنــدرو بارنز، قائد الجيش العــامد جوزاف عون يف 

مكتبــه يف الــريزة، وتم البحث يف العالقــات الثنائية بن 

البلدين. جييش 

والتقت تشان مع الوفد املرافق، نائب رئيس مجلس النواب 

الياس بو صعب يف مكتبه يف املجلس، حيث تم اســتعراض 

مرحلة ما بعد ترســيم الحدود البحرية.

وكذلــك تم التطرق اىل االســتحقاقات الداخلية الراهنة، 

باالضافة اىل ملف التحقيق يف انفجار املرفأ وملف النازحن 

السورين.

غرد النائب الســابق أمل أبو زيد عبــــر حســــابه عىل 
»تويتــر«: »يبدو ان الرئيس ميقــايت بصــدد االنقالب عىل 
تعهداته امام مجلس النــــواب بعدم دعوة مجلس الوزراء إىل 

االنعــقاد.
 إن محــاوالت التــذايك ومنح حكومــة ترصيف االعامل 
صالحيات ال متلكها يسّبب اشــكاليات دستورية وسياسية 

يف غري اوانها.
 ننصح ميقايت باالقالع عن أي استفزاز أو ابتزاز«.

قائد الجيش مستقبالً املوفد األوسرتايل

ــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــد : ننصــــــــــــــــــــح ميقات ــــــــــــــــــــو زي  أب
ــــــــــــــــــــاع عــــــــــــــــــــن أّي اســــــــــــــــــــتفزاز باإلق
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ــق عــلــى رئــيــس ــوافـ ــتـ ــة خــطــيــرة تـــســـّرع الـ ــّيـ ــنـ ــة وأمـ ــاديّـ ــصـ ــتـ  إنــــزالقــــات إقـ
البحث في تأمين امليثاقّية املسيحّية لفرنجّية أو عون...واللعبة الرئاسّية بـ »أولها«

ــّل املـــؤســـســـات الــدســتــوريّــة ــ ــاســي يُــعــّطــل ك ــطــاء ســي ــغ ــي ب ــف إنــقــســام طــائ

ابتسام شديد

مل يكن متوقعــا ان تأيت 
الجلســة الثامنة املخصصة 
للجمهورية  رئيس  إلنتخاب 
بخــاف ما أتت عليــه،  او 
تحقــق تقدما يف املســار 
الرئايس الذي ال يزال مقفا 
عىل الحلــول وعصيا عليها، 
فالجلســة الثامنــة جاءت 
عن  األصــل  طبق  نســخة 
مع  الســابقة،  الجلســات 
الورقة  مرشوع   اســتمرار 
البيضــاء التي ســجلت ٥2 
املعارضة  وفشــل  صوتــا 
بتوحيد صفوفها، لكن ارتفاع 
التصويت بالورقة البيضاء، ال 
يعني ان  فريق  ٨ آذار  حســم 

اسم مرشحه الرئايس ، مقابل تضاءل فرص النائب 
ميشال معوض الذي تراجع التصويت له، ومل ينجح 

برفع »سكوره« من األصوات .
ومع ان رئيس »تيار املردة« هو مرشح ٨ آذار غري املعلن 
رسميا، فإن ترشيحه يواجه إشكاليات مل يتم حلها بعد 
داخل فريق ٨ آذار، بسبب »فيتو« النائب جربان باسيل 
عليه، مام أربك الوضع اإلنتخايب لفريق ٨ آذار، وجعل 

الباب مطروحا عىل سيناريوات انتخابية متعددة .
السيناريو األول يتعلق برتشيح قائد الجيش، فكل 
األجواء الرئاســية تعترب ان بقاء »الفيتو« من قبل 
رئيس تكتل لبنان القوي جربان باسيل ضد سليامن 
فرنجية  »يفيد«  ترشيح قائد الجيش العامد جوزاف 
عون ويعزز حظوظه الرئاسية، إضافة اىل عوامل 
كثري تصــب ملصلحة قائد الجيــش راهنا، ومنها 
االنزالقات االقتصادية واألمنية الخطرية التي دخلت 
فيها الباد، حيث سجل ارتفاع  يف معدالت حوادث 

القتل والرسقات واملشــاكل املتنقلة من منطقة اىل 
أخرى، مع رسعة الكشف عن منفذيها واإلنجازات 
التي تسجلها القوى األمنية ومنها مخابرات الجيش،  
مــام يعيد فرض معادلة ان الجيش هو الحل أمنيا، 
من دون استبعاد تحّول املسألة اىل الحل السيايس 
والرئايس. وبالتايل فان ترشــيح العامد عون، كام 
يقول متابعون، يشــكل ضامنــة يف هذا املجال، 
خصوصا انه قد يشكل يف األوقات الحرجة نقطة 
تاق بني الحلفاء والخصوم عند الحاجة، ومل يظهر 

ان هناك »فيتوات« دولية ضده بعد.
عدم قبول »التيار« الســري بخيار رئيس »املردة« 
يطرح  أيضا إمكانية مســاهمة »القوات« بوصول 
قائد الجيش، وبطريقة غري مبارشة ايضا يفتح الباب 
الرئايس لسليامن فرنجية باعطاء أحدهام امليثاقية 
املسيحية املطلوبة من خال  تأمني النصاب للجلسة 
فقــط، من دون التصويت لفرنجيــة عىل غرار ما 
حصل عام 20١٦ ،بعد أن سارت »القوات« بالتسوية 

الرئاسية التي أوصلت الرئيس 
ميشال عون  اىل بعبدا.

من املعروف، ان تكتل لبنان 
القــوي الذي ميلــك التمثيل 
برملانيا، هو  األقوى  املسيحي 
املمــر اإللزامــي ألي طامح 
للرئاســة، لكن ال شيىء يف 
اللعبة السياســية مينع من 
تحّول هذا الدور لـ »القوات«، 
يف حال اســتمرار باســيل 
عىل موقفــه ، خصوصا ان 
»القوات« ســبق ان أكدت ان 
ال مانــع لديها مــن انتخاب 
قائد الجيش، ومل تهاجم يف 
أي وقت فرنجية، عىل الرغم 
رئيس  انتخاب  مامنعتها  من 
للجمهورية من فريق ٨ آذار. 

إال  ان سري »القوات« بأحد 
الرتشــيحني،  يخضع لتساؤالت حول مدى جديته 
وفعاليته، خصوصا ان »القوات« تعترب انها ليست 
يف وارد املساومة يف موضوع خياراتها ومبادئها 
العامة الرافضة لرئيس من محور ســيايس،  بعد 
فشل رئيس من هذا املحور يف إدارة الباد، فكانت 
النتيجــة النزول اىل جهنــم، اضافة اىل ان حزب 
»القــوات« لــن ينزلق مجددا اىل فخ أي تســوية 
رئاســية تكرارا للتســوية املاضية التي أوصلت 
الرئيس عون اىل بعبدا، ومع ذلك يقول سياســيون 
من فريق ١٤آذار ان األمور قابلة للتبدل يف أي وقت، 
خصوصــا ان الوضع اللبنــاين دخل يف متاهات 
خطــرية وانزالقات أمنية واقتصادية خطرية، مام 
يجعــل اإلتفاق عىل الرئيــس وتقديم تنازالت أمرا 
حيويا ورضوريــا . فهل تفعلها »القوات« وتؤّمن 
امليثاقية املســيحية لقائــد الجيش جوزاف عون 

خوفا من انهيار الجمهورية؟

محمد علوش

بعد أن بدأت تخفت حرارة 
رئيس  انتخــاب  جلســات 
الجمهورية، التي تحولت اىل 
املضمون  فارغة  مرسحيات 
تحت قبــة الربملان، يبدو أن 
الحكومية ستعود  الحامسة 
اىل الواجهــة من جديد، بعد 
الحديــث عن رغبــة رئيس 
االعامل  ترصيــف  حكومة 
نجيب ميقايت عقد جلســة 
حكومية قريبــة، مع العلم 
أن مقربني منــه نقلوا عدم 
رغبته بذلك، يوم كان املطلوب 
لدفع  الوزراء  مجلس  انعقاد 
مــا يرتتب عــىل لبنان لنقل 
فعاليــات كأس العــامل يف 

قطر.
طبعــاً منذ أن »اشــتّم« اإلعــام رائحة رغبة 
ميقايت، انقض التيار الوطني الحر عىل املوضوع 
ملحاولــة قطــع الطريق عليه، وعــىل الرغم من 
املوقف الرافض من جانب »التيار الوطني الحر«، 
تفيــد املعلومــات بأن رئيــس حكومة ترصيف 
األعامل مــرص عىل الدعوة إىل جلســة ملجلس 
الوزراء، عىل أن تقع املسؤولية عىل عاتق القوى 
التي قد ترفض املشــاركة يف هذه الجلسة، وهو 
يستند بنيته هذه عىل موقف داعم من قبل غالبية 
املشاركني يف هذه الحكومة، ال سيام »حركة أمل« 
والحزب »التقدمي اإلشــرتايك«، إال أن الكثري من 
األســئلة ال تزال تطرح حــول موقف حزب الله، 
الذي كان قد أرسل عند نهاية عهد الرئيس السابق 

ميشــال عون، العديد مــن املؤرشات حول دعمه 
التيار يف هذه املســألة، فهل يتبدل موقف الحزب 
بحســب جدول األعامل، وأهمية ما هو مطروح 

عىل طاولة مجلس الوزراء؟
بحسب مصادر وزارية، فإن ميقايت عندما يجد 
حاجة النعقاد الحكومة ســيدعو اىل الجلســة، 
وســُيصارح اللبنانيني بحجــم االهمية والجهات 
الرافضــة، وليتحمــل كل طرف مســؤوليته أمام 
اللبنانيني، وتُشــري املصادر إىل أن موقف حزب الله 
لــن يكون داعامً باملطلق للتيــار الوطني الحر يف 
هــذه الناحية، خاصة بحال كانت البنود املعروضة 
أمام الوزراء تســتدعي انعقاد الحكومة، لذلك فإن 
الحزب ســيبلغ من يعنيهم األمــر بأنه ال يتعاطى 
مع انعقاد الحكومة من باب النكد الســيايس، كام 
التحدي السيايس، وبالتايل سيقوم مبا يراه مناسباً 

النظر  بغض  الناس،  ملصالح 
عن الرصاع القائم بني ميقايت 
من جهة وجربان باسيل من 

جهة أخرى.
الجلسة  مســتوى  وعىل 
أن  يبــدو  ال  الترشيعيــة، 
الدعــوة إليها ســتكون يف 
وقــت قريــب، خصوصاً أن 
اللجــان النيابية مل تنته بعد 
من مــرشوع القانون األبرز 
أي الكابيتــال كونرتول، لكن 
عىل ما يبدو، بحسب مصادر 
نيابية، قــد يجد التيار، الذي 
الترشيع يف  أيضــاً  يؤيد  ال 
ظل حكومة ترصيف أعامل، 
العديد مــن القوى املعارضة 
التــي تتبنى موقفه هذا، ولو 
من باب املزايدات يف الشارع 

املسيحي. 
يف الحالتني، هناك معادلة ينبغي التوقف عندئذ، 
تكمن يف إمكان تحول هذا اإلشــتباك الســيايس 
الدســتوري إىل إشــتباك طائفي، ال سيام أن حزب 
»القــوات اللبنانية« ليس بعيداً عن موقف التيار يف 
املســألتني، وهو ما كان قد عــرب عنه رئيس لجنة 
اإلدارة والعدل النائب جورج عدوان يف جلسة املجلس 

النيايب التي ناقشت رسالة الرئيس عون األخرية.
إذا، لبنان أمام مشــهد حكومي ونيايب قد يشــهد 
من خاله اصطفاف ســيايس عىل أساس طائفي 
ولو بشــكل غري معلن، فاملسلمون يرفضون تجميد 
الدولة ومؤسساتها لحني انتخاب رئيس الجمهورية، 
واملســيحيون يرفضون فعــل أي يشء قبل انتخاب 

الرئيس.

ــو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن ه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــض: م ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاب األوراق البي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي ألصح ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الراع
ــمه؟ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن إس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــون ع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاذا ال تعلن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــحكم... ومل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ُمرش

الكاردينال مار بشارة  البطريرك املاروين  جدد 
انتخاب رئيس  الراعي، وصفه جلســات  بطرس 
الجمهورية بـ »الهزلية«، ورأى أن »هناك فئة من 
النائب ميشال  النيابية طرحت مرشــحها  الكتل 
معــوض وتصوت له، وفئة أخرى تصوت بورقة 
بيضاء، والبعض يصوت ألســامء أو لشــعارات، 

فهل يجوز أن نســتمر يف هذه الطريقة؟«.
وتوجه يف حديث اذاعي، من روما، إىل أصحاب 
االوراق البيض، بالقول: »من هو مرشحكم، ملاذا 
ال تعلنــون عن اســمه وتصوتون له؟ واذا كانت 
هناك من اسامء تستطيعون أن تتفاوضوا عليها، 
تَدعــون اىل التفاوض وال أحد يعرف ماذا يضمر 
اآلخر، وهذا ما وصفته أنا بالجلســات الهزلية، 
ثم ماذا يعني حضور النواب كل خميس لجلســة 
انتخاب رئيس؟ عندما كنا عىل مقاعد الدراســة 
هنــا يف ايطاليا رأينا ملرات عــدة كيف ينتخبون 
الرئيس: الربملان يكون مفتوًحا يومًيا، الجلسات 
متتالية، أســامء تظهر وأسامء تغيب ويصلون 
أخــريا اىل انتخاب رئيس، أما وفق الطريقة التي 
تحصــل يف لبنان فيمكن أن نســتمر جياً بعد 
جيل وســنة بعد سنة يف األسلوب نفسه، وهذا 

األمر ال يجوز«.
اضــاف: »لــو كان النواب يســتطيعون حّل 
املوضوع الرئايس داخليا لكانوا انتخبوا الرئيس، 
وهذا يــدل، أنهم بانتظار كلمة الرس من الخارج 
. لاســف، وإن كانــوا »رح يزعلــو مّني«، فهم 
مل يصلــوا بعــد اىل النضــج يف تقرير مصري 
وطنهــم مع بعضهم  النتخاب رئيس«، مشــددا 
عــىل أن »االكرثية املســيحية طرحت إســاًم 
للرئاســة فليطرح اآلخرون اســاًم، وحتى اآلن 
يبدو أن ال توافق عىل اســم مرشــح يف انتظار 

الخــارج، وحتى اآلن لن يأيت هذا االســم، ولكن 
والتصويت،  التشاور  اللبنانيني  املســؤولني  عىل 
فهكــذا يُنتخب البابــا والبطريرك، ولو كنا نتفق 

قبــل االنتخاب ملا كان لنا ال بابا وال بطريرك«.
وهل طــرح خــال لقاءاتــه يف الفاتيكان 
املوضــوع الرئــايس ودور الكريس الرســويل 
يف هــذا املوضــوع، قــال: الراعي: »نســمع 
جميعنــا نداءات قداســة البابا ودعوته املجتمع 
الدويل اىل مســاعدة لبنان للخروج من أزماته، 
فالفاتيــكان يعنيه أمــر لبنان، الن هذا البلد هو 
منوذج وصاحب رسالة يف هذا الرشق، كام أعلن 
الثاين، والفاتيكان  الراحل يوحنا بولس  القديس 
ملتزم هذا القول، ويف كل مناسبة يعلن قداسته 
هــذا املوضوع، وهو معني بالعمق ان لبنان يجب 
أن يخرج من أزمة الرئاسة، ويجب انتخاب رئيس 
جديد للجمهورية«، مضيفا »أنا اقول إن من حق 
لبنان أن يكون له رئيس، وال يحق ألحد أن يعطل 
هذا االســتحقاق فعدم وجود رئيس للجمهورية 
يعني أن هناك جسامً من دون رأس، ويعني أيًضا 

الدولة«. أوصال  تفتيت 
وجدد القول: »لــي يفهم الجميع ملرة واحدة 
وأخرية، إذا أرادوا أن يفهموا، ما دام السياسيون 
والفئات والكتل السياسية ال يجلسون اىل طاولة 
للبحث يف مشــكلة لبنان، وأن يُّشــخصوا سبب 
معاناتــه، فا يجوز ترك لبنان ميوت عىل قارعة 
الطريق وهو عضو فاعل ومؤســس وملتزم يف 

االمــم املتحدة ويف جامعة الدول العربية«.
واشار الراعي، إىل أن »ما نطَرُحه يف موضوع 
املؤمتر الدويل هو أوال تطبيق اتفاق الطائف نًصا 
وروًحــا وال نريد تغيري هــذا االتفاق، إذ إن عدم 
تطبيِقــه منذ 30 عاما هو الــذي أوصلنا اىل ما 

وصلنــا اليه اليوم، فا توجد ســلطة يف لبنان 
بل عرثات أمام تطبيق الدســتور، وهناك قرارات 
مجلــس االمن وهــي الـ ١٥٥9- ١٦٨0 - ١70١ 
ترتبط بســيادة لبنان وبسط سلطة الدولة عىل 
كامــل االرايض اللبنانية، وهــي ملصلحة لبنان، 
ولبنــان غري قادر عــىل تنفيذها بقوته، لذا عىل 
املجتمــع الدويل الذي أصدر هــذه القرارات أن 
يطبقهــا، وهناك قضية الاجئني الفلســطينيني 
الذيــن يجب إيجاد حل لهم ألننا ال نســتطيع ال 
نحــن وال هم أن نحلُم بأنه ســيكون هناك دولة 
فلســطينية وإن كنا نرغــب يف أن يحصل ذلك، 
ولكــن يف حــال مل يتم ذلك وال يســمح لهم أن 
يعــودوا اىل أرضهم، فعــىل املجتمع الدويل أن 
ينظر بشــأنهم وايجاد طريقة لهم لي يعيشوا 
بطريقــة الئقــة، ال يف املخيــامت، فلبنان ال 
يستطيع أن يكون هناك عىل أرضه بُقع ال سلطة 
للدولة عليهــا، نحن مع القضية الفلســطينية 
ولكــن يف حال مل تُحل فيجــب ايجاد الحل لهذا 

الشعب«.
ولفت بالنسبة اىل قضية الاجئني السوريني، 
إىل أن »لبنان ال يســتطيع بعــد اليوم أن يتحمل 
مليون ونصف مليون الجئ ســوري عىل أرضه، 
إضافة اىل نصف مليون فلســطيني، وشــعبه 
يهاجــر، لذا يجب عودتهــم اىل بادهم كام أنه 
ال يجــوز أن يــردد املجتمع الدويل أن ال أمن يف 
سوريا ويجب العودة الكرمية واملضمونة، وهذا 
يعنــي إرزح يا لبنان تحت كل األعباء االقتصادية 
فلبنان  والسياســية،  والثقافية  واالجتامعيــة 
اســتقبل الاجئني الســوريني، ولكــن يجب أن 
يعودوا اىل ســوريا ال كرهاً بهم، بل ألن ســوريا 

وتاريخهم«. ثقافتهم  وهناك  وطنهم 

شارك في افتتاح مؤتمر الحوار املتوسطي في روما
ــــي ــال ــ ــط ــ ــــى وزيــــــــر الــــــدفــــــاع االي ــق ــ ــت ــ ــب ال ــيـ ــبـ  بـــــو حـ
ــس ــيـ ــث مـــــع بـــــارولـــــيـــــن فـــــي انــــتــــخــــاب رئـ ــ ــحـ ــ وبـ

شــارك وزيــر الخارجيــة 
واملغرتبني يف حكومة ترصيف 
بوحبيب  عبداللــه  االعــامل 
الحوار  مؤمتــر  افتتــاح  يف 
املتوســطي يف روما، بحضور 
رؤســاء إيطاليــا، موريتانيا 
والنيجر وعدد كبري من الوزراء 

لدول حوض املتوسط.
اىل ذلــك، التقــى بوحبيب 
وزيــر الدفاع االيطايل غويدو 
كروزيتــو الــذي أعــرب عن 
»اإلســتعداد الــكيل للتعاون 
الجيش واالجهزة  ومســاعدة 
االمنية اللبنانية ال ســيام يف 

أظهر  البحريــة«، كام  واملنطقة  الجنــوب 
»تفهــام عميقا ملعاناة لبنان من أزمة النزوح 
السوري«، ووعد بنقل مضمون املحادثات اىل 

حكومته.
كام أجرى بوحبيب محادثات مع رئيســة 
لجنة الشــؤون الخارجية والدفاع يف مجلس 
الشيوخ الجديد ستفانيا كراكيس التي أبلغته 
عزمهــا مع أعضاء من اللجنــة، القيام بأول 
زيــارة خارج أوروبا اىل لبنــان مطلع العام 
املقبل، مشــددة عىل »أهمية التعاون الثنايئ 
بــني البلدين«، وأكدت عزمهــا »زيادة الوعي 
األورويب الرســمي والشعبي حول التحديات 
املشرتكة يف مسائل أهمها النزوح واللجوء«.

وكان بوحبيب التقى أمني رس دولة حارضة 
الفاتيكان الكاردينال بيرتو بارولني الذي أبدى 
قلقه الشديد لعدم توصل الربملان اللبناين اىل 
انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد جلسات 
عــدة، عقدت لهذه الغاية، وحث املســؤولني 
اللبنانيني عىل التوافق بالرسعة املرجوة عىل 

اختيار الرئيس العتيد.
كام عرب عــن تفهمه  »هواجس لبنان يف 
مســألة النازحني السوريني، ال سيام يف ظل 
االزمة االقتصاديــة املتفاقمة، ووعد بتقديم 
كل مســاعدة ممكنة لفتح أبواب الحوار مع 
مجتمع الدول املانحــة للتوافق عىل خارطة 

طريق للمعالجة ».

بو حبيب وبارولني

ــا شـــعـــب مــقــبــرة ــ بـ الـــبـــلـــد   : ــلـــحـــكـــومـــة  لـ  قــــبــــان 
ــاذ ــ ــقـ ــ ــإنـ ــ ــة لـ ــ ــ ــع ــ ــ ــري ــ ــ واملـــــــطـــــــلـــــــوب حـــــــلـــــــول س

فضــــــل الله : نقــــــف مع الدعــــــوة لتفعيل عمل مجلســــــّي 
الــــــوزراء والنــــــواب للقيــــــام بأعبــــــاء هــــــذه املرحلــــــة

أشــار املفتي الجعفري املمتاز الشيخ أحمد 
قبان، اىل »أننا نعيش أخطر لحظات التاريخ 
اللبناين، واألخطر فيها ما يتعرض له شــعب 
هذا البلد من هجرة جامعية قرسية، واألرقام 
صادمة، وهنا للحكومة أقول، البلد با شعب 
مقربة، وأنت مطالبــة بإيجاد حلول رسيعة 
إلنقاذ البلــد من املجزرة املعيشــية وفلتان 
األســواق واليد العاملــة األجنبية، والدوالر 
الجمريك والرسوم والرضائب كافية إلطاق 
يد الحكومة التي لألســف تلعب دور العاجز 

الغافل بطريقة مقصودة«.
ورأى خال خطبة يف مسجد اإلمام الحسني 
يف بــرج الرباجنة، »أن املطلوب من القيادات 
الوطنيــة، مسلمــــني ومســيحيني، رفع 
الصــوت عاليا للخاص من جمعيات اللعبة 
الدولية، والســـواتر األممية املكشوفة، ألن 
ما يجري عرب هذه الجمعيات ووكاالتها عبارة 
عن تفريغ للبنان من شــعبه بطريقة دولية 
بشــــعة للغاية، واإلنــــقاذ اليوم ممكن، 
وغدا قد نكون أمام كارثة اسمها ضياع شعب 

لبنان«. 
وأكّــد أن »إنقاذ البلد ســيايس ونيايب«، 
معتربا أن »القوى السياســية الجالسة عىل 

التــل هي التي متنــع أي اتفاق رئايس إلنقاذ 
باتجاه  وتضغط  الدســتورية،  املؤسســات 
تدويل وضــع البلد، وبرصاحــة أكرث، هناك 
من ال يريد رئيــس جمهورية بحجم الرشكة 
اإلســامية املسيحية، بسبب التزامات دولية 
تريد البلــد مرشوع خراب ومتاريس طائفية 
وأجندة أمريكية إقليمية، وهنا الخطر الكبري، 
ولعبة السفارات مكشوفة، بل يجب وضع حد 
للســفارات التي تعمل بكل إمكاناتها لتفريغ 
الدولة من إمكاناتها الدســتورية وفعاليتها 
واألوكار  معروفة  واألســامء  السياســية، 
واألفكار معروفة جدا، وعار عىل البعض يف 
الداخــل أن يكون أقرب للســفارات من باقي 

القوى السياسية التي يتكون منها لبنان«.
وأعــاد تأكيــده أن »الرشاكة مع دمشــق 
رضورة للبنــان وســوريا، والخيار الرشقي 
رضورة إنقاذية للبنان، أما اإلرصار الحكومي 
عىل سياســة إغاق الباب يف وجه دمشــق 
هو خنق للبنان، وربط له بالتبعية األمريكية، 
التي ال ترتك وســيلة لخنق البلد إال وتكرسها، 
والفيول اإليــراين يف انتظار القرار اللبناين، 
والقــرار اللبناين يف مكان آخر، فيام العتمة 
متأل البلد يف ظل كارثة اقتصادية معيشية«.

دعا الســيد عــيل فضل اللــه، يف خطبة 
الجمعة، »إىل تحديد املســؤوليات وبعيدا من 
كل االعتبارات التي غالبا ما تقف أمام تحديدها 
وعــدم إبقائها ضائعة بني الوزارات والبلديات 

ومحاسبة املرتكبني«. 
اضاف »بدال من أن ترأف الدولة مبواطنيها، 
وتخفــف األعباء عنهم، فهي ال تزال تســتمر 
بسياســاتها مبد اليد إىل جيــوب املواطنني 
لســد عجز الخزينة وتأمني احتياجاتها والذي 
جــاء هذه املرة عرب البدء بتنفيذ قانون الدوالر 
الجمــريك رغم آثاره الكارثية عىل األســعار 
املرتفعة أصا ورغم التحذيرات، وكنا قد حذرنا 
مــن عدم البدء فيه، وإذا كان هناك من يتحدث 
أن ذلك لــن ميس املواد الغذائيــة والحاجات 
الرضورية للمواطنني«، معتربا ان »من يضمن 
أال ترتفع أســعارها يف ظل عدم وجود رقابة 
جدية متنع جشــع التجار واملحتكرين الكبار 
وحتى صغارهم ومع عدم وضوح نوعية هذه 
السلع املســتثناة لغاية اآلن، ومل تقف األعباء 

التــي فرضتها الدولة عنــد هذا الحد بل تعدت 
ذلك إىل فرض الرضائب والرسوم العالية والتي 
وصلت إىل الرواتب التي يتقاضاها املوظفون 

من ذوي الدخل املحدود«. 
وعــىل الصعيد الســيايس، جدد فضل الله 
دعوة القوى السياسية إىل رضورة فتح أبواب 
الحوار واســعة من أجل إخراج البلد من حالة 
املراوحــة واالجتامعات با جــدوى وتبادل 
اتهامات التعطيل عــىل صعيد انتخاب رئيس 
للجمهورية«، مؤكدا »اننا نقف مع الدعوة إىل 
تفعيل عمل مجلــس الوزراء واملجلس النيايب 
للقيام بأعباء هذه املرحلة ومتطلباتها وتأمني 
احتياجات البلد الرضورية لتيسري أمور الدولة 
واملواطنني وســد احتياجاتهم، وإذا كان هناك 
من يرى ان ذلك يســاهم يف استمرار التعطيل 
من موقع رئاســة الجمهورية، فليعمل عىل 
تذليل العقبات التي تقف أمام حصوله، فالبلد ال 
يحتمل الفراغ ال سيام يف هذه املرحلة، فالفراغ 

فيها قاتل«.

ــم مــيــشــال مــعــوض« »نــؤكــد االســتــمــرار فــي دعـ
 جعجع في رســــــالة الى بــــــري : على كاهلَك مســــــؤولّية
النواب ُمؤتمــــــن على حســــــن ســــــير مجلــــــس  ألنــــــَك 

توّجه رئيس حزب »القّوات اللبنانّية« سمري 
جعجع، برسالة إىل رئيس مجلس النواب نبيه 
بري، اىل »أننا لطاملا كنا عىل خاف ســيايس 
وهذا أمر طبيعي يف النظام الدميوقراطي، إال 
أننــا مل نفقد يف أي يوم من األيام املوّدة بيننا، 
وانطاقــاً من هذه املوّدة أريد التوجه اىل بري 
ألقول له إن املؤسسة الدستوريّة الوحيدة التي 
ال تــزال فاعلة يف الوقــت الراهن هي مجلس 
النــواب وهو رئيس هذه املؤسســة واملؤمتن 
عىل حسن ســري عملها، صحيح أن هذا األمر 
مرتبط أيضاً بالكتل النيابّية إال أنه منوط بشكل 
أسايس بضابط إيقاع املجلس الذي هو الرئيس 

بري«.
ولفت يف كلمة ألقاها خال العشاء السنوي 
ملصلحة أصحاب العمل يف »القّوات »، الذي أقيم 
يف أوتيل Le Royal، اىل أن »مجموع الكتل التي 
تقوم بتعطيل اإلنتخابات الرئاســّية معروفة، 
وهنا أشــدد عىل مسألة التعطيل ألن القضّية 
مل تعد انســحاباً من جلسة وإمنا تحّولت إىل 
تعطيل، وبالتايل تقع عىل كاهلك مســؤولّية 
كبرية باعتبار أنك مؤمتن عىل حســن ســري 
مجلس النواب، ماذا وإال، ســيتم تعطيل هذه 
املؤسسة الدســتوريّة بحكم تعطل انتخابات 
الرئاســة يف الوقت الذي الباد بأمس الحاجة 

إلمتام هذا اإلستحقاق الدستوري«.
وذكر أنها »تقع من صلب مســؤولياتك يف 
الوقت الراهن أن تقوم يف اطار التحضري لجلسة 
الخميس املقبل دعوة رؤســاء الكتل النيابّية 
التي تقوم بتعطيل اإلنتخابات الرئاســّية وأن 
تبلغهم بأنه ال ميكنهم اإلستمرار يف التعطيل 
وإذا ما اســتمروا يف ذلك يف جلسة الخميس 
املقبل فعندئذ ستتخذ التدابري واملواقف الازمة 
يف أن تخرج لتعلن أن هناك كتا معّينة تقوم 
بتعطيل انتخابات رئاسة الجمهوريّة، ماذا وإال، 
كيف ميكننا أن نفهم اإلستمرار يف تعطّل هذه 
اإلنتخابات بعد شــهرين من املهلة الدستوريّة 

وشهر من الفراغ؟«.
وجّدد جعجع التأكيد عىل »االســتمرار يف 
خوض اإلنتخابات الرئاسّية من خال مرشح 
واضــح وهو النائب ميشــال معّوض، وقال: 
»سنستمر يف تأييده، وإذا وّفقنا الله ومتكنا من 
إيصاله فهذا أمر جّيد ولكن إن مل نوّفق ومتكّن 
أي مرّشــح آخر من الحصــول عىل األكرثيّة 
وبالتايل الوصول إىل ســّدة الرئاسة فعندئذ ال 
حــول وال قّوة إال بالله فهذه هي قواعد اللعبة 
الدميوقراطّية، انطاقاً من هنا نطالب رئيس 
مجلس النواب نبيه بري بالســهر عىل حسن 
سري مجلس النواب إلجراء اإلنتخابات النيابّية«.
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عاقل يفهم

النجـــــــــــــــاح! ســـــــــــــــّر 
اييل يوسف العاقوري

الكل يبحث عن النجاح  رجال  كان أو امرأة، صغريا أو كبريا 
، مثقفــا، متعلام أو جاهال. الكل يريد تحقيق أهدافه مهام 
كانــت مهمة أو وضيعة، ذات أولوية أو ثانوية، قريبة املدى 
أو بعيدة املدى، شخصية أو جامعية مادية او معنوية. الكل 
يجهد ويشــقى طوال عمره ليحصل عىل النجاح. ما رس هذا 

النجاح؟؟؟
أو عن أي نجاح نتكلم ؟ أليس النجاح هو نسبيا؟

 مام ال شــك فيه ان للنجاح ارسارا وطرق واســاليب، كل 
فرد يبحث عنها، كل حســب أهدافه  ووسائله املتاحة،  ويف 
أغلــب األحيان الغاية تربر الوســيلة عنده!  فيكون الطمع 
ســيده ومسريه فالشهوة تقوده إىل حيث ما  يريد هو ويف 
بعض االحيان اىل حيث ما تريد هي . هذه الشــهوة الزمنية 
تكون محفزا سلبيا للنجاح فعند زوالها يزول هذا النجاح. يف 
الوقت نفسه ترى كيف أن هذا النجاح املصطنع مبكان ما يولد 
شهرة مصطنعة تعمي العيون والعقول ويف مكان آخر تتكون 
سلطة يساء استعاملها تكون هشة كاذبة مدمرة للمجتمع.

إذا« النجاح مبتغى الجميع وحق للجميع ولكن األهم منه 
طريق الوصول إليه ، وهنا اسأل:

 كيف السبيل للنجاح بعيدا عن الطرق امللتوية؟ 
هل بالفعل للنجاح أرسار؟

هــل يؤدي الحظ دوره يف هذا املجال؟ أم أن النجاح يصنع 
باليد؟

هل للصدف مكان يف مسرية النجاح؟
ما هو دور الخربة والتجارب يف تحقيق النجاح؟

كيف للعائلة أن تؤدي دورها يف بناء الفرد الناجح؟
ما هو دور البيئة الحاضنة يف تكوين فرد ناجح؟

مــا هي الصفات التي يجــب أن يتحىل بها كل طامح اىل 
النجاح؟

أي نــوع من الكفايات تســاعد اإلنســان يف تحقيق 
النجاح؟

برأيي أن الوصول اىل النجاح الثابت ال يتم دفعة واحدة بل 
عىل مراحل تتخللها الكثري من الخيبات »والطلعات والنزالت«، 
ولكــن املهم هو انتهاز الفرص املتاحة ولو كانت صغرية يف 
وقت معني، فعىل كل طامح للنجاح أن يعمل بجدية ومثابرة 
ويجعل هذه الفرص الصغرية كبرية  يك يســتحق من بعدها 
النجاح الثمني. النجاح إذاً يبنى خطوة خطوة ومدماكا مدماكا 
فرتاكم الخربات والتجارب هو أول النجاحات يف هذا املشوار. 
بالنسبة للثقافة والعلم، فهام  ممران اساسيان للوصول 
اىل بر النجاح، ليس ألنهام هدفان بحد ذاتهام، بل ألن النجاح 
عربهــام يكون ثابتا وبالتايل يكــون هذا النوع من النجاح 

جامعيا  ومثمرا.
للعائلة واملجتمع أدوار عديدة يف صقل شــخصية الفرد،  
فالعائلة هي املؤسســة األم التي يبدأ اإلنسان مشواره معها 
لينطلق الحقا اىل العامل. يف حضن هذه العائلة يُصنع االبطال 
ويُصقل القادة ويُنحت العقل وتُشــحذ الهمم. يف املدرسة 
والجامعة ومن بعدهام سوق العمل تتبلور الشخصية لتصنع 

رجاال يتوقون اىل النجاح.
يف املقابل، ميكن أن تكون العائلة أو املدرسة أو الجامعة 
حجر عرثة امام اي شخص يف حال كانت العائلة مفككة 
واملدرســة بدائية والجامعة تجاريــة. من هنا ينبغي أن 
تكون سياســة الدولة حازمــة يف موضوع الرتبية من 
ناحيــة املناهج بتنوعها وانفتاحها عىل الثقافات والعلوم 

والتكنولوجيا. 
مام الشــك فيه أن للخربة واملامرســة والتخصص أدوارا 
مهمة عــىل درب النجاح، فاالختبارات املرتاكمة عرب الزمن 
كفيلــة بتوجيه البوصلة يف االتجاه الصحيح. وللتخصص 
والعمل الدؤوب واملثابرة يف مجال معني نتائج مذهلة كفيلة 

بتحقيق النجاح.
للطموح ايضا دور بنيوي يف هذا املجال فإذا وجدت املوهبة 

والرغبة والطموح والجدية يف العمل أنتجت نجاحا محتام.
لشخصية اإلنسان  دور كبري يف تصويب العمل يف االتجاه 
الصحيــح، فإذا اقرتنت كاريزما املرء مع  املرونة يف التعامل 
والخربة العملية والتصميم عىل النجاح  والرؤية املستقبلية، 

كان النجاح حليفه.
 يف النهاية، ليك تنجح عليك بخطوات عملية  بســيطة 

أوجز بعضها:
 -عليك أوال أن تكون شخصا مرنا. 

-عليك أن تبحث دامئا عىل تطوير مهاراتك إن كانت مهنية 
أو اجتامعية. 

-عليك االبتعاد عن انتقاد اآلخرين وتصويب طاقتك لداخلك.
-عليك أن تكون مسيطرا عىل افعالك وانفعاالتك.

- عليــك أن تثق بقدراتك مقارنة مع متطلبات العمل الذي 
تقوم به.

- عليك ان تعلم ان الفشل يف مرحلة معينة رضوري وهو 
املحفز األقوى. 

- عليك أال تكون تقليديا، فالنظر لألمور من عدة زوايا ومن 
خارج العلبة كفيالن  بجعلك يف املراتب األوىل. 
- عليك أن تكون شغوفا بالعمل الذي تقوم به.

- عليك أن تكون صادقا وامينا وشــفافا يف التعامل مع 
الناس.

- عليك ان تؤمن بدورك يف الحياة وتعمل عىل القيام بهذا 
الدور بكل طاقتك.

- عليك أن تتقبل أي خسارة متر بها، فالسقوط مبكان ما 
هو درس يف الحياة عجزت عن تدريسه  أهم الجامعات.

يف الختام، أقول لو اجتمعت فيك  كل صفات العباقرة وكل 
حكم الفالسفة وكل انجازات العلامء وكل قدرات السالطني 
وكل أموال األغنياء ستظل فقريا غبيا الهثا وراء النجاح الباطل 

إن مل متلك املحبة! 
دع املحبة تسرّيَك فتلقى النجاح املحتم!

مشنتف حّذر من شطب أموال املودعين
إستنكر رئيس حزب »الحركة اللبنانية« الدكتور نبيل مشنتف 
»ما حصل يف مجلس النواب عىل لسان نائب رئيس الحكومة 
ســعادة الشــامي عن شــطب أموال املودعني تطبيقا لخطة 
التعايف املايل وتأييد ذلك عىل لسان النائب مروان حامدة وغريه 

من النواب«.
وقال: »إن خطة التعايف املايل ال تكون عىل حســاب املودع 
بل عىل حســاب من رسق املال من املصارف واملرصف املركزي 
ورجال الســلطة الذين حكموا لبنــان منذ عدة عقود ورسقوا 
املال عىل املكشوف دون وازع من ضمري او محاسبة من  لجنة 
الرقابة عىل املصارف او مفوض الحكومة لدى املرصف املركزي 
او غــريه من لجان الرقابة واملحاســبة الحكومية او النيابية 
او حتــى الشــعبية. ورأى أن مجــرد التأخري يف وضع خطة 
التعايف واإلصالح لهضم أموال املودعني طوال ثالث ســنوات 

هو جرمية«. 
وحذر املســؤولني من »شــطب أموال املودعني«، معتربا أن 

»الشعب عىل اهبة الثورة الستعادة أمواله«. 

 تغيير التحالفات من أجل تأمين النصاب القانوني النتخاب الرئيس... ينتظر نضوج التســــــوية !!
هل تتحالف »القّوات« مع بّري إليصال فرنجية رغم إقصائها له في الدورة املاضية لصالح عون ؟!

فيصــــــل كرامي... بعد اســــــتعادة املقعــــــد النيابي... العيــــــن على الرئاســــــة الثالثة ؟!!

دوليل بشعالين

يبدو أّن األحزاب السياسية والكتل النيابية تسعى اىل تغيري 
تحالفاتهــا توّصالً اىل انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية 
خالل إحدى جلســات اإلنتخاب املقبلة. ومثّة قادة يعملون 
يف الخارج والداخل من أجل هذا التغيري، ولتسويق إسم هذا 
املرّشح أو ذاك. وإذ يبدي«الثنايئ الشيعي« متّسكهام باسم 
رئيس »تّيار املردة« النائب والوزير السابق سليامن فرنجية، 
من دون أن يُســقطان إسمه حتى اآلن يف صندوق اإلقرتاع 
ليك ال يحرقاه من جهة، كام لن يقوما بتبّنيه من جهة ثانية، 
إذا مل يتمكّنا من تأمني انتخابه رئيســاً.. يجري يف الجهة 
املقابلة التســويق إلسم قائد الجيش العامد جوزاف عون، 
الذي تؤيّده الواليات املتحدة األمريكية وفرنســا، وال متانع 
الســعودية من أجل إيصاله اىل قرص بعبدا. ولكن ما يعيق 
وصول مرّشــح هذا الفريق أو ذاك اىل املوقع الرئايس، هو 

عدم قدرة أي منهام، حتى الساعة عىل تأمني النصاب القانوين 
للدورة الثانية أو الدورات الالحقة من جلسة اإلنتخاب.

ولهذا، فإّن التحالفات ال بّد من أن تتغرّي، عىل ما أكّدت مصادر 
سياســية مطّلعة، للخروج من النفق املسدود كّل يوم خميس، 
فُيوافــق طرف مــن الفريق الثاين عىل عــدم تعطيل النصاب 
القانوين من أجل مترير انتخاب مرّشــح الفريق األول، من دون 
أن يتّم انتخاب هذا األخري بالرضورة، أو العكس بالعكس. وتقول 
املصادر بأّن التســوية األمريكية- اإليرانية مل تنضج بعد، ليك 
يُصار اىل تنازل فريق لفريق آخر.. ولهذا فإّن اإلنتظار ســيطول 
بعض اليشء من أجل نضوج التسوية املرتقبة، التي ال يبدو أّن 

طريقها سالكة وآمنة.
غري أّن الســاحة السياسية تشهد بعض الغمزات السياسية، 
مثل محاولة رئيس »القّوات اللبنانية« ســمري جعجع الغمز من 
قناة رئيس مجلــس النّواب نبيه بّري، لعدم تطيري النصاب يف 
الــدورة الثانية من الجلســات املقبلة، عىل ما أضافت املصادر، 
يف إيحاء منه اىل أنّه قد يكون جاهزاً يف الوقت نفســه لعدم 
»تطيريه« من قبل تكّتل »الجمهورية القويّة«، من أجل انتخاب 
مرّشــح الثنايئ، أي فرنجية. فاملعلومات تشري اىل وجود نوع 
من التقارب بني جعجع وفرنجية، قد يؤّدي اىل تســهيل إيصال 

فرنجيــة اىل قرص بعبدا، يف حال بقيــت طريق قائد الجيش 
»مقفلة« نوعاً ما، مــن خالل »تطيري النصاب القانوين«. هذا 
من دون الكشــف عاّم سيجنيه جعجع مقابل هذا التنازل. علامً 
بأنّه ســبق وأن قطع الطريق عىل فرنجية يف العام 2018، من 

خالل انتخابه العامد ميشال عون رئيساً. 
وتجد املصادر نفســها، أنّه بالنســبة اىل حزب الله  الذي 
يُطالب برئيس يحمي ظهر املقاومة، ويُشكّل ضامنة لها، فهو 
ال يُفّضــل انتخاب قائد الجيــش، الذي تؤيّد أمريكا إيصاله اىل 
قــرص بعبدا ملواجهة الحــزب، إاّل إذا حصل عىل »ضامنة« من 
قائد الجيش شــخصياً. علامً بــأّن الحزب يثق بالعامد جوزاف 
عون، وهو عىل تعاون مســتمّر معه، ال ســيام يف الحفاظ 
عىل أمن واســتقرار لبنان ضّد اإلعتداءات »اإلرسائيلية«، وضد 
التكفرييــني واإلرهابيني، وقد ســبق وأن دحرا معاً »القاعدة« 

و«جبهة النرصة« يف عرسال. 
وفيام يتعلّق برتشــيح رئيس »التّيــار الوطني الحّر« النائب 
جربان باســيل نفسه للرئاسة، وقيامه بزيارتني اىل قطر حتى 
اآلن، ومبحادثات خارجية من أجل جّس النبض من ترشــيحه، 
علامً بأّن ليس مرّشــحاً حتى الساعة، فرتى املصادر أّن باسيل 
يُحاول حالياً التسويق للربنامج اإلنتخايب الذي عرض عىل الكتل 
النيابية، ويف حال وجد إقباالً خارجياً عليه، فال يشء  مينع من 

إعالن ترّشحه بعد اشهر من اآلن. كام سيسعى أوالً بشطب 
العقوبات األمريكية من سّجله، رغم أّن التوافق الداخيل عىل 
انتخابه يبدو صعباً، يف ظّل املناكفات السياسية املستمرّة 
ليــس فقط مع الفريق اآلخر، إّنا أيضاً ضمن الفريق الذي 

يتحالف معه.
وإذ عّول البعض عىل لقاء الرئيســني األمرييك جو بايدن 
والفرنــي إميانويل ماكرون يف البيــت األبيض، لفتت 
املصادر عينها اىل أنّه نتج عنه التوافق بينهام من أجل دعم 
اإلزدهار يف الرشق األوســط، سيام وأّن ماكرون قام بجهد 
كبري يف إنجاز إتفاقية ترســيم الحدود البحرية بني لبنان 
العدو اإلرسائيــيل، كونه يريد الهدوء يف املنطقة من أجل 
تأمني النفط والغاز لبالده وللدول األوروبية. وتلعب فرنسا 
دور املصلح هنا، وليس املقّرر إلســم الرئيس املقبل، كونها 
تهتم أوالً مبصالحها، وثانياً ألنّها تُشّدد عىل رضورة الحفاظ 
عىل األمن واإلستقرار يف منطقة الرشق األوسط ليتمكّن 

الجميع من تسيري أموره. 
وفيــام يتعلّق بامللف الرئايس، أكّد الرجالن بعد لقائهام عىل 
»التصميــم عىل مواصلة الجهود املشــرتكة لحّض قادة لبنان 
عىل انتخاب رئيــس الجمهورية وامليض ُقدماً يف اإلصالحات 
الجذرية«، وهذا يعني، عىل ما شــّددت املصادر  عىل أنّه مل يتّم 
التوّصل بعد اىل أي تســوية دولية بني أمريكا وإيران توصل اىل 
انتخاب الرئيس بعد. ولهذا قّرر الرئيسان مواصلة الجهود لدفع 
القادة عىل التوافق، يف الوقت الذي تعلم فيه الواليات املتحدة أّن 

حلفاءها يف الداخل ينتظرون »الضوء األخرض« منها. 
من هنا، فإّن التوافق الداخيل من شأنه تسهيل انتخاب الرئيس، 
غري أّن الخالف الذي ال يزال قامئاً بني واشنطن وطهران من خالل 
إرصار االوىل عىل ضامن أاّل تتمكّن إيران من تطوير أو الحصول 
عىل الســالح النووي، ولهذا مل يتّم اإلتفاق النووي بينهام بعد، 
ال يــزال يعيق إمكانية اتخــاذ كّل كتلة نيابية موقفها النهايئ 
من إســم الرئيس الجديد للجمهورية. وهذا األمر يجعل البعض 
يُســّمي »لوال دا سيلفا«، أو »الثوابت«، و«التوافق« و«املواقف« 
أو يتمّسك بالورقة البيضاء يف جلسة انتخاب الرئيس، بدالً من 
تسمية مرّشح جّدي مُيكن أن يصل قرص بعبدا بالغالبية املطلقة 

من أصوات النّواب.

جهاد نافع

مــا يؤكده ويكرره النائــب فيصل كرامي عن التوافق والحوار 
مع الجميع، باســتثناء »القــوات اللبنانية«، منذ اعالن املجلس 
الدســتوري فوزه وعودته اىل املجلس النيايب، ليس مجرد كالم 
ســيايس مرحيل، انا هو خطة ومنهج رســمه كرامي ملسار 
سيايس، متىكء اىل مسار والده الراحل الرئيس عمر كرامي، الذي 
خرج يف زمن االنقســام من االصطفاف الذي شهدته الساحة 
اللبنانية بني 8 و 14 آذار، واتخذ خطا مســتقال، مع متســكه 
بســنيته  واللجوء اىل طائفته...هو التقى رئيس »التيار الوطني 
الحر« جربان باسيل اكرث من مرة يف سنوات مضت، وجلس اىل 
مائدته يف البرتون، وهو حليف حزب الله، ومؤيد لنهج مقاومة 

العدو االرسائييل، والعروبة عقيدته.
كرامي حليف اململكة العربية الســعودية ومؤيد ملواقفها يف 
لبنان، وهو حليف سوريا االسد، ورّسبت معلومات عن زيارات له 
لدمشق، لكنه نفاها يف حينها واعتربها شائعات للنيل منه يف 
املواسم االنتخابية، لكنه يف مجالسه يتذكر ان سوريا أسقطت 

والده يف دورتني نيابيتني.
وهو صديق حميم لرئيس »تيار املردة« الوزير والنائب الســابق 
ســليامن فرنجيه، وسيكون اول املقرتعني له حني يعلن ترشحه 
للرئاسة وال جدال يف ذلك، وألن النائب ميشال معوض مرشح تحٍد 
برأيه فورقتــه بيضاء، رغم اتصال معوض بكرامي وتهنئتة ، بل 
ورغم العالقة العائلية التاريخية الرابطة بني آل معوض وآل كرامي.
اعالن خســارة كرامي يف انتخابات ايار املايض شكل صدمة 
للجميع، بل اعتربت الخســارة حينها، انها مثرة حملة مركزة من 
جهات سياســية عليه منذ انطالق حراك 17 ترشين 2019، وقد 
استهدفته التظاهرات اكرث من اي شخصية نيابية وسياسية يف 

املدينة.
وتعتقد اوســاط طرابلسية، ان فيصل كرامي أسقط يف ايار 
املايض لتفريغ الســاحة الطرابلسية وتجويفها، غري ان امتالك 

كرامي لوثائق وارقام دعمت طعنه الذي قدمه واثقا من فوزه.

وتعرب االوســاط عن اعتقادها ان اســقاط كرامي، هو ابعد 
من اسقاط موقعه النيايب، بل هو اسقاط لطموحه نحو موقع 
الرئاسة الثالثة...غري ان قرار املجلس الدستوري االخري أحبط ما 

يعتقد انه رسم لكرامي..
الرئيس املكلف نجيب ميقايت كان اول املهنئني بفوز كرامي، مع 
متنيات له مبنصب اعىل غامزا من قناة الرئاسة الثالثة، لكن مثة 
خط رسي بني تهنئة ميقايت ومتنياته، وبني عالمات اســتفهام 
يرسمها كرامي حول دور محتمل لوزير الداخلية القايض بسام 
مولوي، أبن طرابلس، املقرب من ميقايت، يف خسارة أيار املايض، 
اقلها اذا حســنت النيات، غض نظر وزير الداخلية عن 51 صوتا 
فقدوا من صنــدوق محلة الحديد، واصــوات اخرى ضاعت او 

أضيعت، يف البداوي..
ال رمادية يف مواقف كرامي، فهو استقبل وفد حزب الله، كام 
استقبل احزابا وقوى 8 آذار مهنئني، لكنه مل يحتمل مرشحا عىل 
لوائحه االنتخابية، فهو نافر الوالء لحزب الله او لسوريا، ولقوى 
8  آذار، إال انه يدعو اىل اقرار اســرتاتيجية دفاعية تحدث عنها 
الســيد حسن نرصالله، ويرصح بانحيازه اىل املقاومة. ويدعو 
اىل االصالح ومحاربة الفساد وبناء دولة القانون واملؤسسات 
عىل منهاج عمه الرئيس الشــهيد رشيد كرامي، ووالده الرئيس 

الراحل عمر كرامي.
يف خطواته االوىل نحو قبة الربملان، مسعى لتأسيس جبهة 
وطنية وتكتل نيايب مســتقل يكون جاهزا النتخاب رئيس جديد 
يتامهى مع سياسة ونهج الجبهة املزمع انشاؤها والتكتل النيايب 

الذي من شأنه أن يرشحه للرئاسة الثالثة.
عــودة كرامي اىل املجلس النيــايب، اعادت طرابلس اىل دائرة 
الفعل عىل الساحة اللبنانية يف ظل انكفاء وجوه، وفوز نواب مل 
يستطيعوا االقالع حتى اليوم.. والفارق ان لكرامي حيثية شعبية 
وقاعدة طرابلسية ثابتة، وابوابا مفتوحة امام االنصار والشباب 
واهل مدينة، الذي مل يتوقف عن كرامي عن التجوال يف زواريبها 
وحاراتها رغم كل الظروف التي احاطته، خاصة منذ 17  ترشين 

وما سمي بـ »الثورة«.
اما بريوت مركز القرار، سبقت مدينته طرابلس، فشهدت حشدا 
من فاعليات الطائفة السنية البريوتية،  مع حضور الفت ملقربني 
من »تيار املستقبل«، ويف مقدمهم امني عام التيار احمد الحريري، 
يف حفل تكرميي لكرامي، اعتربته االوساط السياسية ترشيحا 
غري معلن له لرئاسة الحكومة، ولعل املزاج  »املستقبيل« مرتاحا 
اليه يف زمن انكفاء الرئيس سعد الحريري، كون كرامي بقي عىل 

وّد معه، رغم ما اعرتت العالقات من شوائب سابقا.
ويك ال ينحــرص التكريم الســني له يف بــريوت رغم أهمية 
دالالتــه، فقد دعي اىل حفل تكرميي لــه نظمه انصاره من آل 
زريقــة يف املنية عقب صالة ظهر الجمعة، احتفاء بعودته اىل 

مقعده النيايب.
امام كرامي يف 18 كانون االول الجاري اســتحقاق انتخايب 
الفتــاء طرابلس، وهو اســتحقاق معني به مبــارشة، وله بني 
املرشــحني اصدقاء مقربــون منه، ولن يكــون غائبا عن هذا 
االستحقاق، مستفيدا من تجربة والده يف خيارات هذا االستحقاق 
وايصال الخيار االمثل الفتاء طرابلس والشــامل، وهو زار مفتي 
الجمهورية مؤخرا للوقــوف عند رأيه كونه مرجعية الطائفة. 
ولعل هذا االستحقاق ســيكون االختبار االول لتموضع كرامي 

الديني والسيايس والشعبي عىل الساحة الطرابلسية.

بـــــالـــــتـــــرشـــــح ُمـــــــســـــــتـــــــمـــــــّر   : مــــــــعــــــــوض 
غــرد رئيس »حركة االســتقالل« النائب 
ميشال معوض عرب »تويرت«: »أشكر الكتل 
والنــواب الـ42 الذيــن صوتوا يل أو أيدوا 
للحمالت  ترشــيحي باألمس. وتوضيحــا 
املنظمة يف وجه ترشــيحي،  االعالميــة 

أؤكــد اســتمراري بالرتشــح طاملا أحظى 
بالدعــم من أكرثية وازنة من املعارضة من 
دون إقفال البــاب طبعاً عىل التوافق حول 
مرشح سيادي بامتياز وإصالحي من دون 

لبس«. أي 

ُمـــــوّحـــــد وإقـــــــرار ــف  ــ ــوق ــ : مل املــــحــــّرريــــن  ــة  ــابـ ــقـ  نـ
ــة عــلــى الـــرواتـــب ــّي ــب خــطــة تــرفــض الـــزيـــادة الــضــري

اعلنت نقابة محرري الصحافة اللبنانية يف 
بيــان، »رفضها  الزيادة الرضيبية عىل رواتب 
املوظفــني والعاملني يف املؤسســات، وهذه 
الزيادة تطاول العاملني يف القطاع الصحايف 
واالعالمــي الذين عانــوا ويعانون اصال من 
املشــكالت التي ترضب القطــاع، وهي ترى 
ان السياســة الرضيبية الجديدة تهدد باقفال 
العديد من املؤسســات التجارية واالعالمية 
وسواها، وشــل الحركة االقتصادية، وزيادة 
نســبة البطالة املسترشية اصال، كام هجرة 

من تبقى من كفاءات ويد عاملة«.
أضــاف البيان: »ألن النقابــة معنية بهذا 
املوضوع من منطلق مســؤوليتها الوطنية، 

وألن الزيــادة الرضيبيــة الجديدة تطال آالف 
الصحافيني واالعالميني أســوة بالعاملني يف 
جميع القطاعات، فانها تدعو إىل التصدي لهذا 
التوجه  بدعوة الهيئات االقتصادية  ونقابات 
املهــن الحرة واالتحاد العاميل العام إىل اتخاذ 
موقــف موحد واقرار خطة تحرك لرفض هذه 

الزيادة املجحفة ».
وختمــت الفتة اىل انها »بارشت اتصاالتها 
مــع املعنيني، وكانت قد بحثت األمر مع رئيس 
االتحاد العاميل العــام الذي زارها منذ ايام ، 
وصدر عــىل اثرها بيان مشــرتك يحذر من 
مغبة األرضار املرتتبة عن السياســات املالية 

والرضيبية التي تتخذها الدولة«.

حلو تسّلم األمانة العامة لـ »الكتلة الوطنّية« من عيسى
عقــدت »الكتلة الوطنية«، مؤمترا صحافيا 
يف مقرها الرئيي يف بريوت، حيث أعلن عن 
تسلم األمني العام املنتخب لـ »الكتلة الوطنّية« 
ميشــال حلو مهام األمانة العامة من األمني 

العام بيار عيىس. 
وشدد حلو يف كلمته عىل الحاجة إىل »بداية 
جديدة عنوانها تنظيم الصفوف وتوحيدها بناء 
عىل طرح سيايس واضح«، يف حني أكد عيىس 
وجوب »تجســيد طموح اللبنانيني للتغيري من 

خالل املزيد من التنظيم والعمل والعزم«.
وقــد إفتتح املؤمتر عيىس، وقال: »واجهتنا 
صعوبات ومعاناة كثرية وأهمها انفجار املرفأ 
الذي دمر املدينة وهذا البيت الذي نجتمع فيه، 
وترك آثارا كبرية بأجســادنا وبقلوبنا، لكن من 
دون أدىن شــك أننــا اليوم أقوى مام كنا عليه 

منذ أربع سنوات«. 
وتوجه عيىس بالشــكر إىل العميد السابق 

للكتلــة الوطنيــة كارلــوس إده عىل ثقته 
»والئتامنه عىل إرث ســيايس ال مثيل له يف 
لبنان هو إرث إميل ورميون وبيار إده«، محييا 
شــجاعته يف تحويل »الكتلــة الوطنية« إىل 

مؤسسة دميوقراطية بالكامل«. 
بدوره، قال حلو »خيارنا األسايس أن نشارك 
يف كل االنتخابات، النيابية والبلدية والطالبية 
والنقابية. وهذا العمل بدأ يعطي مثاره مع فوزنا 
برئاسة كليتني يف الجامعة اليسوعية، وكذلك 
يف النقابات، حيث عادت »الكتلة الوطنية« إىل 
نقابــة املحامني مع فوز جورج يزبك، وكل ذلك 

ليس إال البداية«. 
وختم »معركتنــا أخريا، هي معركة الوقت، 
البلد ينهار برسعــة لكن نضالنا طويل األمد، 
فاســرتجاع لبنان أكرب من شــعار، وأبعد من 
تظاهرة وأطول من حملة انتخابية. واسرتجاع 

لبنان معركة جيل، وهذا الجيل هو جيلنا«.

عقد مجلس نقابة 
بريوت  يف  املحامني 
جلســته األسبوعية 
برئاسة النقيب نارض 
وحضــور  كســبار 
األعضــاء. ومتنــى 
للمجلــس  كســبار 
النجــاح  الجديــد 
يف  واالســتمرار 
الذي  القوي  النشاط 

بدأ السنة املاضية. 
النقابة  وتلقــت 
تهنئــة من  كتــاب 

رئيــس جميعة متخرجــي كلية الحقوق يف 
الجامعة اليسوعية الوزير عباس الحلبي جاء 
فيه: »انَّ النقابة خالل واليتكم أعطَت نوذجاً 
طيباً للمامرسة الدميوقراطية بأرقى رشوط 
ـع معكم للتعاون  التنظيــم والفعالية، نتطلَـّ
املثمــر خدمًة للعدالة التي أكرث ما يحتاج اليها 
لبنان اليوم، متمنني لكم التوفيق والنجاح يف 
مهامهم القدميــة والجديدة مبا يخدم مهنة 
املحاماة واالرتقاء بالعمل النقايب إىل األفضل 

عىل كافة املستويات«.
بعدها، أنجز املجلس جدول األعامل املتعلّق 
بــاألوراق الواردة وقضايــا مفوضية القرص 
لجهة أذونات املالحقة واالعرتاضات واألمور 

املالية، وقضايا األتعاب. 

ثم أصدر املجلــس نتائج إختبارات الجدول 
العام، وهي عىل الشــكل اآليت: عدد املتبارين 
169، والذين نالوا عالمة خمســني وما فوق: 

107- أي بنسبة %63.
وتطّرق كســبار إىل الفلتان يف وســائل 
التواصل اإلجتامعي وتيك توك وغريها بحيث 
يقتيض إصدار تحذيــر أخري بوجوب احرتام 
املحامني لبعضهم بعضا وعدم نرش الدعايات 
وغريها. وتــم االتفاق عىل تنظيم خلوة بهذا 
الخصــوص، ألنه ال يجــوز أن يبقى الوضع 
عىل ما هو عليه خصوصاً لجهة القدح والذم 
والتشهري مام يعطي صورة سيئة عن املحامني 
وعن النقابة. وهذا أمر مل يعد مقبوالً بأي شكل 
من األشــكال. والنقيب لــن يتواىن عن اتخاذ 

اإلجراءات املسلكية الالزمة.   

كسبار : فلتان في وسائل التواصل االجتماعي و»تيك توك«

خالل االجتامع
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كلامت يف زمن الغربة

فهد الباشا

1- أّن  وكيف  يعتربُ  من  دروس  التجارب الذين،    رغم  
تكرارها، مــا  زالوا  عن  أبجّدية حروفها غافلني. قصارى  
اول  الــدروس،   قصــارى أول  الطريق اّن  من  ســلك  اىل  
مقاصده  طريقاً شّقها  له  سواه،  ضلَّ  وتاه، وغابت   عليه  

عناوين  املقاصد . 
مناســبة  الــكالم   ما  أصاب  »الحــزب  القومي«، ذي  
االجنحة  املتكّسة، من  زمن  بعيد، الســيام  منذ  ثالثني  

من  االعوام بالكامل  والتامم .
2- ليســت  وظيفــُة  الجمر  أن  يتحــّول يف  النهاية 
اىل  رمــاد. وظيفته  أن  ينقــل النار،  قبل  ان  ينتهي، اىل  
سواه. وقدر  األحرار،  باختصار، هو أن  يكونوا، بالتواصل  

واالستمرار، هذا  الجمَر  الذي  ال  ينتهي .
3- االنتصار  عىل  النزعة  الفرديّة،عىل  األنانية، ايّاً  كان  

اسمها، يقتيض  جهاداً  ال ينقطع  وال  ينتهي .
4- االتّكال  عىل  الله  يك  يُخلِّصنا  مام  نحن  فيه  من 
ويــٍل  ومــن  محٍن  هو  ويلُنا  األعظــم. هو  محنُة  عقٍل  
اســراح  اىل  خنوعه، اىل  كســله  يف  تلبية   الدعوة  اىل  
معرفة  الحق   سبيالّ  اىل القّوة،  فالتحّرر فالخالص . ان  

كنَت  مؤمناً« فاعقلْها  وتوكّْل ».

 هـــــــــــــــل أصبحـــــــــــــــت املـــــــــــــــواد الغذائّيـــــــــــــــة حكـــــــــــــــراً علـــــــــــــــى امليســـــــــــــــورين؟
ــــة ــــــ ــــة غائبـــــ ــــــ ــــــة... والرقابـــــ ـــــــ ــــــلع الغذائيّــ ـــــ ـــــعار الســــ ـــــــ ــــي ألســـ ــــــ ـــاع جنونـــــ ــــــ إرتفــــــ

فادي عيد

يالحظ أن تحّركات فلسطينية تركت تساؤالت لدى غالبية 
األوســاط السياسية، حول أهداف هذه الزيارات من قيادات 
مــن حركة »فتح«، أو من الســفري الفلســطيني يف لبنان 
أرشف دبــور، باتجاه مرجعيات سياســية وحزبية لبنانية، 
وتحديداً الزيــارات املتكّررة لكليمنصــو واللقاء مع رئيس 
الحزب »التقدمي اإلشــرايك« وليد جنبالط، يف ظل ظروف 
إقتصادية واجتامعية هي األخطر يف تاريخ لبنان وشــغور 
رئايس وتفكك الدولة ومؤسساتها، ما دفع ببعض املواكبني 
واملتابعني لهذا املســار السؤال عن جدوى الركيز الجنبالطي 
عىل املوضوع الفلسطيني، يف حني أن البلد بات يف وضعية 

قد تؤدي إىل انفجار إجتامعي شامل.
يف هذا اإلطار، تكشــف مصادر سياســية متابعة، ومن 
خــالل معلومات دقيقة، أن الوضع الفلســطيني يف لبنان 
ميــّر يف ظروف صعبة، وتحديداً عىل املســتوى اإلجتامعي 
بعد توقف »األونروا« عن تقديم املســاعدات املالية والعينية، 
وتقليــص التقدميات الصحيــة والربوية، ويف ظل هجرة 
الفتة من قبل بعض سكان املخّيامت إىل أوروبا وكندا وبعض 
دول املنطقة، ويف هذا الصدد، نقل بأن السفارة الفلسطينية 
يف بريوت، ومن خالل الدعم »اإلشــرايك« وبعض األحزاب 
والتنظيــامت األخرى، يســعون إىل إعــادة بحث موضوع 
الحقوق املدنية للفلســطينيني، والسامح لهم بالعمل أسوة 
بباقي الرعايا العرب ومن غالبية الجنســيات، عىل أن يطرح 
هذا املوضوع يف املجلس النيايب، وهو الذي ســبق وأن متّت 

إثارتــه يف أكرث من مجلس 
أو حكومة، كام كُلِّف الوزير 
السابق حســن منيمنة بأن 
هذا  عــن  مســؤوالً  يكون 
امللف من قبل رئاسة مجلس 
حكومة  خــالل  الــوزراء 
الحريري،  الرئيــس ســعد 
وبقي يف هذا املنصب، ولكن 
لدواعٍ سياســية وأكرث من 
اعتبــار ال زال هذا امللف غري 
تتحّدث  بحيث  للتنفيذ،  قابل 
املواطن  أن  بعض األوساط، 
إىل  بحاجة  أضحى  اللبناين 
وفرص  اإلجتامعية  حقوقه 

العمل يف بلــده، وباملحصلة مثة إفالس وانهيار إقتصادي، 
فكيف الســبيل ملساعدة الفلسطينيني ودعمهم، وإن تقلّصت 

الدولية واألممية. املنظامت  املساعدات من 
وتشــري املصادر، إىل أن هذه القضية أثريت مع ســفراء 
أوروبيــني، ومع ممثل األمــني العام لألمم املتحدة يف لبنان 
وســفراء عــرب، عىل أن يتولــوا هذا امللــف لناحية تأمني 
بالدهم املســاعدات للمخيامت، مــع ما يرتّب عىل ذلك من 
مخاوف وقلق مــن أي انفجار إجتامعي يف هذه املخيامت، 
وحيث الســالح املتفلّت والرصاع بني التنظيامت والفصائل 
الفلسطينية، ووجود منظامت أصولية وغريهم من القوى، 
األمــر الذي يشــكل خطراً داهامً عىل أمن واســتقرار البلد 

يف حــال مل تتم املعالجة الحاســمة للموضوع اإلجتامعي، 
وبالتايل، إبعاده عن أي تسييس من خالل عودة البعض إىل 
إثارة أوضاع الفلســطينيني، ومســائل سياسية تعنى بهذه 

القضية.
وأخــرياً، فإن موضــوع املخيامت يبقــى قنبلة موقوتة 
مرشــحة لإلنفجار مع تفاعــل اإلنهيــارات اإلجتامعية 
واإلقتصادية وغيــاب الخدمات عن هذه املخيامت، يف ظل 
عدم قدرة الدولة اللبنانية عىل القيام بأي خطوة للمساعدة، 
ربطــاً بهذا اإلنحدار اإلقتصــادي واإلجتامعي الذي يعانيه 
البلــد، ولكــن ينقل بــأن مثة اتصاالت تجــري يف الداخل 
والخــارج مع الجهات املعنيــة للتحرّك السيع قبل أن تفلت 

األمور من عقالها.

دموع األسمر

ال يخفــي بعض التجار يف محالت طرابلســية ان دوالره 
يتحرك صعودا، متخطيا سعر السوق السوداء درءا الية خسارة 
محتملــة. واذا طلبت  رشاء ســلعة غذائية، يتجرأ البعض وال 
يتوان عن تحديد ســعر رصف الدوالر بـ 48 ألف لرية لبنانية، 

عندما يكون سعر السوق السوداء عىل 40 ألف لرية.
هــذه االســعار تتصاعد تلقائيا كلام ارتفع ســعر الدوالر، 
ومن يتجول يف محالت »الســوبرماركات« املنترشة يف احياء 
طرابلس، يالحظ غياب التسعرية املفروضة عىل السلع الغذائية 
واالستهالكية، كون االسعار تتغري بني يوم وآخر، بل حتى يف 
اليوم الواحد تتغري أكرث من مرة. فيضيع املســتهلك امام هذه 
السلع، وال يدري حقيقًة سعرها، فيخضع لألمر الواقع، وراتبه 
ال يزال باللرية اللبنانية التي انهارت قيمتها الرشائية حتى باتت 
رزمــة كبرية من مئات الوف اللريات، التي ال تكاد تكفي لرشاء 

الحاجات االساسية امللحة للمواطن او للعائلة.
القلــق اصاب املواطنني مع بدء التســعرية الجديدة للدوالر 
الجمريك، الذي صار حديث املجالس اليومية، وكل التطمينات 

التي صدرت من وزير االقتصاد ومن مراجع مختصة، ال تكفي 
يف غياب الرقابة الحقيقية عىل االســعار واملتابعة اليومية، 

الن واقع الحال عكس ما يقال وما قيل يف هذا الخصوص.
يقول وزير االقتصاد امني سالم ان ٧0٪ من السلع الغذائية 
معفاة ولن تتأثر اسعارها برفع سعر رصف الدوالر الجمريك، 
والـ30٪ املتبقية تم دراســتها بشكل دقيق جدا. ويقول سالم 
انه طالب باعفاء سلع اضافية، لكنه يعتقد ان التجار استغلوا 
الضعف الرقايب لدى االدارات، وطالب بااللتزام الكامل بالدوالر 
الجمريك عىل املواد التي تأيت منذ مطلع الشــهر الحايل، وان 
الجميع تعهد ببيع السلع التي كانت لديهم قبل هذا التاريخ عىل 

السعر القديم، وهذا يرتب عليهم التزامات قانونية. 
ما يجري يف املحالت التجارية و«السوبرماركات« اليوم، 
هــو مبثابة تســابق بني هذه املحالت عىل رفع االســعار، 
حتى  ان رغيف الخبز مل يســلم، ويفاجئ املســتهلكون بأن 
هذه االســعار ارتفعت مجددا لسلع غذائية متعددة، كأسعار 
االلبان واالجبان واالرز واملعكرونة والزيت والقهوة والشاي 
واملعلبات وغريها من املواد الغذائية االساســية. فمن يراقب 
هذه املحالت؟ ومن يضمن ان هذه املحالت ســتلتزم ســعرا 
موحــدا طاملا ان التالعب بســعر رصف الــدوالر متواصل 

وال يســتقر عىل ســعر واحد وموحد؟ خاصة يف طرابلس 
ومناطق الشــامل البعيدة عن عيــون املراقبني ، نظرا لقلة 
عــدد افراد الهيئات الرقابية التي ال تســتطيع االحاطة بكل 
املحالت، واملســتهلكون يف طرابلس اكرث من يعاين نتيجة 

التجار.  فريسة شجع  وقوعهم 
واذا كانت كل السلع الغذائية واالستهالكية محصنة بسعر 
الدوالر املتحرك، فان رواتب املواطنني وحدها التي ال تزال باللرية 
اللبنانية، وهي ال تعادل قيمة سلعة اساسية لعائلة عىل مدار 

شهر كامل. 
الطرابلسيون  يعيشون مرارة التجاهل والحرمان والفقر والجوع 
والبطالة، وامليسورين منهم بابراج عاجية ال يدرون كيف لعائلة 
ان تؤّمن قوت يومهم. خاصة وان الفيحاء مدينة تعج باالثرياء 
وامليسورين، الذين لو شاؤوا ألنشأوا مؤسسات ورشكات كفيلة 
بوضع حد للبطالة، وتحد من موجات الفقر والجوع ، ومشاهد 
املتسولني يف الشوارع باتت تحمي لوحدها واقع هذه املدينة التي 
يلتهمها سعر رصف الدوالر، فكيف للدوالر الجمريك الذي انعكس 
فورا عىل اســعار السلع الغدائية لحظة بدء تطبيقه، مستغلني 
انعدام الرقابة وغياب املحاسبة يف ظل الفوىض املسترشية يف 

كل مكان.

ـــــــــــــــاعدة ـــــــــــــــى املس ـــــــــــــــادر عل ـــــــــــــــر ق ـــــــــــــــان غي ـــــــــــــــة... ولبن ـــــــــــــــة موقوت ـــــــــــــــطيني قنبل الوضـــــــــــــــع الفلس

 البـــــــــــــــرد يجتـــــــــــــــاح مـــــــــــــــدارس البقـــــــــــــــاع... وبعـــــــــــــــض املـــــــــــــــدارس ســـــــــــــــّرحت
ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاب التدفئـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــازوت وغيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــادة املـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدم توافـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبب عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا بسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ طالبهـ

حسني درويش

مل تكن مدرســة حدث بعلبك، التي أقفلت أبوابها 
االســبوع املايض بوجه اكرث من مئة طالب نتيجة 
عدم توافر  مادة املازوت افضل شأنا وحاالً من غريها 

من مدارس منطقة البقاع . 
اضطرت إدارة مدرسة حدث بعلبك ان تقفل أبوابها 
بعد أقل من أســابيع عىل انطالقة العام الدرايس، 
نتيجــة عدم قدرة  وزارة الربيــة  وإدارات املدارس 
عىل تأمني متطلبــات العام الدرايس واملازوت، وان 
بقــَي لدى هذه االدارات من مبالغ يف صناديقها من 
أموال،  فقد فقدت قيمتها الرشائية بتأمني مستلزمات 
العام الدرايس  نتيجة تحديد سقوف  السحوبات من 
املصارف لحاجات املــدارس التي فرضتها املصارف  
عىل إدارات املدارس الرســمية . هذا بالنســبة اىل 

املدارس الثانوية واملتوســطات الرسمية التي تغص بإعداد  كبري 
من الطالب، اما يف غريها من املدارس االبتدائية والقرى النائية، 
فدائرة  املشكلة أوسع وعىل اشدها من التعقيد، بسبب عدم توافر 
األمــوال يف صناديق هذه املدارس، وعجزها عن رشاء حتى لير 

واحد من املازوت عىل أبواب فصل الشتاء. 
يعاين طالب  املدارس الرســمية يف معظم مناطق البقاع من 
شدة الربد القارس، بعدما رسمت  ثلوج االسبوع االخري من ترشين  
لوحة بيضاء عىل  رؤوس جبال السلســلتني الرشقية والغربية ، 
وحّولت املنطقة اىل اشبه مبنطقة معزولة باردة  تعيش  ضمن 

براد كبري، لن تنفك عزلتها اال مع اطاللة الربيع 2023.
معظــم إدارات مدارس محافظتي البقاع االبتدائية يف القرى 
النائية والجبلية يف دوامي قبل وبعد الظهر تعيش حالة مزرية، 
البعض منها اتخذ قرارا باالقفال  القسي كيال يتحمل مســؤلية 
مرض الطالب مع انتشار مرض n1 h1 ، ومعظمهم من األطفال، 
بسبب عدم توافر التدفئة يف املدارس، ومتنع معظم االهايل عن 
إرسال أوالدهم اىل املدارس، يف ظل غياب مازوت التدفئة واالنارة  

داخل الصفوف يف دوام بعد الظهر. 
أمل يكــن من األفضل  متديد عطلــة الكورونا، بان يعمد وزير 
الربية اىل  اتخاذ  قرار بالتعليم  »اونالين« ،  من أجل انقاذ العام 
الــدرايس املتعرث لحامية  االجيال، بدل التعطيل القسي املربوط 
بعــدم توافر مادة املازوت او  بتقلبات الطقس وطبيعة منطقة 

البقاع القاسية. 
ولكيال يضيع  العام الدرايس عىل الطالب، املطلوب اتخاذ قرارات 
جريئــة  تقيض بتأمني مــادة املازوت من خالل  وضع املصارف 

واملجتمع الدويل امام مسؤولياته. 
كل الساسة واملسؤلون يف لبنان يغطون يف ثبات عميق بعدما 
اوصلوا البالد والعباد اىل حالة من القهر بعدما  وضعوا االهايل 
وإدارات املــدارس واطفالنا  امام مســؤوليات وخيارات صعبة 

كالهام مّر.
وهــام اما ان تتخذ إدارات هذه املدارس  قرارات جريئة بالعمل 
عىل إقفال أبواب املدارس وتسيح الطالب، أو تحمل  هذه املدارس 
مسؤليات مرض طالبهم، عّل احد من املسؤولني  يقرأ يك  يتابع 

او يرّف له جفن عام يتعرض له ابناء أجيال األمة.

مصري مدرســة حدث بعلبك ليــس افضل من 
غريه من املدارس الثانوية واملتوســطة واالبتدائية 
او املدارس الرســمية املتعاقدة مــع األمم املتحدة 
)اليونيسيف( واالساتذة املستعان بهم او يف املعاهد 
الرسمية  ومدارس التعليم املهني الرسمي الذين مل 
يتقاضوا رواتبهم حتى اليوم ما يجعلك تتوقف امام 
املذكرات اإلداريــة التي  تطلب منهم التقيد بالدوام 
والحضور  االلزامي وهم ليسوا بأفضل من األساتذة   
املستعان بهم عندما ترفض االدارات ووزارة الربية  
اجتزاء ساعة من الدوام الرسمي لعدم توافر االنارة 
يف دوام ما بعد الظهر أو مادة املازوت لتدفئة الطالب.

بان دبــروا حالكن مازوت ما يف، وتقلوا ثيابكم 
باللباس الشتوي  والبسوا املعاطف.

إىل أي حضيض اوصلتنا هذه الطبقة الفاســدة 
عندما ربطت  مستقبل فلذات االكباد بسياسة ؟

وهذا ما يدفعنا اىل التوقف امام مقولة من  فتح 
مدرسة اقفل ســجنا، فكيف بنا اذا اقفلنا معظم أبواب املدارس 
الرســمية بعد ثالثة  أســابيع من اإلقالع واحكمنا إقفال أبواب 

السجون.
املدرس املتقاعد عيل صقر قال: أقفلت أبواب مدرســة الحدث 
الرســمية بســبب عدم توافر مادة املازوت وتم تسيح اكرث من 
مئة طالب اىل منازلهم بسبب موجة الربد التي اجتاحت املنطقة 
، فمدرسة الحدث تقع عىل أطراف جرود السلسلة الغربية لجهة 
الرشق عند أطراف عيون السيامن اضطرت االدارة اىل اقفال أبواب 

املدرسة بعدما  المست الثلوج  أطراف البلدة.
مختار بلدة الخرض عبدالله  عودة شكا عدم توافر مادة املازوت 
وغياب االنارة  يف مدرســة بلدة الخرض الرسمية ما يؤثر سلبا 
يف العملية التعليمية وصحة الطالب يف فرة دوام ما بعد الظهر 
وتقاعس الدول املانحة عن تأمني مادة املازوت للطالب اللبنانيني 

والسوريني يف فرة ما بعد الظهر.
وناشــد عودة أصحاب األيادي البيضاء املساعدة من أجل إنهاء 

العام الدرايس بأقل الخسائر.

لليونيسف اإلقليمّية  املــديــرة  استقبل   األبــيــض 
الكوليرا لتفّشي  املسّببات  عالج  على  وتشديد 

استقبل وزير الصحة يف حكومة ترصيف 
االعــامل فراس االبيــض، يف مبنى الوزارة، 
املديرة االقليمية لليونيسف يف الرشق االوسط 
وشــامل افريقيا أديــل ُخرض، عىل رأس وفد 
من اليونيســف. وتناول البحث تطورات وباء 
الكولريا يف لبنان، ونوهت خرض باالستجابة 
السيعة التي قامت بها وزارة الصحة الحتواء 
التفيش وتأمني اللقاح ونرشه يف غضون فرة 
زمنية قياسية، كام وضعت االبيض يف أجواء 
الزيــارات امليدانية التي قامت بها اىل املناطق 
حيث االنتشار االوسع للكولريا، ومنها ببنني.

من جهتــه، أثنى االبيض عــىل »الجهود 
التي تقوم بهــا املنظامت الدولية ومن بينها 
اليونيسف لتأمني لقاح الكولريا«، مشددا عىل 
»ان التلقيح ضــد الكولريا رضوري للحد من 

انتشــار الوباء، حيث تشمل الخطة الوطنية 
تلقيح جميع املقيمني عىل االرايض اللبنانية 
من دون أي استثناء، ولكن اىل جانب ذلك علينا 
عالج املسببات الرئيسية للتفيش، وتأمني مياه 
نظيفة غري ملوثة ومعالجة الرصف الصحي«.
ولفــت إىل أن »االســتجابة التي نعتمدها 
ملواجهة الكولريا يف هــذه املرحلة تتضمن، 
اىل جانب التلقيح، تكثيــف الرصد الوبايئ 
وتأمني مستوى عاٍل من الجهوزية للتدخل يف 

الحاالت الطارئة من تفيش الكولريا«.
كام متــت مناقشــة مشــاريع التعاون 
للتحصني  الوطني  الربنامج  املشركة، ومنها 
وكيفية زيادة نسب االطفال امللقحني، وبرامج 
التغذية املبكرة خالل فرة الحمل ويف مرحلة 

الطفولة املبكرة.

ــب األطــــــــبــــــــاء: مـــخـــّصـــصـــات ــ ــي ــ ــق ــ  ن
ــاء املــتــقــاعــديــن الــــى الــضــعــف ــ ــب ــ األط

عقد مجلس نقابة أطباء لبنان يف بريوت إجتامعه الدوري 
برئاســة نقيب االطباء الربوفســور يوسف بخاش وحضور 
االعضــاء يف »بيت الطبيب«، »شــعوًرا منها بالوضع املزري 
الذي يعانيه  االطباء املتقاعدون، هؤالء الذين قدموا اىل الوطن 
وصحــة املواطن، وقاوموا الظروف الصعبة التي مر ومير بها 
لبنــان«، وبحث يف »التوصية التي رفعتها لجنة ادارة صندوق 
التقاعــد، واملتعلقة بتقديم مســاعدة اجتامعية اىل األطباء 
املتقاعدين وعائالتهم. وتقيض التوصية بأن تكون املســاعدة 
بقيمــة مليونني و400 ألف لرية لبنانيــة ليصبح املجموع 4 

ماليني و800  ألف لرية«.
وأقر املجلس »التوصية مبســاعدة اجتامعية ملدة 3 أشــهر 
يصــار خاللها اىل البحث يف إمكان االســتمرار يف تقدميها، 

استنادا اىل الوضع املايل للنقابة«.

 »تــجــّمــع أهــالــي شــهــداء وجــرحــى انــفــجــار املــرفــأ«:
استثناء بدون  الجميع  بإستدعاء  مطلبنا  عند  زلنا  ما 

أعلــن« تجمع أهــايل شــهداء وجرحى 
ومتــرضري إنفجار مرفأ بــريوت«، يف بيان 
له، انه »منذ التحرك األول للجنة أهايل شهداء 
تفجري املرفأ التي كان لنا رشف تأسيســها يف 
ذكرى أربعني الشهداء، ومن خالل بياننا األول، 
كنا نطالب بإســتدعاء الجميع بدون إستثناء 
رؤساء جمهوريات وحكومات ووزراء وقادة 
اجهــزة أمنيــة و قضائية منــذ تاريخ إنزال 
النيــرات لتاريخ إنفجارها، وحذرنا من متييع 
امللف وتسييسه. وها قد وصلنا ملا حذرنا منه، 
ونحن ما زلنا عند مطلبنا بإســتدعاء الجميع 
بدون إستثناء، إال أن إستنسابية القايض طارق 
الببطار وعدم إلتزامه بوحدة املعايري أفســح 
املجــال أمام طلبات الــرد والنقل واملخاصمة 
التي أدت ملا أدت اليه، وبالتايل تجميد التحقيق 

منذ حواىل السنة، وهو امر مل يعد معقوال وال 
مقبوال«.

واكد التجمــع »ان الحملة التي قررنا البدء 
بها عىل املســؤولني االساسيني بإنفجار املرفأ 
هي لتصويب املسار وتصحيح البوصلة، وعىل 
رأســهم قايض األمور املستعجلة جاد معلوف 
ومعه عدد من القضاة وقائد الجيش الســابق 
جــان قهوجي ومعه عدد من قــادة األجهزة 
األمنيــة الذين علموا بالنيــرات وخطورتها 
وكانوا يستطيعون فعل الكثري و مل يفعلوا، فيام 
القايض بيطار غض النظر عنهم استنســابية 

منه او تآمرا تنفيذا ألوامر مشغليه«.
واشــار التجمع اىل ان »للبيان تتمة بوقفة 
يوم األحد التذكارية بـ 4-12-2022 أمام بوابة 

الشهداء رقم )3( ملرفأ بريوت«.

افتتحت معرض »سيزوبيل« امليالدي
املؤسسات هــذه  ديــمــومــة  ميقاتي:   مــي 
وطننا إليه  يحتاج  اجتماعياً  أمــانــاً  توّفر 

خالل املعرض

إفتتحت عقيلة رئيــس الحكومة مي نجيب ميقايت املعرض 
امليالدي الســنوي، الذي تنظمه »مؤسسة الخدمة االجتامعية 
لسالمة الطفولة يف لبنان«)سيزوبيل(، يف فندق لو رويال يف 
ضبيه، ويعود ريعه لالشــخاص الذين ترعاهم »سيزوبيل« يف 

مختلف املناطق اللبنانية. 
وقالت ميقايت يف كلمة للمناسبة: »هكذا تكونون كل عام عىل 
املوعد امليالدي، حاملني رسالة محبة الطفال قست عليهم ظروف 
الحياة، محاولني قدر املســتطاع تخفيف اوجاعهم ومساعدتهم 
عىل االنطالق عىل دروب الحياة باميان راسخ وارادة صلبة. وهذا 
هو املعنى الحقيقي لرسالتكم يف »مؤسسة الخدمة االجتامعية 
لســالمة الطفولة يف لبنان«سيزوبيل« وهذا هو جوهر االديان 
الساموية التي تدعو اىل املحبة والعطاء وخدمة املحتاج واملعوز«.

وتابعت »تحية من القلب اىل رئيســة الجمعية فاديا صايف 
وجميع االعضاء املواظبني عىل الخدمة العامة، متسلحني بارادة 
صعبــة تواجه الصعوبات وتعمل عــىل تذليلها، بدعم من أهل 
الخري، وهم كرث والحمد لله. صحيح أن الظروف االستثنائية التي 
يعيشــها وطننا، والواقع الصعب الذي متر به مؤسسات الدولة، 
اثرت عىل الكثري من القطاعات واملجاالت، لكن االولوية يجب ان 
تعطى للمؤسسات التي تعنى بالفئات االكرث حاجة يف املجتمع، 
وخصوصا مؤسسات القطاع الخاص التي ترفع عن الدولة أعباء 
ال يســتهان بها«، مضيفة »من هذا املنطلــق، فان املعنيني يف 
الســلطة يولون هذا الجانب االهمية القصوى، الن دميومة هذه 
املؤسسات، توفر امانا اجتامعيا يحتاج اليه وطننا، وتخفف عبئا 

عن مؤسسات الدولة املثقلة أصال باالعباء وااللتزامات«. 
وختمــت »كلنا ثقة بــأن املرحلة الصعبة التي مير بها وطننا 
ستنجيل عام قريب وسننتهي من كل املحن والظروف العصيبة 

التي مير بها شعبنا«.

ــد فـــي »اكـــــزود« ــم لــفــيــفــا عــي مــعــرض رســ
يستضيف Exode ، بالتعاون مع جمعية Lb-AWI، املعرض 
 »Quite Dust الفــردي للفنانة ڤيڤا عيد بعنوان: »غبار هادئ

الذي يتضمن 40 لوحة اكريليك وميكســد ميديا.
يتنــاول املعرض موضــوع الفراق، وما يرتــب عليه من 
انفصــال وبعــد او انتظار ولقاء، يف مــكان وزمان أخرين. 
األعــامل املعروضة تخاطب كل منا بأســلوب فريد، تدعونا 
لنتأمــل بكل ما مرينا ومنر بــه، والذي يرك فينا غباره، أثره 
وبصمته. »غبار هادئ« أســمت الفنانة عيد معرضها، أرادته 
تجسيدا لتســاؤالتها مضيفة يف بيانها: »الغبار يف أعاميل 
هذه، إشــارة اىل التخــيل اإلرادي أو القسي. أحيانا تفرض 
علينا الحياة التخيل عن أمر أو يشء ظنا انه لنا، وقد نغضب. 
ويف لحظة سمو وارتقاء، نتخىل إراديا عن كل مادي وأريض 
رسقنا يوما مــن ذاتنا. نركه للغبار الهادئ. هذا الغبار الذي 
يقتحــم األماكن رمبــا ليحمينا من ماض أو ذكريات، أو رمبا 

هو هنا ليســلخنا عن ماض أردناه املستقبل«.
افتتــح املعرض بتاريخ 14 ترشين الثاين2022 واســتمر 
لغاية 2 كانون األول 2022 يف »غالريي اكزود األرشفية نزلة 

وزارة الخارجية.

 إحباط محاولة ادخال 2 كيلو من الكوكايين
البرازيل من  القادمين  املسافرين  احد  مع 

متكنت جامرك مطار رفيق الحريري الدويل يف بريوت مساء 
امس، من إحبــاط  محاولة ادخال كمية من الكوكايني قدرت 
بأكــرث من 2 كيلو مع احد املســافرين اللبنانني القادمني من 

الربازيل اىل لبنان.
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ريان الينطاين

املثــل يجلب املثل. لطاملا يُســمع بهذا الكالم الذي  
يؤكد انه ميكن للتفكري اإليجايب أن يحدث فرًقا هائالً 
ليــس فقط يف كيفية رؤيتــك لحياتك،  ولكن أيًضا 
يف الطريقة التي تترصف بها واألشــياء التي تحدث 
لك. ويؤكد هــذا املعتقد أنك إذا كنت تفكر وتترصف 
وتتوقع  بشــكل إيجايب،  فستحدث أشياء إيجابية 
يف حياتك. عىل ســبيل املثال، إذا كان بإمكانك تعلم 
الشــعور باإليجابية والثقة يف نفسك،  فقد مينحك 
ذلك الشــجاعة لالشــراك يف تلك الدورة التدريبية 
الصعبة التــي كنت تفكر فيها،  والتي قد تؤدي إىل 
وظيفة جديدة بفرص أفضل. رمبا تكون قد صنعت 
أيًضا أفضل صديق جديد يف الدورة التدريبية. أو رمبا 
تكون شجاعتك قد ألهمت صديًقا قدميًا إلجراء تغيري 

إيجايب يف حياته. 
تعاين املجتمعات، من تضاد املعتقدات وتشابهها، 
فيتامهي الكثريون مــع الربية التي تلقوها والتي 
تستســلم تلقائيا للقدر الذي تعتــره واقعا، آتيا ال 
يتغــري. وبغض النظر عــن اآلراء املتضاربة يف هذا 
املوضــوع، فإن الثابت أن اإلنســان قد أعطي غقال، 
وهــو قوة خارقــة االبداع. وهو قــادر عىل الفهم 
واالستنباط واالبتكار،  واألهم قادر عىل الحلم الذي 
يستخدمه وسيلة أو  قارب نجاة يستقله وهو يطفو 

عىل كل هموم الواقع.
وهذا ما يؤكــد أن الحلم واألمل، الذي بدوره هو 
فعل تفاؤيل إيجايب، يحرر الروح والتفكري من هم 
قيــود الواقع، فيصبح العقل تلقائيا يف حالة أهدأ، 
ومتــى ما اجتمع األمل مع الثقة واالرصار والعمل،  
ينتقل الشخص يف حياته من حال  تقلقه إىل حال 

أمثل.

{ التفكري اإليجايب {
 آثار التفكري والعمل اإليجايب ال حرص لها! ميكن 
أن يكــون لديك تأثري يشــبه التموج ميكن أن يغري 
مســار حياة عدد ال يحىص من الناس لألفضل. يف 
فصل االسرخاء لألطفال،  يتم استخدام التوكيدات 
لتعليــم األطفال اإليجابية وتعلم كيفية حب وقبول 
أنفســهم. التوكيدات هي كلامت أو عبارات إيجابية 
تكررها لنفســك لتحســن ثقتك بنفسك أو لتجعلك 
تشــعر بتحســن تجاه يشء ما. عىل سبيل املثال: 
أنا هــادئ وواثق أو أنا بخــري أو جميل من الداخل 
والخارج. من خالل قول أشياء إيجابية عن أنفسهم 

بصوت عاٍل،  ســيتعلم األطفال تصديق األشياء التي 
يقولونها،  وســيكونون قادريــن عىل تحمل هذه 
الصفة. والالفت يف هــذا األمر هو العدوى الريعة 
التي تعكســها االيجابية والســلبية عىل الســواء 
عىل مجموع املتواجدين حول الشــخص فيؤثر بهم 

ويؤثرون فيه.

{ ما أثبتته الدراسات والعلم {
أثبت علم النفس واألبحاث والتجارب املمتدة عىل 
مدى ســنن طويلة، بأن العقل الباطن لالنســان 
يحفظ الكالم الذي يطلقه الشخص ويخزنه بطريقة 
تســيطر عىل انفعاالت الشخص وسلوكه وانجازه 

وشعوره حتى.
فالتكرار الســلبي الدائم مثال كأن يكرر الشخص 
دومــا« ال أطيق، أكاد أنفجر، لن يحدث ما أريد، أعلم 
حظي يسء, مهام فعلت أعلم النتيجة..« يجعله يف 
حالة من االحباط املســتدام، والردد،  وعدم الثقة، 
فيشعر كلام أراد االقدام عىل أنر بأن الفشل بانتظاره 
ما يقلل من اندفاعه، ويحجم توقعاته نحو السلبية 

املطلقة.
يف حــن ان التكرار االيجايب واالحســاس بهذا 
التكرار عميقا ويقينا بأن الشــخص قادر، والنجاح 
وااليجابيات عىل مســافة عمل أو كلمة ... فتتسهل 
األشــياء تلقائيا نتيجــة الحافز الذي يتكون عميقا 
يف نفسه، كأمنا يكون عىل يقن بانبالج الفجر بعد 
مســافة الليل.هذا ويرشح علامء الطاقة ويذهبون 
بعيدا كذلك، عن اهمية التوكيدات يف تفعيل مسارات 
الطاقة واســتجابات الكون،كام تتوقع يأتيك، وهذا 
يتقاطع مع املعتقدات الدينية التي تقول » كل متوقع 

آت فتوقعوا الخري«...

{ غلبوا اإليجابية

وعلموهم التوكيدات املحفزة {
» أنا جميلة« »أنا واثق، ممتىلء بالحياة، قادر فال 
يشء مينعني من تحقيق ما أريد،«، » أنا ملهم، مبدع، 
جميل باســتثناءات شخصيتي« » أنا أستحق الخري 
والحق،  أنا أســتحق التقدير والسعادة، بل أنا سعيد 

ومتلئ بالرضا«...
مئات التوكيدات التــي تخدم  تجاربهم املختلفة، 
ميكن تعليمها لالبناء، ليكونوا االيجابين القادرين 
وليكــروا قيد ال«نحس« الــذي قيدت به االجيال 
السابقة نفسها متهمة الحظ، فيام كانت تستدعي 

الفشل دوما يف توقعاتها«.

عّودوا عقولكــــــم وعقول أبنائكم علــــــى توقع األجمل
غنوة الصايغ

يف ظل حالة الطوارئ التي تعيشــها املدارس 
الرسمية اللبنانية ومعاناة األساتذة جراء تدين 
قيمة رواتبهــم، وعجز الدولة عن تأمن اللوازم 
األساسية للمدارس، والتعرث يف دفع مستحقات 
املعلمن، هل يكون الحل يف دمج بعض املدارس 

الرسمية؟ 
ال يخفى عىل أحد الطريقة اللبنانية  يف تأمن 
الخدمات للمواطنن القامئة عىل املحســوبيات 
والزبائنية والطائفية واملصالح. من هنا يضغط 
بعض السياسين والنواب لفتح مدارس رسمية 
يف مناطقهم كنوع من  الخدمات التي يقومون 
بتأمينهــا للناس، لكن التكاليف التي تتبع عملية 
إنشــاء املدارس تدفع مــن خزينة الدولة ، فيتم 
اســتئجار املباين وتجهيزهــا باملعدات واللوازم 
املطلوبة ودفــع تكاليف تأمن التيار الكهربايئ 
والصيانة والتدفئة وغريها من اللوازم، باإلضافة 

اىل االستعانة مبعلمن وهيئات إدارية. 
مــن  الطبيعي والبديهي أن تتكلف الدولة عىل 
املــدارس وعىل تأمن التعليم للطالب أينام كانوا 
عــىل األرايض اللبنانية، وهــذا أقل الواجب، اذا 
كانت املنطقة فعال بحاجة اىل مدرســة. لكن 
هل من يســأل أو يقيم دراسة حول عدد السكان 
يف بعض املناطق وعدد الطالب الذين سيلتحقون 
بهذه املدرســة، أو أن املحســوبيات تفوق كافة 

االعتبارات؟ 
يف هذا اإلطار، يؤكد املفتش الربوي الدكتور 
أحمد الصمد أن املدرســة تلعــب دوراً هاماً يف 
عمليــة الدمج االجتامعي ويف عملية التخفيف 
من الحواجز الطبقية والطائفية واملناطقية بن 
املواطنن، وتســهم يف التشجيع عىل التواصل 
واإلقــرار مببــدأ االختالف يف وجهــات النظر 

والرأي، وبالتايل عىل تقبل اآلخر.
ويــرى أن اي دعــوة إىل إقامة ثانوية يف كل 
بلــدة أو قرية هي دعوة إىل االنعزال واالنغالق، 
وإىل تنمية مشــاعر التعصب والَنزعة الفردية 
واملناطقيــة والطائفيــة. و يضيف إن الثانوية 
الرسمية يجب أن تكون ملتقى متنوعاً لعدد كبري 
من الشباب حيث تشكل أي مجموعة متجانسة 
أقلية بالنســبة للمجموع العــام لعدد تالميذ 
الثانوية، وحيــث يضطر كل تلميذ إىل التواصل 
مع زمــالء من مناطق مختلفة، يحملون عقائد 

وآراء جديدة بالنسبة إليه فيؤدي هذا التفاعل إىل 
التخفيف من توجهاته املناطقية االنعزالية وإىل 
االنفتــاح عىل اآلخر واإلقرار بالتنوع، األمر الذي 

يعزز السلم األهيل.
ويشري اىل أن االندماج االجتامعي والتواصل 
الوطني يف املرحلة الثانوية يفوقان باألهمية ما 
يحصل بهذا الصدد يف املرحلة الجامعية، علام أن 
نســبة عالية من التالميذ ال يتسنى لها متابعة 
تعلمهــا الجامعي فتكتفي باآلراء واملواقف التي 

تكونت لديها حتى مرحلة التعليم الثانوي.
وباإلضافة إىل ما متت اإلشارة إليه أعاله فإن 
توســيع خريطة التعليم الثانــوي مكلف مادياً 
ويؤدي إىل إنفــاق كبري ميكن توفري جزء كبري 
منه إذا ما وضعت خريطة مدروســة يكون يف 
رأس أولوياتها إنشــاء ثانويات رســمية كاملة 
التجهيز ال يقل عــدد تالميذها عن بضع مئات. 
)تجدر اإلشــارة هنا إىل بعض األصول املعتمدة 
يف بعض الدول املتطورة، فمتوسط عدد التالميذ 
إلنشاء املدرسة املتوسطة  )4 سنوات دراسية( 
)Collège( هو حوايل 500 تلميذ، وإن متوسط 
عددهم يف املدرسة الثانوية  )3 سنوات دراسية( 
)Lycèe(  هــو حــواىل ١00 تلميذ، وإن اختيار 
املدرسة املتوسطة أو الثانوية أمر تحدده اإلدارة 
الربوية بالنســبة إىل كل تلميذ ألن للخريطة 
املدرسية صلة بنوعية التعليم والسلم األهيل(. 
ويف هــذا املجال نقــرح ان تقوم وزارة الربية 

والتعليم العايل بالعمل عىل ما يأيت:
وضع خريطة مدرســية للمدارس املتوسطة 

والثانوية يف  لبنان تهدف إىل:
• تحسن نوعية التعليم.

• تعزيز السلم األهيل.
• تحقيق وفر مادي عىل خزينة الدولة.

ويتحقق ذلك من خالل:
• اشــراط عدد معن مــن التالميذ لفتح أو 
لالســتمرار يف فتــح املرحلة املتوســطة يف 
مدرســة ما )أكرث من ٧5 طالبا يف هذه املرحلة 

عىل األقل(.
• اشــراط عدد معن مــن التالميذ لفتح أو 
الســتمرار يف فتح ثانويــة ما )بضع مئات من 

التالميذ(.
• تأمــن األبنيــة املدرســــية املناســبة 
للمتوســطات والثانويــات املحــددة يف هذه 
الخريطة، وتجهيزها باملعدات والوسائل املطلوبة 

لعملية التعليم.
هناك مدارس رســمية موجــودة يف قرى 
لبنانية نائية وصغرية نسبيا، حيث أنه ال جدوى 
من وجودها بســبب العدد القليل للتالميذ. هل 
يعقل أن تدفــع تكاليف باهظة من قبل الدولة 
مــن أجل 20 تلميذا فقــط؟ هذا ما يحصل عىل 
أرض الواقع. فعىل سبيل املثال، هناك مدرستان 
رســميتان يف قريتن صغريتن يف جبل لبنان، 
ال يفوق عدد التالميذ يف كل منهام الخمســن 
تلميــذا، وهذا هو الســياق القائم يف عرشات 
املناطق. فلامذا ال يتم دمج املدارس القريبة من 
بعضهــا واملتواجدة يف مناطق نائية؟ وبالتايل 
يتم توفري تكاليف االيجار واللوازم املدرســية، 
وتكاليــف الصيانة والكهرباء وغريها. ومن ثم 
يســتعان باملعلمن واالدارين يف مدارس أخرى 
بحاجة اليهم.  أم أن املحاصصة واملحســوبيات 

ستبقى سيدة املشهد؟

تخّبــــــط املــــــدارس الرســــــمّية... هــــــل يكــــــون الحــــــّل عبــــــر دمجهــــــا؟

يعتر التخلص من الوزن الزائد من أكرث 
األمور التي تشغل بال الكثري من األشخاص 
والتي تحتــاج اىل اإلرادة والدافع والصر 
وتحمــل الوقت الطويــل، بحيث يبذلون 
جهــداً كبرياً بهدف إنقاص وزنهم للحفاظ 
عىل مظهرهم الخارجي وصّحتهم. وعىل 
الرغم من إتّباع حمية غذائية مدروسة أو 
نظــام غذايئ صحي إاّل أن البعض ال ينجح 

يف التخلص من الوزن الزائد.
ما السبب؟ بحســب أخصائية التغذية 
»ســيبال الحاج«، هناك عوامل عدة تعيق 

قدرة الجسم عىل فقدان الوزن، أهمها:
- النــوم: يرتبط النوم الجيد بإيجابيات 
كبــرية تتعدى املزاج الحســن إىل الصحة 
الجسدية. وثبت أن النوم ألقل من 6 ساعات 
أو يف ظروف ســيئة من شــأنهام التأثري 
ســلبا عىل محاوالت تقليل الوزن. ونعني 

هنا بحمية النوم أن يحصل الشــخص عىل نوم كاف، مام 
يكلل جهوده يف فقدان الوزن.

- إتّباع أنــواع مختلفة من الحميــات الغذائية: تعتر 
الحميــات الغذائية الريعــة واملتنّوعة ضاّرة جداً، فعند 
اعتامدها، يدخل الجســم بحالة »طوارئ« بحسب وصف 
أخصائيــة التغذيــة، ويصبح الجســم يف صدد تخزين 
الدهون وبخاصــة يف منطقة البطن، بدالً من ترصيفها 

وخسارتها. 
- العامل الجيني: شــددت »الحــاج« عىل أهمية ودور 
العامل الجيني، فشــكل الجسم ونوعه، ال يتغرّيان. ميكن 

تحسن الشكل األسايس، ولكن ال ميكن تغيريه بالكامل.
- العمر: مع تقّدم العمر، تنخفض نســبة حرق الدهون 
وبخاصة لدى النساء عند بلوغ سن اليأس. ففي هذه الحال، 
شددت أخصائية التغذية عىل رضورة تناول األطعمة التي 
تشــعرنا بالشــبع وتكون يف الوقت عينه قليلة السعرات 

الحرارية.
- صحة األمعاء: تعتر صحة األمعاء أساسية يف عملية 
إنقــاص الوزن، فالبكترييا الجيــدة يجب أن تكون ضمن 
معدالتهــا، متوازنة، وغري ناقصة، يك يتمكن الشــخص 
مــن إنقاص وزنه من خالل اتّباع النظام الغذايئ. فحّتى لو 
أخفض الفرد كمية الســعرات الحرارية التي يتناولها إىل 
أقــىص الحدود، لن ينجح يف إنقاص وزنه طاملا األمعاء ال 

تتمّتع بصحة جّيدة.
- األمراض: تعتر األمراض واألدوية يف كثري من األحيان، 
العائق األكر يف إنقاص الوزن، أبرزها: أكياس عىل املبيض، 
قصور الغدة الدرقية يســاهم يف زيادة الوزن، فهي تعمل 
عــىل تنظيم عملية التمثيل الغــذايئ، وتعتر زيادة الوزن 
أول أعــراض قصور الغــدة الدرقية، وبالتايل فأهم خطوة 
للتخلص من الوزن الزائد لدى املرىض تلقي العالج املناسب 
لقصور الغدة الدرقية. أما بالنســبة لألدوية، فهناك أدوية 
عدة تساهم بدورها يف إعاقة عملية إنقاص الوزن كأدوية 

خفض الضغط. 
- الصيام املتقطّع: شــددت أخصائية التغذية عىل هذه 
النقطة مشــريًة إىل أنها فّعالة يف حال التزم الشــخص 
باالنقطــاع عن تناول وجبة معّينــة »بانتظام«، لكن يف 
حــال عدم االنتظام بالوجبة التي يوّد اإلنقطاع عنها، وقرر 
اســتبدالها بوجبة أخرى أو أكرث، فلن يتمكن من خســارة 

الوزن. 
- قلة رشب املياه: تشــكّل املياه حوايل 60% من جســم 
اإلنســان وهي رضورية للمساعدة يف الحفاظ عىل وزن 
صحي، وإخراج السموم من الجسم، وإنتاج السوائل هامة 
والرضورية للجسم.  لذا يف حال عدم رشب املياه بالكميات 
املطلوبة، ستنخفض عملية التمثيل الغذايئ لدى الشخص، 
وســتتأثر صحة أمعائه وسيزيد وزنه بدالً من فقدانه كام 
أن قلة الســوائل يف الجسم ستجعله يشعر باإلمساك وقد 

يواجه صعوبة يف مترير األمعاء. فإذا كان 
نظامك الداخيل ال يعمل بشكل صحيح، فإن 

فقدان الوزن أمر مستحيل.
- الجلوس لفرات طويلة: مام ال شــّك 
فيه أن ضغــوط الحياة وبخاصة العملية 
منهــا، تجرنا أحياناً عىل إهامل الرياضة 
املكتب  والجلــوس وراء  بالعمل  لننغمس 
لفــرات طويلة. لذا ينصح بتخصيص ١5 
دقيقــة عىل األقّل للمــي والتجّول يف 
مكان العمل وعدم الجلوس لفرات طويلة 

دون حركة. 

{ الّر يف اإلعتدال! {
تظّن رشيحة كبرية من الناس أن »الطعام 
الصحي« يندرج يف خانة »الدايت«، إمّنا هي 
مزاعم خاطئة. وبحسب الحاج، هناك فرق 
شاسع بن املفهومن، فاألطعمة الصحية 
)كاألفوكادو، زيت الزيتون...( تحتوي عىل سعرات حرارية 
كثرية، وبالتايل ال ميكن تصنيفها يف خانة »الدايت«. هي 
ببساطة، أطعمة مفيدة للصحة ولكن هذا ال يعني أنها غري 
مشّبعة بالسعرات الحرارية.  وقالت: »الّر يف اإلعتدال«، 
كلّام كان الطعام صحيا ومنتظامغ، كلّام استفاد الشخص 

واستطاع إنقاص وزنه بطريقة صحية. 

{ تداعيات الضغط النفيس {
يف هذا الصدد، أشارت الحاج إىل أن الهورمونات وخاليا 
الذهن تؤثر مبارشًة عىل ســلوكنا الغذايئ، ففي حال كان 
الشــخص يعاين من الضغط النفــيس والتوتر، فجميع 
املحاوالت لخسارة الوزن، ستنتهي بالفشل. يف فرة التوتر، 
تصاب هرمونات الســعادة »السريوتونن« بخلل يف تأدية 
وظيفتها، لذا يلجــأ الفرد لتناول املزيد من الطعام إلرضاء 

النفس، األمر الذي يؤدي لزيادة يف الوزن.
هذا ويتجاوب كل منا بطريقة مختلفة للضغط النفس، 
لتختلف معها كمية إفراز »الكورتيزول« يف الجسم، فكلّام 
زادت نســبة الكورتيــزول يف الدم، كلــام زادت الرشاهة 
واإلرساف بتناول الطعام، خاصة الســكريات البســيطة 
التي بدورها ترفع نســبة األنسولن يف الدم. وعند ارتفاع 
نســبة األنسولن يف الدم ستبدأ خاليا الجسم يف مقاومة 
األنسولن، مام يؤدي اىل تراكم الدهون بسبب عدم معالجة 

الخاليا للسكر بطريقة صحيحة.

ما األســــــباب التــــــي تعيــــــق عملّية إنقــــــاص الــــــوزن رغم اّتبــــــاع حميــــــة غذائّية ؟
أشــاد العلــامء مبا يعتقــد أنه 
»اخــراق تاريخــي« يف مكافحة 
مــرض ألزهاميرالدماغي التنكيس، 
بعد أن أثبت العالج باألجسام املضادة 
»ليكاناماب«، أنه يبطئ ظهور الحالة 
أثناء التجارب الريرية. ويأيت هذا 
التطــور بعد عقود مــن املحاوالت 
الفاشلة إليجاد طريقة لوقف تقدم 

املرض.
ويشار إىل أن »ليكاناماب«  ينقي 
الدماغ من الروتن الســام املعروف 
باســم األميلويد، والذي يراكم يف 
أدمغــة املصابن مبــرض ألزهامير 
ويدمــر الخاليا، ما يؤدي إىل فقدان 
الذاكرة ومشكالت التواصل املرتبطة 

بالخرف.
وعىل الرغم من أن الخرف ومرض 
ألزهاميــر ال ميثــالن حالة صحية 
واحدة، لكن غالبا ما يستخدم كالهام 
عند الحديث عن األمراض التي تأكل 
الذاكرة. ولألسف، يؤثر كال املرضن 
ف مالين األشخاص يف جميع أنحاء 
العامل ويشكالن سببا رئيسيا للوفاة 

عىل مستوى العامل.
الخــرف ومرض  الفــرق بن  ما 

ألزهامير؟
بالنسبة ألولئك غري القادرين عىل 
التمييز بينهام، فإن مرض ألزهامير 
هو مرض يتســبب يف تلف الخاليا 
العصبية التي تنقل الرسائل الحيوية 
مــن الدماغ. وال يشــري الخرف إىل 
مرض معن ولكنه يستخدم بدال من 
ذلك كمصطلــح لتلخيص مجموعة 
من األعــراض التي تحــدث نتيجة 

ألفعال مثل هذه األمراض املعرفية.
يحدث الخرف عندما يكون التدهور 
العقيل شديدا مبا يكفي للتأثري سلبا 
عىل قدرة الشخص عىل العمل والقيام 
باألنشطة اليومية. ويسبب مشاكل 

يف التفكري واالستدالل والذاكرة.
الخرف شائعا بشكل خاص  ويعد 
بن كبار السن، حيث يعاين شخص 
واحد من كل ١4 شخصا فوق 65 عاما 
من هذه الحالة، وواحد من كل ستة 
يزيد عمره عن 80 عاما. وتعد النساء 
إحصائيــا أكرث عرضة لإلصابة بهذا 

املرض من الرجال.
ولكــن هذا ال يعني أن الخرف جزء 
أســايس من الشــيخوخة. وهناك 
املختلفة،  الخــرف  أنواع  العديد من 
بحيث يرتبط كل نوع بنوع معن من 

تلف خاليا الدماغ.
وميكــن تقســيم الخــرف إىل 
مجموعتن رئيســيتن، لكن بعض 
الحــاالت تندرج يف كلتــا الفئتن: 
القرشية، والتي تسبب فقدان الذاكرة 
الشديد )مثل تلك التي تظهر يف مرض 
ألزهامير(. وتحت القرشية، ما يؤثر 
عىل رسعة التفكري والنشــاط )كام 

يظهر يف مرض باركنسون(.
وهناك العديد من األنواع املختلفة 

للخــرف، وألن أحد أكرث أشــكالها 
شــيوعا هو مرض ألزهامير )ميثل 
60-80% مــن حــاالت الخــرف(، 
فــإن هذا هو الســبب يف أن الناس 
يشــعرون باالرتبــاك يف كثري من 
الخرف  التمييز بــن  األحيــان يف 
وألزهامير، ويســتخدمون األسامء 
بشكل عشوايئ. والشكل اآلخر األكرث 
شيوعا للخرف، بعد مرض ألزهامير، 
هو الخــرف الوعايئ. وكالهام نادر 
يف أولئك الذين تقل أعامرهم عن 65 

عاما.
كام تشــمل األشــكال الشائعة 
األخــرى للخرف، الخــرف الجبهي 
الصدغي، ويتم تشخيصه يف الغالب 
ملــن هم دون ســن 65 عاما. كام أن 
يتفاقم  ليوي، حيث  خرف أجســام 
تلف األعصاب تدريجيا مبرور الوقت، 
مــا يؤدي إىل تباطؤ الحركة، يصنف 
عىل أنه واحد من األشــكال الشائعة 

للخرف.
وبالنســبة ملرض ألزهامير، فهو 
الســبب األكرث شيوعا للخرف، وهو 
مرض تنكــيس يف الدماغ ينتج عن 
تغريات معقــدة يف الدماغ بعد تلف 
الخاليــا. وما يزال الســبب الدقيق 
ملرض ألزهامير غري مفهوم بشــكل 
كامل حتــى اآلن، ولكــن يُعتقد أن 
عددا من العوامل تشجع تطوره، مبا 
يف ذلــك التقدم يف العمر، والتاريخ 
العائــيل للمرض، واالكتئاب الذي مل 
يتــم عالجه، وعوامــل منط الحياة 
املرتبطة بأمــراض القلب واألوعية 
الدموية. ويــوىص بتجنب التدخن 
ورشب الكحول، والحفاظ عىل نظام 
غذايئ متوازن والحفاظ عىل اللياقة 
البدنية لتقليــل خطر اإلصابة بهذه 

الحالة.
ويعتقد الخراء أن ألزهامير يحدث 
عىل األرجح عندما تتشابك مستويات 
عالية من الروتينات وتحيط بخاليا 
الدمــاغ، ما يــؤدي إىل تلف الخاليا 
وموتها، وبعد ذلك يتاليش التواصل 

بن خاليا الدماغ ببطء.
وتحذر هيئــة الخدمات الصحية 
الريطانية من أن املؤرش األول ملرض 
ألزهاميــر هو عادة مشــاكل ذاكرة 
بسيطة، وظهور األعراض التالية مع 

تفاقم الحالة:
- االرتبــاك والضياع يف األماكن 

املألوفة
- صعوبــة التخطيــط أو اتخاذ 

القرارات
- مشاكل يف التكلم واللغة

- مشاكل يف الحركة دون مساعدة 
أو يف أداء مهام الرعاية الذاتية

- تغريات يف الشــخصية، مثل أن 
تصبح عدوانيا ومتطلبا وتشكك يف 

اآلخرين
- هلوسة وأوهام 

- مزاج متعكر أو قلق.

ــن األلــزهــايــمــر والـــخـــرف؟ ــي ــرق ب ــفـ ــا الـ مـ

تشري دراسة حديثة إىل أن العديد من عوامل منط الحياة 
القابلة للتعديل، مثل جــودة النوم ومدته، رمبا يكون لها 
تأثري أكر عىل مســتويات اليقظة يف الصباح مقارنة مع 
 Medical News العوامــل الوراثية، وفقا ملا نــرشه موقع

.Nature Communications نقاًل عن دورية ،Today
تشــري نتائج إىل أن التدخالت التــي يتم إجراؤها عىل 
املســتوى الفردي واملجتمعي، والتي تستهدف العوامل غري 
الوراثية ميكن أن تســاعد يف التخفيف من اآلثار السلبية 
املرتبطة بضعف اليقظة عىل مدار اليوم والشــعور بالتعب 

عند االستيقاظ صباًحا.
وأعرب الباحث الرئييس يف الدراسة الدكتور ماثيو ووكر، 
املتخصــص بعلم النوم يف »جامعة كاليفورنيا«، عن أمله 
يف أن تســاعد النتائج يف إثــراء توصيات الصحة العامة 
لتحسن اليقظة، مشريًا إىل أنه ميكن أن تكون هناك صلة 
وثيقة بشكل خاص يف سياق التعليم، حيث تكون اليقظة 
رضورة الكتساب املعرفة بشكل فعال يف الفصل الدرايس. 
وقال إن تأخري أوقات الدراسة وتجنب وجبة الفطور عالية 

االستجابة لنسبة السكر يف الدم ميكن أن يؤدي إىل اليقظة 
املثىل طوال الصباح.

يشري القصور الذايت يف النوم إىل مرحلة ضعف اليقظة 
واألداء التي تحدث بن النوم واليقظة، وميكن أن تســتمر 
بن بضع دقائق إىل عدة ســاعات بعد االســتيقاظ. وعىل 
الرغم من أنها ظاهرة شائعة، فإنها ميكن أن يكون لها تأثري 
عميق عىل إنتاجية األفراد وسالمتهم. وعىل وجه التحديد، 
ميكن أن يؤثر القصور الذايت يف النوم، عىل ســبيل املثال، 
عىل ســالمة العامل يف املهن الخطرة أو يؤدي إىل اتخاذ 
قرار خاطئ عىل مســتوى موظفــي خدمة الطوارئ، مبا 
يشمل العاملن يف مجال الرعاية الصحية ورجال اإلطفاء، 
وهو ما ميكن أن يؤثر بالتبعية عىل ســالمة اآلخرين. كام 
ميتــد التأثري إىل انخفاض اإلنتاجية وزيادة مخاطر وقوع 

حوادث املرور.
وقــام الباحثون أوالً بفحص تأثري أربعة عوامل ُمحددة 
ُمسبًقا عىل التباين اليومي يف اليقظة املاُلَحظ داخل الفرد 

نفسه، كام ييل:

- تقييم تأثري ملف النوم يف الليلة السابقة
- النشاط البدين يف اليوم السابق
- الركيب الغذايئ لوجبة الفطور

- مســتويات الســكر يف الدم بعد الفطور عىل اليقظة 
يف الصباح.

واســتناًدا إىل ملف تعريف النوم األسايس لكل مشارك، 
اكتشف الباحثون ارتباطات بن ما ييل:

- مــدة النوم وتوقيــت النوم مع مســتويات اليقظة 
الصباحية. عىل وجه التحديد، عندما ينام أحد املشــاركن 
لفــرة أطول من املعتاد أو يســتيقظ يف وقت متأخر عن 
الوقت املعتاد، كان من املرجح أن يظهر مستويات أعىل من 

اليقظة يف صباح اليوم التايل.
-املســتويات املرتفعة من النشاط البدين خالل أكرث ١0 
ساعات نشــاطًا يف اليوم السابق وبن زيادة اليقظة يف 

الصباح.
- النشــاط البدين أثناء الليل وبن بن انخفاض اليقظة 

يف الصباح.

ــاً ! ــ ــاح ــ ــب ــاظ صــ ــ ــق ــ ــي ــ ــت ــب عـــنـــد اإلســ ــعـ ــتـ ــالـ ــا بـ ــرنـ ــعـ ــشـ ــل أســــاســــّيــــة تـ ــ ــوامـ ــ 4 عـ
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إستقبل رئيس  مجلس النواب نبية بري وفداً 
من إتحــاد املقاولني العرب ضم رئيس اإلتحاد 
رئيس اتحاد املقاولني العراقيني عيل ســنايف 
، ونقيــب مقاويل األشــغال العامة والبناء  
اللبنانيــة املهندس مارون حلو ، ونائب رئيس 
إتحاد املقاولني يف الدول اإلســامية رشيف 

وهبي، وتناول البحث شؤوناً نقابية . 
وكان الوفــد قد زار ايضــا  رئيس حكومة 

ترصيف االعامل نجيب ميقايت .
وقــال النقيــب حلو  بعــد اللقاء:«أطلعنا 
الرئيــس عىل املؤمتر الــذي عقد يف اململكة 
العربية السعودية للمقاولني والذي تم خاله 
انتخاب رئيس وســتة  نواب رؤســاء التحاد 
املقاولني للدول اإلســامية ،ومن ببنهم نائب 

الرئيــس وهو رئيس اتحــاد املقاولني العرب 
ورئيس مقاولني العراق عيل ســنايف كام تم 
انتخاب رشيف وهبي نائبا للرئيس ايضا وهو 
مرشــح لبنان. نحن نسعى لتوفري فرص عمل 
لجميــع املقاولني اللبنانيني وســيتم االتفاق 
بني الرشكات ليك تدخل اىل الســوق العريب 
واإلســامي بقوة، وقد ابدى الرئيس ميقايت 
اســتعداد لبنان الســتضافة مؤمتر لجميع 
املقاولــني واتحاد مقاويل الدول اإلســامية 
ورعايته يف شهر شباط او اذار املقبلني ، كام 
أبدى دعمــه للتحرك الذي تقوم به االتحادات 
واعتــر ان لبنان هو مركز لجمعها واالنطاق 
منها إليجــاد فرص عمل جديــدة للمنطقة 

العربية«. 

وفد »اتحــــــاد املقاولين العــــــرب« زار بــــــري وميقاتي :
العربي الســــــوق  الــــــى  الشــــــركات  الدخال  نســــــعي 

الوفد عند ميقايت

أكّد رئيس االتحاد العاميل العام بشارة األسمر 
أن أجواء اللقاء الــذي جمع نقابات اتحادات 
النقل الجوي واملصارف واملصالح املســتقلة 
ومرفأ بريوت، واالتحــاد الصّحي بوزير املال 
يف حكومة ترصيف األعامل يوســف الخليل، 
والــذي خّصص للبحث بالقرارات التي فرضت 
ارتفاعاً رضيبياً عىل الشطور للموظفني الذين 
يتقاضــون رواتبهم جزئيــاً أو كلياً بالدوالر، 

كانت ايجابية.
وكشف يف حديث له، عن توّجه لدى الخليل 
بإعــادة النظر بأي قرار ســيحّمل املزيد من 
األعباء عىل الطبقة العاملة، مشــّدداً عىل أّن 
تطبيق هذه الزيادات الرضيبية الصارمة عىل 

الطبقة العاملة، سيدفع مبن ال يزال متمسكاً 
بلبنان اىل الهجرة، كام ســيفتح املجال أمام 
ارتفاع نســبة التهرّب الرضيبي ال ســيام يف 

املؤسسات التي ال تلتزم القوانني.
وأعلــن أن االتحاد قدّم طرحاً واقعياً يقيض 
باعادة صياغة الرضائب عىل الشطور، عىل أن 
دًة، وأن  تأيت الرضائب عىل الصغرية منها محدَّ
تدرس الشــطور الكبرية بشكل عميل، إضافة 

اىل الطلب برفع التخفيض العائيل.
وطأمن األســمر اىل »أال مفعــول رجعياً 
للقــرارات الرضيبية«، الفتــاً اىل أن »االتحاد 
العاميل بصدد الطعن بأي قرار مامثل، إن وجد، 

أمام املجلس الدستوري«. 

هــــــل يُعــــــاد النظر فــــــي قــــــرار زيــــــادة الضرائب ؟

أفــادت دائرة العاقــات العامة يف بلدية 
بــريوت يف بيان، أن محافــظ مدينة بريوت 
القــايض مروان عبــود أحال عــىل النائب 
العام املايل شــكوى بحق عــدد من أصحاب 
ومســتثمري املولدات الكهربائية ) اشرتاك( 
يف منطقة األرشفية وجاء يف نص الشكوى:

»بناًء عىل الكشــف الــذي قامت به الفرق 
التابعة لقسم املراقبة يف مصلحة املؤسسات 
املصنفــة يف بلديــة بريوت، عــىل مولدات 
كهرباء خاصة )إشــرتاك( ومتديداتها للتثبت 
من تقيد أصحابها و مســتثمريها مبضمون 
الباغ عدد 2022/6731 تاريخ 2022/8/18، 
املتضمن وجوب اإلمتناع فوراً وبصورة نهائية 
عن إســتعامل أعمدة الكهرباء وأعمدة اإلنارة 
البلدية لتمديد الشــبكات الكهربائية التابعة 

ملولداتهم، ووجــوب الترصيح عن التمديدات 
الحالية القامئة واإلستحصال عىل الرتخيص 

الازم ذات الصلة وفقاً لألصول القانونية.
وقد تبنّي أن بعض أصحاب ومستثمري تلك 
املولــدات، مل يلتزموا مبضمون الباغ املذكور، 
بحيــث أن متديدات الكابات العائدة ملولداتهم 
عىل أعمدة اإلنارة الكائنة يف شــارع مسعود 
األشــقر – محلــة األرشفية، تشــكل خطراً 
عىل الجــوار، كون هذه األعمدة أصبحت آيلة 
للسقوط عىل الطريق العام، وبالتايل أصبحت 
مصدر خطر داهم عىل السامة العامة وعىل 

حركة املرور.
وقد طلب املحافظ عبــود من النائب العام 
املايل القايض عــيل ابراهيم إجراء املقتىض 

القانوين الازم بحق املخالفني«. 

ــدات كــهــربــائــيــة ــ ــ ــوّلـ ــ ــ ــرو ُمـ ــمـ ــثـ ــتـ ــسـ ــاب وُمـ ــ ــحـ ــ أصـ
ــّدون عــلــى أعـــمـــدة اإلنـــــارة ــعـ ــتـ ــة يـ ــيـ ــرفـ فـــي األشـ

ألســعار  جديد  جــدوٌل  صــدر 
املحروقات لحظ انخفاضاً يف أسعار 
البنزين 95 و98 أوكتان )10000 لرية( 
وكذلك يف ســعر املازوت )11000(. 

أّما الغاز فارتفع 4 آالف لرية.  
وأصبحت األســعار عىل الشــكل 

اآليت: 
- بنزين 95 أوكتان: 784000 لرية 

لبنانّية. 
- بنزين 98 أوكتان: 802000 لرية 

لبنانّية. 
- املازوت: 830000 لرية لبنانّية. 

- الغاز: 463000 لرية لبنانّية.  

ــاز ــغ ــاع ال ــ ــف ــ ــن واملـــــــــازوت.. وارت ــزي ــن ــب انـــخـــفـــاض ال

جوزف فرح 

منذ ثاث ســنوات وهم يدورون عىل انفســهم 
،الحكومة واملجلس النيــايب، دون الوصول اىل اي 
نتيجة يف مرشوع قانون الكابيتال كونرتول املطلوب 
من صندوق النقد الدويل ضمن الرشوط التي وضعها 
القراض لبنان من اجل النهوض النقدي واالقتصادي.

منذ ثاث ســنوات وهم يدورون عىل انفســهم 
،الحكومة واملجلس النيــايب ،دون ان يتطرقوا اىل 
املوضوع االســاس الذي يجب االنطاق منه لوضع 
الحلول املناسبة وهو اعادة هيكلة القطاع املرصيف 
الــذي ال ميكن ان يبت به اذا مل يتطرق اىل موضوع 
الودائــع واىل الخســائر وتوزيعها وهذه مل تحصل 
لغاية االن حيث ما زلنا ندور يف حلقة مفرغة دون 

الوصول اىل اي نتيجة .
مصادر مرصفية مطلعة اســتغربت هذا التجاهل 
ملعالجة االوضاع املرصفية ال بل ان الحكومة ارسلت 
مرشوع قانون العــادة هيكلة القطاع املرصيف اىل 
املجلــس النيايب دون اطاع القطاع املرصيف عىل ما 
هو هذا املرشوع مع العلم ان القطاع املرصيف كان قد 
تقيد بالتعميم 154الذي طالب بزيادة رأسامل املصارف 

بنسبة 20 % الذي نام يف ادراج مرصف لبنان .
واردفت هذه املصادر ان اعادة النهوض االقتصادي 
يكــون منطلقه اعادة هيكلة القطاع املرصيف الذي 

هو املبتدأ والخر وهو االســاس يف اي خطة تعايف 
تقــوم بهــا الحكومة ومن هــذه الخطة معالجة 
موضوع الودائع اوال ومن ثم معالجة الخسائر التي 
يجــب ان تتوزع بني الدولة اللبنانية ومرصف لبنان 
واملصــارف وكبار املودعني واذا مل تتم هذه املعالجة 

فعبثا نعالج .
واكدت هذه املصادر املرصفية ان هناك نية مبيتة 
لشطب الودائع بدأت منذ ثاث سنوات وهي مستمرة 
حتى االن واال ملــاذا التأخري يف معالجة امللف االول 
العادة النهــوض هو اعادة هيكلة القطاع املرصيف 
وتحديد الخسائر النه ال ميكن الي مرشوع اقتصادي 
ان ينجــح اذا مل يتم معالجة موضوع املصارف التي 
ما تزال حائرة يف مصريها خصوصا انها ســتكون 

املمول الرئييس لاقتصاد.
ويقــول خبري املخاطر املرصفيــة الدكتور محمد 
فحييل ان التعميم 154 يشــكل الحجر األساس يف 
إعــادة هيكلة القطاع املــرصيف وباعرتاف جمعية 
املصارف فقد حولــت بعض املصارف امواال لطاب 
لبنانيــني يف الخارج مبا يعــادل 350 مليون دوالر 
خال الســنوات املاضيه . اذن يوجد مصارف قادرة 
واخــرى غري قادرة وهــذا الفرز يجب ان يحدث يف 
أرسع وقــت ألن حامية كل املصــارف ترتب كلفة 
ال يســتطيع االقتصاد اللبنــاين تحملها ويجب أال 
يتحملها واملــودع اللبناين يرفــض تحملها. وهنا 

يأيت الدور األســاس للسلطة السياسية التي يجب 
أن تقــر اصاحات يف القطاع املرصيف . كام يوجد 
دور أسايس للجنة الرقابه عىل املصارف لكن لسوء 
الحظ هي ال تســتطيع القيام بدورها الرقايب إال اذا 
تحررت من سلطنة مرصف لبنان ألنه مل يعد سلطة 
نقدية فقط إذ أن فشــل السلطة السياسية يف إدارة 
اإلقتصــاد وإدارة األزمــة االقتصادية جعلته يقوم 
مقامها وقد تم تكليفه بشــكل مبارش وغري مبارش 
بإدارة اإلقتصــاد اللبناين بغض النظر عن القرارات 
العشوائية للسلطة السياسية بدءا من التعرس الغري 
منظــم يف آذار 2020 اىل قرارات الدعم العشــوايئ 
لاســترياد يف العام 2021 والــذي أهدر ما يقارب 
10 مليــارات دوالر وباختصار لقد اخذت الســلطة 
السياســية القرار ومرصف لبنان مولها لسوء الحظ 
وقد انتقلت الســلطة النقدية من متويل الفاسد اىل 
إنقاذ الفاشل يف السلطة السياسية وهذا أمر يجب 
إيقافه وهو املمر اإللزامي إلعادة الحياة اىل القطاع 

املرصيف يف لبنان.
يف هــذا الوقت اثارت زوبعة اعادة ترتيب اوضاع 
بعــض املصارف التي مل تتقيد بتعاميم مرصف لبنان 
خضــة يف القطاع املرصيف تخوفا من بدء املعالجة 
الجذرية لهذا القطاع لكن جرى التوضيح وبقي امللف 
عالقــا يف املجلس النيايب الذي لن يفتح قبل معرفة 

مصري الودائع واملودعني.

ملــــــاذا التأخيــــــر في اقــــــرار قانون اعــــــادة هيكلــــــة القطــــــاع املصرفي ؟
ارتبــــــاط املشــــــروع بمصيــــــر الودائــــــع وتحديد الخســــــائر ومــــــن يتحّملها
التعميــــــم 154 يُشــــــكل حجــــــر االســــــاس للنهوض مــــــع خطــــــة التعافي

اميمة شمس الدين 

ينتظر موظفــو القطاع العام بفــارغ الصر ان 
يتقاضــوا الزيادة عىل رواتبهــم التي اقرتها موازنة 
2022 والتــي تبلغ ضعفي الراتــب والتي وان كانت 
ضئيلة نسبًة الرتفاع سعر رصف الدوالر الذي تجاوز 
الـ 40 الفا و اسعار السلع املرشحة اىل االرتفاع اكرث 
مع بدء العمل بالدوالر الجمريك عىل اساس 15000 

ابتداًء من اول كانون اول.
لكــن مــا كادت الفرحة تصــل اىل قلوبهم حتى 
طالعتهــم اخبــار بامكانية وقف العمــل باملوازنة 
بعدما قدم  النواب: ســامي الجميل- نديم الجميل- 
ســامر ســعادة- فادي الهر-اييل ماروين-  سريج 
طوررسكيسيان- اييل عون- جيلبريت زوين- يوسف 
خليل- دوري شــمعون الطعن بهــذه املوازنة امام 

املجلس الدستوري.
ومؤخراً رست اخبار  بأنه ميكن للمجلس الدستوري 
تجميــد العمل باملوازنة مؤقتا اىل حني البت بالطعن 
وهذا يعني امكانية تعليق دفع هذه الزيادة  بات وارداً.

وكان من املفرتض ان يبدأ دفع هذه الزيادة ابتداًء من 
منتصف كانون االول وفق قرار صادر عن وزير املالية 

يف حكومة ترصيف االعامل يوسف الخليل.
 JUSTICIA يف هذا االطار  قدم رئيس مؤسســة
الحقوقية وأســتاذ القانــوين املرصيف يف جامعة 
القديس يوسف الدكتور بول مرقص يف حديث للديار  
رشحاً قانونياً ودســتورياً حول هذا املوضوع وأكد إن 
تقديم طعن بدستورية قانون املوازنة لعام 2022 أمام 

املجلس الدســتوري ال يوقف تنفيذه فوراً بل يقتيض 
إنتظار قرار من املجلس الدستوري.

وقال :عماً بأحكام القانون رقم 250/93 )إنشاء 
املجلس الدســتوري( فور تســجيل املراجعة يف قلم 
املجلس الدســتوري، يدعو رئيس املجلس أو نائبه يف 
حال غيابه، املجلس فــوراً لدرس ما إذا كان يقتيض 
تعليــق مفعول النــّص موضــوع املراجعة أي يف 
هذه الحالة قانــون املوازنة لعام 2022، ثم يف حال 
وجد املجلس أنــه يقتيض تعليق القانون ينرش قرار 
التعليق يف الجريدة الرسمية، بالتايل إن تقديم طعن 
بدســتورية قانون املوازنة لعام 2022 أمام املجلس 
الدســتوري ال يوقف تنفيذه فوراً بل يقتيض إنتظار 
قرار من املجلس الدســتوري بالتعليق منشــوراً يف 
الجريدة الرســمية وهو أول قرار عىل املجلس اتخاذه 

قبل التعّمق بدستوريته.
اضاف : أما فيام يتعلّق مبراجعة دستورية القانون 

أمام املجلس الدستوري، فيقوم رئيس املجلس بتبليغ 
نسخة عن املراجعة اىل أعضاء املجلس ويعنّي مقرراً 
من األعضاء الذي عليه أن يضع تقريره حول القانون 
املطعون به ويقّدمه إىل املجلس خال مهلة أقصاها 

10 أيام من تاريخ إباغه قرار تعيينه.
وعنــد انتهاء املقرر من وضــع تقريره يحيله اىل 
رئيس املجلس الذي يبلغ األعضاء نسخاً عنه ويدعوهم 
خال خمسة أيام للتداول يف جلسة تبقى مفتوحة 

إىل أن يصدر القرار.
ويتابــع مرقص :يصدر القــرار يف غرفة املذاكرة 
مبهلة أقصاها خمســة عرش يوماً من تاريخ موعد 
الجلســة، وإذا مل يصدر القرار ضمن املهلة املذكورة 

يعتر النص موضوع املراجعة مقبوالً. 
ويعلن املجلس الدســتوري يف قــراره أن القانون 

مطابق او مخالف كلياً أو جزئياً للدستور.
ووفق مرقص إذا قرر املجلس الدســتوري أن النص 
موضوع املراجعة مشــوب كلياً أو جزئياً بعيب عدم 
الدســتورية فإنه يقيض بإبطاله كلياً أو جزئياً بقرار 

معلّل يرسم حدود البطان.
وإن النّص الذي تقّرر بطانه يعتر، يف حدود قرار 
املجلس، كأنه مل يصدر وال يجوز ألي كان التذرع به.

أي بالتايل يعود للمجلس الدستوري إبطال قانون 
املوازنة لعام 2022 كلياً أو جزئياً أو رّد الطعن، واملادة 

التي يبطلها املجلس تعتر كأنها مل تصدر.
واشار املرجع الدســتوري اىل انه واضافة اىل ما 
تقــدم من رشح قانوين فإن الطاعنني انفســهم قد 

طلبوا تعليق قانون املوازنة برمته.

مرقص لـــــــ »الديار« : تقديم طعن بدســــــتورية املوازنة أمام املجلس الدســــــتوري
قــــــــراره ــار  ــ ــظـ ــ ــتـ ــ إنـ ــي  ــضـ ــتـ ــقـ يـ بــــــل  تـــنـــفـــيـــذهـــا فـــــــــــوراً  يُــــــوقــــــف  ال 

أطلق الحدث العاملي الرائد لتذّوق الويسيك، 
 Whisky Live( »ويســيك اليف بــريوت«
Beirut(، نســخته الخامسة يف 01 كانون 
األّول يف سيســايد بافيليون، وذلك بعد مرور 
سنتني من توّقف تنظيمه بسبب تفّش وباء 
كورونا، كام وبســبب األزمــة االقتصادية 

اللبنانية.
تّم افتتاح هذا الحدث الذي سيقام ملّدة ثاثة 
أيّام، والذي يحتفل بأرقى أنواع الويســيك، 
والذي يجمع سفراء وخراء عامات تجارية 
عامليــة، يف حضــور وزير الســياحة يف 
حكومــة ترصيف األعامل وليــد نصار، إىل 
جانب مســؤويل وزارات، ورؤساء جمعيات، 
وسفراء، وشــخصيات إعامّية، إضافًة إىل 

حشد بارز من محّبي الويسيك.
وألقى نصار كلمًة شكر فيها أّواًل منظمة الحدث 
دموس سامة عىل النشاط وكّل الجهود الّتي تبذلها 
كّل سنة لتنظيم حدث ويسيك اليف، وأردف: »نحن 
نثق بعمل الّســيدة دموس ســامة الّتي انُتخبت 

نائب رئيس للمجلس الوطني للســياحة يف لبنان، 
وبكافة أعضــاء املجلس، ونتوّقع منهم العمل عىل 
تحسني الســياحة يف لبنان واالقتصاد اللبناين«. 
وهّنأ الوزير جميع املشرتكني يف هذا الحدث، وذكر 
بالحملــة الناجحة الّتي أطلقتها وزارة الســياحة 

»أها بهالطلة«، والّتي حّققت أرباًحا كبرية. 
وبهدف تحقيق املزيد من األرباح وجذب عدد 
أكر من الســياح، أعلن وزير الســياحة أّن 
الوزارة تعمل عىل إطاق حملة جديدة قريًبا، 

تحت عنوان »عيدا عالشتوية«.
وأضافــت مهــا الخوري مديــرة املعرض 
تجمع نســخة هذا العام أكرث من 60 منتًجا، 
وموّزًعا، وموّرًدا ليحظى الزّوار بفرصة نادرة 
لتذّوق بعًضا من أجود أنواع الويسيك العاملية 
واللبنانية، مبا يف ذلك أنواع الســينغل مالت 
والبوربون والســكوتش وأنواع الويســيك 

اإليرلندية واليابانية.
ميكن لزّوار ويســيك اليف بريوت تذّوق 
مجموعــة مختارة من العامــات الّتجارية 
املشــهورة عاملًيا، كام وتذّوق إصدارات ممّيزة 
من العامات الّتجارية اللبنانية الّتي مل تدخل الّسوق 
بعد. ســتكون أكرث من 20 ورشــة متاحة للزّوار، 
إضافة إىل الســتار بار )Star Bar( وهو مســاحة 

مخّصصة للخلطات/ميكسولوجي.  

ــســـة ــامـ ــخـ ــه الـ ــتـ ــخـ ــسـ ــق نـ ــ ــل ــ ــط ــ »ويــــســــكــــي اليـــــــــف« بـــــيـــــروت يُ
ــاح ــيـ ــسـ ــة »عـــــّيـــــدا هـــالـــشـــتـــويـــة« لــــجــــذب الـ ــلـ ــمـ نــــصــــار : ســـنـــطـــلـــق حـ

خالل االفتتاح

عقد وزير االقتصاد والتجارة يف حكومة ترصيف 
االعــامل أمني ســام مؤمترا صحافيــا يف مكتبه 
بالــوزارة، تناول فيه مســألتي الــدوالر الجمريك 
ومراقبة االسعار. وقال: »دخل الدوالر الجمريك عىل 
قيمة 15 الف لــرية حيز التنفيذ منذ 1 كانون االول، 
باالضافة اىل املادة 74 املتعلقة برســم الـ10% عىل 

املواد املستوردة«.
واوضح : »هناك لوائح ليست واضحة الن العمل ال 
يزال جاريا عليها لنتأكد من ان املستهلك اللبناين الذي 
فقد 95% من قدرته الرشائية يبقى باستطاعته رشاء 
مأكله ومرشبه ودوائه واالمور االساسية. بالنسبة 
للمواد الغذائية، نحن سعينا منذ االيام االوىل لوضع 
الرســم الجديد عىل أال تشكل املواد الغذائية هاجسا 
للبنــاين، ونحن اليوم يف وضع طــوارىء وانهيار 

القدرة الرشائية وتفلت سعر رصف الدوالر«.
وقال: »ليك نحمي املواطن وجب علينا عدم زيادة 
االعبــاء عليه، خاصة عىل مأكله ومرشبه بســبب 
ســعي الدولة لزيادة ايراداتها. لذلك ارشنا منذ االيام 
االوىل بــأن 70 - 75% من املــواد الغذائية لن تكون 
خاضعــة للدوالر الجمــريك. اال ان هناك الرضيبة 
عىل القيمة املضافة التي تدفع عىل كل يشء، وهذه 
الرضيبة يضاف اليها رســم نوعي بقيمة 3%، واملواد 

الغذائيــة املعفاة لن تتأثر بارتفاع الدوالر الجمريك، 
يف مقابل 30 - 35% من تلك املواد ســيطالها الرسم 
الجمــريك، وانا تقدمت بلوائــح اىل وزير املال منذ 
حوايل 3 اشــهر، ومتنيت عليه ان يتم وضع دراسة 
دقيقــة جدا ضمن لجنة تضم وزارات: الزراعة واملال 
والصناعــة واالقتصاد، بهدف اعفاء اكر قدر ممكن 
مــن املواد االســتهاكية من الــدوالر الجمريك او 
تخفيضها بنســبة 75% يف ظل الظرف الدقيق الذي 

مير فيه اللبنانيون«.
أضاف: »تم دراسة تلك اللوائح، وقدمت اآلراء حولها 
وتحدثنا بها االســبوع املايض، وبعض الوزراء ادلوا 
بتصاريــح يف هذا الصدد، ونحــن ابدينا رأينا وقلنا 
كــوزارة اقتصاد نطلب مزيدا من التدقيق ورفع املزيد 
من املواد الغذائية عن لوائح الرسم الجمريك وبالتايل، 
مل تصدر اللوائح حتى اليوم، حرصا منا ومن املعنيني 
والوزارات األخرى عىل عدم التأثري عىل املواد الغذائية 

األخرى النها مل تعد تحتمل اي رسوم إضافية«.
وأردف: »يهمني ان اوضح، تحدثنا برسم جمريك 
والرضيبة عىل القيمة املضافة، ورسم نوعي بقيمة 
3 %، هنــا نتكلم برســم إضايف هــو 10% لحامية 
الصناعــة املحلية اذا كانت البضاعة التي تصنع يف 
لبنان بكميات تكفي االستهاك املحيل بشكل كامل، 

إضافة إىل الســلع الفاخرة. نحن نتشاور مع وزارة 
الصناعة حول زيادة الرســم عىل منتجات مستوردة 
اذا كانت اســعارها ارخص من املنتجات املوجودة يف 
الســوق اللبناين. هل هو الوقت املناسب للقيام بهذا 

االمر؟ وما زلنا قيد التشاور من أجل اتخاذ القرار«.
وقال: »طبعــا، علينا حاميــة الصناعة املحلية 
وتشجيعها وتحفيزها ودعمها، إمنا منر اليوم بحال 
طوارىء اقتصادية وبالكاد يستطيع املواطن إكامل 
عرشة أيام من الشهر. وكوزارة اقتصاد، لست مستعدا 
ولن أوافق ولن أوقع عىل اي رسم يضاف، تحديدا عىل 
املواد املستوردة اذا كان ذلك يزيد من االعباء والتكلفة 
املادية، النه يف نهاية االمر، املستهلك هو من سيدفع 
هذه الزيادة. اي امر سيزيد عىل املواد الغذائية، سيزيد 
بالتايل عىل املواطن االعباء اإلضافية. نحن نستورد 
90% مام نســتهلك، وما يتــم تصنيعه يف لبنان 90 
% من مواده مســتوردة، وهنا أتوجه للصناعيني من 
بــاب النظرة االقتصادية، أن يؤمن انتاجهم االكتفاء 
الذايت يف األمن الغذايئ وبنسبة كبرية. اي ال ميكنني 
أن أصدر 80% إىل الخارج واترك 20 % فقط للســوق 
اللبناين واقول انني بحاجة اىل املزيد من الدعم. دعم 
الصناعيني هو واجب علينا، إمنا عىل الصناعة املحلية 

ان تؤمن الصناعة األفضل للمستهلك اللبناين«.

ــوردة ــتـ ــسـ املـ املـــــــواد  عـــلـــى  ــاف  ــضــ ــ يُ ــم  ــ رسـ أّي  عـــلـــى  أوقــــــع  ــن  ــ ل  : ــام  ــ سـ
ــح واضـــحـــة ــ ــوائ ــ ل ــدر  ــصـ تـ املـــقـــبـــل  ــوع  ــ ــبـ ــ ــد األعـــــبـــــاء.. واالسـ ــزيـ يـ ــان  ــ اذا كـ
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واملغرتبني  الخارجية  وزارة  أكدت 
السورية أّن البيان الصادر عن املمثل 
األعىل لالتحاد األورويب للشــؤون 
الخارجية والسياسة األمنية، بشأن 
األسلحة الكيميائية، هو »إمعان يف 

الدويل«. املجتمع  تضليل 
وقالــت الخارجيــة يف بيان إّن 
»بعــض الــدول الغربيــة وممثيل 
يف  ميعنــون  األورويب  االتحــاد 
الدويل  للمجتمع  تضليلهم  مامرسة 
بشــأن اســتخدام دول، مثل سوريا 
وروســيا، لألســلحة الكيميائية«، 
مضيفــًة أّن »لذلــك هدفــاً وحيداً، 
هو تشــويه صورة هذيــن البلدين 
)الدول  اســتغاللها  عىل  والتغطية 

الغربية( هذا امللف خدمة ألهدافها االستعامرية، 
والتســرت عىل الجرائم التي ارتكبتها هذه األطراف 

ضد كثري من شعوب العامل«.
وأشــارت الخارجيــة الســورية إىل أنه »تم 
اخرتاع هذه األسلحة يف أوروبا، وتم استخدامها 

مــن جانب بعض الــدول األوروبية 
والواليــات املتحــدة األمريكية يف 

أماكن كثرية من العامل«.
ولفتت إىل أنــه »ال ميكن ملمثيل 
االتحــاد األورويب التلطّي وراء هذه 
األكاذيــب ألّن اســتخدامهم هــذه 
والسالح  خاصة،  بصورة  األسلحة، 
النووي عــىل نحو عام، يف مختلف 
أنحــاء العــامل، يكشــف تزييفهم 

الحقائق«.
وأكدت الخارجية أّن »ســوريا مل 
ولن تستخدم مثل هذه األسلحة يف 
تاريخها«، مضيفًة أّن »من استخدمها 
يف سوريا هو املجموعات اإلرهابية 
وأجهزة االســتخبارات الغربية، كام 
تؤكد أنها ترفض اســتخدام هذه األسلحة يف أي 

مكان وأي زمان«.

ــا بـــاســـتـــخـــدام األســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة تــضــلــيــل ــنـ ــامـ ــهـ ســــوريــــا : اتـ

فتحت االستخبارات الرتكية امللف الرسي 
لعنارص جامعة اإلخوان املســلمني، وبدأت 
سلســلة تحقيقات مع القيادات والعنارص 
املنتمني إىل التنظيــم، والفارين من مرص، 
يف تهــم متعــددة، شــملت دعــم تنظيم 
»داعش« وتنفيذ عمليات إرهابية، باإلضافة 

إىل جرائم غسل أموال.
وكشفت مصادر مطلعة أن االستخبارات 
الرتكية حققت مع عنارص من اإلخوان بشأن 
تنفيــذ عمليــات إرهابية يف مدن مرصية، 
وأضافت أن تحقيقات االستخبارات الرتكية 
مع اإلخوان تضمنــت تهامً بدعم »داعش« 

يف سوريا.  
االســتخبارات  تحقيقــات  وكشــفت 
الرتكية مــع عنارص اإلخوان تورطهم يف 
عمليات غســل أموال، كــام اتهمت تركيا 
عنــارص من اإلخــوان بالتجســس عىل 
الجاليــات العربيــة، وتجنيــد أفراد هذه 

املصادر. وفق  الجاليات، 
وأفــادت املصادر بأن التحقيقات مع عدد 
من عنارص اإلخوان يف تركيا متحورت حول 
مدى تورطهم يف عمليات إرهابية يف مرص، 

وكيــف تم التخطيط لها من خارج البالد. 
كام يحقق جهاز االســتخبارات الرتيك 
يف ملفــات عنــارص من اإلخوان بشــأن 
تورطهــم يف نقــل مقاتلني إىل ســوريا 
وليبيــا، وكيف ســّهلوا نقــل عنارص من 
اإلخوان من أجــل االنضامم إىل جامعات 

سوريا.  يف  مسلحة 
وبحســب مــا نقلتــه املصــادر، فإن 
االســتخبارات الرتكيــة حققت مع عنارص 

مــن اإلخوان عىل مــدار األيام املاضية يف 
تركيا، ارتبطوا بتنظيم »داعش« يف سوريا، 
من خالل التواصل مع التنظيم وتوفري دعم 

مايل خالل فرتات سابقة. 
االســتخبارات  تحقيقــات  وكشــفت 
الرتكيــة تربعــات وصناديــق وجمعيات 
تابعة  لإلخوان، ساعدت أَُساً تابعة لتنظيم 
»داعش«، وســاعدت عنارص التنظيم مادياً 

من خالل وسطاء سوريني.
وأكــدت املصــادر املطلعــة عىل ســري 
التحقيقــات أن تركيــا أوقفــت مزيداً من 
عنارص اإلخوان يف البالد، عىل خلفية عمل 
عدد من عنارص الجامعة يف تزوير إقامات 
وجوازات ســفر لعدد من الســوريني، ومن 
املنتمني إىل جنسيات أخرى يف مقابل املال. 

الرتكية  االستخبارات  تحقيقات  وكشفت 
أيضــاً ذهاب عنارص اإلخــوان داخل تركيا 
الربيطانية  العاصمــة  إىل  أخرى  وعنارص 
لندن من أجل القيام بعمليات غســل أموال 
وفتح مستشــفيات يف تركيا، يتمثل عملها 
بعمليــات زرع أعضاء، عرب أســاليب غري 

أجنبية. لشخصيات  رشعية، 
واملفاجــأة األكرب أن تركيــا أبعدت عدداً 
من عنارص اإلخوان إىل خارج البالد، خالل 
األيــام الـــ90 املاضية، بســبب عالقتهم 
بتنظيامت مســلحة، وجمع تربعات ألُس 
عنارص شــديدي الخطورة، قاموا بعمليات 

إرهابية يف مرص. 
وكشــفت تورط عنارص من اإلخوان يف 
تركيا يف تســهيل انضامم شــّبان تابعني 

لإلخوان وأُسهم إىل تنظيامت إرهابية.

ــس ــسـ ــجـ ــم دعــــــــم إرهــــــــــــاب وتـ ــ ــه ــ ــت ــ ب
ــف »اإلخــــــــــــــوان« الــــســــّري ــ ــل ــ ــح م ــتـ ــفـ ــا تـ ــ ــي ــ ــرك ــ  ت
ــر بـــــــــارزة ــ ــ ــاص ــ ــ ــن ــ ــ وتــــعــــتــــقــــل قــــــــيــــــــادات وع

أُصيب نائب وزير الصناعة اإليراين، محمد 
مهــدي برادران، يف إثر تعرضه لهجوم بآلة 
حــادة عىل أيدي مجهولــني قرب منزله يف 
التلفزيون  وبحســب  طهــران.   العاصمة 
الرســمي اإليراين، »هاجم مجهولون نائب 
وزير الصناعة، محــــمد مهــدي برادران، 
بالقرب من منزله، وطعنوه بجســم حاد يف 
رأســه ووجهه وجسده، األمر الذي سّبب له 
نزفاً حاداً، ونُقل يف إثر ذلك إىل املستشفى«. 

وأضــاف التلفزيون اإليــراين أن »قوات 
الرشطة تحقق يف الهجوم ملعرفة مالبساته 
والتعــرف إىل املهاجمــني، وإلقاء القبض 
عليهــم، وتقدميهم إىل القضــاء«. وأعلنت 

الســلطات اإليرانيــة، أن موظفاً يف حرس 
الثورة يُدعى رضا داســتاين اسُتشــهد يف 
إطالق نار من جانب مجهولني يف أصفهان 
وســط البالد، ضمن وقائــع تكررت مؤخراً 
تزامنــاً مع أحداث الشــغب التي تشــهدها 
إيران. ويف منتصف الشهر املايض، استشهد 
ضابط برتبة عقيد يف حرس الثورة اإليراين 
عــىل أيدي مجهولــني يف مدينة بوكان يف 
محافظة أذربيجان الغربية، شــاميل غريب 
البالد. وكانت السلطات اإليرانية أعلنت، يف 
6 ترشيــن الثاين املايض، استشــهاد 4 من 
عنارص األمن الداخيل جنويب رشقي البالد، 

وفتحت تحقيقاً ملعرفة تفاصيل الحادث.

ــوم قــــرب مــنــزلــه فـــي طــهــران ــجـ ــب وزيـــــر الــصــنــاعــة فـــي هـ ــائـ إصـــابـــة نـ

العاصمــة  شــهدت 
بوينــس  األرجنتينيــة 
آيــرس، تظاهــرة يف »يوم 
التضامن العاملي مع الشــعب 
ونُظّمــت  الفلســطيني«. 
التظاهرة بدعوة من مؤسسات 
ذات  وتيــارات  اجتامعيــة 
توجه يســاري، وشارك فيها 
العرشات. وتجمع املتظاهرون 
اإلسائيلية،  الســفارة  أمام 
ورددوا هتافــات تضامن مع 
الشعب الفلسطيني واستنكار 

لسياســات االحتالل اإلسائيــيل، من قبيل: 
»إسائيل دولة فاشية صهيونية«.

وشــارك يف التظاهرة النائب اليساري يف 
الربملان األرجنتيني، خوان كارلوس جيوردانو، 
ونرش صورة له يف حســابه يف »تويرت« بني 

املتضامنني مع فلسطني.

وعام 1977، أعلنت الجمعية العامة لألمم 
املتحــدة 29 ترشين الثــاين من كل عام يوماً 

دولياً للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
ويف ذلــك اليوم من عــام 1947، اعتمدت 
الجمعية قرار تقســيم فلســطني رقم 181، 
وقامــت »إسائيــل« يف العــام التايل عىل 

األرايض الفلسطينية.

وقفة تضامنية مع الشعب الفلســــــطيني في األرجنتين

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أنه 
ســيلتقي رئيس املجلس األعىل للدولة يف ليبيا خالد 
املــرشي يف حضور مبعوث األمــم املتحدة عبد الله 

باثييل، وأن »األزمة يف طريقها للحل«.
ويف هذا الســياق، لفت صالح إىل وجود »اتفاق 
كبري بني رئاســة مجلس النواب وبني رئاسة مجلس 
الدولــة املتمثلة يف الســيد خالد املرشي عىل إعادة 
تكوين املؤسســات السيادية التابعة ملجلس النواب، 
وســيتم الفصل يف هذا األمر خالل األيام القادمة، 

باإلضافة إىل تكوين سلطة واحدة يف ليبيا«.
ومىض رئيــس مجلس النواب الليبي يف ترصيح 
تلفزيوين قائال: »نحن اآلن بصدد هذا العمل سنلتقي 
مع الســيد املرشي بحضور مبعــوث األمم املتحدة 
السيد عبد الله باثييل، ونحن يف طريقنا لحل األزمة 

الليبية«.
وأفــاد صالــح بأن »مجلس النــواب قام بتعديل 
اإلعــالن الدســتوري التعديل الدســتوري رقم 12 

بتكليــف لجنة مــن 24 عضو 12 من مجلس الدولة 

و12 مــن مجلس النواب اجتمعوا يف القاهرة تحت 

ارشاف بعثة األمم املتحدة، وقضوا شــوط هام جداً 

يف الوصــول إىل التوافق يف القاعدة الدســتورية 

وتأخر عمل اللجنة بسبب تأخر تكليف مبعوث جديد 
لألمــم املتحدة يف ليبيــا ، ونحن يف األيام القادمة 
سندعو هذه اللجان لالستمرار يف عملها يف القاهرة 
إلنجاز القاعدة الدستورية، وما يتم االتفاق عليه بني 
الطرفني، سيتم إنجازه وما يختلف عليه يرتك للشعب 

لالستفتاء عليه«.
ويف ختام هــذه الترصيحات، قال رئيس مجلس 
النواب الليبي: »التدخــل الدويل ال يزال قامئا ولكن 
بــإرادة الليبيني وبدعم الدول الصديقة والشــقيقة 
اعتقد اننا سنتغلب عىل هذا األمر، ومن هذا نقول ان 
هذا التدخل ال مربر له ، الن مصالح كل الدول بالنسبة 
لنا محفوظة ، انا احرتم التزاماتنا وتعهداتنا، ويجب 
ان تكون العالقة مع الشعب الليبي ودون األشخاص 
، والحكومة املرصية واضحة ورصيحة وقوية جداً 
وشجاعة ، نحن حقيقًة نثمن هذا الدور نقدره ، وهذا 
ليــس غريبا عىل مرص حيث كانت مرص دامئاً عونا 

لليبيني يف كل املراحل«.

ــن فــــي طـــريـــقـــنـــا لـــحـــّل األزمــــــة« ــحـ ــواب الـــلـــيـــبـــي : نـ ــ ــنـ ــ رئـــيـــس مــجــلــس الـ

ــرب أوكــرانــيــا ــغـ ــو لــشــرعــنــة تــســلــيــح الـ ــا هـ ــيـ ــى روسـ ــ ــحــة ال ــا بـــإرســـال أســل ــن ــهــام ــان: إت ــي ــه ــل ــد ال أمـــيـــر عــب

يـــرفـــض شـــــرط اإلنـــســـحـــاب ــة ... والـــكـــرمـــلـــيـــن  ــ ــّيـ ــ ــرانـ ــ ــارات األوكـ ــ ــف ــ ــس ــ ال الـــــى  ــة«  ــ ــ ــويّ ــ ــ طــــــرود »دم
ــّد« ــعـ ــتـ ــسـ ــر ُمـ ــ ــي ــ ــه »غ ــنـ ــكـ ــي ولـ ــاسـ ــومـ ــلـ ــبـ ــديـ ــّل الـ ــ ــح ــ ــال ــ ــن ب ــ ــؤمـ ــ ــت األبـــــيـــــض: زيـــلـــيـــنـــســـكـــي يُـ ــيـ ــبـ الـ

ــو مــســؤولــيــن الــــى الــعــصــيــان  ــدعـ ــد يـ ــيـ ــن الئـــتـــافـــه.. البـ ــي ــم ــي ــّم حـــزبـــاً مـــن أقـــصـــى ال ــضـ ــاهــو يـ ــي ــن ــت ن

أكّد وزير الخارجية اإليراين حسني أمري عبد اللهيان، لألمني 
العــام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش امس، أّن جذور الحرب 
ع »الناتو »نحو  يف أوكرانيا هي بسبب السياسة الخاطئة لتوسُّ

رشقي أوروبا. 
وقال إن »ال صحة إلرســالنا أســلحة إىل روســيا من أجل 
استخدامها يف أوكرانيا«، الفتاً إىل أّن »هدف اتهام إيران بإرسال 
أســلحة إىل روســيا هو إضفاء الرشعية عىل إرسال السالح 

الغريب إىل أوكرانيا«.
وأشار وزير الخارجية اإليراين إىل أّن املنتقدين إليران بحجة 
إرسال السالح إىل روســيا بدأوا الحرب يف أوكرانيا، وهم من 

يدعمون استمرارها.
 واكــد أّن بالده تُعارض إرســال األســلحة إىل طريَف هذه 
الحـــــرب، وتعتقــد أّن هذا األمر لن يؤدي إاّل إىل زيــــادة 

الخســائر.

يذكر ان الواليات املتحدة األمريكية كانت نرشت أخباراً مضلِّلة، 
بحسب روســيا وإيران، بشأن صفقة مســرّيات إيرانية بني 

طهران وموسكو، األمر الذي نفاه البلدان.
ويف سياق مواٍز، أوضح وزير الخارجية اإليراين لألمني العام 
لألمم املتحدة أّن الواليات املتحدة وبعض الدول الغربية شّجعت 

أعامل الشغب واإلرهاب يف إيران.
وشــدد أمري عبد اللهيان عىل أّن طهران ترى أن الدبلوماسية 

والحوار هام الخيار األفضل، ولن تغلق يديها أبداً أمام الخيارات 
األخرى.

مــن جانبه، قال غوترييش ألمري عبد اللهيان إّن »تشــكيل 
لجنـــــة داخلية بشــأن األحداث األخــــرية يف إيران أمٌر 

جــيد«. 
ومثّــن غوترييش دور إيران يف املســاعدة عىل حل األزمة 

السياسية يف اليمن.

أعلــن الكرملني أن محاوالت التفاوض مع واشــنطن وحلف 
شــامل األطليس »ناتــو«  )NATO(  ومنظمة األمن والتعاون 
يف أوروبا باءت بالفشــل، وقال إن الرئيس األمرييك جو بايدن 
اشرتط انسحاب روسيا من أوكرانيا، وهذا غري ممكن، والعملية 

العسكرية متواصلة. 
وأكــد أن أفضل طريقة لتســوية الوضــع يف أوكرانيا هي 
الديبلوماسية، مشريا إىل أن واشنطن ما زالت ترفض االعرتاف 
بــاألرايض الجديدة لروســيا، وهذا يعقــد البحث عن أرضية 

مشرتكة للنقاش، حسب الكرملني.

{ محادثات هاتفية بني بوتني وشولتز {
من جهة أخرى، قال الكرملني إن الرئيس بوتني بحث هاتفيا 
مع املستشــار األملاين الجوانــب املختلفة للوضع يف أوكرانيا، 
وإنــه دعــاه إىل إعادة النظــر يف موقف أملانيــا إزاء الوضع 
بأوكرانيا.واشار اىل أن بوتني أبلغ شولتز أن رضب البنى التحتية 
األوكرانية أمر »ال مفر منه«، وأن السياسات الغربية يف أوكرانيا 

»مدمرة«.
من جهته، قال متحدث باســم الحكومة األملانية إن شولتز 
وبوتني بحثا خــالل االتصال أزمة نقص الحبوب الناجمة عن 
الحرب يف أوكرانيا، وإن شــولتز حث بوتني عىل حل النزاع مع 

أوكرانيا بالدبلوماسية وبسحب القوات من أوكرانيا.
وأضــاف أن شــولتز أدان يف االتصــال الهاتفي مع بوتني 
القصف الرويس للمنشــآت املدنية األوكرانية. وقال الفروف إن 
الواليات املتحدة جعلت من أوكرانيا تهديدا »وجوديا« لروســيا.

واتهم الفروف الواليات املتحدة وحلف شامل األطليس بالضلوع 
املبارش يف حرب أوكرانيا بســبب الدعم الذي يقدمانه لكييف. 
وقال إن واشنطن والحلف متورطان يف الحرب، ألنهام يزودان 
أوكرانيا بالسالح، ويقدمان لها التدريب العسكري عىل أراضيها.
وأكد أن روســيا مل تنســحب أبدا من أي اتصاالت مع الواليات 
املتحدة، لكن الروس مل يسمعوا أي »أفكار ذات قيمة كبرية« من 
نظرائهم األمريكيني.يف املقابل، قال األمني العام لحلف شــامل 
األطليس ينس ســتولتنربغ إن »الرئيس الرويس ارتكب خطأين 
إســرتاتيجيني كبريين عندما غزا أوكرانيا«.وأشار إىل أن بوتني 
ارتكب خطأ بتقليله من شــجاعة القوات األوكرانية والتزامها، 
أما ما وصفه بالخطأ اإلســرتاتيجي الكبري اآلخر الذي ارتكبه 
بوتــني فهو »التقليل من أهمية قدرة الناتو يف وحدتنا وعزمنا 
عىل تقديم الدعم ألوكرانيا«. وأكد أن األسلحة التي قدمها الحلف 
إىل أوكرانيا أحدثت فرقا كبريا يف ساحة املعركة، وأنه سيستمر 
ويصّعد ويضمن حصول أوكرانيا عىل األسلحة والذخرية ما دام 

األمر يتطلب ذلك.

{ تشديد اإلجراءات األمنية {
عــىل صعيد آخر اعلنــت الخارجية األوكرانيــة إن طرودا 
»ملطخة بالدماء« أرســلت إىل سفاراتها وقنصلياتها يف دول 
عدة، من بينها املجر وهولندا وبولندا وكرواتيا وإيطاليا، أما يف 
داخل البالد فقــد حذر الجيش األوكراين من هجوم صاروخي 

رويس كبري عىل املنطقة الجنوبية خالل الساعات املقبلة.
وقال املتحدث باسم الخارجية األوكرانية أوليغ نيكولينكو إن 

طرودا تحتوي عىل عيون حيوانات وعىل سائل ذي لون ورائحة 
مميزين أرســلت إىل ســفارات بالده يف تلك الدول األوروبية، 

وإىل القنصليات يف نابويل وكراكوف وبرنو.
جاء ذلك بعدما وصلت سلسلة من الطرود املفخخة إىل مقار 
عدة يف إسبانيا، من بينها السفارة األوكرانية يف مدريد.وقالت 
الخارجية األوكرانية إن لديها ســببا لالعتقاد بأن هناك »حملة 

ترهيب مخططا لها ضد السفارات والقنصليات األوكرانية«.
وقــال نيكولينكو يف بيان إن وزير الخارجية دميرتو كوليبا 
أمر بتشديد اإلجراءات األمنية يف جميع السفارات والقنصليات 
املعنية.وأعلنت الوزارة أن الرشطة اإلسبانية أقامت حاجزا أمنيا 
يف املنطقة املحيطة بالسفارة األوكرانية يف مدريد بعد تلقيها 
»طردا ملطخا بالدماء« مشــابها للطرود املرسلة إىل السفارات 

يف الدول األخرى.

{ البيت األبيض {
وقال منسق االتصاالت االسرتاتيجية يف مجلس األمن القومي 
األمريييك جون كرييب إن الواليات املتحدة ال ترى استعدادا من 
طرف الرئيس األوكراين فالدميري زيلينســيك للتفاوض عىل 
تسوية للرصاع يف أوكرانيا. وقال: »الرئيس زيلينسيك قال أيضا 
إنه يؤمن بالحل الدبلومايس، لكنه أيضا غري مستعد«. واكد ان 
الواليات املتحدة ستواصل دعمها ألوكرانيا، ولن تضعها قرسيًا 
عىل طاولة املفاوضــات. وأوضح كرييب أن »ترصيح الرئيس 
األمرييك جو بايدن بشأن إمكانية إجراء محادثات مع الرئيس 

الرويس فالدميري بوتني ال يعني أنه يعتزم بدء حوار اآلن«.

 وختم كرييب: »الرئيس مل يعرب عىل اإلطالق عن أن الوقت قد 
حان اآلن للمفاوضات، وقال باستمرار إن الرئيس زيلينسيك هو 
الوحيد الذي ميكنه تحديد ما إذا كان ميكن مناقشــة التسوية 

ومتى يتم ذلك وما هي الرشوط التي يجب أن تهيأ لذلك«.

{ هجوم صاروخي متوقع {
أما يف آخر التطورات امليدانية للحرب الروســية يف أوكرانيا، 
فقد حــذرت قيادة عمليات الجنــوب األوكرانية مام وصفته 
بهجوم صاروخي رويس كبري عىل جنوب البالد خالل الساعات 
املقبلة. وأفادت هيئة األركان األوكرانية باســتمرار القتال بني 
قواتها والقوات الروسية يف مقاطعة خريسون وعىل أطراف 
مقاطعة ميكواليف جنويب البالد، وأشــارت إىل أن سالح الجو 

األوكراين نفذ 19 رضبة عىل مواقع متركز القوات الروسية.
وذكرت هيئة األركان أيضا أن القوات األوكرانية صدت محاوالت 
روسية عدة للتقدم يف مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك رشقي 
البالد، مضيفة أن 5 رضبات صاروخية روسية استهدفت البنية 

التحتية يف دونيتسك وخاركيف.
من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروســية إن وحداتها أحبطت 
محاوالت القوات األوكرانيــة للهجوم عىل مناطق يف جنوب 
مقاطعــة دونيتســك. وأعلن املتحدث باســم الــوزارة إيغور 
كوناشــينكوف أن ســالح الجو الرويس دمــر مواقع لقيادة 
العمليــات األوكرانية يف خاركيف وزاباروجيا ودونيتســك، 
كام أســقطت مقاتلتــني أوكرانيتني من طــرازي »ميغ-″29 

و«سوخوي-25«.

بعث رئيس حكومة االحتالل الســابق يائري البيد رســالًة 
مفتوحة إىل عمداء املدن يف »إسائيل«، دعاهم فيها إىل »عدم 
التعاون مع الحكومة الجديدة« التي ستؤلفها كتلة اليمني التي 
فازت يف االنتخابات.  وقال البيد: »أكتب إليكم بقلٍق كبري عىل 
مستقبل الجهاز الرتبوي والدولة، إذ إّن الحكومة الجديدة التي 
تُقام يف إسائيل أهملت تعليم أوالدنا ونقلته إىل الجهات األكرث 
تطرفــاً وظالميًة يف املجتمــع اإلسائييل«.  وأضاف: »مثلام 
تعلمون، الحديث عن حزٍب متطرف أمٌر عنرصي وخطر. أدعوكم 
إىل عــدم التعاون مع وحدة املناهج والرشاكات الخارجية يف 
وزارة الرتبية، ما دامت تحت ســلطة آيف ماعوز«.وتابع البيد: 
»املسؤولية الثقيلة عن مضامني التعليم التي سيتعلمها أوالدنا 
يف املــدارس تنتقل اآلن إليكم. من أجــل الحفاظ عىل الجهاز 
الرتبوي كجهاٍز رســمي وليربايل، ومامرسة السلطة املحلية 

حقها بتشكيل التعليم ضمن حدودها، عليكم أن تكونوا حراس 

البوابة«.  موقف رئيس حكومة االحتالل السابق يأيت بعد منح 

اليميني آيف ماعوز السلطة عىل املناهج الخارجية يف املدارس 

»اإلسائيليــة«. وكان حزب »الليكــود« الذي يتزعمه بنيامني 

نتنياهو وّقع اتفاقاً مينح مبقتضاه الزعيم اليميني آيف ماعوز 
منصبــاً يف الحكومة »اإلسائيليــة« . يذكر ان ماعوز يرأس 
حزب »نعوم«، وهو حزب قومي ديني يدافع عن تفسري صارم 

للقوانني الدينية اليهودية يف »إسائيل«.
ووفــق »تاميز أوف إسائيل«، يُظهر اتفاق االئتالف أّن هيئة 
»الهوية اليهودية« ملاعوز ستضم 15 موظفاً، وستحصل عىل 
ميزانيــة قدرها 100 مليون شــيكل. وأظهر نّص االتفاق منح 
الهيئة الجديدة ســلطة عىل املحتوى يف املدارس اإلسائيلية 
التي يتم تدريســها خارج املناهج العاديــة، ما أثار انتقادات 

حادة وجهها عدد من السياســيني، مــن بينهم وزيرة التعليم 
املنتهية واليتها يفعات ساسا بيتون.ووفقاً لالتفاق، سيتم نقل 
وحدة وزارة الرتبية والتعليم املســؤولة عن املنهاج الخارجي 
والرشاكات إىل سيطرة ماعوز، ما مينحه سلطة عىل الهيئات 
غري الرســمية التي يتم تجنيدها للتدريس أو إلقاء املحارضات 

يف املدارس.

{ انتقادات حادة رافضة لتعيني ماعوز{
وأثارت الصفقة مع ماعوز، التي متنحه أيضاً السيطرة عىل 
منظمــة »ناتيف«، التي تدير الهجــرة من جمهوريات االتحاد 

السوفيايت السابق، انتقادات حادة يف »إسائيل«.
ودانت وزيرة التعليم املنتهية واليتها قرار منح ماعوز سلطة 
عــىل املضامني يف املدارس، قائلًة إّن ذلك ميثل »وصمة عار«، 
وسيرّض بتعليم تالميذ املدارس »اإلسائيليني«. وأضافت: »رجٌل 

إميانه الكراهية سيكون مسؤوالً عن املحتوى الذي يتم تعليمه 
ألطفالنا. رجل يعتنق أكرث اآلراء سواداً هو الذي سيحدد املحتوى 

واألطراف التي ستعلمه«.
ووفق »تاميز أوف إسائيل«، فإّن »إدراج ماعوز يف االئتالف 
الناشــئ ليس حيوياً لتحقيــق نتنياهو األغلبية«، إذ فاز زعيم 
»الليكود« وحلفاؤه بـ 64 مقعداً يف »الكنيســت« املكون من 
120 عضــواً يف االنتخابات األخرية.  يذكر أّن نتنياهو ســاعد 
ماعوز يف متهيد طريقه لدخول الربملان يف انتخابات هذا العام 
وانتخابات العام املايض، من خالل التوســط يف تحالف حزبه 

مع حزب »الصهيونية الدينية«.
وكان نتنياهــو وّقع اتفاقاً ائتالفياً يوم الخميس املايض مع 
حزب »الصهيونية الدينية«، الذي حصل عىل منصب مســؤول 

رئييس لالستيطان يف الضفة الغربية املحتلة.
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السبت 3 كانون االول 2022

ــــــون االول 2022 ــ ـــد  4 كان ـــ ــــــروت االحــ ــــــدان بيــ ــــــن ميــ ــــــل مــ ـــباق الخيــ ـــ برنامــــــــج ســ

اعداد : لوران ناكوزي

الشوط االول  ـ املسافة 1000 مرت

الشوط الثاين ـ املسافة 1400 مرت

الشوط الخامس ـ املسافة 1400 مرت

الشوط الثالث ـ املسافة 1400 مرت

الشوط الرابع ـ املسافة 1400 مرت

1.15 الف 27 نم

1.5 باب نم 26

خفيف خ

1.18 الف 26

1.6 باب نم 28 نم

خفيف خ

خفيف خ

1.58 نم 26

1.52 نم 26

خفيف خ

2.1 ىتحيل 32 نم

1.112 باب نم 26

1.10 باب نم 27 نم

1.12 باب نم 27

1.10 باب نم 28 نم

خفيف ح

بجريه 27

خفيف خ

1.16 باب نم خ

1.50 نم 26

1.24 الف نم 27 نم

1.45 نم 25

1.9 باب نم 27 نم

1.54 نم 28  نم
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جائزة بوارج للبواين التي مل تربح والرابحة سباقا وعمرها 3 سنوات الوزن 52 كيلو وزيادة 
4 كيلو للرابحة سباقا مع تخفيض لالفراس

جائزة بر الياس للخيل التي ربحت ســباقا وعمرها 3 ســنوات الوزن 54 كيلو مع تخفيض 
لالفراس

جائزة قاع الريم للبواين التي ربحت 1-3 ســباقات وعمرها 3 ســنوات الوزن 52 كيلو مع 
بناليتيه وتخفيض لالفراس

جائزة تعلبايا للخيل التي ربحت ســباقا واكرث مســنة الوزن 52 كيلو مع بناليتيه وتخفيض 
للبواين

جائزة تربل للخيل  التي ربحب 2-3 سباقات وعمرها 4 سنوات الوزن 52 كيلو مغع بناليتيه

اقدر: كنوز – رسادار – جمر – فلتة: جميل االوصاف
املضامر: رسادار – جمر – كنوز – جميل االوصاف

{ كنوز: تعود من راحة شــهر متاما احيلت اليها اثر فوزها بقوة عىل نفس مســافة الغد 
ضاربــة جميــل االوصاف، غزال الحوش ودون جوان. رغم قوة رسادار وجمر كمنافســني يف 

الشوط اال ان حالتها اثناء التامرين تدل عىل تحسن كبري يف فورمتها.

اقدر: يارا – العامر – يا زمان
املضامر: منر لبنان – تيم – يارا

{ يارا: ال عربة لغيابها يف ســباقها االخري فقد ســبق لها ان حلت ثانية وراء املبعد يا قمر 
)1400 مــرت( امام رسادار، مغــرورة يا زمان. يارا اليوم غري يارا االمس ومضمرها يعّول عليها 

الكثري يف هذا الشوط.

اقدر: رسور – مجد لبنان – زي الهوا
املضامر: رسور – زي الهوا – مجد لبنان

{ رسور: حقق نرصه السابع يف سجله بسهولة عىل كرار، زي الهوا ومجد لبنان لكن عىل 
مسافة االلف القريبة. يشرتك مع نفس املجموعة غدا عىل مسافة ابعد وبوزن اعىل ورغم ذلك 

نراه قادرا عىل اضافة فوز جديد لروعة حالته يف بحر االسبوع.

اقدر: غدار – ساهر – السلطان
املضامر: غدار – ساهر – السلطان – حبيب لبنان

{ غدار: ركضه يف شوط جائزة االستقالل كان اكرث من ممتاز لكن كان ممنوعا عليه التفوق 
عىل الرابح. اما غدا فكل يشء مباح ورغم قوة املجموعة سيعطي كل ما عنده وال ينقصه لصنع 

الفوز سوى النية الحسنة من قبل خياله اي كان.

اقدر: سمر – كاندي – ليالينا
املضامر: كاندي – رويال – سمر

{ سمر: مل تكن االمال معقودة عليها يف سباقها االخري منذ شهر فاكتفى لها خيالها وديع 
باملركــز الرابــع وراء عريب، ملك االزرق وليالينا )1400 مرت( مع العلم بان فوزها الثاين حققته 
بسهولة زائدة عىل ليالينا، زي القمر ومشاعر. منافستها الوحيدة يف الشوط برأينا هي الفرس 

كاندي التي هي ايضا بدت بحالة رائعة.
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5

6

4
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2
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املضمرين

مروان دبور

عيل سيف الدين

عيل حسني

فاروق آدم

محمد منذر

مروان حوا

محمد عيل

فواز طالب

املالكني

الياس زهرة

ميشال فرعون

اسطبل فريج

كميل كرم

انطوان نرص

حسني حمود

محمود حدارة

طوين رزق الله

عيل حسني

مفيد دبغي

عبده سويدان

نادر العيل

ابراهيم عازار

ــاً ــ ــدان نهائيـ ــ ــادر امليـ ــ ــرور يغـ ــ ــراك سـ ــ ــواد الكـ ــ الجـ
ــــــرور ــ ــ ــ ــــــة ســـ ــ ــ ــ ــــــــي رحلـــ ــ ــ ــــــبي فـــ ــ ــ ــ ــــــــى الشـــ ــ ــ الـــ

يف حفلته االخرية يوم االحد ســيودع الجــواد »رسور« امليدان وانصاره وزمالئه الجياد اىل 
الشامل اىل مزرعة ابو نارص القطامي، ليخلد لبعض الراحة، وسيبدأ ايامه الحلوة بالشبي اوائل 
الربيع، والجواد رسور من جياد االقوياء يف امليدان، ابوه برق القاصف، وامه »فرح« وهي ايضا 
من مزعة القطامي، وســتكون مهارته عىل شكله وقوته، بارك الله يف اصله ومربوك للجميع 

– العبوة اليوم بدو يفوز ويودعكم...

الجواد رسور مع مالكه الهاوي محمد خرض

املطــرب العريب محمد العبد جميــل االوصاف وكريم عىل 
جياده.. ولكن... خياله شحاده ال اعلم اذا باستطاعه عمل يش 
مــع جميل االوصاف.. قال يل محمد حالته رائعة، وجهوزيته 

حارضة ولكن حظنا قليل الحظ... واالتكال عىل الله..

املضمر
عيل سيف الدين

بحفلة االحــد تقريبا كل 
جيــاده فلتــات... ودفيعه 
يعني، انو السيد ما بهمو من 
ســيرتأس قامئة املضمرين 
الــذي كان ســنوات عديدة 
مصادرها ومرتأســها وكان 
السيد لديه جياد كثرية ويفوز 
باالوليــة... ببعيد.. وبعيد.. 
الفلتات  عىل كل حال محبي 
والجــواد الدفيع خلوا بالكم 

من جياد السيد.

املضمر

محمد منذر
رواق،  عــىل  بيشــتغل 

وبيفوز عىل الســكيت بدون 

ان يــدري احد بــه، اليوم ال 

تهملــوا جيــاد محمد منذر 

الدفيعــة.. والعبوهــا عىل 

الكانيون، وعىل الفوركست، 

والدوبليه... ورقة حلوي من 

عند محمد عىل الشكل التايل: 

بالشــوط االول... كنــوز.. 

برتفع.. وبالشــوط الثالث.. 

وبترضبو  بيفــوز  رسور.. 

كنوزx رسور- وبرتبحوا.

املضمر
النقيب عيل حسني

صحيح انــو جياده قليلة 
ولكــن دفيعة... بالشــوط 
الرابع اذا كان شــحاده واعي 
فــان مجد يــارا بتطاحش، 
وبتفوز النو بالســبق ما يف 
يش منيح او يف يش عاطل، 
الخيال بيكون منيح او نايم، 
»ساهر«  الرابع  وبالشــوط 
)عدنان(  كــدع  خيال  عندو 
ومعه )ارز( وخياله اســمر 
وبيسمع كلمة النقيب عيل... 

وفقكم الله..

لاليجار شــاليه مفروشة يف 

السامياـ  الكسليكـ  غرفتني مع 

حامم ومطبخ مع فسحة كبرية.

القســم DI للجاديني االتصال: 

03/323362 ـ78/806757

ــــــــــــــــــــــــــ

متفرقات

للبيــع للجامعــات او لهــواة 

قديم  مختــرب  االلكرتونيــك، 

الكرتونيــك وكهربــاء )1920 

ـ 1972( مــع معــدات قدمية 

وارسار نادرة ت:78803805

اعالن لاليجار
 2022/11/24 بتاريــخ 
ومبوجــب محــرض جمعيــة 
الــركاء تاريــخ 2021/4/1 
لركــة ترحينــي للهندســة 
الركة  حل  تقــرر  واملقاوالت 
وتصفيتها وشــطبها من قيود 
صيدا  يف  التجــاري  الســجل 
والركــة مــن نــوع تضامن 
ومســجلة برقــم 6779/ عام 
و2088/ خــاص ومركزها يف 
النبطيــة العقار رقم 1882 ملك 

خياط ورقمها املايل 84358
ولكل ذي مصلحة االعرتاض 

ضمن مهلة عرة ايام.
امني السجل التجاري يف 
الجنوب

منى احمد شبو

اعالنات رسمية اعالنات مبوبة

نـــــواب كنديـــــون ممنوعـــــون مـــــن الدخـــــول الـــــى البرملـــــان تعاون بريطاني-إيطالي-ياباني في مشروع ُمشترك لتطوير ُمقاتلة نفاثة
ُمنــع 3 نواب من الدخــول إىل الربملان يف 
كيبيــك، بعد رفضهم أداء قســم الوالء للملك 
تشارلز الثالث، رئيس الدولة الكندية، وفق ما 

يقتيض الدستور.
ويقيض الدستور الكندي بأّن يؤدي جميع 
املســتويني  املنتخبني عىل  الربملــان  أعضاء 
الفيدرايل واإلقليمي ميني الوالء للنظام املليك 

الربيطاين من أجل تويّل مناصبهم.
ويف الصــور التــي بُّثــت عىل شاشــة 
التلفزيون، منــع رشطي يحرس الباب املغلق 
للجمعيــة الوطنيــة يف كيبيك املســؤولني 
املنتخبني يف »الحزب الكيبييك«، بول ســانت 
بيــري بالموندون وباســكال بريوب وجويل 

أرسينو، من الدخول.
وأعرب قائد الحزب سانت بيري بالموندون، 
خالل مؤمتر صحايف، عن خيبة أمله، قائالً: 

»مرّت قرون يجب خاللها القيام بلفتة خضوع للتاج الربيطاين 
لتمثيل شــعب كيبيك، ومرّت عقود عىل األقل نقول خاللها إّن 

األمر سيتغرّي ولكّنه ال يتغرّي«.
وأضاف أّن القضية تغرّيت يف األسابيع األخرية، متحدثاً عن 
»إجامع عىل هذه املســألة يف الجمعية )...( هذا يعني أّن كّل 
الجيل املقبل من السياســيني لن يضطّر إىل القيام بهذه اللفتة 

املهينة«.
وتبّنــت جميع األحزاب اقرتاحاً يشــري إىل رغبتها يف إلغاء 
القســم، وقدم أحدها، وهو حزب »كيبيك املتضامنة«، مروع 

قانون لجعله اختيارياً.
ويف الســياق، قــال رئيس حكومة كيبيك فرانســوا لوغو 

للصحافيني: »أنا، عىل سبيل املثال، ال أحّب أن أقسم للملك. لذلك 
نّتفق جميعاً عىل إلغاء القسم«.

أىت ذلــك قبل اإلعالن أّن حزبه »تحالف مســتقبل كيبيك« 
سيقّدم أيضاً مروع قانون األسبوع املقبل.

ويف نهاية ترين األول، أقســم نواب »الحزب الكيبييك« 
الثالثة لشعب كيبيك فقط، وليس لتشارلز الثالث. كذلك، رفض 
11 نائباً يف »كيبيك املتضامنة« أداء اليمني، قبل أن يعودوا عن 

رفضهم يف النهاية.
وللمــرة األوىل يف تاريخ البالد، قالت غالبية صغرية من 
املواطنني الكنديني يف اســتطالع للرأي، أُجري يف نيســان 
املــايض، إنّها تريد التخلّص مــن امللكية التي أصبح دورها 

 . فخرياً

مصدريــن  عــن  نقــل 
أن  باملطلعني-  -وصفتهــام 
اليابــان وبريطانيا وإيطاليا 
ســتعلن -يف وقت مبكر من 
األسبوع املقبل- عن اتفاقية 
نفاثة  مقاتلة  لتطوير  رائدة 
متطــورة جديــدة بشــكل 

مشرتك.
وكانــت الوكالــة أعلنت 
متــوز املايض عن مســعى 
دمج مروع املقاتلة النفاثة 
 )Tempest( »متبســت« 
بقيادة بريطانية مع برنامج 
 )F-X( »إف-إكس«  مقاتلة 

الياباين.
وستكون هذه املرَة األوىل 
التــي تتعاون فيهــا اليابان 
مــع دول أخرى غري الواليات 
املتحــدة يف مروع رئييس 

للمعدات الدفاعية.
ونقلت رويرتز عن مصدر مطلع أنّه بالنسبة لطوكيو ولندن 
ميثــل هذا االتفــاق تتويجا لعالقات دفاعية أوثق من أي وقت 
مــى، كام مينح بريطانيا دورا أمنيا أكرب يف آســيا ويزود 
اليابان بركاء أمنيني جدد ميكنهم مســاعدتها يف مواجهة 

القوة العسكرية املتنامية للصني املجاورة.
وهذا التعزيز العسكري، الذي ميكن أن يضاعف ميزانية الدفاع 
يف البــالد إىل حوايل 5% من الناتج املحيل اإلجاميل عىل مدى 

الســنوات الخمس املقبلة، سيشــمل دفع مثن أسلحة جديدة، 

ومن بــني ذلك الصواريخ بعيدة املدى املصممة لردع الصني عن 

اللجوء إىل العمل العسكري يف بحر رشق الصني وحوله. وحسب 

مصادر رويرتز، فإن اإلعالن عن مروع املقاتلة ســيأيت قبل 

أن تصدر اليابان إســرتاتيجية جديــدة لألمن القومي وخطة 

مشرتيات عسكرية منتصف كانون األول الجاري.

كــام قالت املصــادر إن املحادثات بني اليابــان وبريطانيا 

وإيطاليا بشــأن املقاتلة النفاثة الجديدة ستســتمر يف العام 

املقبل.

حالـــــة شـــــلل فـــــي قطـــــارات فرنســـــا بســـــبب إضـــــراب عّمالـــــي
تشــهد حركة القطارات اضطراباً كبرياً يف فرنسا، بسبب 
إرضاب للمراقبــني أجرب الركة الوطنية عىل إلغاء 60% من 

رحالتها، امس الجمعة ويف نهاية هذا األســبوع، يف تحرك 

ميكــن تجديده خالل احتفاالت نهاية العام.

وتتعلــق هذه الحركة االجتامعية مبطلب بشــأن األجور 

والتطوير الوظيفي. وبشــكل أوسع، اعرتاف أكرب بالسامت 

الخاصــة لعمل نحــو 10 آالف من مراقبــي القطارات يف 

الركــة الوطنيــة الذين ترتكز مهمتهــم عىل ضامن أمن 

واملسافرين. الرحالت 

وأصــدر هــؤالء املراقبون، الذين ال ميكــن للقطارات أن 

تتحرك مــن دونهم، إخطارات بإرضابات خالل عطلة نهاية 

األســبوع يف عيد امليالد ورأس السنة الجديدة.

مــن جهتها، عــرّبت إدارة »الركة الوطنية الفرنســية 

لســكك الحديد« عن أسفها الستمرار هذه الحركة عىل الرغم 

من »عرض تدابري ملموســة« عىل النقابات.لكن املنظامت 

املرضبة قالت إنّها مل تتلق »ســوى الفتات«.
وبســبب اإلرضاب، تنوي »الركة الوطنية الفرنســية 
لسكك الحديد« )اس ان يس اف(، تسيري قطار واحد من أصل 
اثنني، وواحد من كل أربعة عىل شــبكة القطارات الرسيعة 
)يت جي يف(،  وواحد من كل قطارين عىل الشبكة العادية 

بــني املناطق، وإلغاء كل الرحالت الليلية.
وبالنســبة إىل الرحــالت الدولية، تنــوي الركة تأمني 
الحركــة العاديــة لقطــارات »يوروســتار« إىل بريطانيا 
وتاليــس )بلجيكا وهولنــدا واملانيا(، وتأمني واحدة من كل 
ثالث رحالت للقطار الرسيع إىل ســويرسا، وواحد من اثنني 
إىل أملانيــا، وواحد من ثالثــة إىل إيطاليا، وإلغاء الرحالت 

إسبانيا. إىل 
ويتوقع اســتئناف الرحالت »تدريجياً« االثنني بثالث من 
أصــل أربع قطــارات لجميع محاور القطــارات الرسيعة. 
وسبق أن شهدت باريس، يف ترين الثاين املايض، إرضاباً 

األجور. برفع  املرتو للمطالبة  لعامل  كبرياً 
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أملانيـــــــــــــــا صعقـــــــــــــــت الجميـــــــــــــــع بخروجهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن الـــــــــــــــدور األول ومـــــــــــــــا حصـــــــــــــــل عـــــــــــــــام 2018 تكـــــــــــــــرر فـــــــــــــــي مونديـــــــــــــــال 2022
صعقت أملانيا الجميع عندما ودعت كأس العامل لكرة القدم... 
حســنا لسنا يف 2018 لكننا اآلن يف 2022، فقد ودعت بطلة 
العــامل أربع مرات البطولة للمرة الثانية عىل التوايل من الدور 

األول.
  وما حدث يف 2018 تكرر يف 2022، فأملانيا دخلت النهائيات 
بدفاع مل يخرج بشباك نظيفة يف مباراة رسمية منذ الفوز 0-9 
عىل ليختنشــتاين يف التصفيات املؤهلة إىل قطر يف ترشين 

الثاين من العام املايض.
  واهتزت شباك أملانيا 15 مرة يف 10 مباريات رسمية، بينام 
يف ثالث مباريات ودية استقبلت هدفا واحدا كان أمام هولندا، 

وحافظت عىل شباكها نظيفة أمام »إرسائيل« وُعامن.
  ومنحت رشكة »نيلســن غريسنوت« لإلحصاءات الفريق 
األملــاين فرصة 41% يف تجاوز الــدور األول بعد اإلخفاقات 

األخرية.
  وعىل اســتاد البيت يف الخور الخميس كان الدفاع األملاين 
مهتزا، وكاد نيكالس ســويل يكلف الفريق هدفا عندما أخطأ 

يف إبعاد متريرة عرضية.
  وكان مانويل نوير حارضا لينقذ زميليه ديفيد راوم وأنطوين 
روديغر ويبعد انفرادا من كيرش فولر ويحافظ عىل تقدم فريقه 

يف الشوط األول بهدف سريج غنابري من رضبة رأس.
  ومــع بحــث املدرب هانز فليك عــن انتصار بنتيجة كبرية 
لضامن العبور إىل دور الـ16 ظهرت املساحات يف دفاع أملانيا.
  ومن هجمة رسيعة اســتطاع يلتسني تيخيدا إدراك التعادل 
لكوســتاريكا مستغال خطأ يف إبعاد الكرة من دفاع أملانيا يف 

الدقيقة 58.
  ومل يكن الهدف الثاين مختلفا، حيث وصلت الكرة إىل خوان 
بابلو فارغاس الذي حولها برضبة رأس لينقذها نوير وتصطدم 

بالعب كوستاريكا ثم الحارس األملاين إىل داخل املرمى.

{   مهاجم حقيقي {
  واحدة من الحقائق الراســخة يف تاريخ كرة القدم األملانية 
هي امتالك الفريق مهاجام رصيحا، لكن منذ كأس العامل 2002 

مل يكن هناك سوى مريوسالف كلوزه وماريو غوميز.
  وكان الظهور األخري لغوميز عندما خرست أملانيا أمام فرنسا 

يف قبل نهايئ بطولة أوروبا 2016.
  وتزامــن اختفــاء ظهور املهاجمني األملــان مع قدوم بيب 
غوارديوال اىل تدريب بايرن ميونيخ يف 2013 بعد فوز الفريق 

بثالثيــة الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا، واعتامده عىل 
البولندي روبرت ليفاندوفسيك.

  ويف روسيا 2018، استهلت أملانيا مشوار الدفاع عن اللقب 
بخسارة أمام املكسيك يف أول مباراة ثم الفوز عىل السويد بهدف 
توين كروس يف الوقت املحتســب بــدل الضائع قبل الهزمية 
املفاجئــة 0-2 أمام كوريا الجنوبية، لتودع النهائيات من دور 
املجموعــات للمــرة األوىل منذ 1938، وســط ذهول الجميع 
حول العامل بأن املنتخب الذي كانت أســوأ نتائجه يف النهائيات 

الخروج من دور الثامنية يف 1994 و1998.
  وكانــت مقدمات ما حــدث يف قطر واضحة أمام الجميع، 
فاملدرب فليك اضطر اىل ضــم الثنايئ نيكالس فولكروغ )29 
عاما(، ويوسف موكوكو )18 عاما(، رغم عدم مشاركتهام مع 

املنتخب من قبل.
  وأحرز فولكروغ هدف الفوز 1-0 عىل ُعامن يف آخر مباراة 

ودية قبل مواجهة اليابان.
  وصنعت أملانيا العديد من الفرص أمام اليابان، لكنها افتقرت 
اىل الدقة أمام املرمى، ويف مواجهة إســبانيا أنقذها فولكروغ 

من الهزمية بإدراك التعادل قبل سبع دقائق من النهاية.
  ورغــم حاجتها للفوز عىل كوســتاريكا بفارق كبري من 
األهداف لتفادي ســيناريو فوز اليابان عىل إســبانيا، فّضل 
فليــك عــدم الدفع باملهاجــم فريدر برمين يف التشــكيلة 

األساسية.
  وأهــدرت أملانيــا أكرث من خمس فرص يف الشــوط األول 
بواســطة غنابري وجامل موســياال وتومــاس مولر، وبعد 
االسرتاحة أبعد القائم ثالث كرات من موسياال واملدافع روديغر.
  واضطــر فليك إلرشاك فولكروغ ليصنع الهدف الثاين لكاي 

هافريتز ثم يسجل الهدف الرابع بنفسه.
  وســتكون أملانيا بحاجة إىل دراســة ما حدث يف آخر ستة 

أعوام قبل استضافة بطولة أوروبا 2024.

{  الصحف تصب جامب غضبها {
  اىل ذلك، صّبت الصحف األملانية جام غضبها عىل منتخبها 

الكروي.
  وذكرت مجلة »كيكر« األكرث رشاسة يف توجيه االنتقادات 

إىل املســؤولني عن االتحاد األملــاين ويف املنتخب: »املنتخب 
األملاين أصبح قزما تدريجاً واألسوأ من ذلك عدم تطّورنا وكأس 
أوروبا املقبلة )تستضيفها أملانيا من 14 حزيران إىل 14 متوز 

2024( عىل األبواب«.
  وأضافــت: »غرق االتحاد األملاين بالكامل وهو أمر ال ميكن 
أن يستمر. املسؤولية تطال بعض املسؤولني الكبار بدءا باملدرب 
هانــز فليك مرورا باملدير الريايض أوليفر بريهوف وصوال إىل 

رئيس االتحاد برند نويندورف«.
  أما صحيفة »بيلد« فقالت: »إنها بال شك، نهاية دولة كروية 
عظمى.. يعترب هذا الخروج املبكر أحد أســوأ األمســيات يف 
تاريخنا. يجب أال نبحث بعيدا عن املسؤولني عن هذا السقوط: 

االتحاد، املدرب والالعبون وال أحد آخر«.
  وأردفت: »ســيبقى تاريخ األول من كانون األول 2022 يف 
األذهان وســيمثل نهاية حقبة لدولة كانت كبرية وفخورة يف 
كــرة القدم أحرزت كأس العامل 4 مرات وكأس أوروبا 3 مرات. 

هذا األمر بات بعيدا«.
  وأشــارت: »الواقع مرير، خــروج من دور املجموعات يف 
مونديــال 2018، ومن مثن النهايئ يف كأس أوروبا 2021 ثم 

الخروج مجددا من الدور األول يف مونديال 2022«.
  وتخوفــت »بيلد« من األثــر املعنوي لهذا الخروج عىل أحد 
أبرز العبي املنتخب األملاين يف السنوات األخرية وهو كيميتش، 
وقالــت يف هذا الصدد: »بعد هذا الخروج املرير، الخوف من أن 

يقع كيميتش يف الحفرة«.
  وواصلت: »لقد عاش الكثري من الصعود يف مســريته لكنه 
أيضا شهد بعض الهبوط الذي ترك أثرا مع خروج للمرة الثانية 
مــن الدور األول وما له من تداعيات من الناحية الذهنية عليه. 

أنه محبط للغاية«.
  وكان كيميتــش رصح بعــد خروج منتخــب بالده بقوله: 
»أنه أســوأ يوم يف حيايت. أخاف من الوقوع يف حفرة. األمر 
يجعلك تفكر بأن هذه اإلخفاقات تتعلق بك، وانضممت لصفوف 
املنتخب عام 2016، وبالتايل فإن ارتباط اسمك بهذه اإلخفاقات 

أمر ال تحب السامع به«.
  وكان لســان حال موقع »فوكوس« مامثال بقوله: »مل نعد 
ذلــك املنتخب الذي يتألق يف البطوالت الكربى. الئحة أســباب 
تراجع كرتنــا طويلة. بات علينا من اآلن وصاعدا اســتعامل 
املنظــار لرؤية قمة كــرة القدم الدولية وهذا ما يؤملنا أكرث من 

أي يشء آخر«.

منتخب أملانيا

مونديال العرب : خسارة مفاجئة للبرازيل وسيناريو مثير ينتهي بتأهل كوريا الجنوبية وسويسرا وخروج األوروغواي وغانا وصربيا والكاميرون
)21.00 )الســاعة  اســتراليا   - واألرجنتيــن   )17.00 )الســاعة  املتحــدة  الواليــات   - هولنــدا   : اليــوم  ينطلــق  اإلقصائــي  الثانــي  الــدور 

حقق منتخب كوريا الجنوبية انتصاراً تاريخياً عىل الربتغال 
بنتيجة )2-1(، أمس الجمعة، يف ختام دور املجموعات لنهائيات 
مونديال »قطر 2022«.سجل األهداف لكوريا الجنوبية، كل من 
كيم يونغ جون وهوانغ هي تشــان يف الدقيقتني )27 و91(، 

بينام سجل ريكاردو هورتا للربتغال يف الدقيقة 5.
وبهذا االنتصار رفع املنتخب الكوري رصيده إىل 4 نقاط يف 
املركز الثاين، ليحســم التأهل خلف املتصدر الربتغال صاحب الـ 

6 نقاط.
بــدأت املباراة بضغط برتغايل، حيث أرســل بيبي العب خط 
الدفــاع كرة لألمام وصلت لدالوت الذي اســتلم ومرر عرضية 
أرضية نحو ريكارد هورتا الذي أســكنها يف الشــباك، ومينح 

الربتغال التقدم يف الدقيقة 5.
وانطلق جواو كانسيلو الظهري األيرس للربتغال، وراوغ دفاع 
كوريا الجنوبية وسدد كرة تصدى لها الحارس يف الدقيقة 14.
ونجح يونغ جون كيم يف تســجيل هــدف التعادل لكوريا 
الجنوبية يف الدقيقة 27، من ركلة ركنية وصلت الكرة له داخل 
منطقة الجزاء، وسدد يونغ أسفل يسار الحارس ديوغو كوستا.

وتلقى كريســتيانو رونالدو قائد الربتغال، متريرة يف عمق 
دفــاع كوريا الجنوبية، وانطلق وســدد كرة بوجه القدم، لوال 
تدخل الحارس الذي تصدى لها، قبل أن يشري حكم اللقاء لوجود 

تسلل، يف الدقيقة 29.
وسدد فيتينيا العب منتخب الربتغال كرة، تصدى لها حارس 

كوريا الجنوبية بدون أي مشكلة يف الدقيقة 35.
وصوب هيونغ مني سون العب منتخب كوريا الجنوبية، كرة 
أرضية من خارج منطقة الجزاء، وصلت بســهولة بني أحضان 

ديوغو كوستا حارس مرمى الربتغال يف الدقيقة 40.
وأرسل فيتينيا العب منتخب الربتغال تصويبة صاروخية من 
خارج منطقة الجزاء، تصدى لها حارس كوريا الجنوبية، لرتتد 
أمام كريستيانو رونالدو الذي سدد كرة رأسية بعيدا عن املرمى 
برعونة شديدة، يف الدقيقة 42، لينتهي الشوط األول بالتعادل 

اإليجايب بهدف ملثله.
ومــع بداية الشــوط الثاين، مل يظهــر املنتخب الربتغايل 

بالضغط املعتاد، ومل يهدد مرمى كوريا.
وقرر فرناندو ســانتوس املدير الفني ملنتخب الربتغال سحب 

رونالدو والدفع بأندريه سيلفا بدال منه يف الدقيقة 65.
ولعب ديوغو كوســتا حارس مرمى الربتغال دورا مهام يف 
الصدي لتســديدات العبي كوريا الجنوبية ســون ومن قبله 

هوانغ.
وطالب العبو كوريا الجنوبية باحتســاب ركلة جزاء، نظرا 
لوجود ملســة يد عىل جواو كانسيلو داخل منطقة الجزاء، يف 

الدقيقة 71، لكن حكم املباراة رفض احتساب أي يشء.
واحتســب حكم املباراة ركلة حرة مبــارشة ملنتخب كوريا 
الجنوبية، انربى لتنفيذها سون الذي سدد بجانب القائم األيرس 

للحارس ديوغو كوستا يف الدقيقة 73.
ونجح هوانغ هي تشــان يف تسجيل هدف االنتصار القاتل 
لبــالده كوريا الجنوبيــة، يف الدقيقة 91، حيث تلقى متريرة 
بينية من ســون داخل منطقة الجزاء وســدد كرة أرضية يف 

شباك ديوغو كوستا.
وتراجع العبو كوريــا الجنوبية للدفاع يف الدقائق املتبقية 
مــن املباراة، بعدما حققوا املفاجأة وقطعوا تذكرة العبور لثمن 

نهايئ املونديال.

{ األوروغواي - غانا {
من جهتها، تغلبت األوروغواي عىل غانا بهدفني دون رد، يف 
املباراة التي أقيمت عىل ملعب الجنوب، ليودع املنتخبان البطولة 

من الدور األول.
وســجل جيورجيان دي أراســكايتا ثنائية األوروغواي يف 

الدقيقتني )26 و32(.
وودع املنتخبــان املونديــال بهذه النتيجــة، بعدما رفعت 
األوروغــواي رصيدهــا إىل 4 نقاط يف املركــز الثالث بفارق 
األهداف خلــف كوريا الجنوبية، بينام تجمد رصيد غانا عند 3 

نقاط يف قاع الرتتيب، فيام احتلت الربتغال الصدارة )6(.
أتــت املحاولة األوىل يف املبــاراة لصالح غانا بالدقيقة 15، 
بتسديدة أرضية قوية من جوردان أيو من عىل حدود املنطقة، 
تصدى لها روشيت، وتابعها قدوس إال أنه تعرض لإلعاقة من 
قبل حارس األوروغواي، ليحتســب حكم اللقاء ركلة جزاء بعد 

الرجوع إىل تقنية الفار.
ونفذ أندريه أيو الركلة، مسددا كرة أرضية ضعيفة عىل يسار 

روشيت يف الدقيقة 21، تألق الحارس يف التصدي لها.
وكادت األوروغــواي أن تفتتح التســجيل يف الدقيقة 23، 
بانفراد نونيز مع الحارس زيغ، مســددا كرة ســاقطة أبعدها 

ساليسو من عىل خط املرمى.

األول  الهــدف  وجــاء 
لألوروغــواي يف الدقيقة 26، 
بعدما تالعب ســواريز بسيدو 
داخــل املنطقة، مســددا كرة 
تصــدى لها زيغ قبل أن يتابعها 
سكنت  بتسديدة  أراسكايتا  دي 

الشباك.
الهدف  األوروغواي  وأضافت 
الثــاين يف الدقيقة 32 عرب دي 
أراسكايتا من جديد، بعدما تابع 
بينية ســواريز داخل املنطقة، 
مســددا كرة قوية عىل الطائر 

سكنت الشباك.
وارتقى خيمينيز لعرضية من 
الخامسة  الدقيقة  مخالفة يف 
من الوقت بدل الضائع، مسددا 
رأســية ذهبت أعىل العارضة، 

لينتهي الشوط األول )0-2(.
بدأت غانا الشوط الثاين بقوة، عرب تسديدة من بوكاري من 
الجانــب األمين ملنطقة الجزاء يف الدقيقة 47، مرت إىل جوار 

القائم.
وطالــب العبو األوروغواي بالحصــول عىل ركلة جزاء يف 
الدقيقــة 58، بعد تعرض نونيز لإلعاقة من قبل أماريت، وبعد 

عودة الحكم إىل تقنية الفار، قرر عدم احتساب يشء.
وحاولــت األوروغواي إضافة الهدف الثالث يف الدقيقة 65، 
بعدما تلقى بيليســرتي متريرة داخل املنطقة، ليسدد كرة مرت 

بقليل إىل جوار القائم.
وظهر فالفريدي يف الدقيقة 70، بتســديدة صاروخية عىل 

الطائر من خارج منطقة الجزاء، تألق زيغ يف التصدي لها.
وحاول قدوس االعتامد عىل املهارات الفردية، وتالعب بثالثة 
من العبي األوروغواي قبل أن يســدد كرة ذهبت أعىل العارضة 

يف الدقيقة 71.
وأهدر ســيمنيو فرصــة محققة لتقليص الفــارق لغانا، 
بتسديدة أرضية من داخل املنطقة يف الدقيقة 79، مرت بقليل 

إىل جوار القائم.
وتبعه قدوس بتســديدة قوية مــن عىل حدود املنطقة يف 

الدقيقة 81، تألق روشيت يف إبعادها إىل ركلة ركنية.
وسدد غوميز كرة أرضية قوية من خارج املنطقة يف الدقيقة 

الخامسة من الوقت بدل الضائع، تصدى لها زيغ.
ويف الدقيقة الســابعة من الوقت بدل الضائع، مهد كافاين 
الكرة إىل كواتيس داخل املنطقة، ليســدد كرة مبارشة مرت إىل 
جوار القائم، لينتهي اللقاء بفوز األوروغواي بهدفني دون رد.

{ خسارة الربازيل وتأهل سويرسا {

وضمن منافســات املجموعة الســابعة، اختتمت الربازيل 
مباراتهــا بخســارة مفاجئة أمام الكامريون )0-1( ســجله 
فانسان أبو بكر يف الوقت بدل الضائع من املباراة، فيام نجحت 
سويرسا يف خطف بطاقة التأهل الثانية عن املجموعة بفوزها 

املثري عىل رصبيا )2-3(.
ويف الــدور الثــاين، تلتقي الربازيل مــع كوريا الجنوبية، 

وسويرسا مع الربتغال.

{ األرجنتني تبدأ مرحلة
األدوار اإلقصائية اليوم {

»السامء سترشق غداً، سواء فزنا أم ال« بهذه الكلامت الرصينة 
تحّصن مدرب األرجنتني ليونيل ســكالوين الداعي منذ انطالق 
مونديــال قطر لكرة القدم لالعتدال والهدوء، يف حني تتأرجح 
»ألبيسيليستي« باستمرار بني النشوة واليأس، وتحلم بالتكريس 

العاملي الثالث بعد بلوغها مثن النهايئ.
قال ســكالوين بعد الفوز عىل املكسيك 2-صفر يف الجولة 
الثانية من دور املجموعات »تلقيت رسالة من أخي يقول فيها 
إنــه كان يبيك وال ميكن أن يكون األمر كذلك. وكأن األمر أكرث 

من مجرد مباراة كرة قدم«.
يف 26 ترشين الثاين، متّسكت األرجنتني بخيط رفيع، مكبلة 
بشــعور اإلقصاء املحتمل من دور املجموعــات بعد مباراتني 
والخســارة التاريخية امام السعودية 1-2، بينام وصل النجم 
ليونيل مييس ورفاقه إىل قطر يف لباس أبرز املرشحني للفوز 

باللقب.
وحّتى عندما حّرر مييس بهدفه االفتتاحي يف مرمى املكسيك 
مجموعــة بأكملها، ومن خلفهــا دولة بأرسها، أظهرت صور 
التلفزة العب الوسط السابق ومساعد سكالوين الحايل، بابلو 

إميار )50 مباراة دولية( يذرف الدموع عىل مقاعد البدالء.
رّد ســاكالوين الذي مل يكن راضياً عن هذا الفيض الجّياش 
من املشاعر »يجب أن يفهم الالعبون أنها مباراة كرة قدم، وإال 
ســتكون األمور دامئاً صعبة. هناك شعور باالرتياح ولكن من 
الصعب جعل الناس يفهمون أن الشــمس سترشق غداً، سواء 

فزنا أم ال«.
منذ بداية العرس الكروي يف قطر حاول ســكالوين، بخالف 

األجواء السائدة، تعزيز عوامل الهدوء واالعتدال والحكمة.
قال بعد الفوز عىل بولندا بهدفني نظيفني وبلوغ مثن النهايئ 
مــن صــدارة املجموعة الثالثة ملواجهة أســرتاليا يف املؤمتر 
الصحايف األربعاء »لســنا مرشــحني ألي يشء... نحن فريق 
ســيقاتل ولكن يجب أال نصدق أننا ســنكون أبطال العامل ألننا 

فزنا الليلة«.
لكن يبقى الســؤال األبدي: أمل يرشع ســكالوين يف مهمة 
مســتحيلة يف بلد ال يعرف أنصاف الحلول عندما يتعلق األمر 

باملنتخب الوطني؟
أكد مدافع مرســيليا الفرنيس ليوناردو بالرييدي يف مقابلة 
مــع وكالة فرانس برس »مشــجعو األرجنتني هم األكرث فخراً 
وحامســة. مشــجعون ال يرتكونك وشــأنك أبداً، يف األوقات 

الجميلة واألوقات الصعبة«.
وأضاف »نرى يف نهائيات كأس العامل، وقد رأينا ذلك من قبل، 
أنه حتى لو كان األمر صعباً من الناحية االقتصادية بالنســبة 
للشعب األرجنتيني، فان الجامهري تتوافد بأعداد كبرية إىل كأس 

العامل ونالحظهم دامئاً. وهذا ال ميكن إيقافه«.
رشح دييغو موريس الحاصل عىل شهادة دكتوراه يف العلوم 
االجتامعية يف جامعة سان مارتن يف بوينوس آيرس واملتواجد 
حاليــاً يف الدوحة لفرانس بــرس »األرجنتني دولة تعاين يف 
معظم القطاعات وكأس العامل هي اللحظة التي يشــعر فيها 

األرجنتينيون بأنهم يف موقع مركزي«.
وأضاف »كان هناك قصة بني كرة القدم واألرجنتني. توطدت 
مع )دييغو أرماندو( مارادونا ثم مييس. وهذا ما يفرّس االرتباط 

بني االرجنتينيني وكأس العامل«.
وأردف عــامل االجتامع »خالل املونديــال، تصبح كرة القدم 
املوضــوع الوحيد املمكن للنقاش، بخالف ما يحدث يف أوروبا، 
حيث االرتباط بكأس العامل، هذه البطولة عىل وجه الخصوص، 

من دون أدىن شك أقل قوة«.
يف خضم كل ما يحدث، يجد الالعبون أنفســهم يف الوقت 
ذاتــه يف القمة والحضيض، بني الحامســة والضغط، حيث 
ســيختربون مرة أخرى هذا النقيض من األحاســيس عندما 

يواجهون أسرتاليا السبت ملقعد يف ربع النهايئ.
أوضح املدافع ليساندرو مارتينيس الثالثاء »نحن هكذا. نحن 
متحمسون. نحن متحدون كأرجنتينيني ولدينا عالقة فريدة مع 

شعبنا. هناك حب متبادل جميل للغاية«.
يبدو أن سكالوين محقاً، األحد سترشق الشمس سواء فازت 
األرجنتني عىل أســرتاليا أم ال. ولكن بالطبع سيتوهج أكرث يف 

حال الفوز!

{ أرقام وحقائق {
يف وقت يســتمتع عشــاق كرة القدم باملباريات وما يقدمه 
الالعبون داخل املستطيل األخرض يف كأس العامل 2022 بقطر، 
يدور حديث عن أسعار الالعبني، والقيمة السوقية للمنتخبات، 
والجوائز املالية التي ستحصل عليها الفرق املشاركة، فضال عن 
تكلفة اســتضافة البطولة التــي وصلت إىل مبالغ مالية غري 
مسبوقة، بعدما تحولت كرة القدم إىل صناعة ضخمة مبليارات 

الدوالرات.

وتبلــغ القيمة الســوقية اإلجاملية للمنتخبات املشــاركة 
يف البطولــة 12.33 مليار يورو )12.91 مليار دوالر(. ويأيت 
املنتخب اإلنجليزي يف الصدارة بـ 1.26 مليار يورو، يليه منتخب 
الربازيل بـ 1.14 مليار يورو، ثم فرنسا بـ 1.03 مليار يورو، ثم 
الربتغال بـ 937 مليون يورو، ثم أملانيا بـ 885.5 مليون يورو، 

وإسبانيا 877 مليون يورو، واألرجنتني 645.2 مليون يورو.
ووفقا ملوقع »ترانســفري ماركت« املتخصص يف الشــؤون 
الرياضية، يأيت منتخب املغرب يف صدارة املنتخبات األفريقية 
والعربية املشــاركة يف املونديال بـــ 241.1 مليون يورو، ثم 

السنغال بـ 229.5 مليون يورو.
ويأيت منتخب كوســتاريكا يف ذيــل القامئة بـ 23 مليون 

يورو، يسبقه منتخب قطر بـ 29 مليون يورو.
أما من حيث القيمة السوقية لالعبني، فيأيت النجم الفرنيس 
كيليــان مبايب يف الصدارة بـ 160 مليون يورو، يليه الربازييل 
فينيســيوس جونيور بـ 120 مليون يورو، ثم النجم اإلنجليزي 
الشــاب فيل فوديــن بـ 110 مليون يــورو، ثم األملاين جامل 
موســياال، واإلســباين بيدري، واإلنكليزي جــود بيلينغهام، 
واألورغوياين فيديريكو فالفريدي بنفس القيمة الســوقية بـ 

100 مليون يورو.
ويــأيت النجم املغريب أرشف حكيمي يف املركز األول أفريقيا 

وعربيا بـ 65 مليون يورو.
وخصــص االتحاد الدويل لكرة القــدم )الفيفا( 440 مليون 
دوالر كجوائز للمنتخبات املشــاركة يف مونديال قطر، بزيادة 

قيمتها 40 مليون دوالر عن كأس العامل السابقة بروسيا.
وسيحصل الفريق الفائز باللقب عىل 42 مليون دوالر، بينام 

يحصل الوصيف عىل 30 مليون دوالر.
ويحصل كل منتخب من املنتخبات التي صعدت إىل دور الستة 
عرش عىل 13 مليون دوالر، وتزداد املكافآت املالية لتصل إىل 17 

مليون دوالر لكل فريق يصل إىل الدور ربع النهايئ.
ويف الــدور نصف النهايئ، يحصل كل فريق عىل 25 مليون 
دوالر، بينام يحصل صاحب املركز الثالث عىل 27 مليون دوالر.

وحصــل كل فريق شــارك يف دور املجموعات عىل جائزة 
مالية قدرها تســعة ماليــني دوالر، برصف النظر عن النتائج 

التي حققها.
كام كشف الفيفا أن جميع املنتخبات املتأهلة لنهائيات كأس 
العامل بقطر قد حصلت بالفعل عىل 1.5 مليون دوالر قبل بداية 

البطولة من أجل االستعداد لهذا العرس الكروي الكبري.
ويف املقابــل، حصل املنتخب الفائز بكأس العامل 2018 عىل 
38 مليــون دوالر، بينام حصل الوصيف عىل 28 مليون دوالر، 
وصاحبــا ملركز الثالث عىل 24 مليــون دوالر، وصاحب املركز 

الرابع عىل 22 مليون دوالر.
وأشارت بعض التقديرات إىل أن استضافة كأس العامل كلفت 
قطر نحو 220 مليار دوالر، أي ما يعادل نحو 60 ضعف امليزانية 

التي أنفقتها جنوب أفريقيا عىل كأس العامل 2010.
وكشــفت اللجنة املنظمة للبطولة أنه مــن املتوقع أن يدر 

املونديال نحو تسعة مليارات دوالر.
ووفقا ملؤسسة »فرونت أوفيس سبورتس« املتخصصة يف 
مجال االستشــارات املالية الرياضية، فإن ما أنفقته قطر عىل 

املونديال قد يعادل ما أُنفق عىل 21 بطولة سابقة مجتمعة.
وأنفقــت معظم هذه األموال عىل إنشــاء بنية تحتية، مثل 
شبكة جديدة للمرتو يف الدوحة، ومطار دويل، وطرق جديدة، 

فضال عن بناء نحو 100 فندق ومرافق ترفيهية.
كام أنشأت قطر سبعة مالعب جديدة بتكلفة تصل إىل 6.5 

مليار دوالر.
وقبل كأس العامل 2022 بقطر، كان مونديال الربازيل 2014 
هــو األعىل من حيث التكلفة بـ 15.5 مليار دوالر، ثم مونديال 

روسيا 2018 بـ 11.4 مليار دوالر.

{ الربنامج الكامل ملباريات الدور الثاين {
ويف ما ييل برنامج مباريات دور الـ 16 بتوقيت بريوت:

- السبت 3 كانون األول:
الساعة 17.00: هولندا - الواليات املتحدة.

الساعة 21.00: األرجنتني - اسرتاليا.
- األحد 4 كانون األول:

الساعة 17.00: فرنسا - بولندا.
الساعة 21.00: انكلرتا - السنغال.

- االثنني 5 كانون األول:
الساعة 17.00: اليابان - كرواتيا.

الساعة 21.00: الربازيل - كوريا الجنوبية.
- الثالثاء 6 كانون األول:

الساعة 17.00: املغرب - اسبانيا.
الساعة 21.00: الربتغال - سويرسا.

الفرحة الكورية العارمة



1ـ تايالند، الباسل
2ـ تتقي، لسان العرب

3ـ الحفاش، كف، وا
4ـ ميرس، مر، رسدين

5ـ بّت، برناركه، مل، ايوا
6ـ ايتوبعل، ندر، الب، زّي

، الموين، ارمادا 7ـ نكَّ
عريضة،  نسيب  أوس،  8ـ 

البا

9ـ ممّرن، ين، أأ، الحسن

10ـ اد، رأس، يتوّعد، لت

11ـ رقيــب، دســار، حّنا 

أيوب

12ـ زياد الرحباين، نسلنا

بادلها،  نسيبب،  ردم،  13ـ 

يس

11
تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة7

ــرة ــي ــصــغ الـــشـــبـــكـــة ال
5   4      3   2   1   
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2

3

4
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 عموديا: 

 عموديا:

من أربعة حروف:    االبراج 

  مصيف لبناين

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  عائشة بنت طلحة 

اخترب معلوماتك

1ـ عاصمة دولة عربية. 

2ـ مؤلــف موســيقي 

فرنيس. 

أيب  لهند  مسلســل  3ـ 

اللمع. 

4ـ أمر عظيم، مرتفع. 

دولــة  عاصمــة  5ـ 

افريقية. 

1ـ ُحّجة بّينة فاصلة. 

2ـ ُعرَف بـِ املهامتا.

3ـ نقيض برَد. 

4ـ نارصتُم وقّويُتم. 

5ـ ُمرشدي.

نحات ورســام وكاتب لبناين راحل. عاش يف افريقيا 

لســنوات، ثم إنتقل اىل باريس. عاد إىل لبنان لكنه غادر 

مرة أخرى إىل إيطاليا. وله أعامل بارزة. 

إسمه مؤلف من تسعة حروف. إذا جمعت: 

1+7+8+4- رتبة عسكرية. 

8+9+3+5- ممثلة مرصية.

3+8+5+6- عملة عربية. 

9+8+3- لقب غريب. 

6+2+7- مدينة يف إيران.

4+9+7- رشح األمر.   

1+7- غالم. 

1ـ ما إســم الشــاعر االنكليزي الــذي وضع امللحمة 

املشهورة الفردوس املفقود؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــ

2ـ يف أية ســنة إخرتع غوتنــربغ الطباعة باألحرف 

املنفصلة؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــ

3ـ يف أية والية أمريكية يقع أقرص نهر يف البالد؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ماذا كانت الهواية املفضلة للامرشال األملاين رومل 

الذي إنتحر بأمٍر من هتلر؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــ 

5ـ يف أية دولة عربية تقع بحرية يوسف؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــ

6ـ ما إســم النحــات الفرنيس الذي صمم كأس العامل 

األوىل التي فازت بها األوروغواي العام 1930؟

ـــــــــــــــــــــــــــ

7ـ قطعــة نقدية قيمتها عرشة دوالرات مصنوعة من 

ذهب. ماذا تسمى يف الواليات املتحدة؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما إسم البابا الذي لّقَب بـٍ بابا العاّمل؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــ

9ـ ما إسم أعىل عاصمة يف أمريكا الجنوبية؟ 

1ـ تتأ، باناما، زر
2ـ اتليتيكو مدريد

3ـ يقحم، رس، قام
4ـ ليفربول، نريد
5ـ إستبان، ابان

6ـ نلّش، رعمسيس، لّس
7ـ دس، مالوين، دري
8ـ أكّرر، نّب، يسحب

9ـ أنف، كنيعو، آب

10ـ ال، سهد، يرأب
11ـ بلّور، رايات، تا

12ـ أعادل، رضا وخيد
13ـ رس، ميامة، عن

14ـ لبان، ال، أداته
15ـ ابدال، آسا

16ـ الحليل
17ـ وز، بستوين
18ـ إميان، باَس

؟ من هو
من هي؟

1ـ دولــة أمريكية، من قوى 

األمن. 

2ـ فيلســوف صيني، األمر 

السهل.

3ـ يتعلّقان باليشء، الَبرش. 

4ـ ناقة كثــرية اللنب، نبات 

طيب الرائحة، إكتملت. 

5ـ مدينة ســعودية، يقوى 

ويشتّد.

الَحّق، خيط  6ـ مالوا عــن 

اإلبرة، هجَمت. 

7ـ محافظ بريوت سابقا.

8ـ سكَبوها، مكتوب. 

9ـ عائلــة، بلدة يف البقاع، 

صاَح.

جامعــة،  احســبيه،  10ـ 

أرشَد.

11ـ عيــون امليــاه، تخّوف 

وتفزع.

12ـ مــا لــه قيمــة باقية 

ذايت  القدمية،  عاداتكــم  من 

ونفيس. 

13ـ شــقيق، يبَس عصبه، 

طــاَب ونفــَع الطعــام، آكُل 

الطعام. 

14ـ أديب رويس راحل. 

15ـ بلَغ إىل، فاِصل، ضمري 

متصل. 

16ـ ساِخن، جذَب بشّدة.

17ـ من األزهار، من وسائل 

االعالم. 

لبنانية صاحبة  18ـ مغنية 

الصورة، نغّنج وندلّع.

1ـ رئيس حكومة لبناين 

ســابق، بلــدة يف قضاء 

عاليه. 

2ـ مدينــة بلجيكيــة، 

مدينة منساوية، عسل.

لوليــم  مرسحيــة  3ـ 

شكسبري.

لشاعر  الثاين  االسم  4ـ 

جزيرة  راحــل،  ايرلنــدي 

اندونيسية، جميل وسيم. 

5ـ نقطنــُه ونقيم فيه، 

ولــد النعام، نبــات طيب 

الرائحة. 

6ـ َحّر، أرسَع الرُجل، من 

برَق  الصغرية،  الحــرشات 

وتألأل، هرَب. 

7ـ نائــب لبناين راحل، 

ممثل لبناين راحل. 

8ـ حــامم بَري، التلطّخ 

بالطيب.

أتخلّص  الَفوز، ورك،  9ـ 

من العبودية.

كرة فرنيس،  فريق  10ـ 

صار  جــواب،  َســيفها، 

الوقت. 

11ـ حكَمت عىل، االسم 

الثاين لرئيس لبناين راحل، 

بالغ، رّصح وشّهَر بعيوب. 

أقام  مصــّورون،  12ـ 

باملكان، ارخبيل يفصل بني 

األطليس والبحر الكاريبي.

هضبة،  خّصصت،  13ـ 

أديب وعامل إنكليزي راحل.

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(

مشاريع مثمرة ســتكلل بالنجاح تنّفذ بعد 

فرتة غري بعيــدة. حياتــك العاطفية هادئة 

ومتزنة. تأخذ بنصائح الحبيب وتلمس التغيري 

يف شخصيتك األنيقة. 

عالقاتــك وجاذبيتك تؤثــران عىل اآلخرين 

بظروف مختلفة. املجهود الذي تقوم به اليوم 

لن يضيع هدرا، بل سيفتح أمامك فرصة كبرية 

للتقدم والنجاح. 

النشــيطة وقّوة بصريتك  تستغل مخيلتك 

الثاقبــة لتتمكن من القيام مبهامت كثرية يف 

أقرص وقت ممكن. اعمل املســتحيل الشاعة 

الفرح يف محيط العائلة. 

جدد ارتباطاتك الحبية التي تجلب لك الرسور 

والســعادة. مهنيا، ســتتاح أمامك امكانيات 

كبرية، حاول استغاللها جيدا بفطنتك املعهودة 

وال تدعها تفلت من يدك. 

ال تبــد أية موافقة مترسعــة قبل التفكري 

الجــدي والعميق يف كافة األمور والتفاصيل. 

انفراجات واســعة عىل صعيد العمل تعيد اليك 

الثقة الكبرية بالنفس. 

ســتنقاد بتيار جديد من الحظ وســتبدو 

لك األشــياء جميلة عكــس ما كنت تراها يف 

السابق. اخرت األساليب حيدا وتفحصها بدقة 

يك نسري أمورك بنجاح.

الحياة ليست كلها مغانم ومكاسب. ستعود 

قريبا اىل ســابق عهدك الهنــيء بعد توقف 

قــرسي خارج عن ارادتك. ال تتجاهل ما وعدت 

به الحبيب اللطيف. 

أجــواؤك مضطربة بعض اليشء، وظروف 

تفرض عليك مواجهة بعض املسائل الطارئة. 

اســتمتع يف الوقت الحارض بكل ما يوفر لك 

الراحة والسعادة. 

رسور وسعادة اثناء اجتامعات عمل ناجحة 

للغاية. عالقتك العاطفية جيدة بشــكل عام 

وان كان هناك بعض املشاكل الصغرية ولكنها 

ستمر بتفاهم وسالم. 

تثور عىل وضع حرج ومقلق وتشعر برغبة 

كبرية يف قلب الطاولة. عليك بالصرب والهدوء. 

اعــط اآلن قلبــك اجازة تســتفيد منها لتعيد 

حساباتك بروية. 

تأثريات األفالك الســلبية تبتعد عنك ومتدك 

بالســكينة والراحة النفسية. نشاطك العميل 

يتيح لك بعض األرباح االضافية التي لن تجنيها 

يف مجاالت أخرى. 

كفاحك املتواصــل ونضالك يرافقانك طيلة 

الفرتة املقبلة. استفد من العمل الذي تقوم به 

حاليــا وحاول أن تنال مركزا كبريا. افتح قلبك 

للمقربني وال تشعر بالقلق.

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(

الكويت
إستنبول

أرارات
أوكرانيا
االسكا

أفالم
الباروك

برلني
بولونيا
بوليفيا
تنورين
تايوان

ثبات
جدة

حصة
دولة
دبابة

سوباط
سجادة

سلم
سامبا

سانتياغو
شكسبري

صقر
عجيب

عز
عسجد
غندور

فنزويال
فلورنسا
فرسان

فول

فرن
قرين
كاتو

كيلومرت
كليمنصو

موليري
مرص

منازل
مخ

ماليزيا

يريفان.
الحل السابق

الحل السابق

 كاليفورنيا

السبت 3 كانون االول 2022

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــر 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 سيميونوف. 

2ـ رسكوف. 

3ـ مدينة دربند. 

4ـ جينيت لوكلرك.

5ـ والية كاليفورنيا. 

6ـ مدينة هامبورغ. 

7ـ طائر الهويد. 

8ـ مايكل جوردان

1ـ فيزوف. 

2ـ يتكّرر. 

3ـ يم، َده. 

4ـ نكونو. 

5ـ انجاد.

1ـ فيينا. 

2ـ يتمكن. 

، وج. 3ـ زكَّ

4ـ وردنا. 

5ـ فرهود. 



ــب املــســيــحــيــيــن؟ ــي ــي ــغ ــاذا ت ــمـ ــلـ ــة وطــــنــــّيــــة... فـ ــّيـ ــؤولـ ــسـ ــاب رئـــيـــس لـــلـــجـــمـــهـــوريّـــة مـ ــخـ ــتـ إنـ

ــدخـــل مــوســكــو  ــب تـ ــطــل ــلــجــيــش الـــــســـــوري... »قـــســـد« ت ــة ل ــّي ــل ــعــم ــل ب ــتـ ــم »داعـــــــش« قُـ ــيـ دمـــشـــق: زعـ

ــي« يــــعــــدم فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــاً جــــنــــوب نــابــلــس ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ جــــنــــدي »إسـ
ــن  ــي ــي ــن ــي ــط ــس ــل ــف ــد ضـــــــّد ال ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ ــف املـ ــ ــن ــ ــع ــ ــف ال ــ ــوقـ ــ فــــرنــــســــا: لـ
ــدة تـــــصـــــّوت لـــصـــالـــح إحـــــيـــــاء ذكــــــــرى الــنــكــبــة  ــ ــح ــ ــت ــ األمــــــــم امل

12
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

السبت 3 كانون االول 2022

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

مســتمر حول الورقة الرئاســية، وال ميكن وضع سقف زمني 
لها، وهي تندرج يف سياق التفاهم عىل مرشح تسوية لتأمني 

مروحة توافق واسع حوله.

{ جلسة حكومية »للرضورة« {
يف غضون ذلك، ان عقد جلســة ملجلــس الوزراء التي تكلم 
عنها رئيس حكومة ترصيف االعامل نجيب ميقايت  هي موضع 
سجال، حيث ان »التيار الوطني الحر« يعتربها مخالفة للدستور 
وتعّديا عىل صالحيات رئيس الجمهورية بشــكل فاضح، يف 
حني ان ميقايت والثنايئ الشيعي والحزب »التقدمي االشرتايك« 
يؤيدون هذه الجلسة، النها ستعالج مواضيع حياتية اساسية، 
وتخفــف من االعباء املرتتبة عىل الناس، منها املستشــفيات 

وحاجات ملحة لوزارة  االتصاالت. 
فبعيدا عن الفراغ الرئايس،وبعيدا عن الخالف الدســتوري، 
يقول املقربون من ميقايت انه قرر الدعوة اىل جلسة حكومية، 
نظــرا للوضع الصعب الذي يعيشــه الجســم الطبي وارضاب 
العاملني يف مجال الطاقة، حيث ســيتم شل البلد شلال كامال. 
وقــد قام رئيس مجلس النــواب نبيه بري بتغطية ميقايت يف 
دعوته لـ »جلســة الــرضورة«، كام ان الوزير الســابق وليد 
جنبالط قام ايضــا بتغطية اجتامع حكومة ترصيف االعامل 

لتتخذ قرارات هامة. 
يف املقابل،اســتنفر »التيار الوطني الحــر« بقيادة النائب 
جربان باســيل، معتربا ان جلســة الحكومة غري دســتورية 

وقراراتها باطلة.
ويف الســياق ذاته، فان اجتــامع حكومة ترصيف االعامل 
يف ظل الفراغ الرئايس، يعني ان الحكومة ســتعقد اجتامعات 
متالحقة ولو طال الشغور الرئايس، الذي لن يظهر قبل الربيع 
القــادم ورمبا ابعد من ذلك. واذا بدأت حكومة ترصيف االعامل 
جلســات واتخاذ مواقف، فيعني ذلــك، برأي الوطني الحر، ان 

مركز رئاســة الجمهورية ال قيمة لوجوده، ويتم التعدي عليه، 
وانه ميكن ادارة شــؤون البالد دون وجود رئيس للجمهورية. 
وتفيد املعلومات هنا، ان وزراء محســوبني عىل الوطني الحر 
سيشاركون يف اجتامع الحكومة، رغم ان باسيل سيطلب منهم 
عدم الحضــور. وتقول املعلومات ان حكومة ترصيف االعامل 
ســتتخذ قرارات هامة، وســتتفاوض الحقا مع صندوق النقد 

الدويل والبنك الدويل، وسترصف امواال عىل الكهرباء واملياه.

{ »القوات«: بعد 48 ساعة سنعلن 

موقفنا من الجلسة الحكومية {
و قالت مصادر »القوات اللبنانية« ان  »الجمهورية القوية« 
ســتعلن موقفها ازاء الجلسة الحكومية بعد 48 ساعة، وعادة 
يكون قرارنا مرتكزا عىل  معرفة االسباب املوجبة لهذه الجلسة 

وما هو جدول اعاملها. 
ولجهة ما قاله النائــب طوين فرنجية، ان من يدعم النائب 
معوض رغم علمه ان حظوظه ال توصله اىل الرئاســة، فهذا 
مبثابة ايضا ورقة بيضاء يف جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، 
عــىل هذا الكالم علقت املصادر نفســها بالقول: بان املقاربة 
مختلفة لناحية ان الورقة التي تحمل اســام، تشــري ان هناك 
فريقا سياســيا مصمام عىل انتخاب رئيس يتجسد من ضمن 
مواصفــات محددة، اما من يتمســك بالورقــة البيضاء فهو 
فريق يتلطــى وراءها لتخبئة الخالف الحاصل داخل صفوفه. 
ورأت املصــادر ان اصحاب الورقة البيضاء يشــوهون العملية 
الدميوقراطية، ويرضبون املهلة الدســتورية، بينام املطلوب 
النــزول اىل الربملــان يف دورات انتخابية متالحقة اىل ان يتم 

انتخاب رئيس للجمهورية.
وكشــفت  مصار »القوات« ان هناك حوارا ملزيد من التوحيد 
يف صفوف املعارضة، وايضا يف كيفية الخروج من ســتاتيكو 

الشغور الرئايس.
اما بالنسبة ملا قاله رئيس الحزب »التقدمي االشرتايك« وليد 
جنبــالط، فقد اعربت »القوات« عن احرتامها لكل شــخصية 

بالتعبري عــن رأيها فهذا حقه، ولفتت اىل انه اذا كان جنبالط 
مقتنعــا بالحوار مع حزب الله او مع اي طرف كان، فهذا ايضا 
رأيــه وحقه. اما نحن فمســتعدون للحــوار اذا كان فريقان 
متنازعان مســتعدين للوصول اىل حل، اما اذا كان هناك فريق 
متمســك فقط برشوطه، فمن الواضح انه ال يريد الحل، وهنا 
ســيتحول الحوار اىل فولكور يفيد الطرف الذي ال يريد التنازل 

عن رشط من رشوطه.

 { »التقدمي االشرتايك«: نستغرب

 موقف رئيس »القوات« {
بدورها، تســتغرب مصادر مسؤولة يف »التقدمي« املوقف 
الذي ادىل به رئيس »القوات«، حني اعترب الحوار مع حزب الله 
ال جــدوى منه، اذ  بدا بذلك انه يتوجه تحديدا اىل رئيس الحزب 
»التقدمي االشــرتايك« وليد جنبالط الذي كان فتح حوارا مع 
حزب الله بقصد السعي للوصول اىل انتخاب رئيس للجمهورية، 
واىل البحث عن قواســم مشــرتكة ملواجهة االزمات املعيشية 
والحياتية واالقتصادية. واكدت املصادر ان خيار الحوار  يتمسك 
به جنبالط أكرث فأكرث، بعدما ثبت انه ال مجال النتخاب رئيس 

للجمهورية طاملا االنقسام قائم بالشكل الحاصل. 
وشــددت املصادر املســؤولة يف »التقدمي«، عىل أن دعم 
»اللقاء الدميوقراطي« لرتشيح معوض ال يتعارض اطالقا مع 
خيار الحوار للوصول اىل امتام اســتحقاق انتخابات رئاســة 
الجمهوريــة، عىل أمل أن يبادر االفرقاء اآلخرون إىل تســمية 
مرشــحيهم للبحث جدياً حول من ميكــن التوافق عليه، وفق 

املعايري التي سبق وأعلن عنها مرارا جنبالط.
وبشأن الجلسة الحكومية التي دعا إليها ميقايت، لفتت املصادر 
إىل ان »التقدمــي« يدعم كل ما هــو رضوري ملعالجة االوضاع 
الضاغطــة عىل الناس يف مجاالت عــدة، خصوصا وأن األمور 
بلغت حدودا ال تطاق يف املســتويات املعيشية املختلفة، عىل أن 
تبقــى الخطوات التي تنوي الحكومة درســها وبتها يف نطاق 
الرضورة الالزمة، خصوصا وأنه ال يبدو لألسف أن هناك انفراجاً 

قريباً عىل مســتوى انتخاب رئيس للجمهورية. ودعت املصادر 
املعارضني لجلســة الحكومة، تحت شــعار الحرص عىل موقع 
رئاسة الجمهورية، إىل وقف تعطيلهم النتخاب رئيس الجمهورية 

ليك تستقيم بذلك مسارات العمل السيايس واملؤسسايت.
وعن الخطــوات التي تتخذها القاضية غــادة عون، قالت 
مصــادر »التقدمي«: »ال نعلّق عــىل إجراءات تتخذها من هي 
فاقدة للصفة وخارجة عن القانون، وكل ما تقوم به يدل عىل 
انهــا منفصلة عن عامل اإلنس، وتعيش يف أضغاث احقاد من 
يحركها، ومعهم ينطبق القول: »اذا اتتك مذمتي من ناقٍص فهي 

الشهادة بأيّن كامُل«.

{ قمة بايدن- ماكرون: التطرق اىل لبنان 

من باب الرتسيم البحري {
اىل ذلــك، قالت مصادر ديبلوماســية رفيعة املســتوى لـ 
»الديار« انه تم التطرق يف قمة بايدن-ماكرون اىل ملف لبنان 
من باب الرتسيم للحدود البحرية، وهذا يعني انه عندما تضغط 
واشنطن يف ملف معني ، فاالمور تندفع نحو حلول موضوعية. 
امنا الجهود االمريكية التي وضعت من اجل الرتسيم مل توضع 

بالوترية ذاتها من اجل االستحقاق الرئايس اللبناين.
اما اليــوم، ويف ظل التباين بني الواليات املتحدة وفرنســا 
والســعودية من جهة، وبني طهران من جهة اخرى ،لن يصبح 
للبنــان رئيس للجمهورية ، فضال عن ان ميزان القوى النيايب 

اللبناين ال مييل لصالح مرشح من فريق 8 آذار.
واعتربت هــذه املصادر ان حزب الله عندما يخرج من عقدة 
فرنجية – باســيل ميكنه حينها الوصــول اىل انتخاب رئيس 
للجهوريــة، لو ان الرغبة الدوليــة ال تزال بطيئة وباردة تجاه 

تعبئة االجواء النهاء الشغور الرئايس.
ولفتــت املصــادر اىل ان ميزان القــوى الربملاين اللبناين ال 
يســّهل الطريق امام مرشح من 8 آذار، بل ملرشح توافقي، كام 
ان فرنسا والســعودية والواليات املتحدة ال تريد تكرار تجربة 

العامد ميشال عون رئيسا للجمهورية.

يف املنطقة الجنوبية. وقد ُقتل مع كامل أفراد مجموعته يف إثر 
اســتهداف مقره يف الحي الشاميل ملدينة جاسم يف ريف درعا، 

وتّم إعالن ذلك عرب وسائل اإلعالم السورية املحلية حينذاك«.

{ »قوات سوريا الدميوقراطية« {
عــىل صعيــد آخــر، اعلن املتحدث باســم »قوات ســوريا 
الدميوقراطيــة« آرام حنا إنها »أوقفت جميع عمليات مكافحة 
اإلرهاب املشــرتكة بعد القصف الرتيك« ملنطقة سيطرتها.وأكد 
حنا أن »كل عمليات التنســيق والعمليات املشــرتكة ملكافحة 

اإلرهاب مع التحالف« الذي تقوده الواليات املتحدة قد توقفت.
بــدوره، قال مظلوم عبــدي القائد العام ل »قوات ســوريا 
الدميوقراطيــة« ، التي تهيمن عليها وحدات حامية الشــعب 
الكردية، إن عىل روســيا أن تتحمل مســؤولية إيقاف التصعيد 
الرتيك عــىل املنطقة، كونها دولة ضامنة التفاق وقف إطالق 
النار املتفق عليه مع تركيا.وطالب عبدي روسيا بإعالن ما وصفه 
باملواقف األكرث حزمــا، وأن تطالب تركيا بااللتزام باالتفاقيات 

السابقة وحل الخالفات بالحوار ال بالحرب.

{ تركيا : العملّية العسكريّة

ال تشكل تهديداً ألحد {
هــذا، قال وزير الدفــاع الرتيك خلــويص أكار، إن العملية 
العسكرية الرتكية يف ســوريا ال تشكل تهديدا ألحد، مؤكدا أن 
قوات بالده ستقوم مبا يتعني عليها يف الزمان واملكان املناسبني. 
ورصح أكار ، خالل مشــاركته يف فعاليــة حزبية امس، بأن 
»هدفنا الوحيد هو حامية حقوق بالدنا وشعبنا يف إطار القواعد 
القامئة«. أضاف »لذلك نســتعد للقيام بكل ما يجب القيام به، 
وعندما يحني الزمان واملكان ستقوم القوات املسلحة الرتكية مبا 

يقع عىل عاتقها كام فعلت حتى اآلن«.
ودعا أكار الدول الحليفة لرتكيا إىل »قطع عالقتها باإلرهابيني 
ووقف دعمها والتخيل عنهم«. وأضاف أن الجيش الرتيك قىض 
عىل »املمر اإلرهايب« شاميل سوريا، وأن أنقرة لن تسمح بوجود 
مثــل هذا املمر. وأضاف أكار أن الواليات املتحدة طلبت من تركيا 
إعادة تقييم العملية العسكرية، وأن أنقرة طلبت من واشنطن يف 

املقابل الوفاء بوعودها، وفق تعبريه.

{ التنظيامت املستهدفة {
من جهته، رصح وزير الخارجية الرتيك مولود جاويش أوغلو 
امس، عىل هامش مشاركته يف »الحوار املتوسطي« بالعاصمة 
اإليطالية روما، بأن بالده بحاجة لتطهري شــاميل سوريا من 
حزب العامل الكردستاين وحزب االتحاد الدميقراطي مثلام فعلت 
مع تنظيم الدولة، حسب تعبريه. وقال إنه »ال فرق بني التنظيامت 
اإلرهابية يف سوريا«، مؤكدا أنها تشكل تهديدا كبريا، وأن بالده 

تأثرت كثريا مبا يحدث يف سوريا.
وشنت القوات الرتكية رضبات بالطريان واملدفعية عىل مواقع 
الوحدات الكردية يف أرياف محافظات حلب والحسكة والرقة، 
وتوعدت بتوسيع رضباتها لتشمل عملية برية، وهو ما عارضته 

الواليات املتحدة وروسيا.

{ موسكو«ال تفرض وساطة 
عىل أنقرة ودمشق« {

يف غضــون ذلك، قال املبعــوث الخاص للرئيس الرويس إىل 
الرشق األوســط ودول أفريقيا ونائب وزير الخارجية ميخائيل 
بوغدانوف، ، إّن بالده »ال تفرض وســاطة عىل أنقرة ودمشق«، 
واكد اّن موسكو »مستعدة لعقد لقاء بني الرئيسني الرتيك رجب 
طيب إردوغان والســوري بشار األسد«. وقال : »نحن نعرّب دامئاً 
عن اســتعدادنا، ولكن حتى اآلن مل يتم القيام بأي عمل ملموس 
عىل املســتوى السيايس. حتى اآلن، ال يوجد مثل هذه الخطط«. 

وتابــع: »كل يشء يعتمد عىل رغبات األطراف، لكننا ال نفرض 
شــيئاً عىل أحد. إذا طلب البلَدان منا الوســاطة، وكان لرشكائنا 
يف أنقرة ودمشق مثل هذه املصلحة، فسرند بالطبع باإليجاب«.

{ الدوريات األمريكية {
ويف هذا السياق، قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن »التحالف 
الدويل« بقيادة الواليات املتحدة اســتأنف دورياته املعتادة يف 
مناطق ســيطرة املقاتلني األكراد يف شــامل سوريا بعد أن كان 

قلصها إثر الرضبات الجوية الرتكية عىل املنطقة.
وذكــرت الوكالة أن دوريتــني للتحالف انطلقتا صباح امس، 
يف اتجاهني مختلفني من قاعدة رميالن )شــامل رشقي البالد( 
برفقة مقاتلني مام يعرف بقوات سوريا الدميقراطية التي تتكون 
بشكل رئييس من الوحدات الكردية. وقال مصدر عسكري كردي 
للوكالة إنه »تم وضع برنامج أســبوعي جديد الستئناف العمل 
بشــكل طبيعي«، مشريا إىل أن الدوريات كانت تراجعت من 20 
دورية أسبوعيا إىل نحو 5 أو 6 تقريبا بسبب الرضبات الرتكية.

{ الوضع امليداين {
ميدانيا ، قالت وزارة الدفاع الرتكية إن معركتها »ضد اإلرهابيني 
شاميل سوريا ستستمر بشكل فّعال وحاسم«، يف حني أعلنت ما 
تعرف بـ«قوات سوريا الدميوقراطية« وقف كل عمليات التنسيق 
املشــرتكة مع التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة األمريكية.

وقال وزير الدفاع الرتيك خلويص أكار إنه »عندما يحني الزمان 
واملكان ســتقوم القوات املسلحة الرتكية مبا يقع عىل عاتقها 
كــام فعلت حتى اليوم« . وأضاف »عىل حلفائنا قطع الدعم عن 

اإلرهابيني؛ فرتكيا حليفتكم وميكنكم التعاون معها«.
وأفادت مصــادر محلية بأن الجيش الرتيك قصف مواقع ملا 
تعرف بقوات سوريا الدميقراطية يف محيط مدينة منبج بريف 
حلب )شاميل سوريا( ومواقع أخرى يف ريفي الحسكة والرقة. 
وقالت وسائل إعالم كردية إن الطائرات املسرية الرتكية قصفت 

عدة قرى يف محيط عني عيىس بريف الحسكة.
كام ذكرت وسائل إعالم موالية ل »قوات سوريا الدميوقراطية« 
أن 3 عنارص من الجيش السوري أصيبوا يف غارة جوية استهدفت 
نقطة عسكرية يف قرية كوران رشق عني العرب )كوباين( عند 

الحدود السورية الرتكية.

{ مجلس األمن القومي الرتيك {
مــن جهة أخرى، أكد مجلــس األمن القومي الرتيك أن أنقرة 
ســتتخذ الخطوات الالزمة لعدم السامح بوجود أي نشاط ألي 
تنظيــم إرهايب يف املنطقة، وفق تعبــريه. وقال املجلس عقب 
اجتامعه برئاســة الرئيس رجب طيب أردوغان إنّه تلقى إحاطة 
بشــأن العمليات املستمرة داخل البالد وخارجها، وأكد مناقشة 

التدابري اإلضافية املمكنة بهذا الصدد.
وأكــدت وزارة الدفاع الرتكية أن معركتها »ضد اإلرهابيني 
شاميل سوريا ستســتمر بشكل فعال وحاسم«.وقال وزير 
الدفاع الرتيك خلويص أكار عقب لقاء مع املبعوث األمرييك 
الســابق لســوريا جيمس جيفري يف أنقرة إن تركيا حذرت 
الدول املتحالفة معها من دعم حزب العامل الكردســتاين أو 
حزب االتحاد الدميقراطي ألي ســبب من األســباب، مبا يف 
ذلــك ذريعة محاربة تنظيم الدولة.وأضاف أكار أن الواليات 
املتحــدة األمريكية طلبــت من تركيا إعــادة تقييم العملية 
العســكرية، وأن أنقرة طلبت من واشنطن يف املقابل الوفاء 

تعبريه. وفق  بوعودها، 

{ املتحدث باسم البنتاغون {
يف املقابل، قال املتحدث باســم البنتاغون بات رايدر، إن وزير 
الدفاع لويد أوســن نقل لنظريه الرتيك معارضة بالده القوية 
ألي هجوم بري تريك محتمل يف شــامل سوريا. وأضاف رايد 
أن اهتــامم بالده منصب عىل هزمية تنظيم الدولة دون عوائق، 

ومنع عدم االستقرار املحتمل يف تلك املنطقة.

أفادت وكالة األنباء الفلســطينية )وفا( بأن جنديا إرسائيليا 
»أعدم بدم بارد شــابا فلسطينيا يدعى عامر حمدي مفلح )23 
عاما( بالرصاص الحي من املســافة صفر« عرص امس يف بلدة 

حوارة جنويب نابلس بالضفة الغربية املحتلة.
وقالت وزارة الصحة الفلســطينية إن الهيئة العامة للشؤون 
املدنية أبلغتها باستشــهاد مواطن عقب إطالق قوات االحتالل 
النــار عليه يف حوارة.وأظهر مقطــع »فيديو« للحادث تداولته 
صفحات فلسطينية عىل شبكات التواصل االجتامعي أن جنديا 
»إرسائيليا« يتدافع باأليدي مع أحد الفلســطينيني، قبل أن يقوم 

الجندي بإطالق النار من املسافة صفر باتجاه الفلسطيني.
وذكــرت »وفا« أن جنود االحتالل اإلرسائييل منعوا املواطنني 
ومركبات اإلســعاف من االقرتاب من الشــاب وهو ملقى عىل 

األرض.
بــدوره، قال الهالل األحمر الفلســطيني » ان قوات االحتالل 
منعت طواقمه من االقرتاب من الشــاب املصاب«. ووثق مقطع 
»فيديو« قيام جندي  »ارسائييل« مجرم بإطالق النار من مسدس 

عىل شاب بعد االعتداء عليه وإسقاطه عىل األرض.
يذكر انه خالل هذا األسبوع، قتل جيش االحتالل اإلرسائييل 9 
فلسطينيني يف رام الله وجنني والخليل بالضفة الغربية املحتلة. 
وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء منذ مطلع العام الجاري حتى امس 
الجمعة إىل 211 شــهيدا، بينهم 153 يف الضفة الغربية، و52 

يف قطاع غزة.
كام أطلقت قــوات االحتالل الرصاص وقنابل الصوت والغاز 
املسيل للدموع باتجاه املواطنني الفلسطينيني ملنعهم من االقرتاب، 
فيام بقي الشاب املصاب ملقى عىل األرض لفرتة طويلة إىل أن 
لفظ أنفاســه األخرية واستشهد متأثرًا بجراحه. ونقلت مركبة 
اسعاف صهيونية جثامن الشهيد. ويف وقت الحق، أبلغ االحتالل 

االرتباط الفلسطيني باستشهاده.
واندلعت عىل إثر ذلك مواجهات عنيفة يف حوارة، أسفرت عن 
إصابة 11 مواطًنا فلســطينًيا بينهم إصابة بالرصاص املطاطي 
و10 اختناًقا بالغاز. وذكرت مصادر محلّية أن الشهيد مفلح من 

بلدة أورصين جنوب رشق نابلس وهو أسري سابق.

كام أصيب شاب فلسطيني بجراح خطرية واعتقل آخر خالل 
مواجهات اندلعت بني قوات االحتالل اإلرسائييل وفلسطينيني يف 

منطقة »رأس العني« مبحيط البلدة القدمية يف نابلس.
وأفيد بأن قوات االحتالل أعلنت مدينة الخليل بالضفة الغربية 
منطقة عســكرية مغلقة ملنع وصول نشطاء سالم إرسائيليني 
للتظاهر.وقال املتحدث باســم حركة حامس محمد حامدة، يف 
بيان لها »ندعو جامهري شــعبنا إىل الحشــد والرباط الدائم يف 
باحات املســجد األقىص املبارك.. عدوان االحتالل عىل األقىص 

سيكون وقود نار تحرقه«.

{ حامس تدعو للحشد يف األقىص {
وتعقيباً، قال الناطق باسم حركة حامس عبد اللطيف قانوع، 
إن »الجرمية البشعة تعكس السلوك العدواين والفايش لالحتالل 

وجيشه«.
بدورها، دعت حركة املقاومة اإلسالمية )حامس( إىل االحتشاد 
والرباط الدائم يف املسجد األقىص مبدينة القدس املحتلة لـ«ردع 
االحتالل«، يف حني وضعت »إرسائيل« منظومتها الدفاعية يف 
حالة استنفار حول قطاع غزة تحسبا لعملية انتقامية من حركة 
الجهاد اإلســالمي بعد استشهاد اثنني من قادتها امليدانيني يف 
جنني شــاميل الضفة الغربية، وهام الشهيدين محمد السعدي 

ونعيم الزبيدي

{ تشييع الشهيدين {
وكان أهايل مدينة جنني قد شيعوا يف وقت سابق الشهيدين 
محمد السعدي ونعيم الزبيدي مبخيم جنني يف الضفة الغربية، 
وهام قياديان يف كتيبة جنني التابعة لحركة الجهاد اإلسالمي 
استشهدا خالل اشتباكات مع قوة إرسائيلية تسللت إىل أطراف 

املخيم.

واتهم محافظ جنني أكرم الرجوب القيادة السياسية اإلرسائيلية 
بإعطاء تعليامت لقوات االحتالل بقتل الفلســطينيني، مطالبا 
املجتمع الدويل بالتوقف عن سياسة الكيل مبكيالني والعمل عىل 

وقف الجرائم اإلرسائيلية.
وقد نعت حركة الجهاد اإلســالمي وذراعها املسلحة »رسايا 

وقالت  الشــهيدين،  القدس« 
إنهام من أبرز قادتها امليدانيني، 
استشهدا خالل  أنهام  مؤكدة 
تصديهام لالقتحام اإلرسائييل 

للمخيم.
وشــددت الحركة »عىل أن 
جرمية قتلهام لن متر بدون رد، 
وأنها لن تكرس إرادة املقاومة 

يف مقارعة االحتالل«.

{ فرنسا قلقة {
هذا، ودعت الخارجية الفرنســية مساء امس، »إرسائيل« إىل 
وقف العنف املتزايد ضد الفلسطينيني يف الضفة الغربية، مشددة 
عىل رضورة محاسبة املسؤولني عن أفعالهم من قبل السلطات 

املختصة.
وقالت الخارجية يف بيان نرشته عىل حسابها مبوقع »تويرت«: 
»تعرب فرنســا عن قلقها العميق يف أعقاب االشتباكات العديدة 
التي اندلعت منذ 29 ترشين الثاين يف أجزاء مختلفة من الضفة 

الغربية وخلفت خمسة قتىل فلسطينيني«.
وأضافت: »تدعو فرنسا مرة أخرى جميع أصحاب املصلحة إىل 
االمتناع عن القيام بأي أعامل اســتفزازية أو أحادية الجانب«. 
وتابعت: »يجب أن يتوقف العنف املتزايد ضد الفلســطينيني يف 
الضفة الغربية ويجب محاسبة املسؤولني عن أفعالهم من قبل 

السلطات املختصة«.
وأكدت فرنســا »التزامها باحرتام القانون الدويل اإلنســاين 
يف املناطــق الواقعة تحت االحتــالل اإلرسائييل والطبيعة غري 

القانونية للمستوطنات«.

{ األمم املتحدة {
عىل صعيــد آخر، تبنت الجمعية العامــة لألمم املتحدة يف 
نيويورك خمسة قرارات محورية، أربعة منها تتعلق بفلسطني، 
والخامس حول الجوالن الســوري املحتل، فيام جرى إضافة بند 
يف أحد القرارات يتضمن إحياء الذكرى الـ75 للنكبة الفلسطينية.

وتتعلق القرارات األربعة بوالية وعمل اللجنة املعنية بحقوق 
الشــعب الفلســطيني غري القابلة للترصف، وشــعبة حقوق 
الفلسطينيني، وبرنامج املعلومات الخاصة حول قضية فلسطني، 

والقرار الرابع حول املبادئ األساسية للحل السلمي للقضية.
ونص أحد القرارات الذي حمــل رقم )L24/77/L(، ويتعلق 
مبهام »شعبة حقوق الفلسطينيني يف األمانة العامة«، عىل بند 
طلب أن تكرس الشــعبة جزءا من أنشطتها، العام املقبل، إلحياء 
الذكرى الســنوية الخامسة والسبعني للنكبة، عن طريق تنظيم 
مناســبة رفيعة املستوى يف قاعة الجمعية العامة، يف 15 أيار 

.2023
وقبل التصويت عىل القرارات األربعة، قال السفري الفلسطيني 
لــدى األمم املتحدة رياض منصور لســفراء الدول األعضاء يف 
الجمعية، ان »الشــعب الفلسطيني مستمر بصموده عىل الرغم 
من كل القمع والسياسات اإلرسائيلية التي كانت تهدف إىل محو 
الشعب الفلســطيني وإقصائه عن أرضه«، مضيفا إن »شعبنا 
يستحق االعرتاف مبعاناته وتحقيق العدل للضحايا والتعويض 
عن الخسائر«. وتطرق كذلك لعمليات القتل والطرد والحصار عىل 

غزة وانتهاكات حقوق اإلنسان«.
وأكــد أن »الحق باألمــن والحامية يجــب أن تكون للقابع 
تحت االحتــالل وليس القوة القامئة باالحتــالل«، داعيا »إىل 
توفري الحامية للشــعب الفلسطيني. كام تحدث عن االستعامر 
اإلرسائييل وعمليات االستيطان. وطالب مبحاسبة إرسائيل عىل 

جرامئها وعدم استمرار السامح لها باإلفالت من العقاب«.

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

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

هاتف : 1-2- 05/923830 - 03/811785

فاكس : 05/923773

االعالنات : 05/923776-923768-923767-923770

فاكس : 05/923771

info@addiyaronline.com

تشييع شهيدين يف مخيم جينني
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