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تغزو  املتقّدمــــــة  التكنولوجيــــــا 

املونديال... »ثــــــورة في تفاعل 

الجماهيــــــر مع كــــــرة القدم« !

ــار بـــاملـــقـــاطـــعـــة ؟ ــ ــّي ــ ــت ــ ــي ال ــف ــت ــك ــكـــومـــة غــــــداً بـــالـــحـــّد األدنــــــــى الـــــــضـــــــروري... فـــهـــل ي ــن الـــــــ ٦٥ بـــنـــداًجــلــســة الـــحـ ــ ــع عـ ــ ــراج ــ ــت ــ ــل الــــــتــــــحــــــّدي... ومـــيـــقـــاتـــي ي ــيـ ــتـ حــــــزب الــــلــــه يـــتـــدخـــل لــــنــــزع فـ
ــادرة  ــ ــب ــ ــى مـــرحـــلـــة امل ــ ــم تـــصـــل الـ ــ ــد... وبــــاريــــس ل ــيـ ــعـ ــتـــصـ ــح الـ ــي ــاق الـــرئـــاســـي عـــلـــى صــف ــقـ ــحـ ــتـ اإلسـ

محمد بلوط

نشطت االتصاالت واملســاعي عشية موعد انعقاد مجلس 
الوزراء غدا االثنني لتخفيــف التوتر والتصعيد، وحرص رفض 
التيار الوطني الحر لدعوة الرئيس املكلف نجيب ميقايت لهذه 
الجلســة، يف مقاطعة الوزراء املحسوبني عليه دون حصول 

تداعيات اخرى.
وعلم ان هذه الجهود جرت عىل اكرث من محور، ال ســيام 
من خــالل اتصاالت حزب الله البعــاد عوامل التحدي والنكد 
الســيايس عن هذا املوضوع، كام عــرت مصادر مطلعة لـ 
»الديار« امس. كام شــارك نائب رئيس املجلس النيايب الياس 
بو صعب من خالل التواصل مع الرئيس نبيه بري سعيا الزالة 

كل ما ميكن ان يؤدي اىل التأزم.
ووفقــا للمعلومات، فــان االتصاالت مل تنقطــع نهاراً، 
واستمرت حتى وقت متأخر من مساء امس. وقد تركزت عىل 
تقليص جدول اعامل الجلسة اىل الحد االدىن الرضوري، مع 
العلــم ان ميقايت كان اعلن نهارا بشــكل رصيح عن امكان 
تقليــص عدد بنود جدول االعامل مــن 6٥ بندا اىل ما يقارب 

الـ2٥ بسهولة.
ووفقا للمعلومات، فان نصاب جلســة الغــد مؤّمن مبا 
يزيد عىل ثلثي اعضاء املجلس، كــام اكدت مصادر املكونات 
السياسية املشاركة يف الحكومة. واىل جانب الوزراء السّنة، 
فان وزراء الثنايئ الشــيعي سيشــاركون يف الجلسة، مع 
العلــم انه مل يصدر عن وزيري حزب الله موقف حاســم يف 
هذا الشــأن حرصا عىل اجواء االتصاالت املستمرة. لكن نقل 
عن  الوزير عيل حمية انه تلقــى الدعوة وال يزال يقرأ جدول 
االعامل، و«يف حال كان للتخفيف من وجع الناس فال ميكن 

الهروب من ذلك«.
وسيشــارك كام صار معلومــا وزير الحــزب »التقدمي 
االشرتايك« عباس الحلبي وعدد من الوزراء املسيحيني، بينهم 
نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ونجال الريايش، ووزيرا 
»املردة« جــورج قرم وزياد مكاري والوزيــر االرمني جورج 

بوشكيان.
وسيقاطع الجلســة باقي الوزراء املسيحيني، ولن يشارك 
فيها وزير الخارجية عبداللــه بوحبيب املوجود يف الخارج، 
كام ســيقاطعها الوزير عصام رشف الدين الذي ميثل االمري 

طالل ارسالن، والذي هو عىل عالقة متوترة مع ميقايت. 
ووفقا للمعلومات، فان املوقف املبديئ واالويل الذي اتخذه 
التيار الوطني الحر هو مقاطعة الجلســة، بغض النظر عن 
حجم جــدول االعامل وماهيته، النه يعتــر ان الخطوة غري 
الوضع وانعكاسه  تأزيم ومفاقمة  دستورية وتســاهم يف 
عىل كل االمور مبا يف ذلك االستحقاق الرئايس، النها تصب 

يف اطار التشجيع عىل اطالة الفراغ الرئايس.
وبقي مســؤولو التيار يف اطار هذا املوقف، دون االفصاح 
عــن الخطوات التي ميكن ان يقوم بهــا التيار ردا عىل دعوة 
ميقايت وموقفه، واشــاروا اىل ان التيار بصدد اعالن موقف 

رسمي الحقا.
ويف مناســبة االحتفال بزينة امليــالد يف البرتون، رفض 
رئيس التيار جران باســيل التحدث مع االعالم والتعليق عىل 
دعوة ميقايت اىل جلسة ملجلس الوزراء واملوقف منها، مكتفيا 
باالبتســامة والصمت. لكن مصدرا قياديا يف التيار قال لـ« 
الديار«: مل نبحث بعد يف اتخــاذ خطوات معينة، مع التأكيد 

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص 12( 

)التتمة ص 12( 

كتبوا الدساتري والقوانني لخدمة االنسان واملواطن، وليس االنسان هو لخدمة القوانني 
والدستور. ولذلك فان االعرتاض عىل عقد جلسة استثنائية لحكومة ترصيف االعامل يك 
تهتم بتأمني الدواء ملرىض االمراض املزمنــة، وبخاصة امراض الرسطان، ليس يف محله 
النــه اجتامع اكرث من رضوري لحكومة ترصيف االعامل. وحســنا فعــل الرئيس نجيب 
ميقايت بدعوة حكومة ترصيــف االعامل اىل االجتامع غدا االثنني يك يقر االمور الطارئة 

والرضورية للمواطن اللبناين.
 الذين يعرتضون عىل عقد الجلســة امنا يعرتضون الســباب سياســية، ويتجاهلون 
االسباب االنســانية الهامة للمواطن اللبناين. فامذا يريد الذين يعرتضون؟ هل يريدون ان 
ميوت املرىض ؟ وهل قيمة حياة االنسان رخيصة اىل هذا الحد يك يعرتض التيار الوطني 
الحر، وبخاصة الوزير جران باســيل عىل اجتامع الحكومة محتجــاً بالفراغ الرئايس؟ 

فالحياة التي أفرغت من االنسان ال قيمة لها عندهم وال عند الوزير باسيل. 
ان الحكومة عندما تســتقيل، تعني ان الحكومة هي لترصيــف االعامل، تأمني الدواء 
للمــرىض هو ترصيف اعامل وليس مخالفة دســتورية وال مخالفة ميثاقية وال مخالفة 

قانونية.
نهنىء الحكومة عىل االجتامع، ونهنىء كل الذين دعموا عقد الجلسة، وبالتحديد الوزراء 

الذين امثروا الثلثني لتأمني اجتامع مجلس الوزراء النقاذ املرىض من املوت.

عىل طريق الديار

»الديار«

[  األمم املتحدة تدعو الى التحقيق في »واقعة حوارة  بأسرع وقت ُممكن وُمحاسبة املسؤولين«

الــــعــــســــكــــريّــــة شــــمــــالــــي ســــوريــــا  عـــمـــلـــّيـــتـــهـــا  تــــــواصــــــل  تــــركــــيــــا   ]
ــات ملــوســكــو ــانـ ــمـ ــطــي ضـ ــع ــدة ت ــ ــدي ــ ــة أوروبـــــّيـــــة ج ــوم ــظ ــن ــو مل ــدعـ [ مــــاكــــرون يـ
[ »مجموعــــــة الســــــبع« وأوســــــتراليا تتفقان على ســــــقف لســــــعر النفط الروســــــي

فرنســــــا تدق ناقوس الخطر مع عــــــودة »كورونا«
قبل أقل من شــهر عــىل االحتفال بأعياد 
امليالد، وعىل وقــع موجة برد قارس ترضب 
العجوز، تعيــش فرنســا وأوروبا  القــارة 
موجة تاســعة من فريوس كورونا، وسط 
ارتفاع كبري يف عدد اإلصابات نتيجة ظهور 
املتحور الجديد رسيع االنتشار »يب كيو.1.1 

.»)1.1.BQ(
وتأيت هذه املوجة يف وضع صّحي متوتر 
بالفعل يف فرنسا، حيث تواجه املستشفيات 
وباء التهاب القصيبات املنترش عىل نطاق غري 
مســبوق، يف حني تثري اإلنفلونزا املوسمية 

مخاوف من تأثري »مضاعف 3 مرات«.
العاصمة باريــس وعدة مدن  وشــهدت 
املخترات  وفنيي  لألطباء  إرضابا  فرنســية 

بتحسني  للمطالبة  األشــعة،  واختصاصيي 
ظروف العمل ورفع تعريفة الكشــف الطبي 
من 2٥ إىل ٥0 يورو، وللضغط عىل الحكومة 
االجتامعي  الضامن  ميزانية  مناقشتها  قبيل 

يف الجمعية الوطنية.

{ ارتفاع اإلصابات {
وانتعــش الفريوس مســتفيدا من عودة 
الطقس البارد الذي يسهل انتشاره، وارتفعت 
اإلصابات بشــكل كبري. ومع توّقع الجهات 
الطبية املختصة أن يتجــاوز عدد اإلصابات 
عتبة 70 ألفا يوميا يف الفرتة القليلة املقبلة، 

أعلن رئيس منظمة الطاقة 
محمد  اإليرانيــة  الذريــة 
إســالمي »عن البدء بإنشاء 
املرحلــة األوىل من محطة 
النوويــة  للطاقــة  كارون 
بالقرب مــن نهر كارون يف 
مدينــة درخوين مبحافظة 
غرب  جنــوب  خوزســتان 
املحافظات  لتزويــد  البالد، 

املجاورة بالكهرباء«.
وقال إسالمي يف ترصيح 
التزام  عــدم  »بســبب  له: 
هذه  ببناء  األجانب  الرشكاء 
املحطة تم اليوم باالستفادة 
القصــوى مــن القــدرات 

إيــــــران : إنطالق املرحلة األولى من إنشــــــاء محطــــــة كارون للطاقة النوويّة
»الدولّية للطاقة الذريّة« :  يتعّين إعادة العالقات مع إيران الى مسارها الصحيح

)التفاصيل صفحة 10(

قــطــر  - ــم  ــالـ ــعـ الـ ــأس  ــ كـ
ــس ــات أم ــاريـ ــبـ ــائــج مـ نــت

االرجنتين

هولندا

أوستراليا

أميركا

التفاصيل ص10

21

31

التفاصيل ص6

التفاصيل ص12

التفاصيل ص9

نـــــــــــــــوار الســـــــــــــــاحلي لـ»الديـــــــــــــــار« :
فــي  حكومّيــة  أو  دولّيــة  جديّــة  ال 
التعامل مع ملف النازحين السوريين

كواليــس املفاوضات الليلّية على خط 
حارة حريك ـ ـ عين التينة ـ ـ البالتينوم...
وميقاتي يُبّلغ : »بمشي باللي بدكن ياه« !

»التيار«  لن يسكت على استفزاز ميقاتي هــــــــؤالء ليســــــــوا الســــــــوريين...

بيـــــــــــــــن التيّـــــــــــــــار والحلفـــــــــــــــاء ... 
ــان؟ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــب الرهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن يَكَسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ َمـ

ــــس  ــوُد األطلـ ــ ــود وأسـ ــ ــُن األسـ ــ عريـ
مجـــــٍد وتاريـــــُخ  عـــــزٍ   

ُ
صفحـــــات

مــن نصــب كمينــاً لآلخــر فــي دعــوة 
الحكومة لالجتماع ميقاتي أم باســيل؟

اإلنفتـــــــاح الســـــــعودي علـــــــى حلفـــــــاء 
ســـــــوريا يُقابلـــــــه إصـــــــرار علـــــــى 
اللـــــــه مـــــــع حـــــــزب  املواجهـــــــة 
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اطالق مرشوع محطة كارون
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ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ســـــيــاسـ

االحد 4 كانون األول 2022

هؤالء ليسوا السوريين...
نبيه الربجي

هــذا ما فعلتــه الحرب 
الكاتــب  بالســوريني. 
كاستّيو،  خافيري  االسباين 
صاحب »يوم ضاع العقل«،  
قــال يف اطاللة بانورامية 
عىل اآلثار الســيكولوجية 
للحــرب األهلية يف بالده، 
»الحــرب ال تنتج املالئكة. 
عىل األقل تنتج... املجانني«. 
كيــف مل يقل أنهــا تنتج 

اللصوص والقتلة، أولئك الذين يتغلغل يف عظامهم شــبق 
املال وشبق السلطة ؟

بالرغم من التجــاوزات املروعة لبعض األجهزة، وغالباً 
مــا كانت تربر بالقــول أن اليد الحديديــة للحيلولة دون 
األيدي الغليظة والتســلل اىل الداخل، كانت سوريا مبثابة 
الفردوس األمني. طعنة ســكني، أو رسقة منزل، كانت تهز 

املجتمــع مثلكا كانت تهز حتى القرص الجمهوري.
يف لبنان عشــنا أهوال الحرب األهليــة، وحيث تحّول 
طالب الجامعات الكربى اىل حملة فؤوس. األقبية واآلبار 
التي كانت تلقى فيهــا الجثث املقطوعة الرأس. الجامجم 
املكدســة عىل عربات الخضار. حتــى اآلن، ال تزال ثقافة 
الكراهية تســترشي بني الطوائف، كرضورة اسرتاتيجية 
مربمجة مللوك الطوائف، لــكأن ثقافة الكراهية ال تفيض 

تلقائياً اىل ثقافة الدم...
أكــر من مرة عدنا اىل كالم الروايئ األمرييك دوغالس 
كنيــدي الذي زار لبنان »هنا، ال تدري ان كنت يف الجنة أم 

كنت يف جهنم« .
مثة حقيقة )مصيبة( عىل األرض. النازحون السوريون 
الذين يناهز عددهم نصــف اللبنانيني املقيمني تحولوا اىل 
مشــكلة بنيوية. هم أهلنا. لكن الكثريين منهم شــهدوا 
عن كثب )ولعل هناك من شــارك أيضاً( ما كانت تقوم به 
الفصائل الرببرية تحت تلك الشــعارات االيديولوجية التي 
تشــكلت يف كهوف تورا بورا. املليارات نرت عشوائياً. يف 

هذه الحال، كيف ال يتغري الناس؟
ذاك الــذي قتل الفتى اييل متــى بثالثني طعنة لغرض 
الرسقــة، أال تكفي طعنــة واحدة؟ هذه يد »داعشــية« 
وأعصاب »داعشــية« حني يصطحــب القاتل أمه للتعزية 

بالضحية.
طبيعــة الجرائم التي وقعت جعلت كثريين يتوجســون 
من أي نازح ســوري، وان كنا نعلــم أن غالبيتهم بعيدون  
كليــاً عن هذا النوع مــن االجرام، الذي مل يوفر فتاة عائدة 
مــن الصالة يف أحد األديرة لتتعــرض للقتل، وملا هو أكر 

بشاعة من القتل...
كنا نشــتيك ليارس عرفات من تجاوزات من كانت تطلق 
عليهم تســمية »الفدائيون«، وكيف كانــوا يعتدون عىل 
املنازل وعىل الحرمات، وكان يجيب بأن تلك الحاالت، وكانت 
بــاآلالف، حاالت فردية، ولقــد الحظنا ما كانت نهاية تلك 

الحاالت.
آالف األرمن لجأوا اىل لبنان يف ظروف ال تقل مأســوية 
عن مأســوية ظروف النازحني الســوريني، دون وقوع أي  
جرائم من النوع الشــائع اآلن. مل يظهر ســوى »غارو«، 
القبضاي الظريف، الذي أرداه رجال الدرك وأضاء شخصيته 

غاري غربيديان يف فيلم حمل اسمه .
هؤالء ليســوا الســوريني الذين نعرفهم، وان كنا، ابان 
الوجود العســكري الســوري يف لبنان قد الحظنا مظاهر 
ال صلــة لها بالعالقات األخوية بني البلدين. نعلم الكثري أي 
قيم  وأي تقاليد شفافة وراقية تجمع بني السوريني. لكننا 
كنا بعيدين عام ميكن أن يدعى بـ »الخلل السوسيولوجي« 

لدى بعض البيئات االجتامعية.
نادراً ما تجد زوجة واحدة يف الخيمة الواحدة. زوجتان 
أو ثالث، مع قبيلة من األوالد الذين يدفعون اىل سوق العمل 
وهم يف السادســة أو الســابعة. ثم يحدثونك عن حالة 

البؤس التي يعيشون فيها.
األخطــر من ذلــك أن الجئي املخيامت، يف كل مكان من 
العــامل، كبيئة هشــة، األكر قابلية لالســتخدام يف أي 
ســيناريو ميس بالبنية األمنية، أو بالبنية السياسية للبلد 
املضيف. مرات عديدة تحدثنا عن ذلك السيناريو الذي يرمي 

اىل توطني النازحني والالجئني الحداث تغيري
دميوغرايف ودستوري يف الرتكيبة )والصيغة( اللبنانية.

مثلنا ليســوا باملالئكة، وال باملجانــني. ومن الطبيعي 
أن يســلط الضوء عىل الجرائم التي يرتكبوها. بشــكل أو 
بآخــر هم ضحايا تلك الحرب التي ال نظري لها يف التاريخ. 
ولكن هــل حقاً، أن ما من نــازح يف املخيامت، اال ويحمل 

سكيناً استعداداً ألي طارئ؟

ميشال نرص

عجائــب الدوحة األملانيــة والربازيلية، 
ضاهتهــا يف بــريوت عجيبــة ميقاتية، 
بعدمــا رشب رئيــس حكومــة ترصيف 
االعامل »قنينة حليب ســباع« من »شغل« 
الثنايئ الشــيعي، فنفذ غري آبه مبســحيي 
املعارضة، كام رشكائه من العهد الســابق، 
داعيا إىل جلســة ملجلــس الوزراء بجدول 
أعــامل »مبحبــح ومرحرح«، كأن شــيئا 
مل يكن، ال شــغور وال فــراغ، هو الذي مل 
يتحمس يف زمن كان مكتمل الصالحيات، 
»فــام عدا وما بدا« وغرّي األحوال؟ هل هو 
االنتقــام من عهد جرنال الرابية، وفشــة 

الجديدة؟ »الدويكا  من  خلق 
فبحســب كثريين ما كان ميقايت ليدعو 
إىل جلسة ملجلس الوزراء لوال موافقة حزب 
الله و«حركــة أمل« وحلفائهام عىل تأمني 

نصــاب الثلثني، ولوال الغطاء الســيايس الذي امنته مظلة 
»امل«- »االشــرتايك«-«املردة«، وبطريقــة غري مبارشة 
»نــادي االربعة«، رغم ان املصادر امليقاتية تنفي وجود اي 
غطاء ســيايس، فالدعوة ضمن حدودها الدستورية، وعىل 
كل االطراف تحمل مســؤولياتها امام اللبنانيني الذين يعود 

النهاية. يف  الحكم  لهم 
حتى الساعة، املعطيات املتوافرة تؤكد ان« نجيب العجيب 
حاسبها عالقد«، فالنصاب مؤمن النعقاد الجلسة، وتطيريه 
عــىل غرار جلســات االنتخابات ســيناريو بعيد جدا، حيث 
تشري مصادر سياسية ان عدد الوزراء املقاطعني لن يتخطى 
الخمســة، ومنهم وزير الدفاع موريس ســليم الذي أعلنها 
رصاحة، رغــم العالقة املمتازة التي تربطه برئيس حكومة 
ترصيف االعامل، وهو الذي وفقا للمعلومات مل يشــارك يف 
اي من االجتامعــات التي عقدها رئيس التيار الوطني الحر 
مــع وزراء العهد.  فامذا عن باقي وزراء الربتقايل ووزراء 
الرئيس الســابق ميشــال عون؟ هل يحرضون الجلسة ام 

يقاطعون؟ 
يف املقابــل، وبعيدا عن حســبة عدد الوزراء، تؤكد مرينا 

الشــالوحي  ان الجلسة من أساســها غري دستورية وهي 
لــن متر مرور الكرام، ورسقة صالحيات رئيس الجمهورية 
مــن قبل الرئاســتني الثانيــة والثالثة ومــن خلفهام من 
»املبســوطني بالفراغ«، لن يكون بتلك البساطة ولن يسمح 
لهم بهضمها، فالتيار ميلك الكثري من الوسائل ليستخدمها، 
ومن بينها اللجوء إىل الشــارع، محــذرة من التعاطي مع 
الجمهور الربتقايل كام حصل أمام مبنى الـ »ام. يت. يف«،  

ازرق وما يجربوا«. »لحمنا  الن 
وتتابــع مرينا الشــالوحي، ان رئيــس حكومة ترصيف 
االعــامل ميعــن يف سياســته برضب صالحيــات رئيس 
الجمهورية، متاما كام فعل منذ تكليفه تشــكيل الحكومة، 
معتمدا االســتفزاز واالبتــزاز، يف محاولة تذايك يريد من 
خاللهــا عــرب الغطاء االنســاين، تكريس ســابقة ومنح 
حكومة ترصيف االعامل صالحيات ال متلكها، مع ما يعنيه 
ذلك من من خلق الشــكاليات دســتورية وسياسية، وهو 
ما ســيواجهه التيار كام ســبق وحذر رئيســه قبيل انتهاء 
والية الرئيس عون، كاشــفة ان ميقايت انقلب عىل ما سبق 
وتعهد به علنا خالل جلسة مناقشة رسالة الرئيس السابق 
ميشــال عون يف املجلس النيايب  وتحت الطاولة، للبطريرك 

املاروين وللنائب باســيل، من ان ال جلسات 
يف ظل الشغور الرئايس اال يف حال تأمني 

حولها. االجامع 
مصــادر »ميقاتية« ردت عــىل الحملة 
التي يتعرض لهــا رئيس حكومة ترصيف 
االعــامل، معتــربة انهــا ترتبط بشــكل 
مبارش مبوقفه من االنتخابات الرئاســية 
و«ترشــيحه« الواضح لســليامن فرنجية 
العهد  لحســابات  من جهــة، وتصفيــة 
الســابق معه نتيجــة مقاومته ملا حاولوا 
يتناىس مطلقوها  فرضه حكوميا، حيــث 
ان الجلســة باتت ملحة ورضورية، نظراً 
املواطنني  بصحة  املتعلقــة  امللفات  لرتاكم 
ومصالحهم وانتظام ســري املرفق العام، ال 
ســيام الخدمايت واالمني، إذ تضمن جدول 
عمل الجلســة من بني ما تضمن بندا يتعلق 
برشاء أدوية لالمراض املســتعصية، وآخر 
يتعلق بتوزيع اعتامدات االستشــفاء عىل 
نفقة وزارة الصحة، وثالث مرتبط بزيادة االعتامدات لصالح 
رشكــة »ســومو« العراقية لرشاء فيول ملعامــل الكهرباء، 
والتي تســتوجب معالجات رسيعة وفاعلة.  وتشري املصادر 
اىل ان ميقايت اســتخدم صالحياته مبســؤولية، حيث ان 
فريــق عمله درس بدقة البنود الواجــب طرحها، وبالتايل 
فهــو التزم مبهمة ترصيف االعامل باضيق حدودها، غامزة 
من قناة جهات تريد خلق اشــكال ســيايس يف البلد متهيدا 
الســتثامره يف الشارع، وهو ما لن يسمح به، نافية الكالم 

»الدويكا«. بدعة  عن 
فهل ال يــزال التيار والرئيس الســابق يؤثران يف جميع 
وزرائهام؟ ام ان ترسبا وزاريا حصل ملصلحة ميقايت، ورمبا 
ملصلحة قوى سياســية اخرى؟ وهــل ما  يزال التيار قادرا 
عــىل القيام بهجمة مرتدة؟ كيف ســتتخذ القرارات؟ وإذا 
كانــت باإلجامع كيف ســيحصل ذلك يف غياب وزير؟ وهل 
رضورات ترصيــف االعامل حكوميا ســتفتح أمام املجلس 
كــوة  لترشيع الرضورة قبل انجــاز انتخاب الرئيس؟ وهل 
يســهل تفاهم بري- ميقايت الثانية مثلام ســهل األوىل؟ 

. االثنني ظهرا  الجواب يوم 

؟ الـــــــــــــــوزراء  ــس  ــ ــل ــ ــج ــ م دعــــــــــوة  وراء  ــي  ــ ــات ــ ــق ــ ــي ــ م ــي  ــ ــف ــ ــخ ــ ي مــــــــــاذا 

هيام عيد

عــىل الرغم من تأكيدات رئيس حكومة 
ترصيــف األعــامل نجيب ميقــايت، بأن 
جلســة الحكومة لن تَُقــّر إالّ البنود ذات 
بامللفات  واملتصلــة  البالغــة  األهميــة 
الحياتية، ولن تخرج بالتايل هذه الجسلة 
»الجدليــة« عن ســياق مقاربة العناوين 
املعيشــية والرضوريــة، فــإن مصادر 
نيابيــة يف تكتل »لبنــان القوي« مل تجد 
يف هــذه »التطمينات« أي حافٍز أو مربّر 
ليك تجتمع حكومة ترصيف األعامل، يف 
تحــدٍّ ملحوظ لكل االعتبارات التي كان قد 
تّم ســابقاً التوافق وبشكٍل ضمني عليها، 
والتي نّصت عىل أن يقوم الوزراء املعنيون 
بامللفات املعيشــية عــىل أنواعها بوضع 
الحلــول، وإقرار الخطــوات الالزمة ألي 
اليوم عــىل طاولة مجلس  ملٍف مطروح 

الرئايس. الشغور  الوزراء، يف ظّل 
ووفــق هذه املصادر النيابية، فــإن الظروف التي يجري 
التذّرع بها من أجل دعوة الوزراء يف الحكومة املستقيلة إىل 
اإلجتامع، ليســت قامئة وال تستوجب هذا الخرق للستاتيكو 
القائــم واملتمثل بترصيف األعــامل، بانتظار انتخاب رئيٍس 
جديــد للجمهوريــة، مع العلم أن انعقــاد مجلس الوزراء، 
ســتتّم قراءته عىل أنه اســتفزاز متعّمد لقوى سياســية 
أساســية عىل الساحة الداخلية، كام أنه يشكّل مدخالً إىل 
مرحلــة جديدة من املعادالت الداخلية، والتي ال تشــري اىل 

أي اتجاهات حوارية أو مشــّجعة عىل التسوية السياسية 
بني كل األطراف السياسية والحزبية، التي ما زالت مختلفة 

يف ما بينها حول اإلســتحقاق الرئايس.
وبانتظــار بلورة املواقف السياســية كافًة من جلســة 
االثنــني الحكوميــة، تقــول املصادر النيابية نفســها، إن 
»التيار الوطني الحر«، يّتجه إىل الرّد سياســياً عىل خطوة 
ميقــايت، ويعرض بالتــايل يف رده كل الظروف والوقائع 
املتصلة بانعقاد حكومــة ترصيف األعامل، خصوصاً وأنه 
كان مــن املمكــن، والكل يدرك ذلك، معالجــة كل العناوين 
املدرجــة عىل جدول األعامل للجلســة الحكومية، من دون 

هذه الضجة عرب عقد اجتامع للحكومة. 
ومبعنــى آخر، فإن املصادر نفســها، مل 
تجد »رضورة قصوى« تســتدعي الدعوة 
إىل جلســة، يف لحظــة داخلية دقيقة 

ومأزومة.
وعليه، تسأل هذه املصادر، عن املواقف 
املعلنــة من هــذه الجلســة الحكومية، 
والتــي تؤرّش إىل معارضــٍة لها من قبل 
أكر من فريق ســيايس وحزيب داخيل، 
وعن التعاطي معها من قبل ميقايت، عىل 
الرغــم من كل مواقفه خالل الســاعات 
املاضيــة، والتي ركّزت عىل تربير الدعوة 
املفاجئــة، معتربًة أن ما من قضية كربى 
تتطلّب خــرق التفاهامت الضمنية بعدم 
انعقاد جلســة ملجلــس الوزراء يف ظل 
الظــروف الحالية، وتحديــداً يف غياب 

الجمهورية. رئيس 
ومبعــزٍل عن مواقف الــوزراء املؤيدة 
لهذه الدعوة، والذين أعلنوا مشــاركتهم يف جلسة حكومة 
ترصيف األعامل يف الرساي الحكومي، وســاهموا بالتايل 
يف تأمني نصاب الثلثني القانوين النعقاد الجلســة حسبام 
جزم ميقايت نفســه، يف معرض حديثه عن امليثاقية، فإن 
املصادر النيابية نفسها، أكدت أن معارضة واضحة ومعلنة 
من قبل الوزراء املحســوبني عىل »التيــار الوطني الحر«، 
ســتكون الرّد املبديئ عىل هذه الخطوة، ولكنها بالطبع لن 
تكــون الجواب النهايئ عىل ما وصفتــه املصادر بالتحدي 

املقصــود لرشيحة كبرية من اللبنانيني.

ــي ــ ــات ــ ــق ــ ــي ــ ــت عــــــلــــــى اســــــــتــــــــفــــــــزاز م ــ ــكـ ــ ــسـ ــ »الــــــــتــــــــيــــــــار« لــــــــن يـ

ــم ــ ــال ــ ــع ــ ال ــي  ــ ــم ــ ــح ــ ي مــــــن   : قـــــاســـــم 
ــة ؟ ــ ــّيـ ــ ــونـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــصـ ــ مــــــــن خـــــطـــــر الـ

غرد نائب االمني العام لحزب الله الشــيخ نعيم قاســم عرب 
»تويرت«: »مجرم صهيوين يقتل شــابا فلســطينيا أعزل قرب 
نابلس أمام العامل! من يحمي الشــعب الفلسطيني من إجرام 
الصهاينة؟ من يحمي العامل من خطر الصهيونية؟ لن نشــكو 
إىل املســتكربين املتواطئني. الحل باملقاومة املسلحة، وال حل 

غريه للتحرير والحامية«.

ــر تـــونـــس ــيـ ــفـ بــــخــــاش عــــــرض مـــــع سـ
ــن ــدي ــل ــب الـــعـــاقـــات الـــصـــحـــّيـــة بـــيـــن ال

اســتقبل نقيب اطباء لبنان يف بريوت الربوفسور يوسف 
بخاش ســفري تونس بوراوي االمــام والوزير املفوض رضا 
شهيدية يف بيت الطبيب، واستعرض معهام للعالقات الصحية 
بني البلدين، وامكان تطويرها يف ظل قواســم مشــرتكة بني 

النظامني الصحيني. 
واشــار االمام »اىل وجود عدد ال يســتهان به من الطالب 
اللبنانيني يتابعون دراسة الطب يف الجامعات التونسية بدعم 

من الدولة التونسية«. 
بدوره، شــدد بخاش عىل »رضورة التعاون وتبادل الخربات 
والدراســات ونتائــج االبحــاث الطبية يف ظــل املنظامت 

الفرنكوفونية التي ينتمي اليها البلدان«.
وخلص اللقاء اىل اســتمرار التواصل مــن خالل الجهات 
الصحية املعنية يف تونس ونقابتي االطباء اللبنانية والتونسية.

بخاش مستقبال السفري التونيس

[ اعترب رئيس كتلــة »الوفاء للمقاومة« 
النائــب محمد رعــد، ان »النفــوذ االجنبي 
يجــب ان يكون دامئا مدعــاة قلق ال يخفف 
منــه اال تنامي الروح الوطنيــة التوافقية، 
وان علينــا التفكــري الدائم ببنــاء مجتمع 
قوي متامسك يســتطيع ان يصمد ويتصدى 
لالعتداءات الخارجية التي تنتهك الســيادة«، 
مشــريا اىل انه »بات واضحــا ان منهجية 
التســويات والجنوح نحوها اثبتت بطالنها، 
وهــي واهيــة وغري قادرة عــىل ان تنصف 
القضية الفلســطينية وشعبها وهي منهجية 

عندنا«. مرفوضة 
كالم رعــد جــاء خالل لقائــه جمع من 
االســاتذة الجامعيني املشــاركني يف مسار 
االســتاذ الجامعي الــذي تنظمــه التعبئة 
الرتبويــة، يف حزب الله، وقــال: »علينا أن 
نحافظ عــىل الهامش الذي حصلنا عليه من 
أجــل مقارعة االحتــالل االرسائييل وإبقاء 

الشــعلة املتوقدة لرفض االحتالل االرسائييل وعدم االنزالق 
نحــو االعرتاف برشعية هــذا االحتالل«، مضيفا »ان جذوة 
الرفض ومقاومة االحتالل االرسائييل العنرصي واالرهايب 
تبقــى متوقدة مع توايل االجيــال. وان ما يقض مضاجع 
قيادات العدو االرسائييل السياســية والعسكرية واالمنية 
ان الجيل الذي يتصــدى وينفذ العمليات يف جنني ونابلس، 
والقدس ليس من جيل فصائل الثورة الفلســطينية امنا هو 
من أبناء فلســطني الذين رزحوا تحت االحتالل منذ انشــئ 
الكيان الصهيوين وهو يعيش تحت وطأة ســبب تنامي هذه 

الروح«.
ورأى رعد ان »املسألة تجاوزت االنتامء الوطني لفلسطني 
اىل فعــل االميان واالثر الدفني العميق للثورة االســالمية 
ولشــعار قائدها املؤســس االمام الخمينــي، وهو ما نرى 
منوه مع فطرة الجيل الناهض يف فلســطني بحيث انه كلام 
اشــتدت اثار الظلم يف فلسطني كلام ارتفعت نربة املقاومة 

بالخري«. يبرش  امر  وهذا 

وختــم: »ان موضــوع املقاومة وســالحها هو تحصيل 
حاصــل ونتعاطى معه مبا يؤكــد هذه الحقيقة ومبا يجعل 
االخريــن يعتقــدون ويتعاملــون فمرشوعيــة املقاومة 
هي مثــل مرشوعية الوفاق الوطني، خصوصا ان ســالح 
املقاومة لــه وجهته النظيفة الواضحة التي ال غبار عليها، 
فهو ســالح لحامية لبنان، ومل يفرض عــىل اللبنانيني اي 
امــر عىل االطالق. ليــس كل من نختلف معه هو خصم امنا 
الخصــم هو من يتآمر مع الخــارج من اجل ان ميرر بعض 
السياســات التي تناهــض آراء اللبنانيني ومصالحهم، وان 
اختلفنا مع اي من القوى السياسية نحاوره يف السياسة«.
[ أكــد النائب عيل املقداد خــالل رعايته اطالق فعاليات 
املؤمتر الطبي األول لألطباء املســلمني تحت عنوان »الطب 
الوقــايئ« يف أوتيل كنعان يف بعلبــك، أن »األمل موجود 
ونابــع منــذ أن احتل العدو الصهيــوين األرايض اللبنانية 
والجنوب والبقاع الغريب - يومذاك ســمعنا كالًما كثريًا عن 
أن »إرسائيــل« لن تخرج من لبنان وهل العني تقاوم املخرز- 
ليخــرج بعد ذلك العــدو دون أّي اتفاقية أو معاهدة وكان 

التحرير«، مضيًفا أن »أملنا بتحرير األرايض 
قامئًا«. زال  ما  املحتلة 

وتابع »مل يكن للبنان أّي أمل باســتخراج 
النفط والغاز دون توقيع اتفاق مع »إرسائيل« 
وهــذا ما قاله مســؤولون غربيــون، لكننا 
رّســمنا الحدود البحرية وســيتم استخراج 
النفــط بدايــة العام املقبــل«، الفًتا »إىل أن 
أمــل لبنان »الثالث يتمثــل بتحرير لبنان من 

والقتل«.  اإلرهابيني 
[ رأى الّنائب حســن عــز الدين، أّن »يف 
ظــّل الّضغوطات الّتي متــاَرس عىل لبنان، 
الّشــؤون  األمريكية يف  اإلدارة  وتدّخــالت 
الّداخلّية يف شــّتى املياديــن وخاّصًة منها 
الّتحّديات  ظّل  ويف  واالقتصاديّة،  الّسياسّية 
اليومّيــة الّتي تهّدد حياة املواطن اللّبناين يف 
أبســط مقّومات حقوقه يف الحياة الكرمية، 
ويف ظّل الّسياســات االقتصاديّــة واملالّية 
الخاطئة، والفســاد وهدر املــال العام الّذي 
أّدى إىل انســداد يف األفق الســيايس، مــاّم يتطلّب إيجاد 
املخارج والبحث عن نقطة الّضوء واألمل الّتي تتمّثل بإجراء 
االســتحقاق الدســتوري النتخاب رئيس للجمهوريّة، نجد 
بعض القوى الّسياســّية وبعض مكّونــات املجلس النيايب 
يرّصون عىل االنحياز لرهانات الخارج الخائبة؛ ومامرســة 

الكيد الّســيايس والّتحّدي واالستفزاز لآلخرين«.
ولفــت، يف كلمة له خالل اللّقــاء الّتنموي الّذي أقامته 
منطقــة جبل عامل األوىل يف حزب الله، يف مدينة صور، 
إىل »أنّنا أكّدنا مع حلفائنا، رضورة الولوج من خالل الحوار 
الجّدي واملســؤول، وإرادة الوفاق والّتفاهم الّذي يوصل إىل 
انتخاب رئيس توافقي، يســتطيع إخراج الوطن من أزماته 
وملّ شــمل اللّبنانّيني، ويعــرف كيف يوظّف قدرات املقاومة 
وقّوتها يف حامية الّســيادة واالســتقالل والحصول عىل 
حقوقنــا يف ثرواتنــا البحريّة، الّتي تشــكّل نقطة ارتكاز 
ودفــع كبريين لبداية الخــروج من أزماتنا، وإنقاذ ما تبّقى 

من مؤّسســات الّدولة وإعادة االنتظام العام إليها«.

ــدو ــعـ الـ مــــع  اتــــفــــاق  أّي  دون  ــط  ــفـ ــنـ الـ ــرج  ــتـــخـ ــسـ ــنـ وسـ الـــــحـــــدود  ــا  ــ ــن ــ ــم ــ رّس  : ــه  ــ ــل ــ ال حــــــزب 
ــن ــي ــي ــان ــن ــب ــل ــح ال ــالـ ــصـ ــض مـ ــاهـ ــنـ ــر مــــع الـــــخـــــارج لـــتـــمـــريـــر ســـيـــاســـات تـ ــآمـ ــتـ خــصــمــنــا مــــن يـ

رعد خالل اللقاء
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جويل بويونس

قالها سابقا مرارا رئيس حكومة ترصيف االعامل نجيب ميقايت 
: »لن ادعو لجلسة ملجلس الوزراء اال عند الرضورة واعرف حجم 
صالحيايت »، فجلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية االخرية 
تشهد عىل كالم ميقايت القائل إنه لن يدعو الحكومة لالجتامع 
يف ظل الفراغ الرئايس »إال يف حال توافق الجميع«. لكن ما كاد 
مييض شــهر عىل هذا الكالم، حتى فاجأ ميقايت الجميع ودعا 
لجلســة حكومية يوم االثنني مثقلة بجدول اعامل تخطى بداية 

ال300  بند قبل ان يتم تقليصه اىل 65 . 
 دعوة ميقايت التي قرأها التيار الوطني الحر هي كتحد لفريق 
وازن، والذي كان حذر سابقا من اي خطوة بهذا االتجاه، مخالفة 
للدستور الذي ينص بشكل واضح عىل ان حكومة ترصيف أعامل 
ال ميكنها أن تجتمع، خصوصا يف ظل شغور رئايس، عدا ميثاقية 
الجلسات يف ظل غياب الفريق املسيحي الوزان، بعد رفض التيار 

وموقف »القوات اللبنانية« الواضح والرافض الجتامع كهذا. 
فهذه الدعوة طرحت اكرث من عالمة اســتفهام حول اهدافها 
الحقيقية، وسط معلومات عن مقاطعة الوزراء املسّمني من قبل 
رئيــس الجمهورية او التيار الوطني الحر، كوزير الطاقة ومعه 
الشــؤون االجتامعية والعدل والخارجية للجلسة، فيام ال يزال 
وزير السياحة بحسب املعلومات، يدرس املوضوع ولو ان اوساطا 

مطلعة ترجح مشاركته يف الجلسة. 
عــىل اي حال وباالنتظار، وفيام يرص رئيس حكومة ترصيف 
االعــامل عىل انه ليس هناك من اي هدف الســتفزاز اي طرف، 
وان االساس من عقد الجلسة هو تسيري امور املواطنني مبلفات 
اساسية حيوية، لفت كالمه باالمس بأنه طلب من األمانة العامة 
ملجلس الوزراء إعداد جدول أعامل الجلسة، مشريا إىل أن الجدول 
الذي وصله يوم الخميس املايض تضمن 318 بندا، معتربا أن هذا 
ال ينســجم مع التوجه لبت امللفات امللحة واالستثنائية، ومشريا 
اىل أنــه طلب تخفيض العدد حتى وصل إىل جدول أعامل بـ 65 
بندا ، بعد طلب عدد من الوزراء وضع بعض امللفات األساســية 
لوزاراتهم، وقال وهنا االهم : »اقول اليوم ايضا انه بعد االطالع عىل 

الجدول ميكن بسهولة استبعاد اكرث من 40 بندا عن الجدول، ولن 
نقر االثنني اال االمور التي نعتقد ويعتقد الوزراء انها رضورية«. 
فــام الذي حصل حتى تم تخفيض جدول االعامل من 318 اىل 
65 ؟ واشار ميقايت نفسه اىل ان عدد ال65 ميكن ايضا تخفيضه. 
وهل يشكل هذا االمر حال وسطا لقبول التيار عقد هكذا جلسة ؟ 

وماذا سيكون عليه موقف حزب الله  حليف التيار؟ 
معلومات خاصة من مصادر موثوق بها متابعة للملف كشفت 
ان كالم ميقايت اىت بعد سلســلة اتصاالت قادها حزب الله  ليل 
الجمعة، والذي شهد عىل مفاوضات عىل خط حارة حريك - عني 
التينة-  البالتينوم بني اطراف ثالثة : حزب الله  وبري  وميقايت 
، فطرح حزب الله - عرب الوســيط حســني الخليل بالتوافق مع 
بري - عــىل ميقايت ان يقلص جدول االعامل الذي وصله بداية 
مــن 318 بندا ، فرأى انــه يتضمن قضايا غري ملحة وال يقترص 
عــىل الرضورات، فقلصه ميقــايت اىل 65 ، قبل ان يعود الحزب 
ويؤكد مليقايت انه ال ميكن ان يكون الجدول بهذا الحجم، ويجب ان 
يقترص فقط عىل البنود التي هي فعال ملحة للمواطنني ، فطرح 
الحــزب خفض العدد اىل ال25 بندا ، والتي تخص فقط تســيري 
امــور املواطنني يف ما يتعلق بالطبابة واالستشــفاء واالدوية 
املســتعصية، وكل ما له عالقة بتســهيل موضوع الطرقات ، ال 
ســيام اننا قادمون عىل موســم ثلوج، فكان رد ميقايت : »اليل 

بدكن ياه مبيش فيه«! 
وعليــه، وبعد مفاوضات ليل الجمعة الهاتفية، خرج ميقايت 
صباح امس السبت، ليعلن عن ان جدول االعامل ميكن تخفيضه، 
وهذا ما سيحصل بحسب املعلومات. ومن املتوقع ان يتم تقليص 
العدد اىل 25 بندا كام تم االتفاق بني االطراف الثالثة، عىل ان يعلنها 
ميقايت بالساعات القليلة املقبلة متهيدا لعقد جلسة االثنني، اال ان 
اوساطا بارزة تعول عىل موقف بكريك ، رأس الكنيسة املارونية ، 
اذ تكشف انه يف حال كانت عظة البطريرك الراعي اليوم يف قداس 
االحد عالية السقف، رافضة النعقاد مجلس الوزراء يف ظل غياب 
املكون املســيحي الوازن عنها، فيتوحد بذلك املوقف املسيحي يف 
وجه ميقايت ، عندئذ تطري الجلســة باعتبار ان ميقايت لن يقف 
يف وجه املوقف املســيحي املوحد، ولن يفعلها ويتحدى بكريك. 

وعليه فالعني عىل  عظة البطريرك 
اليوم، تختم املصادر. 

ولكن ماذا عن موقف حزب الله 
يف ما لو استمرت الدعوة للجلسة 
االثنني؟ وهل من تشــاور حصل 
مــع رئيس التيــار الوطني الحر 
جربان باسيل ؟ يجيب مصدر بارز 
بان حزب الله تواصل بالســاعات 
القليلة املاضية مع باســيل عرب 
الحاج وفيق صفــا، وابلغه بانه 
سيحاول تقليص عدد بنود جدول 
االعامل مــن 65 اىل 25 ،عىل ان 
يقتــرص عىل القضايــا التي هي 
فعــال ملحة، اال ان باســيل ارص 
عىل موقفه بان هذا االمر يشكل 
مخالفة واضحة للدستور ورضبا 
له، وبقي عــىل موقفه الرافض 

اصال النعقاد الحكومة يف ظل الشغور الرئايس. 
وحزب الله الذي حاول عدم تأزيم االمور بحل وسط عىل قاعدة 
تقليص جدول االعامل ، فموقفه يتاميز نوعا ما عن موقف التيار. 
ويف هذا السياق، تشري اوساط مطلعة عىل جو الحزب اىل كالم 
الحاج محمد رعد من مجلس النواب يوم مناقشــة رسالة رئيس 
الجمهورية السابق ميشال عون عندما قال بشكل واضح : »يف 
ظــل غياب رئيس الجمهورية ال يجــوز ان تجتمع الحكومة اال 
بحاالت الرضورة القصوى«، وعليه تقول االوســاط : حزب الله 
اشــار اىل انه يف حاالت الــرضورة ميكن ان تجتمع الحكومة، 
وهناك امور تتعلق بحياة املواطنني وتســيري شؤونهم، وهذا ما 

يجب متريره. 
وعليه، يبدو ان مشاركة حزب الله، كام تؤكد مصادر موثوقة، 
رهــن بقبول ميقايت مترير فقــط القضايا امللحة، وهذا ما كان 
ميقــايت قد املح له بكالمه باالمس، وبالتايل تكمل املصادر بان 
االرجح ان يشارك وزراء حزب الله كام »امل« بجلسة االثنني يف 

حــال حصلت ، ما قد يؤدي اىل مزيد من توتر العالقة بني التيار 
والحليف حزب الله. 

وباالنتظار، يبدو ان املواجهة السياسية فتحت عىل مرصاعيها، 
اذ يختــم مصدر موثوق به تعليقا عىل ما يحصل بالقول : بغض 
النظر عن القضايا امللحة والجدل الدستوري حول انعقاد مجلس 
الــوزراء، واضح ان هدف ميقايت ومعه بري تثبيت اصل انعقاد 
مجلس الوزراء، فيام يسعى باسيل لرفض تكريس هذا االمر، ولو 
ان الجو العام حتى اللحظة يتجه لالســتمرار يف عقد الجلسة، 
وســط حضور بعض الوزراء املسيحيني كوزير االتصاالت ونائب 
رئيس الحكومة سعادة الشامي، ما قد يطيح حجة غياب امليثاقية 
املســيحية يف ظل غياب اقوى فريقني مسيحيني عىل الساحة، 
ولو ان القوات غري مشــاركة اصــال مبجلس الوزراء. فهل ينفذ 
ميقايت ما قاله؟ وهل يخرس باســيل الرهان بوجه ثنايئ بري - 
ميقايت؟   وكيف ســيكون الرد العوين، فهل تبلغ الشظايا حارة 
حريك فتتصدع العالقة اكرث فاكرث؟ او ان عظة االحد من بكريك 

اليوم ستطرّي جلسة االثنني؟ 

ــود ! ــنـ ــبـ ــض عـــــدد الـ ــي ــخــف ــا : يُـــمـــكـــن ت ــه ــن ــل ــع بـــعـــد دخــــــول حـــــزب الـــلـــه عـــلـــى الـــــخـــــط... مــيــقــاتــي يُ
كواليس املفاوضات الليلّية على خط حارة حريك - عين التينة - البالتينوم... وميقاتي يُبّلغ : »بمشي باللي بدكن ياه« !
ــاتـــي ؟ ــقـ ــيـ ــيـــحـــي فـــيـــتـــراجـــع مـ ــسـ ــف املـ ــ ــوقـ ــ ــد املـ ــ ــوّحـ ــ تـ ــوم ... فـــهـــل  ــ ــيـ ــ الـ بـــكـــركـــي  الـــعـــيـــن عـــلـــى 

رضوان الذيب

زوار دمشــق الدامئون ســمعوا خالل االيام 
املاضيــة، كالما يكشــف عن املــدى االيجايب 
التي وصلت اليه العالقات العربية مع ســوريا، 
واالنفتاح عىل دمشق الول مرة يف هذا الوضوح 
منــذ 2011، خصوصــا من قبــل دول الخليج 
وبالتحديــد من الرياض، واســتعادت العالقة 
عافيتها ووصلت اىل مراحل متقدمة، والتواصل 
يكاد يكون يوميا، وتجاوز الطابع االمني ليشمل 
ملفات سياســية واقتصادية، وكيفية مساعدة 

سوريا يف الخروج من ازماتها.
والول مرة، يضيف زوار دمشــق، ان الرياض 
تندفع تجاه دمشــق دون رشوط مسبقة تتعلق 
بالعالقات االيرانية - السورية والوجود االيراين 
وحزب الله يف دمشق، ومل تفتح الرياض هذا امللف 
مطلقا خالل الحوارات اليومية التي تجددت بني 
الدولتني مؤخرا، مام اعطاه دفعا لالمام وتجاوزا 
للمرحلة املاضية، كام ســمع الزوار اشــادات 
بــاالدوار االماراتية والعامنية والبحرانية الذين 
يعملون عىل اخراج ســوريا من عزلتها واعادة 
خطوط التواصل بني دمشــق وواشنطن والدول 
االوروبيــة، وكانت الفتة زيــارة وزير خارجية 

عامن االخرية اىل دمشق والرسائل الدولية االيجابية التي حملها 
لالسد.

ويف املعلومات، ان التطور االيجايب يف العالقات الســعودية 
- الســورية انعكس فورا وترجم مببادرات من السفري السعودي 
البخاري تجاه رموز الدور الســوري وحلفاء سوريا الحقيقيني 
يف لبنان، وكان آخــر اللقاءات مع رئيس الحزب »الدميوقراطي 

اللبناين« طالل ارسالن.
والسؤال املطروح: هل ينعكس التطور يف العالقات السعودية - 
السورية عىل امللف الرئايس اللبناين ووصول سليامن فرنجية اىل 
بعبدا؟ وهل تؤدي دمشق دورا يف فتح ابواب الرياض امام فرنجية 
املتمســك بالطائف واضالعه االمريكية – السعودية - السورية 

بالتنسيق مع طهران؟
وتقول املعلومات، ان لقاءا جامعا حرضه الرئيس بشــار االسد 
منذ فرتة مع اعالميني لبنانيني وسوريني بقي بعيدا عن االعالم، 
واشــاد فيه بحزب الله وامينه العــام، ومدى متانة العالقة بني 
ســوريا والحزب الذي وقف مع دمشق يف اصعب الظروف، واكد 
االســد ان ســوريا ال تتدخل يف امللف اللبناين وما يقرره السيد 

نرصالله يحظى مبوافقة دمشق.
لكن الالفت، ان االنفتاح الســعودي عىل حلفاء ســوريا يف 
لبنان يقابله تشدد وراديكالية ضد حزب الله، والذهاب بعيدا يف 
املواجهة السياسية معه، لكن ذلك اليسقط امكانية التوافق عىل 

فرنجية اذا جاءت التسوية الدولية لصالحه.
ويف املقابل، وحسب ما ملسه املتابعون، فان العالقات االمريكية 

مع الرياض متر يف اسوأ مراحلها، وقد تتدحرج 
اىل القطيعة الشاملة مع املؤمتر االقليمي الدويل 
الــذي تنظمه الرياض مع الصني ودول املنطقة، 
والســعي لتحويله اىل منتــدى دويل، يف ظل 
العالقات املتوترة بني واشنطن وبكني، هذا النهج 
من قبل الرياض ســيدفع امريكا اىل العمل عىل 

اضعاف الدور السعودي يف لبنان واملنطقة. 
ويف املقابل ايضا، تسود العالقات بني طهران 
والرياض القطيعة الشــاملة بسبب التدخالت 
السعودية يف االحداث الداخلية يف ايران، وهذا 
التوتر يشــمل العالقات الفرنســية - االيرانية، 
فهــل يؤدي ذلك اىل توافق امرييك - ايراين عىل 
امللف الرئايس، بعدما اظهرت القمة الفرنسية - 
االمريكية عدم حامس واشنطن لتسليف فرنسا 
اي ورقة يف لبنان، واالشــارة فقط اىل شــكر 
فرنسا عىل مساهمتها يف انجاح ملف الرتسيم 
الذي تعتربة االدارة االمريكية »القدوة« واالساس  

لتحركاتها املستقبلية يف لبنان؟ 
هــذه التطورات الدوليــة، ال ميكن عزلها عن 
امللف اللبناين واالنتخابات الرئاسية، واي صفقة 
جديــدة يلزمها بعض الوقت، وهذا ما يجعل مدة 
الفراغ مرهونة باالتصاالت الخارجية، حيث يلعب 
الرؤساء عون وبري وميقايت وجنبالط وباسيل 
وجعجع وفرنجيــة والجميل »الغميضــة« يف الوقت الضائع، 
وينتظرون االتصاالت الكربى . لكن التطورات االيجابية يف امللف 
السوري  ستنعكس حكام عىل لبنان، يف ظل التقدير الدويل النجاز 
الجيش العريب الســوري يف قتل قائد تنظيم »داعش«، مام جعل 
قادة اجهزة االمن الدولية والعربية يقفون عىل ابواب رئيس جهاز 
االمــن الوطني اللواء عيل اململــوك »بالصف« و«طالبني القرب«، 
مستفرسين عن كيفية مقتل زعيم »داعش«. ويقول زوار دمشق 
انه قد سها عن بال هؤالء، ان سوريا تبيع باسعار عالية وتشرتي 
باســعار منخفضة، وترص عىل الحــوار املبارش يف كل امللفات 
وليس من تحت الطاولة، فمن يرغب ابواب دمشق مفتوحة للحوار 

والحلول واملبادرات، والكرة باتت يف مالعب اآلخرين.

اإلنفتاح الســــــعودي على حلفاء ســــــوريا يُقابله إصــــــرار على املواجهة مــــــع حزب الله
تطّورات إيجابّية في العالقات الســــــوريّة – السعوديّة... هل تنعكس إيجاباً على فرنجية ؟

عيل ضاحي

عىل اهميتها، ورغم ما تشــكلها مــن ضغط عىل املجتمع 
اللبنــاين والبنى التحتية، ويف ظل تردي االوضاع االقتصادية 
واملالية، ال تزال عودة النازحني اىل بالدهم »امراً ثانوياً« بالنسبة 
اىل املجتمع الــدويل والهيئات واملنظــامت االممية، ولكون 
وظيفة النزوح سياســية البتزاز النظام يف ســوريا وحلفائه 

يف لبنان. 
بــدوره، يتحمــل لبنــان وحكوماته املتعاقبة والســلطة 
السياسية مسؤولية التقاعس يف هذه امللف، ال سيام السلطة 
والحكومة التي تبنت »سياســة النأي بالنفس«، والتي اثبتت 
فشــلها منذ العام 2013 وحتــى العام 2016، حيث دفع لبنان 
وشعبه ومؤسساته االمنية مثناً برشياً باهظاً من جراء ارسى 

عسكريني ومدنيني وقتلهم.
ومنذ يومني وخالل جولته عىل الرئيســني نبيه بري ونجيب 
ميقايت والوزير نارص ياســني، تبلغ املفوض الســامي لألمم 
املتحدة لشــؤون الالجئني فيليبو غراندي موقف لبنان الرسمي 
»املوحد والحازم من ازمة النازحني السوريني، بأنه مل يعد قادراً 

عىل تحمل اعباء هذا امللف«.
ومتابعــة مللف النازحني وآخر تطوراتــه  حاورت »الديار«، 
مســؤول ملف النازحني السوريني يف حزب الله النائب السابق 

نوار الساحيل. 
ورداً عىل ســؤال عن »الســلوك الدويل املشبوه« تجاه ملف 
النزوح، يرى الساحيل ان هناك مؤامرة عىل لبنان وشعب لبنان 
واقتصاد لبنان. ويشــري ايضاً اىل ترصيحات مدير عام االمن 
العام اللواء عباس ابراهيم ، الذي أكد ايضاً وجود مؤامرة امنية 

وليس فقط اقتصادية من جراء ابقاء ملف النزوح من دون حل 
ومعضلة امام لبنان.

ويشــيد الساحيل مبواقف كل من بري وميقايت، ولكن عىل 
الحكومة ان ترتجم اقوالها اىل افعال، ويلفت اىل ان الترصيحات 
االملانية، وكل الترصيحات االممية والدولية وجوالت الســفراء 
تؤكد وجود رغبة »جامحة«  بعرقلة عودة النازحني السوريني 

اىل بالدهم وإبقائهم يف لبنان.
وعن اســتئناف العودة الطوعية والتي يتوالها االمن العام، 
يؤكد الساحيل عىل ايجابية عودة النازحني، ولكن املشكلة يف 
االعداد وهي بـ »القطارة« إن صح التعبري، وهي عودة اقل من 
خجولــة، فاالمن العام ال ميكــن ان يلزم النازحني بالعودة، ما 

ليس هناك قرار سيايس ورسمي من الحكومة.
ويشري الساحيل اىل ان ملف النازحني يجب ان يكون اولوية 
الحكومــة املقبلة بعد انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية، فال 
يجوز ان يبقى هذا »االستلشاء« الرسمي  والسيايس بخطورة 

هذا امللف وما يشكله من تحديات مالية وامنية.
ويف مجــال التحديات االمنية، وبعد ارتفاع معدالت الجرائم 
التي يقوم بها سوريون ونازحون، ورداً عىل سؤال عن االجراءات 
التــي تتخذها بلديــات يف مختلف املناطــق اللبنانية، يقول 
الساحيل: ال تزر وازرة وزر اخرى، فال ميكننا ان نضع كل االخوة 
الســوريني يف الخانة نفسها. فإذا احدهم ارتكب جرمية ، فال 
يعني ذلك انهم كلهم مجرمون، ولكن لالسف ووفق االحصاءات 
هنــاك 42 يف املئة من الجرائم املرتكبة عىل االرايض اللبنانية 
يقوم بها سوريون، وعدد املوقوفني واملساجني يف السجون هم 
من السوريني، وانا اؤيد االجراءات الجريئة للبلديات، ولكن من 

دون املبالغة فيها والتعامل بطرق غري انسانية.

ويؤكد الســاحيل ان اية قرارات كبرية وحساســة، هي من 
مســؤولية الحكومة والسلطة السياسية، ومن ينفذها القوى 
االمنية بتوجيهات من الحكومة، وليس عىل البلديات ان تتخذ 
خطوات مبالغ فيها او تضيق فيها عىل السوريني بطريقة غري 

الئقة او غري انسانية او قانونية.
ويف امللف الســيايس، يكشف الساحيل، ومع دعوة مجلس 
الــوزراء اىل االنعقاد يوم االثنني، ان حزب الله يدرس قراره يف 
املشــاركة، وهو ال ميانع اذا كانت االسباب رضورية واذا كان 
هناك سبب يلزم الحكومة باالنعقاد، وال ميكن ان يحل مبرسوم 
جــوال بل بقرار يصدر عن مجلس الوزراء مجتمعاً. ويكشــف 
الســاحيل ان حزب الله سيتشاور مع الحلفاء ويف مقدمتهم 
الرئيس بري و«التيار الوطني الحر« والوزير جربان باسيل ليبنى 

عىل اليشء مقتضاه.          

نوار الســــــاحلي لـ»الديار« : ال جديّة دولّية أو حكومّية في التعامل مع ملف النازحين السوريين
العــــــودة خجولة... ورفض ألّي تعاط غير إنســــــاني معهم

املانحين بيــــــروت  مــــــن  ناشــــــد  غراندي 
والنازحين للبنــــــان  دعمهــــــم  مواصلــــــة 

ناشــد املفوض الســامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 
فيليبــو غراندي، املجتمع الــدويل مواصلة دعمه الحيوي 
للبنانيني والالجئني الســوريني األكرث ضعفاً عىل أراضيه، 
يف وقت تواجه البالد أزمــة اقتصادية متامدية منذ ثالث 

سنوات. 
ويف ختــام زيــارة إىل لبنان اســتمرت ثالثة أيام، قال 
غراندي يف بيان: »أناشــد املجتمع الدويل بقّوة خالل هذه 
األوقات االقتصاديــة العاملية الصعبة؛ اليوم وأكرث من أي 
وقــت مىض، يجب أال يُخّفض الدعم املقَدم للبنان، ســواء 
لدعــم اللبنانيني الذين هــم بحاجة إليه أو ملئات اآلالف من 
الالجئني الذين اســتضافوهم بســخاء لســنوات عديدة«، 
مضيفــا »علينا أال نلــني وأال نيأس. يجب علينا الوقوف مع 
لبنان الذي ميّر بإحدى أصعب مراحله، يف وقت يستمّر فيه 
باســتضافة أكرب عدد من الالجئني بالنســبة لعدد سكانه 

العامل«. يف 
ورأى أن اللبنانيــني والالجئــني يعانون عىل حدٍّ ســواء 
بشكل كبري بسبب األزمات املتعّددة، األمر الذي يدفع باملزيد 

منهــم إىل هاوية الفقر كل يوم. 
وقــال غراندي خــالل زيارته التــي تخللتها لقاءات مع 
مســؤولني لبنانيــني: »جددت الحكومــة اللبنانية نداءها 
العاجــل من أجل إنهاء أزمة الالجئــني يف لبنان. وأنا من 
جهتــي أكدت مجدداً التــزام املفوضية مبواصلة العمل مع 
جميع الجهــات الفاعلة لتحقيق ذلــك بالرغم من الوضع 
الصعــب واملعّقد«. وتعّهــد بـ »مواصلــة العمل من أجل 
إيجــاد حلول طويلة األمد لللنازحني الســوريني يف لبنان 

واملنطقة«.

نفســــــَك  تســــــّجل على  ال   : نقــــــوال 
ــور ــ ــت ــ ــدس ــ ــل ــ هــــــــــذا الـــــــخـــــــرق ل

توّجه النائب الســابق نبيل نقوال، اىل رئيس حكومة 
ترصيف األعامل نجيب ميقايت، بالقول: »ال تسجل عىل 
نفســك هذا الخرق للدستور واالتفاق الوطني وخدش 
شعور نصف الشعب اللبناين من خالل دعوتك النعقاد 
جلسة ملجلس الوزراء وأنت مستقيل وٌقبلت استقالتك«.
وأضاف نقوال، عرب حســابه عــىل مواقع التواصل 
اإلجتامعــي، »األجــدى بكم جميعــا انتخاب رئيس 
للجمهوريــة أوال وتأليــف حكومة جديــدة من أجل 

االنتظام العام، بال هرطقات وخزعبالت«.

أبو زيد : أبى إالّ أن يستفّز املسيحيين
غرّد النائب الســابق أمل ابو زيد رداً عىل دعوة رئيس 
حكومة ترصيف االعامل نجيب ميقايت اىل عقد جلسة 
ملجلس الوزراء، فقال »أىب الرئيس ميقايت الذي تقترص 
وظيفته عىل ترصيف االعامل إال أن يستفز املسيحيني 
بدعوته مجلــس الوزراء اىل االنعقاد بحجج واهية… 
ونســتغرب كيف بات قلبه فجأة عىل املستشــفيات 
واملــرىض وهو الذي قلبه مــن حجر عىل أبناء مدينته 

طرابلس؟!«.

أمــــــور تـــســـيـــيـــر   : عــــبــــدالــــلــــه 
الــــــنــــــاس أكـــــثـــــر مــــــن ضــــــــرورة

غرد النائب بالل عبد الله عرب »تويرت«: »نشكر للرئيس 
نجيب ميقــايت دعوته مجلس الــوزراء لالنعقاد، 
بجــدول أعــامل محدد، ألن تســيري أمــور الناس 
وحاجاتهــا يف ظل هذه الضائقــة االقتصادية هو 
أكرث مــن رضورة، وبخاصة تخفيف أعباء الفاتورة 
االستشــفائية عن كاهل املواطنــني. وليتحمل كل 
وزيــر مســؤولية موقفه تجاه تــرك الناس بدون 

الصحية«. التغطية 

جلســــــة  النعقاد  ميقاتي  دعــــــوة 
ومعارض ُمؤيّد  بين  الوزراء  ملجلس 

ــع ــجــ ــ ــع ــ عــــــــــون وبــــــــــــري وجــــــنــــــبــــــالط وبــــــاســــــيــــــل وج
ــع ــ ــائ ــ ــض ــ ــت ال ــ ــ ــوقـ ــ ــ ــي الـ ــ ــ ــة« فـ ــ ــضـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــغـ ــ ــون »الـ ــ ــب ــ ــع ــ ــل ــ ي
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ــوُد األطــلــس ــ ــود وأس ــُن األســ  عــري
 عــــزٍ وتــــاريــــُخ مــجــٍد

ُ
صـــفـــحـــات

د. مصطفى يوسف اللداوي

العامل كله منشــغٌل بكأس العامل ومباريات كرة القدم، 
فهي التي يصفونها بالســاحرة املســتديرة، ومعشوقة 
الجامهري، وسيدة املالعب وأم الرياضات، وهي من ألعاب 
القــوى التي يتميز بها الرجــال وتختال بها الدول، وتنفق 
عليها مليــارات الدوالرات لتحجز أماكنهــا، وليكون لها 
نواديها، وليســطع فيها نجومها ويتقدم أبطالها ويشتهر 
العبوها، واملنترصون فيها يرفعون شأن بالدهم، ويعلون 
ذكر أوطانهم، ويسلطون األضواء عىل تقاليدهم وعاداتهم، 
ويفرضون عىل األمم احرتام عقائدهم وتقدير حضاراتهم، 
ما جعل البالد عليها تتنافس وألجلها تعمل، وللوصول إىل 
تصفياتها واملشــاركة فيها تضحي، وقد كان للعرب دامئاً 
فيها نصيٌب مفروٌض يزيــد وينقص، لكنها غالباً تحرض 
وتشارك، وقد ال تصل إىل النهائيات، لكنها تطمح وتجتهد.                
يف مونديــال كأس العــامل يف قطــر مل متثل األندية 
العربية، األخرض الســعودي، ونســور قرطاج التونيس، 
وأسود األطلس املغريب، والعنايب القطري، دولها وشعوبها 
فقط، وإن كانت خري من ميثل بالدها ويعرب عنها، وأفضل 
من يرســم صورتها ويعكس حقيقتها، فهم املنتخبني من 
بــني أفضل العبيها وأمهر رياضييهــا، واملختارين بعنايٍة 
من بني مواطنيها، ممن ســمت بهم مناقبهم، وارتقت بهم 
قيمهم، وامتازوا بشيمهم النبيلة وأخالقهم الرفيعة، وقد 
اعتزوا بدينهم ورفعوا رؤوسهم عالياً بإسالمهم، وخاضوا 
مبارياتهم كام يخوضون معاركهم بنبٍل ورشٍف، يرومون 
النرص، ويتطلعون إىل ترشيف أمتهم وتكريم شــعوبهم، 

ورفع رأسهم وتجميل صورتهم.
بل مثلت األندية العربية األربعة املشاركة األمة العربية 
واستعرضت حبها لفلســطني، ورفعت اسمها إىل جانب 
بالدهــا، وفرضت حضورها وعرضــت قضيتها، ورفرف 
العبوها بعلمها، وزينوا معاصمهم بألوان نسيجه األربعة، 
ومل يرتددوا قط يف إبداء والئهم وإظهار مشــاعرهم تجاه 
فلســطني وأهلها، ومســاندة نضالهم ودعم مقاومتهم، 
وتأييــد قضيتهم ورفض االعرتاف بعدوهم أو التعامل معه 
والقبــول به، فغدا املونديال وكأنه مهرجاٌن لفلســطني، 
وكرنفاٌل لشعبها، وناٍد لعرض قضيتها، ومنرٍب للتعبري عن 
معاناتها، وســوٍق للرتويج لرتاثها وعرض أزيائها، وبات 
اإلرسائيــي بينهم غريباً منبوذاً، مطروداً معزوالً، ال مكان 

له وال قدر، وال احرتام له وال تعامل معه.
فرحت الشــعوب العربية بأنديتها األربعة املشاركة يف 
مونديــال قطر، ومتنت لو أنها تفوز يف كل مباراة، وتصل 
إىل التصفيات النهائية، وتفوز إحداها بكأس العامل وتهدي 
نرصها إىل فلســطني، وتســجل موقفها من املســتطيل 
األخرض إىل كل العامل أن األمة العربية كلها مع فلسطني، 
وأنها تؤيدها وتقف معها، وتساندها وال تتخىل عنها، وأنها 
جاهزة للقتال مع أهلها والتضحية من أجلها، ففلســطني 
بالنسبة لهم جزٌء من عقيدتهم، وهي آيٌة من كتاب ربهم، 
واألقىص أرض اإلرساء ومنطلق املعراج، مسجدهم املبارك 

وقبلتهم األوىل.
قدمت األندية العربية األربعة التي شاركت يف املونديال 
عروضاً رائعة أظهــرت متيزها وأكدت عىل جدارتها، فقد 
كان أداؤها رائعاً ومميزاً، وإن كانت ثالثة منها قد خرجت 
من املنافسة، ومل تتمكن من التأهل ملباريات الدور الثاين، 
وهذه هي أصول املباريات وقواعد املونديال، إال أن أســود 
األطلــس املغريب ما زالوا يف املالعب، ينافســون بجدارٍة 
عىل الدور النهايئ، مام جعلهم محط آمال مشــجعي كرة 
القدم العرب، الذين يتوقون إىل نرٍص، ويتطلعون إىل فوٍز، 
ويأملون الفوز بكأس العامل، إذ يعنيهم كثرياً رفع أرصدتهم 
وتحســني صورتهم، وإظهار العــرب بأنهم أمة حضارية 

تستحق الفوز وتستأهل الصدارة.
صحيــٌح أنهم العبــون رياضيون، يتقاذفــون الكرة 
ويدافعــون عن مرماهم، ويصــدون الهجامت ويغريون 
عىل الخصم ويضغطونــه، ويلتفون عليه ويباغتونه، إال 
أنهم أثبتوا أنهم جميعاً أندية لفلسطني وِفرَقاً لها، يلعبون 
لنرصتها، ويجتهدون لرفع قضيتها، والذود عن حياضها، 
وقد بدوا جميعاً يف قطر، العبني ومشــاهدين، ووافدين 
ومقيمــني، ومواطنني وزائرين، جنوداً بواســل من أجل 
فلسطني، ال يهتفون إال باسمها، وال يرفعون إال علمها، وال 
يذكرون إال شعبها، وكأن املونديال كان فرصتهم املوعودة 
وضالتهم املنشــودة، للتعبري عن حقيقة مواقفهم تجاه 
فلســطني التي يحبون، وتجاه االحتــالل الذي يكرهون 

ويعادون.
إنها فلسطني تتألق وتسمو، ويسطع اسمها وتطغى عىل 
املونديال قضيتها، ويبدع الالعبون يف تسليط الضوء عليها 
ولفت األنظار إليها، وعام قريب ســيتألق أسود األطلس، 
أبطال املغرب ومنتخب العرب، كتألق كتائب عرين األســود 
يف نابلس، وكتائب جبع وجنني، ونســور القدس وصقور 
غزة، وســيهدون إىل األمــة العربية نرصاً جديداً ولو كان 
يف مالعب الكرة، وســتفرح األمة بانتصارهم، وسيبتهج 
الفلســطينيون بتأهلهم، كام ســيغضب العدو لفوزهم، 
وسيحزن لســمِو مكانتهم وعلو صوتهم، وقد علم يقيناً 
أنهــم يف قطر قد جاؤوا ليغيظــوه، واجتمعوا ليهينوه، 

واتفقوا ليطردوه، وتعاهدوا ليقاطعوه. 

صالح وريــان  رزان  الطفلتين   تشييع 
اللتين توفيتا بحادث تسّمم في صيدا

شيعت يف مدينة صيدا بعد عرص امس، الطفلتان رزان وريان 
وليد صالح، اللتان توفيتا جراء تعرضهام لحادث تسمم منذ اكرث 
من اسبوع، حيث توفيت ريان، ثم ما لبثت بعد ساعات ان لحقت 

بها شقيقتها بعدما كانتا قد نقلتا ووالديهام اىل املستشفى.
وكانت القوى االمنية قد فتحت تحقيقا بالحادث تحت إرشاف 
النيابة العامة االستئنافية يف الجنوب بإمرة نائبها العام القايض 
رهيــف رمضان الذي طلب اجراء تحاليل طبية لجثتي الطفلتني 
ملعرفة ســبب الوفاة. وقد تم اجراء الفحوصات يف مستشفى 
جامعــي متخصص يف بريوت واســتغرق صدور النتائج اياما 
حيث تبني وجود مــادة Zinc phosphorus يف معدتيهام وهي 

مادة سامة.
هذا وتتوسع النيابة العامة يف تحقيقاتها ملعرفة مصدر هذه 

املادة واملالبسات التي ادت اىل تسمم الطفلتني بها.

ـــــــــــــــيل؟ ـــــــــــــــي أم باس ـــــــــــــــاع ميقات ـــــــــــــــة لإلجتم ـــــــــــــــوة الحكوم ـــــــــــــــي دع ـــــــــــــــر ف ـــــــــــــــاً لآلخ ـــــــــــــــب كمين ـــــــــــــــن نص  م
ـــــــــــــــة ـــــــــــــــة وأحضـــــــــــــــر إذا فرضـــــــــــــــت املصلحـــــــــــــــة الوطنّي ـــــــــــــــار«: ُمقاطـــــــــــــــع الجلس ـــــــــــــــن لــــــــــــــــ »الدي شـــــــــــــــرف الدي

كامل ذبيان

من يكمن ملن يف دعوة حكومة ترصيف االعامل اىل اجتامع 
لها يوم غد االثنني، رئيســها املكلــف نجيب ميقايت، أم رئيس 
»التيار الوطني الحر« النائب جربان باسيل؟ وكالهام يف موقع 

الصدام الدستوري والسيايس.
هذا ما كان منتظراً من »الخصمني اللدودين«، اللذين ينتظران 
بعضهام عــىل الكوع، يف حرب مطــاردة بينهام، بدأت قبل 
تشــكيل ميقايت لحكومته املستقيلة دستورياً بعد االنتخابات 
النيابيــة االخرية التي جرت يف ايار املايض، ثم بعد تكليفه، اذ 
مل يكن رئيس الجمهورية السابق ميشال عون يرغب يف تويل 
ميقايت رئاســة الحكومة، وهو مل يشارك يف انتخابه، لكنه 
قِبل به، بعد ان ســّمته اكرثية نيابية لرئاسة الحكومة، وهو 

ملزم به يف الدستور.
فالكيمياء بني الرئيســني عون وميقايت مل تأِت مثارها، كام 
كان الحال بني الرئيســني اميل لحــود ورفيق الحريري، وهذه 
مسألة اساسية يف العمل ضمن املؤسسات الدستورية، وهي 
تتعطل يف كثري من االحيان، بسبب عدم االنسجام بني رئييس 
الجمهوريــة والحكومة، او بني رئيس الحكومة ووزراء، ومن 
النــامذج والتجارب الكثري، ســواء يف مرحلــة ما بعد اتفاق 

الطائف او قبله.
من هنا، فان الحكومة مل تتشــكل قبل نهاية والية الرئيس 
عون، الذي مل يسم تكتله النيايب ميقايت لرئاسة الحكومة، كام 
ان االخري مل يستجب لرشوط الرئيس عون وباسيل، ومل يتمكن 
مجلس النواب من انتخاب رئيس للجمهورية، فحصل الشغور، 
وآلــت صالحياته اىل الحكومة مجتمعة، وهذا ما مل يهضمه 
الرئيس عون وباســيل ، وتوعدا ميقايت بشل حكومته ومنعها 
من االنعقاد النها فاقدة الرشعية الدســتورية، وهدد باســيل 
بسحب وزرائه منها وافراغها من امليثاقية، لكنه مل يفعل، الن 

حزب الله مل يوافقه الرأي، الن البلد سيقع يف ازمة اكرب.
ومــع دعوة ميقايت حكومة ترصيف االعامل اىل االجتامع، 

للبحــث يف مواضيع اجتامعية وانســانية وخدماتية، فانه 
التــزم النص الدســتوري الذي يعطــي الحكومة ويف اطار 
ترصيــف االعامل الضيق، ان تحرص بنــود اجتامعها مبا هو 
رضوري وملح ويخدم ســري عمل مرافق عامة، وفق ما يؤكد 
رئيس الحكومة املســتقيلة، الذي يحاول اال يستفز احداً، واال 
تحسب دعوته ملجلس الوزراء، بانها تعد عىل صالحيات رئيس 
الجمهورية، فهو ميارس ما مارسه اسالفه عند حصول شغور 
يف رئاســة الجمهورية، وان دعوة الحكومة هي للرضورات 
القصوى، وتسأل مصادر ميقايت ملاذا هذا التهويل والتشويه، 
بان صالحيات رئاســة الجمهورية يصادرها رئيس الحكومة، 
علامً ان الدســتور اعطاها اىل مجلــس الوزراء مجتمعاً، وكل 

عضو فيها يحمل صالحيات رئيس الجمهورية.
لكن النيات ليســت صافية، وكل طرف يقف يف مرتاســه 
الســيايس، ويطلــق النار عىل اآلخر، كام هــو حال انتخاب 
رئيس للجمهورية، حيث املراوحة يف هذا االســتحقاق، بفعل 
االنقسام الســيايس املرتبط مبصالح فئوية واخرى طائفية، 
وبعضهــا الكثري بامالءات خارجية، مام يضع اللبنانيني امام 
اسوأ ازماتهم التي مل يعرفوا مثيالً لها، اال يف ثالث مراحل: يف 

منتصف القرن التاســع عرش، والحرب العاملية االوىل والثانية 
اضافــة اىل الحرب االهليــة، اذ ان الوضع الكاريث، ال يحتمل 

»املناكفات الداخلية«، والتعطيل.
ويف هــذا االطــار، فــان ميقايت مطمنئ بانه ســيؤّمن 
النصــاب القانوين، وكان اجرى اتصاالته بهذا الخصوص، ال 
ســيام مع وزراء محسوبني عىل »التيار الوطني الحر«، الذي 
يعارض دعوة ميقايت ويعتربها غري دســتورية وال ميثاقية 
واستفزازية، حيث يجري باسيل لقاءات واتصاالت مع هؤالء 
الــوزراء، كام مــع حليفه حزب الله قبل اتخاذ قراره، اذ تؤكد 
مصــادره، ان غياب وزير واحــد عن الحكومة يعطل نصابها 
القانــوين، وهذا متوافــر بني وزراء التيــار، الذي احرجته 
دعــوة ميقايت يف مواضيع تهــم املواطنني، وهذا ما يضعه 
يف مواجهتهــم، لتختياره مواضيع صحية ودوائية وتربوية 
واجتامعية، فوضع »التيار الوطني الحر« امام مأزق مقاطعة 
الجلســة او حضورها، حيث من املنتظر ان يصدر موقف عنه 

خالل الـ 24 ساعة املقبلة.
وحــده وزير شــؤون املهجرين عصــام رشف الدين، اعلن 
مقاطعته لجلســة الحكومة، وبرر موقفــه لـ »الديار« بان 
ميقــايت مل يغــري مواقفه، ومل يأخذ مبــا طرحه يف ملفني 
اساسيني ورضوريني، وهام: النازحون السوريون، الذي شطبه 
والغاه من مهام وزارة شــؤون املهجرين وتنكر للوزير، وامللف 
الثاين، هو الوضع االقتصادي الذي قدمُت دراسة مفصلة لحل 
األزمة املاليــة واالجتامعية، مل يعرضها ميقايت عىل مجلس 

الوزراء.
لذلــك، فان الوزير رشف الدين اتخذ قراره باملقاطعة، وطرح 
املراسيم الجوالة كحل، وهو يتشاور مع باسيل، ويتناقش يف 
موضوع حضوره مــع رئيس الحزب »الدميوقراطي اللبناين« 
طالل ارســالن، الذي يقوم بدوره باتصاالت، وان رشف الدين 
يحرض الجلســة اذا فرضت املصلحة الوطنية ذلك، ولتســيري 
شــؤون الناس، وال يدخل يف حســاباته هــدف ميقايت من 

الجلسة، بل مصالح املواطنني وال يشء غريها.

ــراي ــسـ ــن الـ ــ ــرّد عـــلـــى بـــكـــركـــي م ــ ــ ــري ي ــ بـ
فادي عيد

يبدو أن اإلعالن عن جلسة ملجلس الوزراء يوم االثنني املقبل 
لــن ميّر عــىل خري، وذلك عىل خلفية الــرتّددات الكثرية التي 
رافقت هذا اإلعالن، ال سيام يف الشارع املسيحي عىل مختلف 
رشائحه، ومن هنا توّقفت أوساط مسيحية عند ما يحصل من 
اســتهداف ممنهج ومربمج للموقع األول يف الدولة، والدعوة 
التــي وّجهها رئيس حكومــة ترصيف االعامل نجيب ميقايت 
النعقاد الجلســة يوم االثنــني، والتي أتت بالتزامن مع موقف 
البطريرك املاروين بشــارة الراعي، الذي تحّدث عن استهداف 
ملوقع الرئاســة األوىل، يف ظّل حكومة تســتكمل عملها يف 
الرساي بشكل طبيعي، ويف ظّل رئاسة مجلس نيايب موجودة. 
وبالتايل، وجدت هذه األوســاط، أنه من الواضح أن املوقع 
املاروين األول هو املستهدف يف الجمهورية اللبنانية، وهذا األمر 
غري مقبول، ولذلك جاء من يتحّدى بكريك ليقول للبطريرك »مبا 
أنك تجرأت عىل انتقاد الرئيس نبيه بري ألنه ال ينتخب رئيســا 
للجمهوريــة، وأنه يعطِّل انتخاب رئيــس الجمهورية العتيد، 
فلنذهب ملواجهة من طبيعة ثانية، أي إىل مواجهة من طبيعة 
حكوميــة«، ولذلك عقد إجتامع ملجلس الــوزراء هو أمر غري 

مربّر، تؤكد االوســاط، ألنه 
ال يوجد أي أمر خطر كحرب 
أمني  انفجار  أو  »إرسائيلية« 
يستدعي انعقاد هذا االجتامع 
بجدول أعامل أكرث من عادي.

املسيحية،  األوساط  ورأت 
أن هذه رسالة إىل البطريرك 
املاروين وإىل معراب بـ »أننا 
نحن من نقّرر يف البلد وعليكم 
أن تخضعوا إلرادتنا«، وطبعاً 
ان نجيب ميقايت الذي يحميه 
وهو  بري،  نبيــه  ويحضنه 

الذي منع تشــكيل حكومة يف آخر أيام العهد، خضع تجاوباً 
مع إرادة رئيس املجلس النيايب بعقد اجتامع ملجلس الوزراء، أي 
بــدالً من أن يكون الرّد من عني التينة عىل البطريرك ومواقفه، 
جاء الرّد من الرساي الحكومي عىل بكريك، إن املسألة ال تقترص 
عىل أن املجلس يُكِمل عمله بشــكل طبيعي، والحكومة أيضاً 
تستكمل عملها بشكل طبيعي، و«يا بطرك هذا الكالم ال نقبله«. 
، وبعد  واعتربت األوســاط املسيحية نفســها، أن هكذا تحدٍّ

مــا تعرّض له املطران موىس الحــاج من اعتداء، هناك اعتداء 

آخر يف السياســة،  حيث يفهم من قرار ميقايت عقد جلســة 

ملجلــس الــوزراء، »أن القرار لنا واألمر لنا ونحن من يقّرر  يف 

البلد، وبالتايل، إذا كنتم تظّنون أن األمور ستقترص فقط عىل 

املجلس النيايب، كال فهي سُتسَتكَمل عىل الحكومة، فاملجلس 

سّيد نفسه، والحكومة سيدة نفسها، وعليكم تقّبل هذا األمر، 

وإال انتخبوا الرئيس الذي نريده نحن«.  

العاملي يومهم  فــي  االحتياجات  لــذوي  داعــمــة  مــواقــف 
توالت أمس املواقف الداعمة األشــخاص ذوي 
الحاجــات الخاصــة لدمجهــم ومتكينهم عىل 
املستويات االجتامعية واالقتصادية والسياسية.

{ الحلبي: نحن بصدد إنجاز
 سياسة الدمج املدريس {

غــرد وزير الرتبية والتعليم العايل يف حكومة 
ترصيف االعامل عباس الحلبي عرب حســابه عىل 
»تويرت«: »يف اليوم العاملي والوطني لالشخاص 
ذوي االحتياجات الخاصــة، نؤكد أن الوزارة اىل 
جانبهــم. قد أعلنا زيادة عدد املدارس الرســمية 
الدامجــة ليصبح ١١0 مدارس ونحن بصدد انجاز 
سياســة الدمج املدريس مع رشكائنا. معاً للبنان 
دامج لجميع بناته وأبنائه. ال نعلمهم … بل نتعلّم 

منهم!«
وقال يف تغريدة ثانيــة: »يف إطار اإلجراءات 
األخرية دعوت مديري املدارس الرســمية إىل فتح 
حسابات يف املصارف بالدوالر النقدي قبل نهاية 
العــام الحايل، وذلك الســتقبال الدعم املخصص 

لصناديق املدارس بالدوالر الفريش«.

{ موىس: نسعى الجراء تعديالت 
لدمجهم يف املجتمع {

غرد رئيس لجنة حقوق االنســان النيابية النائب 
ميشــال موىس عرب حسابه عىل »تويرت«: »ما زال 

لبنــان بعيدا عن تطبيق القانون 2000 / 220. الذي 
يسعى اىل دمجهم يف املجتمع، لذلك نسعى يف لجنة 
حقوق االنســان اىل اجراء تعديالت عىل القانون، 
بخاصة بعدما اقر مجلس النواب االتفاقية الدولية 

يف نيسان املايض«.

 { فرونتسكا: متكينهم
أمراً أساسياً {

غردت املنســقة الخاصة لألمــم املتحدة يوانا 
فرونتســكا عرب حسابها عىل »تويرت«: »يف حني 
يتطلع لبنان إىل مستقبل أكرث استقرارا واستدامة، 
فإن نجاح الجهود للتعايف يعتمد عىل عدم إهامل 
أحد. ســيكون اإلدماج الكامل ومتكني األشخاص 
ذوي الحاجات الخاصة عىل املستويات االجتامعية 

واالقتصادية والسياسية أمرا أساسيا«.

{ الجيش: بينهم عسكريون
 قّدموا تضحيات {

غرد الجيش عىل »تويرت«، باملناســبة: »اليوم 
العاملــي لــذوي االحتياجات الخاصة مناســبة 
نستلهم خاللها اإلرادة والعزمية من الذين تغلبوا 
عىل صعوباتهم وخاضوا ميادين الحياة لتحقيق 
طموحاتهــم، ومــن بينهم عســكريون قدموا 
تضحيات جســيمة أثناء أدائهم الواجب املقدس، 

فأصبحوا مثاال يف الوطنية وقدوة يف النجاح«.

ــيــاجــات ــاملــي لــــذوي االحــت ــع ــوم ال ــي ــال ــاً ب ــداسـ  تــــرأس قـ
نفسه مسؤولّية  مسؤول  كــّل  ليتحّمل  الــراعــي: 

الراعي يلقي عظته

الكردينال  املــاروين  البطريرك  ترأس 

الراعي قداســا  مار بشــارة بطــرس 

احتفاليــا يف بيت الكاهــن يف معاد، 

بدعوة من جمعية »رسالة سالم«، وذلك 

ملناسبة اليوم العاملي لذوي االحتياجات 

الخاصــة، وألقى عظة قــال فيها: »ان 

رحمــة الله تتجىل يف هــذا املركز بكل 

مفاهيمها، واملحبة تتجســد يف اعامل 

الواســع، بالغفران  الرحمة مبفهومها 

واملســاعدة وقبولنا االخر والعيش معه 

بســالم. جميع الناس مدعوون لعيش 

املؤمنني  املســيحيني  الرحمة وبخاصة 

باملســيح عليهم ان يكونوا اكرث واكرث 

جامعة الرحمــة واملحبة الن هذه هي 

هويتنا ، فالعامل ال يســتطيع ان يعيش 

مــن دون رحمة ال يف العائلة وال الدولة 

وال يف الوطــن الن الربــاط بني الناس 

اسمه الرحمة وعاملنا اليوم بحاجة اىل 

الرحمة اكرث من اي يوم مىض«.

وتوجه اىل ذوي االحتياجات الخاصة 

بالقول: »انتم تواصلون آالم جراح يسوع 

املســيح من اجل خــالص العامل، انتم 

بركة ونعمة اللــه يف العامل، والحربة 

التي تصد النزاعات والحروب، وجميعنا 

مدعــو الن يكــون اىل جانبكم، وعىل 

واصحاب  فيهــا،  واملســؤولني  الدولة 

االمكانــات ان يشــعروا ان لكم حقوقا 

كغريكم من املواطنني، ال ان يشــعروكم 

بأنهم يشفقون عليكم، فسلم التقدم يف 

التعامل معكم«.  الدولة هو كيفية 

ودعــا اىل »الصــالة اىل اللــه من 

اجل دولتنــا ووطننا لــي يخرج من 

هــذه االزمة التي نعيشــها اليوم، بدءا 

بإنتخــاب رئيــس للجمهورية، وصوال 

اىل املؤسسات الدستورية، لي يتحمل 

لبنان مســؤولية نفســه، واملسؤولني 

واملؤسســات نفسها ايضا، كيال يصبح 

كل الناس بإعاقــة ما، اذ يكفينا اعاقة 

الفقر والحرمان والهجرة«.

وختم داعيــا الجميع اىل »التأمل من 

خالل هذه الذبيحة برس املســيح الذي 

تــأمل ومات وصلب مــن اجل خالصنا، 

ولكنه قــام ليعطينا الحيــاة الجديدة، 

والصالة من اجــل اخوتنا حامي آالمه 

بأجســادهم وارواحهم لي يكون هو 

ســلواهم ومخاطبا قلبهــم من خالل 

كل املحبــني يف هــذه الجمعية، ولي 

يدركوا اهمية حياتهم ويتقبلوا واقعهم 

بالصالة وروح االميــان، ونصي ايضا 

اىل الــرب لي يكاىفء كل املحســنني 

الذين يساعدون الجمعية يك ال تنطفىء 

يف قلب اي انسان شعلة الرحمة«. 

وتســلم الراعي درعــا تقديرية من 

الجمعيــة، ثــم قص رشيــط االفتتاح 

ملعرض امليالد من نتاج شبيبة الجمعية 

وكانت جولة يف ارجائه.

 عــائــلــة الــضــحــّيــة إيــلــي مــتــى شــكــرت كـــّل مــن واســاهــا
ــن ــيـ ــلـ ــاعـ ــفـ ــاء بـــمـــعـــاقـــبـــة الـ ــ ــضـ ــ ــقـ ــ ــت الـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ وطـ

وجهت عائلة الضحية إيي ميشــال متى، يف 
بيــان، »الشــكر والتقدير واملحبــة لكل من قدم 
لنــا واجب العزاء يف وفاة إيي ســواء بالحضور 
شخصيا او االتصال او عن طريق وسائل التواصل 
االجتامعي، ونخص بالذكر املرجعيات الرســمية 
من وزراء ونــواب واملرجعيات الروحية والدينية 
واألمنيــة وممثي األحزاب والنقابات ورؤســاء 
البلديــات واملخاتري، األجهــزة األمنية من جيش 
وقوى أمن داخي التــي قامت بتوقيف الفاعلني 
برسعة قياســية واحالتهم امــام القضاء، أفراد 
الهيئة التعليمية يف مدرســة مغدوشــة الفنية 
ومدرسة مغدوشة االبتدائية واملتوسطة واصدقاء 
وزمالء إيي يف البلدة والجوار واملدرســة، رئيس 
واعضــاء بلدية عقتنيت ومختــار البلدة وكاهن 
الرعية ولجنة وقــف الرعية، عموم اهايل البلدة 

والجوار يف الوطن واملهجر«.
وطالبت العائلة القضاء بـ »إنزال اشد العقوبات 
بالفاعلني والرشكاء واملحرضني عىل هذه الجرمية 
البشــعة«، داعية األجهزة الرسمية )جيش، قوى 

امــن، بلدية، مخاتــري( والتي ال بديــل لنا عنها 
يف حاميــة اهلنا وأرضنا ان تقــوم باإلجراءات 
االحرتازية الرضورية ملنع وقوع هكذا جرائم يف 
املســتقبل ونتمنى من الجميع الذي يريد ان يعرف 
عن أسباب  الجرمية مراجعة السلطات  الرسمية 
املختصة فقط وإن  كل شخص لديه اي معلومات 
عــن دوافع الجرمية ان يتقــدم بها اىل القضاء 

اللبناين الذي لدينا كامل الثقة به«.
وختمــت »نطلب من اللــه حامية جميع ابناء 
البلدة من أي أذى و ان يرحم ابننا إيي بجوار الرب 

حيث ال وجع و أمل و ال ظلم«.
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كلامت يف زمن الغربة

فهد الباشا

1ـ كّل رسقــٍة، يف املبــدأ، يف االصــل والفصل، حراٌم. 
والحراُم مراتُب ودرجات. فســارُق الرغيف لجوعٍ هو غريُ 
السارِق لجشعٍ ال يشبع، لنهٍم بَِهٍم ال يقف عند حّد. السارُق 
جاَره هو غريُ الســارق عدّواً جاَر عليه.. اّما أبشُع وأفظع 
وأشــنُع املُحرّمات يف الرسقات، ففي السارق أخاه وأُخته، 
لعلٍَّة قايينّية قامئٍة عىل اخالٍق توراتيٍة شوهاء. مثُل هذه 

الرسقِة حراٌم »ارتقى« بصاحبه اىل مستوى االجرام.
2ـ السقوط األخالقّي، غالباً ما يكون مدويّاً، وال يحتاج 
اىل برهان. هو يحتاج اىل االعالن عنه، ورّبا اىل التشهري 

بصاحبه، لعّل بذلك ال يزداد يف املجتمع عديُد الساقطني.
3ـ عىل امل أن تكون يف االعادة »افادة«، نعيد مذكّرين 
بأّن »ألف مربوك« تعبري نردده، يف بعض املناسبات، مغالني، 
مبالغني يف االعراب عن فرحٍ وموّدة، وعن مجامالت. يف 
معايري النهضة السواء، فاّن »مربوك« واحدة كافيٌة وافية 
وشافية اذا اقتىض االمر. وعليه، فأهُل النهضة وأقرباؤها 
واألبعدون، مدعوون اىل االكتفاء من الكالم با يفي املراَم 
حّقــه وال ينتقــص من املقام. والســالم عىل من يرى أّن 

االيجاَز رفٌق ورحمة.
 4ـ  املفاســُد تجتاح الحدود، تحتّل كّل مفاصل الوجود. 
ونحن، مالئي الفضاء شــكوى، ال نجيد وال نجود ااّل بعلك 
الكلــامت، برتداد أّن »النهضة حرٌب عىل املفاســد«، و من 
كبائر املفاســد ان نقول ما ال نفعل. ننقل عن الحّق قولَه: 

»كرب مقتاً عند الله أن تقولوا ما ال تفعلون«.

ــكــَســب الــرهــان؟ ــن يَ ــار والــحــلــفــاء ... َمـ ــّي ــت بــيــن ال
مريم نرس

تتســم االنتخابات الرئاسية الحالية بـ »ضيق الخيارات« 
عىل ما يبدو، فاألسامء املطروحة محدودة جداً واملعرتضون 
عليها ليس لديهم بديل، وبهذا التعقيد تســري األمور اىل أن 

تنضج التســوية الخارجية والداخلية حول اسم ما.
الفريقان املســيحيان األقوى هــام »التيار الوطني الحر« 
و«القوات اللبنانية« اللذان يجتمعان عىل رفض رئيس »تيار 
املردة« سليامن فرنجية. أما عن قائد الجيش العامد جوزيف 
عــون فالصورة الخارجيــة بتبّنيه أوضح من الداخلية حتى 
اآلن، لكن الفرق بني الفريقني أن »القوات« مرشحها الحايل 
ميشال معوض، امنا يُعترب غري جدي بالنسبة لها، ويأيت يف 
ســياق مترير هذه املرحلة التي تُعرف عادة بحرق األســامء 
املُعلَنــة، أما التيار فــام زال حتى اللحظــة يلتزم بالورقة 
البيضاء. وعىل الرغم من تســاوي الحضــور النيايب لِكال 
الطرفــني اىل حٍد ما، إال أن الرأي املُنتظر بهذا االســتحقاق 
هــو للتيار الوطني الحر الذي يســتند اىل تحالفه مع حزب 
الله با ميتلكه من متثيل ووزن وحضور ونفوذ ، يجعل رأيه 

االستحقاق. بهذا  مفصلياً 
كام بات معلومــاً، أن رئيس »التيار الوطني الحر« النائب 

جربان باســيل يرفض رفضاً قاطعاً 
وصول فرنجية اىل ُســدة الرئاسة، 
ألسباب باتت معروفة  حتى اللحظة 
التيار جوهرية، ويف ظل  ويعتربها 
اإلرصار عىل هذا املوقف الذي يقطع 
الرئاســة عىل فرنجية، برز  طريق 
االسم البديل بقوة عىل الساحة، أال 
العامد جوزيف  الجيــش  وهو قائد 
عون الــذي تتبناه القوى الخارجية 
املؤثــرة بهذا امللــف بداية، عىل أن 
تظهــر املواقف الداخلية تِباعاً، لكن 
حتى البديل ال يرىض عنه التيار الذي 

يُعيــد موقفه هذا اىل رفضه لتعديل الدســتور يف ما يتعلّق 
برتشــيح أي قائد جيش بغض النظر عن هويته، رغم العتب 
عىل االداء الذي مل يُخفه التيار وعرّب عنه باســيل بأن قائد 

الجيــش وقف متفرجاً يف مرحلة 1٧ ترشين عام 201٩.
يخاف التيار عىل ما أنجزه طوال فرتة عهد الرئيس ميشــال 
عون، فهو غري مستعد للعودة اىل الوراء بكل ما تحقق، يريد 
َمــن يُكمل بالتدقيق الجنايئ وَمــن يحافظ عىل ثروة لبنان 
النفطية وَمن يتمّســك بعادلة »جيش شعب مقاومة«، لكن 

مشــكلة التيار ليســت هنا، وال برفضه لألسامء املطروحة، 
مشكلته أنه ال يَطرح بديالً تنطبق عليه هذه املواصفات، حتى 
لو أرجع سبب ذلك اىل انتظار التفاهم عىل اسم شخصية مع 

الحلفاء، باعتبار أن التســمية بفرده ال توصل رئيساً.
يراهــن كثريون عىل أن التيار مع الوقت ســيقبل فرنجية، 
ويراهن التيار عىل أنه مع الوقت سُيسحب االسامن املطروحان 
من التداول، ويتم طرح اســم ثالث يتــم االتفاق عىل إيصاله 
لرئاســة الجمهورية، وما بينهام فرتة ما زالت تسمح باألخذ 

والرد اىل أن تأيت اللحظة ويُعرف َمن يَكَسب الرهان...

ســـفر وزراء »الوطنـــي الحـــّر« حّجـــة قـــد يســـتعين بهـــا باســـيل لعـــدم حضورهـــم جلســـة الغـــد
صونيا رزق

شكلّت دعوة رئيس حكومة ترصيف االعامل نجيب 
ميقايت، اىل عقد جلســة ملجلس الوزراء غداً االثنني 
مفاجــأة للبعض، ورىض لدى البعــض االخر، وبني 
َمن يعترب اّن عــىل الحكومة ان تبحث يف امور البلد 
واملواطنني، عىل الرغم من انها استفاقة متأخرة جداً، 
وبــني َمن يتحّض للســجاالت واملناكفات عىل خط 
ميقايت ورئيس »التيار الوطني الحر« جربان باســيل، 
بسبب الخالفات عىل الصالحيات التي سيستعني بها 
ميقايت ويســحبها من تحت بساط الرئاسة االوىل، 
وفق ما يرى باســيل والعهد السابق. لذا كانت الدعوة 
حديث الســاعات االخرية، التي ســتحمل يف طياتها 
الهواجــس من تناحــرات جديدة  متوقع حدوثها يف 
الســاعات املقبلة، بسبب رفض »التيار« املشاركة يف 
أي جلسة حكومية، االمر الذي يثري املخاوف من غياب 

الوزراء املحسوبني عىل باسيل، ولربا سيستعينون بكذبة بيضاء 
اي بحجة السفر كيال يحضوا تلك الجلسة. 

اىل ذلك، ال تستغرب مصادر وزارية عودة السجاالت السابقة، 
والتي إستمرت ألشهر بني الرئيس السابق ميشال عون والرئيس 
املكلف ميقايت، حتى كاد الخالف يأخذ منحى طائفياً، خصوصاً 
اّن البعض يسارع للعب عىل الوتر الطائفي، لشّد عصب جمهوره، 
فيام الوضع يتطلب البحث يف امللفات املعيشية واالمور الحياتية 
واالستشفائية العالقة، واىل ما هنالك من قضايا وملفات تستدعي 

إنعقاد الحكومة للتباحث وإيجاد الحلول.  
وعــىل الخط القانوين، تذكّر مصــادر مطلعة باملادة 62 من 
الّدســتور التي تنص عىل : »يف حال خلّو سّدة الرئاسة ألي علّة 

كانت، تناط صالحّيات رئيس الجمهورية وكالة بجلس الوزراء«، 
أي اّن صالحيات الرئاسة تؤول اىل الحكومة بحكم االمر الواقع 

بسبب التعطيل ولعدم ترشيع الفراغ.
من هنا ال تستبعد املصادر املذكورة، ان يكون السجال قوياً يوم 
االثنني، وقد يتطّور طائفياً، واملطلوب تطبيق الدستور وإنتخاب 
رئيس بأرسع وقت، لتفادي كل هذه االمور، وإال سيكون الوضع 

كارثياً، وعىل الجميع تحّمل مسؤولياتهم. 
يف غضون ذلك، تتجه األنظار نحو الوزراء املحســوبني عىل 
»التيار الوطني الحر«، وما إذا كانوا ســيحضون أو يتمنعوا عن 
املشــاركة يف الجلسة، ووفق املعلومات قد تحدث مفاجآت، من 
دون ان تنفي مصادر »التيار« عدم حضور وزرائه، لكن االرجحية 
لفوز حجة »سفر وزراء التيار« التي قد يستعني بها باسيل لعدم 

حضورهم منعاً للسجال، إضافة اىل الرّد عىل ميقايت، 
تحت عنوان عدم دستورية انعقاد مجلس وزراء مهمته 
تقتــرص عىل ترصيف االعامل، وضمن توقيت الفراغ 
الرئايس الذي يُغّيب موقع الرئاسة االوىل، االمر الذي 
يعتربه باسيل تعّدياً عىل املوقع املسيحي الشاغر حالياً.
ويف الســياق، تقول مصادر مســيحية انه ال بّد 
للرصخــة التي اطلقها البطريرك املاروين بشــارة 
الراعي يــوم الجمعة ومن الفاتيــكان تحديداً، ان 
تشــكل دعامً ملوقف رئيس »التيار«، وإنطالقاً مام 
يستشعر به ســّيد بكريك من هواجس عىل موقع 
الرئاســة، اذ إضطر لقول ما تشعر به الكنيسة يف 
لبنان من مخاوف، مذكّراً بأّن البعض يسعى إلظهار 
اّن البلد ميكن إدارته من دون رئيس مســيحي، وبأّن 
رئيس مجلس النواب يتحكّم بنصاب املجلس، ورئيس 
حكومة ترصيف االعامل يســتعد لرتؤس السلطة، 
والصورة بــدت واضحة جداً. ودعت املصادر اىل ان 
يتوّحد املســيحيون اليوم واكرث من أي وقت مىض، خصوصاً 
االحزاب املســيحية ليقفوا اىل جانب البطريرك، ويتفقوا عىل 
رئيس انقاذي ســيادي قادر عــىل القول ال، حني يحتاج االمر 
اىل الرفض، ونعم حني يحتاج االمر اىل القبول، ال ان يقف كل 
حــزب باحثاً عن مصالحه الخاصة، الّن الوضع الحايل يتطلب 
االتفاق ال الرشذمة التي اعتدناها  يف الصف املسيحي، أي عىل 
غرار ما يجري حني تعقد جلسة انتخاب رئيس املجلس النيايب 
وإال ســيبقى املقعد شاغراً، ولن يصل اليه سوى املرشح املتفق 
عليه من قبل الثنايئ، لذا  دّق الراعي ناقوس الخطر قبل وقوعه، 
واوضح عرب رسالته اىل املعطلني: »بأن ال إستغناء عن الرئيس 

املسيحي«.

ــاط ــب ــال جــن ــ ــم ــ ــة إحــــيــــاء لــــذكــــرى ك ــ ــزيّـ ــ ــرة رمـ ــيـ ــسـ  مـ
الرئيس انتخاب  الدولة  بناء  خطوات  أولى  جنباط:  تيمور 

تيمور جنبالط يضع زهرة عىل الرضيح

شــدد رئيس كتلة »اللقــاء الدميوقراطي« 
النائب تيمور جنبالط عىل العودة اىل املفاهيم 
التي ارساها كامل جنبالط، وقال ملناسبة ذكرى 
ميالد كامل جنبالط: »يف ذكرى كامل جنبالط 
نعود إىل األســاس، إىل القيــم واألخالقيات 
واملفاهيم التي أرساها، يف الدولة يف السياسة 
يف الفكــر ويف الحياة العامة. الحاجة اليوم 
ماسة إىل إعادة بناء الدولة واملؤسسات وأوىل 
الخطوات انتخــاب رئيس للجمهورية ووقف 

مسارات التعطيل والشلل«.
وكان تيمور جنبــالط قد وضع، قبل ظهر 
امــس، زهرة عىل رضيــح كامل جنبالط يف 
املختارة، خالل مناسبة رمزية إلحياء الذكرى، 
بشاركة النواب: مروان حامدة، اكرم شهيب، 
بــالل عبدالله، راجي الســعد، فيصل الصايغ 
وهادي ابو الحسن، ونواب سابقني، اىل جانب 
وفد مثل شيخ العقل لطائفة املوحدين الدروز 
الشيخ الدكتور ســامي ايب املنى من مشايخ 

واعضاء مــن املجلس املذهبي، وقائد الرشطة 
القضائية العقيد زياد قائدبيه، ورئيس مؤسسة 
العرفان التوحيدية الشيخ نزيه رافع عىل رأس 
وفد من مشــايخ وادارة املؤسسة، ومن قيادة 
الحزب التقدمي االشــرتايك، اىل شخصيات 
روحية وسياســية واجتامعية عدة، ووفود 

اهلية وبلدية واجتامعية.
وبعد وصول املســرية التي انطلقت للغاية 
من قرص املختــارة باتجاه الضيح، قرأ رجال 
الدين الفاتحة ووضــع النائب جنبالط زهرة 
ومثله فعلت الشــخصيات املشاركة، ثم كان 
لقاء لتيمور جنبالط مع املشــايخ املشاركني، 
تحدث خالله رئيس مؤسســة العرفان الشيخ 
نزيه رافع، مشريا اىل »اهمية العودة اىل منابع 
كامل جنبالط يف مســريته، من اجل االجيال 
الصاعــدة، با كان يختــزن من قيم ومبادئ 
ورؤى وطنية وانفتاحيــة، اىل قيم اخالقية 

وفكرية وتربوية واجتامعية«.

ــات الــصــدر« ــؤســس ــد »ُم ــم الــتــقــى وفـ ــراهــي  املـــطـــران اب
لبنان مــكــّونــات  بين  ــواحــد  ال العيش  لتعزيز  وتــأكــيــد 

اســتقبل رئيس اســاقفة الفرزل وزحلة 
والبقاع للروم امللكيني الكاثوليك املطران ابراهيم 
مخايــل ابراهيم، وفداً من مؤسســات اإلمام 
الصدر برئاســة نجاد رشف الدين ابن شقيقة 
اإلمام موىس الصدر، وعضوية وســيم الزين 
وعدد من ســيدات املؤسسة. وكانت مناسبة 
لعرض عمل مؤسسات اإلمام الصدر يف لبنان 

يف ظل الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان.
وأعرب املطران ابراهيم عن سعادته باستقبال 
الوفد، واســتذكر لقاء السيدة رباب الصدر يف 
كندا، كام اســتذكر مشاركته يف ذكرى تغييب 

اإلمام الصدر التي كانت تقام سنوياً يف كندا.
واعلــن ان »لبنان بحاجــة اليوم اىل امثال 
اإلمام موىس الصــدر وفكره النرّي وانفتاحه 
عىل الجميــع، وكالمه عن حزام البؤس الذي 
قاله منذ ســنوات ينطبق عىل واقعنا اليوم«، 

داعيــا اىل »تعزيز العيش الواحد بني مكونات 
املجتمع اللبناين عمالً بتعليم اإلمام«.

وقــدم رشف الدين اىل املطران ابراهيم عدداً 
من منشورات مؤسسات اإلمام الصدر، تضمنت 
كلمة اإلمام الصدر يف كنيسة الكبوشيني يف 
18 شــباط 1٩٧5 بعنوان » اجتمعنا من اجل 
اإلنســان« والتي ترجمت ألكرث من لغة، كتاب 
» موىس الصدر والخطاب اإلنســاين » وكتيب 
يلخص نشــاطات مؤسســات اإلمام الصدر 

ويعطي نبذة عامة عنها.
واختتــم الوفد زيارته للمطرانية بجولة يف 
ارجائها رافقهم فيها املســؤول اإلعالمي يف 
األبرشية خليل عايص، فزار الوفد مكتبة سيدة 
البيزنطي واعرب  النجاة اإللكرتونية واملتحف 
الجميع عن فرحهم با شاهدوا من فن وذوق 

وجامل.

ــن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــب املحاميـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاءات نقيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــات ولقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إجتماعـ

كسبار يتسلم من األب بو عبود صليباً من الفسيفساء

يف  املحامني  نقيــب  أثنى 
بريوت نارض كســبار عىل ما 
تقوم بــه ممثلة النقابة يف 
املحامية جينا  املــن  جديدة 
أنطوان جبارة من نشــاطات، 
وخصوصاً لجهة تأمني التيار 
الكهربايئ من التاسعة صباحاً 
وحتــى الواحــدة بعد الظهر 
الكهربايئ،  املولد  بواســطة 
لتغطية أعامل صندوق املالية 
يف قرص العــدل يف جديدة 
املن، لتسيري أعامل املحامني 
يف ظل التقنني. كام أثنى عىل 
جهودهــا بالتعاون مع بلدية 
جديدة، يف عمليات التنظيف 

املكثفة، ورش املبيدات الالزمة وتشحيل النباتات 
واألشــجار يف محيط قرص العدل يف جديدة 
املــن. كام والعمل عىل تنظيم الكتب واملراجع 

واملنشورات يف مكتبة النقابة. 
وكان كسبار قد تلقى التهاين بعمل مندويب 
النقابــة يف جديــدة املن ســامي ابو جودة 
واليــاس طعمة وجينا جبارة من قبل عدد كبري 
من املرشحني ملركز العضوية، والذين أثنوا عىل 
حسن االســتقبال، وطريقة إدارة اللقاءات يف 

جو مريح.
من جهة أخرى، وضع رئيس لجنة السجون 
يف النقابة املحامي جوزيف عيد النقيب يف جو 
الزيارة التي قام بها يف ســجن روميه. وتهنئة 
قائد رسية الســجون املركزية العقيد غمراوي 
ومساعده العقيد جبور، حيث تم البحث أيضاً يف 
استكامل خارطة الطريق التي أرساها املؤمتر 
حول الســجون، والذي عقد يف نقابة املحامني 
يف حضــور نقيب املحامــني ووزير الداخلية 

القايض بسام مولوي.
وإستكامالً ملا جرى بحثه داخل جلسة مجلس 
النقابة األخرية، حــول الفلتان عىل صفحات 
الفايســبوك واملجموعات والتيك توك وغريها، 
والبوستات املؤذية املتعلقة بالوالئم وبالتعرض 
للمحامني بني بعضهم بعضا، وبالتعليقات التي 
تحمل عبارات الذم والقدح والتشهري، والتهديدات 

الوهميــة الفارغــة وخصوصاً بعــد إنتهاء 
اإلنتخابات، فقد عكف كسبار عىل تحضري عدة 
إحاالت بهذا الخصوص، منبهاً بأنه لن يتواىن عن 
إتخاذ اإلجراءات املسلكية بحق املخالفني الذين 
يحارصون أنفســهم بعرشات االرتكابات، إذ أن 
لكل محاٍم ومحامية كرامته وســمعته، ودور 

النقيب والنقابة منع التعرّض لهام.
ومن املتوقع أن يدعو كسبار مجلس النقابة 
إىل خلــوة قريبة لوضــع الضوابط الصارمة 
املتعلقة بالظهور اإلعالمي، وبطرق املخاطبة 
بني املحامني، ومنع الدعايات اإلعالمية خصوصاً 

عىل صفحات التيك توك. 
وكان زار وفــد من نقابــة األيقونوغرافيني 
يف لبنان برئاســة رئيــس النقابة األب رشبل 
بوعبــود، نقيب املحامني، يف مركز النقابة يف 
بريوت يف حضور أعضاء النقابة، حيث عرض 
األب بوعبود أهداف النقابة ورســالتها. وبحث 
الجانبان يف عمل نقابة املحامني واألوضاع يف 
لبنــان، ومتنى األب بوعبود أن تحمل هذه األيام 
امليالدية، رجاًء جديداً للشعب اللبناين يف هذه 

الظروف الصعبة«.
بدوره، اطلع كســبار عىل مراحل تأســيس 

نقابة األيقونوغرافيني وعملها.
م األب بوعبود صليباً من  ويف الختــام، قــدَّ
الفسيفســاء من إنتاج املعهد الفني األنطوين، 

كعربون محبة وتقدير لكسبار.

ودولــيــة محلية  مــواضــيــع  بــحــث   بــاســيــل 
ــان األوروبــــــــي ــ ــرمل ــ ــب ــ مــــع وفـــــد مــــن ال

حمّيه: قدر اللبنانيين هو التاقي ثم التاقي

باسيل ووفد من الربملان االورويب

خالل زيارة حمية اىل مرفأ الصيادين يف العبدة

املرتىض يتسلم من األب بعقليني مجموعة من الكتب

أشــار رئيس جمعّية »عدل ورحمة« األب نجيب بعقليني، بعد 
زيارته وزير الّثقافة يف حكومة ترصيف األعامل محمد وســام 
املرتىض، يف مكتبه يف قرص الّصنائع، حيث تّم الّتطرّق إىل شؤون 
ثقافّية واجتامعّية، إىل أّن »الّزيارة شكّلت مناسبًة أُطلع خاللها 
املرتىض عىل الّنشاطات الّثقافّية داخل سجن رومية، واألبحاث 
العلمّية والكتب االجتامعّية املتمحورة حول حقوق اإلنسان الّتي 

يصدرها أعضاء الجمعّية«.
ولفــت يف بيان، إىل »أنّنا رشحنا عمــل الجمعّية وبرامجها 
ومشــاريعها ونشاطاتها الّتي تُعنى بحقوق اإلنسان، وال سّيام 
بفاقدي الحّريّة واملدمنني عــىل املخدرات«، موضًحا أّن »الوزير 
أبدى اهتاممه بطريقة العالج بالبدائل املعتمدة مع املدمنني عىل 
املخّدرات، واستعداده لزيارة مركز الجمعّية لالطّالع عن كثب عىل 
هذه الطّريقة، عارًضا املساعدة والّتنسيق مع الوزارات الّتي تتعامل 

معها الجمعّية«.
وتسلَّم املرتىض من بعقليني مجموعة من كتبه، وأطلعه عىل 
نّيتــه تقديم مجموعة تبلغ نحو 300 كتاب، إىل املكتبات العاّمة 

»CLAC« الّتابعة للوزارة واملوزَّعة عىل األقضية اللّبنانّية.

زار وفــد من الربملان األورويب مــن كتلة »التجمع الوطني 
الفرنيس« مؤلف من النائب تيريي مارياين والنائبة أنيكا برونا 
رئيس »التيار الوطني الحر« النائب جربان باسيل، حيث تباحث 

الجانبان يف مواضيع دولية ومحلية تهم الجانبني.
وقــد جال الوفد داخل مدينة البرتون، وشــارك يف افتتاح 

مهرجان البرتون عاصمة امليالد 2022.

قــام وزير األشــغال العامة والنقــل يف حكومة ترصيف 
األعــامل عــي حميه بعد ظهر امس، يف إطــار جوالته التي 
يقوم بها عىل مختلف املرافق العامة التابعة لوزارة األشــغال 
العامة والنقل، والســيام قطاع املرافئ منها، بدءا من الجنوب 
وصوال إىل الشــامل، بجولة تفقدية يف أرجاء مرفأ الصيادين 

يف العبدة- ببنني يف عكار.
وبعــد الجولة يف أرجــاء املرفأ، والتي اســتمع فيها إىل 
الهواجس واملشــاكل التي يعاين منها الصيادون، توجه حمية 
والوفد املرافق اىل العبدة، حيث لبى دعوة اىل الغداء أقيمت عىل 
رشفه من قبل جمعية أمان- ببنني، وألقى كلمة قال فيها: »إننا 
يف لبنان اليوم نتهيــأ للدخول يف مرحلة التنقيب عن ثروات 
لبنــان من نفط وغاز، وما لهذا األمر من انعكاس إيجايب عىل 
قطاع املرافئ إن لناحية تجهيز بعضها وتهيئته، وافادة بعضها 
األخر من هذا التحــول واملنعطف الكبري الذي ينتظره لبنان… 
وانطالقا من هنا، فإن التهيئة والتجهيز ال بد أن يكون أيضا عىل 
صعيد انتظام الحياة السياسية يف لبنان، وهذا لن يكون برأينا 
إال من خــالل الحوار والتوافق الذي نعتربه املعرب الوحيد امام 
اللبنانيني للعبور منه اىل إنجاز االستحقاق الرئايس، ولنواكب 
معا تلك املرحلة املقبلة واملوعودة من تاريخ  لبنان«، مضيفا »إن 
قــدر اللبنانيني جميعا هو التالقي، ثم التالقي فلبنان الصغري 
بساحته، هو الكبري والعيص عىل كل مؤامرات التقسيم التي 
يخطط لها اعداؤه، والذين سيفشلون حتام كام فشلوا سابقا، 
وهذا مرشوط برأينا بضورة التمسك بكل عوامل القوة يف هذا 
الوطن، ويف مقدمها تعزيز الوحدة الوطنية وااللتفاف حولها، 

يك يبقى هذا الوطن، وطنا لكل أبنائه«.

بعقليني األب  مــن  اطــلــع   املــرتــضــى 
ومشاريعها ورحمة«  »عدل  عمل  على 

ــات تـــتـــمـــّنـــى ــ ــي ــ ــف ــشــ ــ ــت ــ ــس ــ  نــــقــــابــــة أصــــــحــــــاب امل
ــن ــي ــن ــة االث ــس ــل ــور ج ــضـ ــع الـــــــــوزراء حـ ــي ــم عـــلـــى ج

متنت نقابة اصحاب املستشفيات يف لبنان، 
من جميع الوزراء حضور جلسة االثنني، التخاذ 
القــرارات التي تؤمن عالجات املرىض«، وقالت 
يف بيــان: »لقد دعا الرئيس نجيب ميقايت اىل 
جلســة ملجلس الوزراء نهــار االثنني الحايل، 
وحســنا فعل. عىل رأس جــدول األعامل بنود 
تتعلق بتسديد املســتحقات اىل املستشفيات 
عن ســنة 2022، التي بدونها سوف يتعذر عىل 
هذه األخرية اســتقبال املرىض عىل نفقة وزارة 
الصحة العامة، وبالتايل، تعريض الكثري منهم 
للخطر، السيام مرىض غسيل الكىل واألمراض 
الرسطانية«. اضافت »ان صلب املشكلة يكمن يف 
اإلجابة عن السؤال التايل: »هل ان السياسة هي  

لخدمة الناس ام ان الناس هم لخدمة السياسة؟ 
والجــواب هنا واضح ال يحتمل التأويل، وهو ان 

السياسة هي لخدمة الناس وليس العكس«.
وختمت »ان نقابة اصحاب املستشــفيات 
يف لبنان ليســت طرفا يف الجدل الدســتوري 
والقانوين والسيايس القائم الذي يغطي مصالح 
هذا الفريق او ذاك، بل ما يهمها هو استمرارية 
العمل يف املستشفيات، والذي اصبح واضحا ان 
املمر اإللزامي لذلك هو يف صدور مرســوم عن 
مجلس الوزراء، وبالتايل، فإننا نتمنى عىل جميع 
الوزراء حضور هذه الجلسة إلتخاذ القرارات التي 
تؤمن عالجات املرىض، وتجنيبهم اي أذى ميكن 

ان يلحق بهم«.
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ـــــــــــــــدم« ! ـــــــــــــــرة الق ـــــــــــــــع ك ـــــــــــــــر م ـــــــــــــــل الجماهي ـــــــــــــــي تفاع ـــــــــــــــورة ف ـــــــــــــــال... »ث ـــــــــــــــزو املوندي ـــــــــــــــة تغ ــــــــــــا املتقّدم ـــ التكنولوجي

هـــــــــــــــل أطفـــــــــــــــأ الـــــــــــــــدوالر الجمركـــــــــــــــي بهجـــــــــــــــة اللبنانييـــــــــــــــن فـــــــــــــــي شـــــــــــــــراء شـــــــــــــــجرة امليـــــــــــــــاد وزينتهـــــــــــــــا؟

شنتال عايص

مّم ال شّك فيه أن »املونديال« هذه السنة ممّيز بكل ما للكلمة 
من معنى، بدءاً من البلد العريب املضيف، مروراً باالســتضافة 
املميــزة وقرب املالعب مــن بعضها بعضا، وصوالً إىل األنفاق 
و«امليرتو« وتقنيات الذكاء االصطناعي التي يتم اعتمدها يف 
زوايــا عديدة يف املباريات. فالتكنولوجيا املتطّورة تؤدي دوراً 
أساسيا يف هذا املونديال، بحيث تسّهل وتساعد كثرياً املباراة. 

{ قاعة متطورة مخصصة لإلعالم {
بعــد دخــول الصحافيني واإلعالميني، توجــد قاعة كبرية 
مخصصــة لهم يف كل ملعــب، تم تجهيزها بكل ما يحتاجون 
اليه، وبخاصة الوســائل التكنولوجية الحديثة من شــبكة 
اإلنرتنــت العادية و«واي فاي«، وعن طريق مســح »باركود« 
يستطيع الشخص االتصال بالشبكة، كم يتمكن من الحصول 

عىل تشكيل الفريقني والبيانات الخاصة بالالعبني. 
فهذه امليزات، ليســت حكراً فقط عىل الجهاز اإلعالمي، إّنا 
هي متاحــة للجمهري الذين بات باســتطاعتهم معرفة كل 
إحصاءات الالعبني عرب تطبيق التحليل اللحظي، الذي يستعرض 
الخرائط الحرارية واإلحصاءات الذي أطلقه االتحاد الدويل لكرة 
القدم »فيفا« )FIFA( أيضا باستخدام أنظمة الذكاء الصناعي، 

بعدما كان ذلك حكرا عىل األجهزة الفنية للفرق فقط.

{ كرة املباريات تحتوي عىل مستشعر حركة {
تحتوي كــرة املباريات الرســمية، التــي صنعتها رشكة 
»أديداس«، عىل مستشــعر حركة داخلها. ويُبلغ املستشعر عن 
بيانات املوقع الدقيق للكرة 500 مرة يف الثانية، وفقاً للرشكة، 

ما يساعد الحكام عىل اتخاذ قرارات أكرث دقة.
وقالــت »أديداس« أن الكرات املجهزة بأجهزة االستشــعار 
تــم اختبارها يف العديد من بطوالت كرة القدم التي ســبقت 
املونديال، مبا يف ذلك كأس العامل لألندية 2021، ومل تؤثر يف 
أداء الالعبني. ويتم استخدام الكرة يف جميع مباريات البطولة 
البالغ عددها 64 مباراة، وســتقوم بتقديم املعلومات إىل مركز 
البيانات الخاص باملنظمني، والذي ميكن للمسؤولني استخدامه 

للتتبع واإلحصائيات ومراقبة اللعب.

{ اعتمد نظام الخوارزميات

والبيانات ملساعدة الحكام {
يعترب نظــام التحكم املســاعد بالفيديو الذي يســتخدم 
الخوارزميات والبيانات مســاعداً للحــكام عىل أرض امللعب 
يف إجراء أحكام دقيقة، حســبم يقول مسؤولون يف االتحاد 
الدويل لكرة القــدم »فيفا«. وتم اختبار هذه التكنولوجيا يف 

كأس العامل 2018 بروسيا، وتّم تحسينها لبطولة هذا العام.
وأضاف مســؤولو »فيفا« أن النظام سيعتمد عىل كامريات 
التتبع املثبتة يف املالعب لتتبع الكرة املليئة باملستشعرات وما 
يصل إىل 29 نقطة بيانات )data points( عىل جسم كل العب 
مبعــدل 50 مرة يف الثانية. وتزود نقاط البيانات التي تتعقب 
أطــراف الالعبني وموقع الكرة نظــام الذكاء االصطناعي، ما 
يساعد الحكام عىل اتخاذ قرارات بشأن العقوبات، مثل حاالت 
التسلل. ويتيح النظام خدمة التنبيه اآليل داخل غرفة مجهزة 
بشاشــات لعرض الفيديو، ويساهم يف التحقق من صحة أي 

قرار وإبالغ الحكم عىل أرض امللعب بالنتائج.

{ نظام تربيد متقدم {
تعترب الحرارة املرتفعة مشكلة يف قطر، ولهذا السبب اعتمد 
املنظمون عىل نظام تربيد متقدم، يسحب الهواء إىل األنابيب 
وفتحات التهوية يف االســتاد، ويُــربد ويُنقي الهواء ويدفعه 
للخارج مرة أخرى، ويقول مســؤولون إنه يســاهم يف تربيد 
االستاد، حيث تساعد املستشعرات يف تنظيم درجات الحرارة.
وباســتخدام هذا النظام واالستعانة مبواد عازلة يتشكل ما 
يسمى »التربيد املوضعي«، الذي يسمح بالتربيد فقط يف مكان 
وجود األشــخاص، مم يحافظ عىل حرارة املالعب بني 17.7 

و23.8 درجة مئوية.

{ »فيفا« تدخل »البلوكتشني« {
أعلــن اإلتحاد الــدويل لكرة القدم )FIFA( عن مشــاريع 
كبرية يف مجال »البلوكتشــني«. فقد عقدت »فيفا« مع رشكة 
»ألغوراند بلوكتشني« تعاون تقني. ونتيجة هذه الصفقة، تعمل 
»ألغوراند« كمنصة »بلوكتشــني« رسمية »للفيفا«، وبدورها 
وّفرت حالً رســمياً للمحافــظ املالية ، والذي مييزها اآلن أنها 

مدعومة بتقنية البلوكتشني. وتعمل اآلن كذراع رسمي لبطولة 
كأس العامل للســيدات يف أسرتاليا ونيوزيلندا وكداعم إقليمي 

لبطولة كأس العامل »للفيفا« يف قطر.
ووفرت »لفيفا« إصدار محافظ رســمية مدعومة بتقنية 
البلوكتشــني، باإلضافة إىل مساعدتها يف وضع اسرتاتيجية 
منتجاتها الرقمية. وتعد رشاكة ألغوراند مع فيفا فرصة رئيسية 
لشــبكتها إلظهار كيف ميكن لحلول البلوكتشني رفع مستوى 
األحداث الرياضية العامليــة. ويعود اختيار فيفا لـ«ألغوراند« 
لكونها شــبكة توفر معامالت فورية بسعر منخفض وتأثري 

ضئيل عىل البيئة.

} »Crypto.com« الراعي الرسمي للمونديال }
أعلنت »فيفا«، »Crypto.com«، رشكة راعية رسمية لبطولة 

Crypto.« كأس العامل لكــرة القدم يف قطر هذا العام. وتوفر

com« الرعاية الرسمية بطرٍق متنوعة، إحداها من خالل تزويد 

العمــالء، الجدد والحاليني، بفرصة حضــور املباريات خالل 

البطولة والفوز بجوائز خاصة.

ولتمكني الرشاكة، تعاونت »Crypto.com« كذلك مع »فيزا«، 

التي ستسهل املدفوعات عرب بطاقات »كريبتو دوت كوم«. هذا 

وتعمــال »Crypto.com« و«فيزا« معاً لعقد مزاد لألصول الغري 

قابلة لالســتبدال- NFTs لخمسة أصول- NFTs متّثل أهدافاً 

شــهرية من بطوالت كأس العامل الســابقة يف جميع أنحاء 

العامل. وسيســتمر املزاد طوال فرتة البطولة، وســيتم التربع 

بجميع العائدات لألعمل الخريية. 

ندى عبد الرزاق

الوترية املتسارعة يف إقرار الدوالر الجمريك مل تقترص عىل 
اعتمده بشــكل رســمي يف التاريخ الذي حدد للمبارشة يف 
تطبيقه، بل التجار دامئا ّسباقون بااللتزام يف أي قرار رشيطة 
حمية أنفسهم، وعليه كل تاجر كان يطّبق قرارا جمركيا، ينأى 
به عن الدولة  نفســها ليكــون مدخال وحجة قوية لهم لعدم 
الخوض يف مهاترات املســؤولني املنهمكني يف اختيار شخص 

رئيس الجمهورية.
ماذا عن دولة يصار اىل اســتغاللها واستغبائها، إذا مل تكن 
رشيــكا يف كل ما تقدم! وكيف لها ان تعي عىل األرض فائض 
الحرمــان الذي يعانيه املواطنون، وال أحد من هؤالء الساســة 
يعي كم سعر ربطة الخبز، ألنهم ما تعودوا القيام بهذه األمور 
مســتعيضني بالحاشــية التي تعمل لديهم لتأمني متطلباتهم 
اليوميــة واالساســية، أيناجي اللبنــاين ضمئرهم ويرصخ 

واااااضمرياه ام واااامعتصمه!

{ رضبة األسعار ما قبل امليالد {
يف كل الرضبات التي يتلقاها اللبناين دامئا ينهض من تحت 
الــركام وينفض الرماد وينظــر اىل الله، ويتطلع مع كل بداية 
يوم اىل الســمء بأمل، فكيف يف شــهر الفرح وامليالد؟ شهر 
املحبة والســالم واألمان. شهر كانون األول هو شهر القداسة 
والنعم والنقاء، هو شهر ميالد طفل املعجزات يسوع، هو شهر 

التربيكات شهر ثلوج الخري والربكات... 
ولكن األسعار قطّعت اوصال هذه الفرحة، ونغّصت االبتهاج، 
فانقلبت الحياة رأسا عىل عقب لتصبح جمراً يكوي بنار الدوالر 
الجمريك، لتحرم عائالت وأطفال من ابســط حقوقها يف ان 
تنعم بعيد امليالد بالحد األدىن من شــجرة وزينة. ولبنان الذي 
لطاملا كان مقصدا يف هذا الشهر للسائحني واملغرتبني ليعيشوا 
األجواء امليالدية يف كل زاوية من ارضه، عىل نقيض هذه األيام 
التي خلت من الزينة امليالدية، عدا قلّة من الشــوارع واملطاعم 
واملحالت التجارية، التي اســتعاضت عن شجرة كبرية بأخرى 
ركيكة، ليس فيها من البهجة ما يلفت عىل األقل نظر األطفال.

{ بعض األسعار بزيادة %15 {
األســعار ارتفعت وأصبحت بحسب الدوالر الجمريك وأكرث، 
وبعض األسعار التي كانت »الديار« تعاينها بني الفينة واألخرى 
ارتفعت بزيــادة 15%، وعندما حملنا هذا املوضوع يف تحقيق 
ســابق اىل كل من مدير عام وزارة االقتصاد الســيد محمد أبو 
حيدر ومعه املهندس طارق يونس اجابا انهم يراقبان ويسطران 
املحارض باملخالفــني، والواقع عىل األرض يتناقض مع كل ما 

يقال عن الجوالت والصوالت التي تعتمدها الوزارات املعنية.
»الديار« عرب جوالتها امليدانية عىل األرض، تراقب باألسمء 
واالسعار كيف كانت وكيف أضحت بني يوم وآخر، واقل ما يقال 
ان اللبنــاين يعيش يف غابة األســعار، التي زادت 15% و%20 
وحتــى تلك املحلية الصنع. وما تجدر اإلشــارة اليه، ان بعض 
املنتجات ذات الصناعة الوطنية ال تحتاج اىل مواد أولية، ارتفع 

سعرها ايضا بزيادة بني الـ 10000 والـ 150000 ل.ل. وبعض 
السلع التي كانت ُسعرت عىل دوالر الـ 40، أضحت عىل دوالر 

الـ 48 وحتى 50 ل.ل. والسؤال كيف؟ 
الجولة امليدانية لـ »الديار« كانت عىل املســتلزمات امليالدية 
أي الشــجرة والزينة واملغارة اىل جانــب االضاءة، وهنا ال بد 
من االشــارة اىل ان ال كهرباء إلنارة البيوت فكيف لهم اضاءة 

الشجرة؟
يف الحقيقــة، ان هذا العبث والبعــرثة يف حياة املواطنني 
اليومية ســببه املسؤولني حتى يف اإلدارات، ألنهم السبب يف 
تحطيــم قلوب الناس وحرمانهم من الفرح واالبتهاج باألعياد 

امليالدية املجيدة.
 وبعد ان تأخر افتتاح موسم األعياد شهرا عىل انطالقه، كم 
جرت العادة يف لبنان، بحيث ان املحالت التجارية واملتخصصة 
يف بيع زينة وشــجرة امليالد وكل املستلزمات التي تعرض يف 
الصاالت، ويف كثري من األحيان متتد اىل الخارج لتشمل أرصفة 

الشوارع. 
هذه الطقــوس التي كانت تبدأ من 10 ترشين الثاين، يقول 
ماريو من »سوبر ماركت فهد«- فرع فرن الشباك، والذي يعمل 
يف قســم LE MARCHE DE DECO لزينة امليالد لـ »الديار«: 
»الطلب هذه الســنة ما زال خجوال عىل شــجرة وزينة امليالد 
حتى اننا نحن كسوبرماركت مل نطلب كثريا من البضاعة بسبب 
األوضاع االقتصادية لكثري من العائالت. باإلشارة اىل ان الطلب 
عىل كافة أغراض الزينة أصبح بطريقة انتقائية أي يشــرتون 
ما ينقصهم من زينة وطابات واوراق او إضافة بسيطة تعطي 
تجديدا بالشجرة التي لديهم. ويضيف من يشرتون الشجرة هم 
من الطبقات املقتدرة، والبقية يشــرتون ما يحتاجونا ليه من 

أشياء محددة اىل شجرتهم القدمية التي ميتلكونها«.

{ الشجرة وزينتها تتأرجح بني 
العملة الوطنية والدوالر الجمريك {

يف جولة ميدانية عىل األرض شــملت كال من فرن الشباك، 
االرشفية، الجميزة، برج حمود، الزلقا، جل الديب وضبيه ملعرفة 

أسعار تكلفة شجرة امليالد وزينها.
1- يف منطقة برج حمود األسعار عىل الشكل التايل:

ـ شجرة 180 سنتم سعرها 1800,000 ألف لرية بال زينة.
- شجرة 160 سنتم سعرها 280$ وتحتاج اىل 40 طابة و500 

ملبة ونجمة يف األعىل.
- شجرة طبيعية بال زينة 280 $ حجم وسط، والصغرية بـ 
230$. وتختلف أســعار الطابات بتنوع زخرفتها، فمثال طابة 
من القمش يبلغ ســعرها 230 ألف لرية. اما السرتاس والرباق 
فســعرها حواىل 300 ألف لرية وهناك الطابات العادية وسعر 
الواحدة ب 2 و4 $ إضافة اىل بعض القطع التي تعطي إضافة 
للشــجرة مثل النجوم وغريها ترتاوح القطعة ما بني الـ 400 
و500 ألــف لــرية. وبعض محالت الـــ 1$ يبيعون علبة فيها 
10 طابات بـ 7 $ وطبعا هي ليســت مميزة باملقارنة مع تلك 
املصنوعة من الزجاج او نوعية بالستيكية جيدة تعطيها قيمة. 

أحد املواطنني قدم ملعرفة أســعار الشجرة والزينة فوجدها 
مرتفعة جدا بالنســبة للعملية الحسابية التقديرية التي قام 
باحتســابها باملقارنة ما بني العام املنرصم وهذه السنة، وبعد 
معاينته لألسعار قال لـ »الديار«: اشرتي بابا نويل  نفسه بهذا 
السعر. فكيف كانت األسعار للشجرة بدون الزينة بحسب حجم 

الشجرة.
اما عن ســعر املغارة، التي تجسد روح امليالد، فتبدأ األسعار 
بحســب املنطقة، من األدىن اىل األعىل ما بني الـ 4 و6 مليون 
لرية، وبعض املحالت بحسب املنطقة كالزلقا وجل الديب وضبيه 
تبيعها بالدوالر ما بني 50 و70$،  اما شــخص الســيد املسيح 
السالم عىل اسمه فبـ 700000 و1000000 لرية والخراف سعر 

الواحد يبدأ بـ 200 ألف صعوداً، هذا عدا  أوراق املغارة
2- يف االرشفية والجميزة: يقول السيد الياس، وهو صاحب 
محل بيع الورود وشــجرة امليالد مع مستلزماتها: »ان تكلفة 
الشجرة مع زينتها من حيث الرتتيب وكل اإلضافات التي تحتاج 
اليها، تختلف بحســب نوع الشــجرة، غــري ان البعض يفضل 
الطبيعــي عــىل االصطناعي، باإلشــارة اىل ان بعض األنواع 
االصطناعية جدا رثّة. ويتابع: يف جميع االحوال، فان شــجرة 
حجم 270 مرتا تحتاج اىل ما بني 60 اىل 80 طابة تقريبا، وإذا 
اضفنا اإلضاءة فســعرها يصل اىل ما بني 400 والـ 500 دوالر 
ومن يشرتون هذا النوع ال يتجاوزون أصابع اليد الواحدة حتى 

اللحظة عىل األقل.
ويردف الياس، عىس األيام املقبلة القليلة تكون أفضل وتشهد 
تحســنا يف املبيعات، فنحن يف شهر امليالد ومن املستغرب ان 

ال نبيع، ونعّول عــىل أموال املغرتبني لذويهم يف البلد. ويلفت 
بالقول: »شــجرة امليالد لطاملا كنا نراها يف كافة ارجاء الوطن 
ال بل أكرث من ذلك، اللبنانيون عىل اختالف طوائفهم يحتفلون 
بعيد امليالد ويضعون شــجرة امليالد يف بيوتهم وميارســون 
الطقوس امليالدية، ملا فيها من نسمت روحية مرتفعة واميان 

عايل«.

{ ال هدايا اال الرضوري!!! {
محل AFTEEM يف الجميزة قال لـ »الديار«: »التكنولوجيا 
تغزو الهدايا مبا انها ســمة العرص وبات ال بد وال غنى عنها 
يف حياتنــا كم يف حيــاة أطفالنا، ومع اقرتاب األعياد بات 
واضحــا ان الطلب عىل الهدايا التقليدية قد وىّل وحّل مكانه 
األجهزة الرقمية واإللكرتونية الذكية من »بالي ستيشــن« 
وهواتف ذكية واألجهزة اللوحية، إضافة اىل ساعات العرص 
وهي الســاعات الذكية وهي منترشة عىل نطاق واسع كبارا 
وصغارا. باإلشــارة اىل الكامريات الرقمية التي باتت جزءا 
من حياة الناس، إضافة اىل منصات األلعاب والتي تناســب 
الكبــار والصغــار كهدية، وهي تعد من الهدايا املســتحبة 

للكثريين«. 

ويلفت اىل ان هذا النوع من الهدايا هو فقط بناء عىل الطلب 
نظرا الرتفاع ســعرها، وختــم: ميكن القول ان األمور »مايش 
الحال« بالنســبة لرشاء الهدايا بشــكل عام يف ظل األوضاع 
االقتصادية الراهنة وارتفاع ســعر الــدوالر الجمريك ودوالر 

السوق السوداء.

 توقيـــــف شـــــخصين فـــــي كســـــروان ينشـــــطان
ــدرات ــ ــج املخـ ــ ــي وترويـ ــ ــرقة وبتعاطـ ــ بالسـ

ــ مديرية التوجيــه يف بيان لها انه:  أعلنــت قيــادة الجيشـ 
»بتاريــخ 2 /12 /2022، أوقفت دورية من مديرية املخابرات يف 
ــ كرسوان الســوريَّني )م.ن.( و)أ. ع.( الرتكابهم  منطقة غديرـ 
أعمل رسقة وإقدامهم عىل ترويج املخدرات يف املنطقة املذكورة. 
ُضبطــت يف مكان إقامتهم 1731 حبــة كبتاغون وكمية من 
حشيشــة الكيف ومبلغ مايل، وعدد من املرسوقات بينها دراجتان 
ناريتان و6 هواتف خلوية ولوحة إلكرتونية )Tablet(.  ُســلّمت 
املضبوطــات وبــورش التحقيق مع املوقوَفني بــإرشاف القضاء 

املختص.

 دهـــــم منـــــزل مطلـــــوب وضبـــــط ســـــاحين
وكمّيـــــة مـــــن الذخيـــــرة فـــــي وادي الزينـــــة

ــ مديرية التوجيــه يف بيان لها انه:  أعلنــت قيــادة الجيشـ 
»دهمت أمس قوة من الجيش يف منطقة وادي الزينة منزل املواطن 
)و. ر.( لتورطه يف إشــكال بتاريــخ 1 /12 /2022 يف املنطقة 
املذكورة، وضبطت ســالحني حربيني وعدداً من املمشط والقنابل 

وكمية من الذخرية.
ُسلمت املضبوطات وبورش التحقيق بإرشاف القضاء املختص.

القبـــــــــــــــض علـــــــــــــــى ُمـــــــــــــــرّوج ُمخـــــــــــــــّدرات بالجـــــــــــــــرم املشـــــــــــــــهود
أعلنت املديرية العاّمة لقوى األمن الّداخيل - شــعبة 
العالقــات العاّمة، أنّه وبنتيجــة املتابعة اليومية التي 
تقوم بها شــعبة املعلومات يف قــوى األمن الداخيل 
ملالحقة مرّوجي املخدرات يف مختلف املناطق اللبنانية 
وخاصة يف جبــل لبنان وتوقيفهم، توافرت معلومات 
حــول قيام مجهول برتويج املخدرات يف محلة الدورة.

وعىل أثر ذلك، بارشت القطعات املختصة يف الشعبة 
إجراءاتها امليدانية واالستعالمية لتحديد هوية املرّوج 
املذكور وتوقيفه، وبنتيجة االســتقصاءات والتحريات 
املكّثفــة متكّنت من تحديد هويته وهو املدعو: »م. ز.« 
)من مواليد عام ۱۹۹۹، لبناين(، وأعطيت األوامر للعمل 
عــىل تحديد مكان وجوده ومراقبتــه متهيدا لتوقيفه 

بالجرم املشهود.
وأشــارت إىل أنّه بتاريخ 23-11-2022 وبعد عملية 
رصد ومراقبة دقيقة، متكّنت إحدى دوريات الشعبة من 
توقيفه بالجرم املشــهود يف محلة الدورة أثناء قيامه 
برتويج املخدرات ســريا عىل األقدام. وبتفتيشه، ضبط 
بحوزته 8 طبات بالســتيكية بداخلها مادة الكوكايني 
زنتها نحو 25.6 غرام، و5 طبات بالســتيكية بداخلها 

مــادة الباز زنتها نحو 16.5 غرام، ومبلغ مايل وهاتف 

خلوي.

وبالتحقيق معه، اعرتف مبا نســب إليه لجهة قيامه 

برتويج املخدرات لعدد من الزبائن يف محلة الدورة سريا 

عىل األقدام، كم اعرتف أنه ينشط ملصلحة أحد التجار. 

وأجري املقتىض القانوين حياله وأودع مع املضبوطات 

املرجع املختص بناء عىل إشارة القضاء.
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خالل رعايته افتتاح »يوم املونة« في بعلبك
الحاج حسن : سنحضر جلسة مجلس الوزراء

اكد وزير الزراعة يف حكومة ترصيف األعامل الدكتور عباس 
الحاج حســن »نحن كفريق سيايس سنحرض جلسة مجلس 
الوزراء يوم االثنني املقبل إن شاء الله، ألننا نؤمن أن تسيري أمور 
الدولة واملرافق العامــة التي تًعنى باملبارش بحياة الناس بكل 
تفرعاتها واجب وطني أســايس ال ميكن التخيل عنه. وبعيداً 
عن كل التفسريات الدستورية وغري الدستورية التي من شأنها 
رمبا عرقلة األمور، فالتأويالت ال تنفع الوطن، نحن نحتاج إىل 
العمل وإىل تضافر كل الجهود للتســهيل والوحدة، ال للتعقيد 
والعرقلــة والتنافــر«. وأضاف: »نحن ماضــون يف تنفيذ ما 
وضعناه من خطط واسرتاتيجيات لوزارة الزراعة، ولن يوقفنا 
أي معرقل أو معطل، وسنحاسب أي مرتكب، ألن اللعب باألمن 

الغذايئ هو خيانة وطنية بامتياز«. 
جــاء ذلك خالل رعايته افتتاح »يوم املونة« يف باحة قلعة 
بعلبــك األثرية، يف حضور املدير العام للوزارة املهندس لويس 
لحود، محافظ بعلبك الهرمل بشــري خرض ممثالً برئيس قسم 
املحافظــة دريد الحالين، رئيس مصلحــة الزراعة يف بعلبك 
الهرمــل الدكتور محمود عبداللــه، رئيس اتحاد بلديات بعلبك 
شــفيق شــحادة، رئيس اتحاد بلديات رشقي بعلبك املهندس 
عيل شكر، رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق، املدير اإلقليمي للدفاع 
املدين بالل رعد، مدير مديرية مؤسســة جهاد البناء اإلمنائية 
يف البقــاع املهندس خالد ياغي، رؤســاء تعاونيات زراعية، 

وفاعليات اقتصادية وسياسية وأمنية واجتامعية. 
 وقال: » للوطن الذي يشــبهنا حــد اإلنصهار، للوطن الذي 
نحمله صالة ومامرســة يف الوطنية الشفافة، للوطن الذي 
يتنفس حب بعلبك شهقات حرمان مستمر، من بعلبك وقلعتها 
العصية عىل هســترييا التاريخ ونسيان الجغرافيا، من بعلبك 
اهــراءات روما وقمح الوطن الوطني الخالص ومصنع رجاله، 
يف يوم املونة اللبناين أرحب بكم يف رحاب القلعة التي تجمعنا 
يف سبيل العمل املشرتك التعاوين كقطاعات حيوية وفق منطق 
الرشاكة بني كافه القطاعات، خصوصا العام منها والخاص«. 

 

ــات بـــاتـــت تــتــقــاضــى ــركـ ــشـ ــاس : الـ ــن ــس ن
ــريــش ــف ــال ب الـــتـــأمـــيـــن  ــــص  ــوال ــ ب  %  100

حّذر نقيب املستشــفيات سليامن هارون من حرص الطبابة 
باألكرث ثراء ، وهددت املستشفيات أخريا بعدم استقبال املرىض 
اال عــىل نفقتهم الخاصة، وأكــدت يف بيان صادر عن نقابة 
أصحاب املستشفيات أنها »سوف ترى نفسها مضطرة اىل عدم 
اســتقبال املرىض عىل نفقة وزارة الصحة العامة وال ســيام 
انها تسدد كل مشرتياتها واجورها بشكل شهري وهي بحاجة 
ماسة اىل قبض مستحقاتها بشكل منتظم، وأّن املستشفيات 
لن تتمكن من تأمني االدوية واملستلزمات الطبية ملرىض غسل 
الكىل مام سيضطرها اىل تحميل هؤالء املرىض كلفة عالجهم، 
وهذا ايضا يرسي عىل املرىض الذين يتلقون العالج الكيميايئ«.

كّل ذلك، يعني أّن الّتغطية الصحية من قبل وزارة الصّحة أو من 
قبل الضامن االجتامعّي مل تعد تُراعي الفاتورة االستشــفائّية، 

والفروقات التي  يجب عىل املواطن تسديدها باتت شاسعة.
انطالقا من هذا الواقــع، باتت بوالص التأمني الصحي هي 
امللجــأ »األضمــن« لكثريين، ولكن ماذا بعد دولرة أســعارها 
بالكامل، ويف ظــّل الرضائب الجديدة التي فرضت عليها، كام 

عىل القطاع الخاص، يف املوازنة األخرية؟!
 يشــدد رئيــس جمعية رشكات الضامن إييل نســناس لـ 
»املركزيــة« عىل أن »رشكات التأمني باتت تتقاىض 100% مثن 
البوالص بالفريش، والنسبة القليلة املتبقّية والتي كانت ال تزال 
تتقــاىض جزءا من القيمة باللرية اللبنانية أو اللوالر املرصيفّ 
ستســّعر جميعها مطلع العام املقبل بالدوالر الطازج«، مؤكّدا 
أنّهم ملزمون بهذا اإلجراء ألن التعاقد مع املستشفيات واألطباء 

أصبح حرصا بالدوالر الطازج«.  
لكــن، وإلدراكهم بواقع حال اللّبنانيني، يلفت نســناس اىل 
ســعي رشكات التأمني، البتــداع منتجات تأمينّية بأســعار 
منخفضة، تضّم عددا محدودا من املستشــفيات واملختربات، 

وبذلك ميكن  تغطية حاجات الطبقات االجتامعية«.
ومع ذلك، يكشــف نسناس أّن املفاوضات تجري بني رشكات 
التأمني من جهة واملستشفيات واألطباء الذين يطالبون بزودة 
من جهة ثانية، ما يحّتم زيادة ال بّد منها عىل بوالص التأمني.

محافظ النبطية بحــــــث مع وفد من مخاتير
املالية الطوابــــــع  فقدان  مشــــــكلة  القضاء 

إلتقى محافظ النبطية الدكتور حسن فقيه، وفدا من مخاتري 
القضاء عىل رأســهم مســؤول ملف املخاتري يف منطقة جبل 

عامل الثانية يف »حزب الله« حسن حمود .
وتحدث حمود باسم الوفد،  شارحا االزمات التي يعاين منها 
املواطن، من موضوع املحروقات اىل الطبابة واملواد الغذائية، 
وكان آخرهــا ازمة املعامالت االدارية التي تكلف املواطن أعباء 
ال يستطيع  تحملها وخاصة يف الظروف اإلقتصادية الصعبة 
التي متر بها البالد، بسبب فقدان الطوابع من املكتبات واملحال«.

أضاف: »أبرز أســباب هــذه األزمة إحتكار الطّوابع من قبل 
مجموعات معينة ماّم يؤدي إىل ارتفاع كلفة اســتحصال اي 
معاملة ) اخراج قيد – وثيقة وفاة – وثيقة والدة( مبلغ يفوق 

150 اىل 500 الف ل.ل هذا ان وجد الطابع املطلوب«.
وتابع: »نحن قمنا بزيارتكم وكلنا ثقة بقدرتكم عىل التدخل 
لحل هذا املوضوع وخاصة أنكم حريصون دامئاً عىل تســيري 
أمور املواطنني، لذا  نأمل من سعادتكم ايجاد حل لهذه املشكلة 

وإال سيكون سيكون هناك خطوات متالحقة«.
بدوره،  شــكر فقيه العضاء الوفد »اهتاممهم ومساعيهم  

الحثيثة لتخفيف املعاناة عن كاهل املواطن«.
ودار نقــاش  بني الحضور اليجاد حلــول لهذه االزمة، وتم 
التواصل مع املحافظ فقيه مع الجهات املختصة بالطوابع، وتم 
االتفاق عىل تســليم كمية من الطوابع للمواطنني واملختارين، 

عىل أمل انهاء االزمة نهائيا مبطلع العام 2023.

الوفد عند املحافظ

الحاج حسن يجول يف املعرض

رشا يوسف

تقول مصادر اقتصاديــة مطلعة اذا كان نحو ٦00 
سلعة اســتهالكية معفاة من الرســوم وغري مقيدة 
برفع ســعر الدوالر الجمريك من 1500لرية اىل 15الف 
لرية، فكيف ســيتم عدم رفع اســعارها يف ظل غياب 
الرقابة الرســمية غري القادرة عــىل ضبط مخالفات 
اصحاب املولدات الخاصــة الذين ال يتقيدون بالتعرفة 
التي تصدرها وزارة الطاقة ويسعرون خالفا لالنظمة 
والقوانــني ويطبقون تســعريتهم »عىل عينك يا دولة 
»، وليــس فقط هؤالء الذين يخالفون بل الكثريون من 
التجار واصحاب املهن الذين لديهم تسعريتهم وقوانينهم 
وانظمتهم وان املطلوب اعادة الحياة اىل هذه الدولة من 

خالل اعادة بناء املؤسسات الدستورية .
وزيــر االقتصاد يف حكومــة ترصيف االعامل امني 

سالم الذي عقد مؤمترا صحافيا بعد ظهر الجمعة املايض يقول 
انــه : »ليك نحمي املواطن بجب علينا عدم زيادة االعباء عليه، 
خاصة عىل مأكله ومرشبه بسبب سعي الدولة لزيادة ايراداتها. 
لذلك ارشنا منذ االيام االوىل اىل أن 70 - 75% من املواد الغذائية 
لــن تكون خاضعة للدوالر الجمريك. اال ان هناك الرضيبة عىل 
القيمة املضافة التي تدفع عىل كل يشء، وهذه الرضيبة يضاف 
اليها رسم نوعي بقيمة 3%، يف مقابل 30 - 35% من تلك املواد 

سيشملها الرسم الجمريك.

واكد ســالم عىل الدور الرقايب االستباقي لوزارة االقتصاد، 
هذا الدور بدأ استباقيا منذ أشهر مع املستوردين واملصنعني ومع 
التجارة التي متس مبارشة باملســتهلك اللبناين، ويف االسابيع 
األخرية كان هناك حركة ناشــطة من قبل االجهزة االمنية التي 
تــؤازر وزارة االقتصاد عىل كامــل االرايض اللبنانية تحضريا 
للمرحلة املقبلة، موجها رسالة مشددة اىل املستوردين والقطاع 
الخــاص وكل التجارة التي تتناول مبارشة لقمة عيش املواطن، 
فقد بدأنا نسمع لألسف الشكاوى من ارتفاع االسعار قبل رفع 

الدوالر الجمريك.

فهل ســيتحرك ؟ وهل سيقوم بجولة تفتيشية عىل 
املحالت التجارية والســوبرماركت خصوصا اننا عىل 
ابــواب اعيــاد ؟ وذلك بغض النظر عــن هذه الرضائب 
والرســوم التي لن يتمكن املواطــن الفقري من دفعها 
بعد ان وصلت نســبة الفقر يف لبنان اىل ٨0 يف املئة 
ومــا زال حكامه يزيدون الرضائب عليه دون تقديم اي 

خدمات له .
نقيــب اصحاب الســوبرماركت نبيــل فهد اكد ان 
املعيار االسايس لتسعري الســلعة الغذائية هو سعر 
الرصف حيث ارتفع الدوالر بنســبة 4 يف املئة خالل 
اســبوع واحد بينام املواد الغذائية معفاة من الرسم 
الجمريك وبالتايل ارتفاع او هبوط ســعر الســلعة 

الدوالر. يعتمد عىل سعر 
وبغض النظر عام قاله فهد فان معدل ارتفاع أسعار 
كافة الســلع بعد رفع سعر الدوالر الجمريك سيرتاوح 
بني 15 و 20 يف املئة. وســتبلغ نســبة إرتفاع أســعار السلع 
األساســية 5 يف املئة، أما السلع الكاملية فسرتتفع أسعارها 
بنســبة ترتاوح بــني 30 و40 يف املئة، ويف املقابل ســيزداد 
التهريب عرب املعابــر املفتوحة مام يؤدي اىل تفعيل اإلقتصاد 
غري الرشعي عىل حســاب اإلقتصاد الرشعي. لكن من املؤكد ان 
الصناعة ستستفيد من هذا االرتفاع يف الدوالر الجمريك غري ان 
القيمني عليها يخشون من االقتصاد غري الرشعي الذي سيزداد 

يف حال غياب الرقابة والردع .

ـــ %15 ــ ب لـــالرتـــفـــاع  ــة  ــحـ ــرشـ ُمـ فـــإنـــهـــا  الــــرســــوم  ــن  ــ م ــة  ــع ــوع ٦00 ســل ــضـ ــدم خـ ــ ــم عـ ــ رغـ
الصناعة ستســــــتفيد 00 لكنها تخشــــــى االقتصاد غير الشــــــرعي الذي تجاوز الـ ٦0 في املئة

مارينا عندس

اعتمد اإلنســان القديم أي منذ مليوين سنة، عىل 
الّصيد لتأمني لقمة عيشــه. كان يتنّقل من منطقٍة 
إىل أخرى، حســب توافر الغذاء ليكفيه أســبوًعا أو 
أســبوعني، لينتقل من بعدها إىل مكاٍن آخَر لجمع 
النباتــات وتأمــني غذائه وتدفئته. هذا ما يســّمى 
بالعــرص الحجري، عندما كانت القبائل تقوم  ببناء 
مالجئ يف املنطقة األكرث أمانًا وانتعاًشــا. وعندما 
نشــعر  بالربد، توقد  الّنار وتؤمن  الحطب ويجتمع 
ابنــاء القبيلة  من حوله، وعندما تشــتّد العواصف، 
يفّتشــون عن الكهوف هربًا من الّشتاء والّثلج. وبدأ 
اإلنســان القديم بصيد الحيونات الّصغرية كالطّيور 
والّزواحــف الّصغرية والّســمك، وتطّوروا فيام بعد 
باصطياد الحيوانات املفرتسة والكبرية عرب اخرتاع 
األســلحة. ويف الفرتة األخرية، وتحديًدا يف لبنان، 
جّدد العرص الحجري شــبابه، بعد أن أصبح املواطن 
اللّبناين يعيش تفاصيل ما كان يجري ســابًقا، لكّن 

الفارق الوحيد أنّه يف آخر شهٍر من عام 2022. 
»رّجعونا عالعرص الحجري«، كم مرّة ســمعنا هذه الُجملة من 
أفواه اللّبنانيني يف آخر كم سنة؟ هذه ليست ُدعابة تُقال بشكٍل 
استهزايئّ، هذه فعاًل الحقيقة. ولو أردنا توصيف املشهد كام هو، 

لكّنا الحظنا أّن املواطن اللبناين يعيش أيام املليوين سنة. 
يستقيظ األب صباًحا، ويذهب لتأمني لقمة عيشه لليوم نفسه، 
ألنّه يئس  من الّتفكري يف املستقبل، وخوًفا من أن تُنهب أمواله 
يف املصارف، بات يعيش يومه بيومه. يحاول تأمني ربطة الخبز، 

والّدواء ملن يحتاج اليه، والطّعام. 
وغالًبا ما تكون الخرض والفاكهة من حديقته. واســتطراًدا- 
عام 2021، ترك العديد من شباب الجامعات اللبنانية دراساتهم، 
وعادوا إىل ضيعهم لتأمني لقمة عيشهم من خالل الّزراعة، ألنّهم 

عىل علم بأّن الرّاتب مل يتخّط الـ100 دوالر شهريًا. 
فكرة اإلنســان الّصياد تعّززت اليوم، ال ســّيام بعد عودة األب 
أو الرّجــل إىل الطّبيعة والعمل يف الّزراعة، واصطياد العصافري 
والّسمك الطّازج ألوالده. أّما عن الّتدفئة، وهو املوضوع األساس، 
فيحاولون بشــّتى الطّرق تأمــني الدفء لبيتهم عن طريق قطع 

األشجار واالستفادة من الحطب. 
يقــول داين مواليد 1995 للّديار، أنّه ترك الجامعة يف بريوت، 
ألّن راتب الـ٨0 دوالرا مل يعد يؤمن له ال ايجار املنزل، وال تدفئته 
وال عيشــه بكرامة، عىل حّد قوله، مؤكًّدا أّن ضيعته عكّار باتت 

الحياة فيها أسهل من قبل. 
وأردف:« مع تكاثر األمراض واألوبئة والفريوســات، أصبحت 

فكرة رشاء الخرض والفاكهة من املحاّل أمٌر غري محّبٍذ، باإلضافة 
إىل غالء أســعارها«. لذلك، يقوم بزراعة كل ما يخطر يف بالكم 
لتأمني لقمة عيشــه ومســاعدة أهله يف املرصوف وما يتبّقى 

يبيعهم يف املنطقة. 
ويكمل:« أّما أنا، ومبساعدة ابُن عّمي، نقوم بقطع األشجار يف 

أعايل املنطقة، ولو ممنوًعا، لتأمني التدفئة يف الّشتاء«. 
ويتابع:« طن الحطب اليوم، ال يقّل عن الـ150 دوالرا، ولو كان 
ســنديانًا مثاًل سيصبح الطن الواحد بـ200 دوالر، ومورد رزقي 
اليوم، يشعرين باألمان أكرث من دراسة إدارة األعامل يف بلٍد تأكله 

البطالة«. 
قّصة داين، ليســت الوحيدة أو األخرية، بل العديد من طالب 
الجامعات تركوا جامعاتهم ألّن األزمة االقتصادية تشتّد، وسعر 

رصف الّدوالر يتخطّى الـ40 ألف لرية لبنانّية. 
جولة ميدانّية 

جالت الّديار يف  بعض املناطق اللبنانّية ومن بينها الرببري يف 
بريوت، وعكار يف الشامل وزحلة يف البقاع، لالطالع  عىل بعض 
أســعار وســائل الّتدفئة، لنالحظ أنّه وبشكٍل أسايٍس جميعها 
بالفريش دوالر، وبشكٍل نقديٍّ من دون أي مراجعة ألّن الّتقسيط 
أو الّدين ممنوع، باإلضافة إىل أّن البعض منها علينا تقديم طلب 

قبل رشائها. 
1- صوبيا الحطب: يرتاوح ســعرها بحســب سامكة الحديد 

وحجمها، ما بني 150 والـ500 دوالر 
2- مدفأة الغازالعادية : تقريًبا بـ100 دوالر، لكّننا رأيناها بأقّل 

من ذلك يف الرببري 
3- مدفأة الغــاز املتحرّكة، أي العمود الطّويل 
التــي غالًبا ما نســتخدمها يف املطاعم: يرتاوح 
ســعرها ما بني الـ250 والـ400 دوالر، ولو كان 
حجمهــا أكرب، طبًعا ســتتخطّى الـ٦00 دوالر، 
وهنا نتكلّم عن اســتخدامها يف القاعات الكبرية 

والفنادق املعروفة 
4- مدفأة الكهربــاء االقتصاديّة )وهنا نعني 
التي تُصنع بـ3 شــمعات( سعرها تقريًبا 150 
دوالر، أّما تلك الكبرية )أي الـ4 شمعات باالضافة 
إىل الخامسة من فوق( بـ450 دوالر. لكّن الطّلب 
عليهــا انخفض كثريًا بســبب التقنني وهيمنة 

أصحاب املولدات عىل املناطق وارتفاع الفواتري 
5- مدفأة الهواء الّساخن التي ازداد الطّلب عليها 
كثريًا، نتيجة عدم قدرة رشاء العديد من اللّبنانيني 
مكنات الرّطوبة، سعر الّصغرية ٦0 دوالرا وميكن 

أن تشرتوها بأقّل من ذلك من مناطق أخرى 
٦- املدخنة الجاهزة ال تقّل عن الـ1400 دوالر، 
أمــا يف حال كانت موجودة وأردتم رشاء نافذتها 

املصنوعة من الزجاج ضد الحرارة، فسعرها تقريًبا 50 دوالرا. 
7- ســخان املياه عىل الغاز الذي يرتاوح سعره ما بني الـ250 

والـ300 دوالر 
٨- سخان املياه عىل الحطب الذي يرتاوح سعره ما بني الـ200 

والـ250 دوالرا. 
كّل هذه الوســائل، طبًعا املواطن اللبناين بحاجٍة ماّسٍة إليها، 
ولكّنه يعاين من صعوبٍة يف رشائها بســبب األزمة االقتصاديّة 

وانهيار العملة اللّبنانية وبالّتايل ارتفاع معّدل الفقر يف لبنان. 
وما أثار دهشــتنا، أّن هنالك وســيلة للتدفئة، الطّلب عليها 
مرتفع ولكن قليلني من يشــرتيها وهي الـChauffiere تستخدم 
من خالل االســتفادة من إمدادات الّسخان يف املنزل، ليتم وضع 
صوبيا الحطب يف املنزل. سعرها ال يقّل عن الـ1500 دوالر، لكّنها 
تعطي الدفء للمنزل بأكمله، باإلضافة إىل تدفئة مياه الحاممات 

والحنفيات بأكملها. 
ويف هذا اإلطار، يؤكد نقوال الحاج، أحد تّجار وســائل التدفئة 
يف لبنان،  أّن الحركة ال تزال جّيدة كالّسابق، والطّلب عىل وسائل 
الّتدفئة ال تزال جّيدة، إاّل أنّه من الواضح جًدا اّن غالبّية الّناس بدأت 

تفّضل الحطب عن الكهرباء، والغاز عىل املازوت. 
ويضيف:« قســٌم كبريٌ من الناس توجه اىل الحطب، ألّن الطن 
الواحد يكفيهم أسبوعني وأكرث، وبهذه الطّريقة يّدخرون القليل 
من املال، ولكن املشلكة شمللت الطبقة الفقرية التي تأثرت بشكٍل 

سيىٍء بهذه الحالة«. 

العصر الحجــــــري »يُجّدد شــــــبابه«... ووســــــائل الّتدفئة تحّلــــــق أســــــعارها كاملحروقات !

زار رئيــس الهيئات االقتصاديــة اللبنانية الوزير 
الســابق محمد شــقري، مدينة جبيل حيث كانت له 
جولة شملت مؤسسات تربوية واجتامعية.استهلت 
الجولة بزيارة راعي ابرشية جبيل املارونية املطران 
ميشــال عون حيــث تم بحث األوضــاع يف البالد 
ويف منطقة حبيل ال ســيام الصعوبات االجتامعية 
واملعيشية، والتشديد عىل أهمية التكافل االجتامعي 

لتخفيف املعاناة ومترير املرحلة بأقل الخسائر. 
ثم كانت زيــارة لثانوية جبيل األهلية، حيث كان 
يف اســتقبال شقري مديرها الشــيخ أحمد اللقيس 

والهيئتان االدارية والتعليمية.
أما املحطة الثالثة فكانت يف مركز الرعاية االولية 
- مستوصف السالمة األهيل التابع لجمعية النهضة، 
حيث قام شقري بجولة يف أرجاء املستوصف واطلع 
عىل الخدمات الصحية التي يوفرها للمجتمع املحيل، 
وعــىل االحتياجات التي متكنه من االســتمرار يف 

خدمة املجتمع يف ظل ما يعانيه املواطنني.
ويف نهايــة الزيارة، التقى شــقري بفريق عمل 

املســتوصف من اطباء وممرضني ومساعدين وهنأهم عىل ما 
يقومون به من جهود جبارة ورائدة لخدمة املجتمع للتخفيف 
مــن معاناة املواطنني. ثم زار شــقري والوفــد املرافق روضة 
حبيل الرسمية املختلطة حيث التقى مديرتها نارميان اللقيس 

والهيئتني االدارية والتعليمية..

واملحطــة الخامســة كانت رسايا جبيل، حيث زار شــقري 
قامئقــام جبيل نتايل مرعي الخوري يف مكتبها، وبحث معها 
أوضاع املنطقــة الحياتية والخدماتية، وأوضاع القطاع العام 

والعاملني فيه.
وجال شقري يف السوق التجارية، واطلع عىل حركته عشية 
موســم عيدي امليالد ورأس الســنة، الذي يعول عليه القطاع 

الخاص وأصحاب املؤسسات بشكل كبري.
ثم زار شــقري مركز االيتام االســالمية يف جبيل 
واطلع عىل االعامل اإلنســانية املميــزة التي يقوم 
بها هذا املركز. ورشح له القيمون عليه ســري العمل 
فيــه واحتياجاته للوقــوف اىل جانبه ومتكينه من 
االســتمرار يف أعامله الخريية واالنســانية خدمة 

للمجتمع. 
بعدها، زار شقري اللقيس يف دارته الذي اومل له يف 
حضور مفتي جبيل وكرسوان الجعفري الشــيخ عبد 
االمري شمس الدين، القامئقام  مرعي الخوري، رئيس 
مجلس ادارة املدير العام ملؤسســة مياه بريوت وجبل 
لبنــان جان جربان وعدد من الشــخصيات  واختتم 
شــقري الجولة يف مدينة جبيل بزيارة رئيس بلديتها 
وســام زعرور يف مبنى البلدية، حيــث قال: »انها 
بلدية جبيل املبدعة واملتميزة التي حققت نقلة نوعية 
يف املدينــة ووضعتها يف طليعة املدن املتوســطية 
عىل املستوى الســياحي. وقد التقيت رئيس البلدية 
وســام زعرور الذي عرض مشاريع البلدية واالعامل 
التــي تقوم بها للحفــاظ عىل تألق املدينة وموقعها يف جذب 
الزوار من الداخل والســياح، عىل الرغم من األزمة االقتصادية 
وتداعياتها الكارثية عىل كل النواحي الحياتية«، مضيفا »فعالً 
اآلمال معلقة عىل مبادرات السلطات املحلية لحامية مجتمعنا 

والحفاظ عىل هوية لبنان«.

: ــا  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ مـ مــــــــن  عــــــــــدد  عـــــلـــــى  وجــــــــــــال  جــــبــــيــــل  زار  شــــقــــيــــر 
الــــــقــــــطــــــاع الــــــــخــــــــاص يُــــــــعــــــــول كــــــثــــــيــــــراً عـــــلـــــى مــــــوســــــم االعــــــيــــــاد

شقري يف جبيل

الصناعــة يف حكومــة  وزيــر  جــال 
ترصيــف األعامل  النائب جورج بوشــكيان 
معــرض Whisky live Beirut الذي تنظمه 
Hospitality services يف البافيــون رويال 
يف البيال بوســط بــريوت. وتفقد األجنحة 
العارضــة املرشوبات الروحية املصنوعة يف 
لبنان. والتقى أصحاب املؤسسات واملصانع، 
وهّنأهم عىل روح املبادرة والتحدي، وخوض 
الويســيك وفــق مواصفات  غامر تصنيع 
ومعايــري دولية. كام أثنــى عىل التعبئة يف 

زجاجــات ملفتة، وعىل التغليــف الجذاب، 
وهو العنرص األســاس للرتويج والتســويق 
والبيع، ودفع املســتهلك إىل حسن االختيار  
بحســب معادلة النوعية/ السعر. ومتنى أن 
تحمــل األعياد املقبلة الربكــة للبنانيني، وأن 
ينعموا باالســتقرار وراحــة البال، وأن تعّم 
لبنان يف شهر امليالد املجيد البحبوحة، ويأيت 
األعياد  اامغرتبون والســياح لقضاء فرصة 
يف الربــوع اللبنانيــة، وينّشــطون الدورة 
االقتصادية، والحركة اإلنتاجية والسياحية.

ــار ــ ــم ــ غ يــــــخــــــوض  لـــــبـــــنـــــان   : بـــــوشـــــكـــــيـــــان 
ــودة ــجـ ــي< وفــــق ُمـــواصـــفـــات الـ ــكـ ــسـ ــويـ ــيــع >الـ تــصــن

خالل الجولة
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ــه فــــي مــصــر ــلـ ــدالـ ــبـ ــاء الـــســـيـــســـي واملــــلــــك عـ ــ ــق ــ الفلسطينيينتـــفـــاصـــيـــل ل ضد  >اإلسرائيلي<  العنف  تصاعد  من  أوروبـــي  قلق 

ــي< ــل ــي ــيــس >اإلســرائ ــرئ ــظــاهــرات رافــضــة لـــزيـــارة ال ــبــحــريــن: ت ال

ــم »داعـــــــش« ــ ــي ــ ــن مـــقـــتـــل زع ــ ــدة عـ ــ ــديـ ــ ــل جـ ــيـ ــاصـ ــفـ كـــشـــف تـ

ــســودانــي ــن بــحــكــومــة ال ــري ــوزي ــي مــنــح الــثــقــة ل ــراق ــع ــان ال ــرمل ــب ال

اعتـــــــــــــــراض ســـــــــــــــفينة ُمحملّـــــــــــــــة باالســـــــــــــــلحة قبالـــــــــــــــة اليمـــــــــــــــن

الـــــقـــــوى الــــســــودانــــيــــة تــــتــــوّصــــل الـــــــى اتـــــفـــــاق إطـــــــاري

املرصي  الرئيــس  عقــد 
الســييس  الفتــاح  عبــد 
امللــك  األردين  والعاهــل 
عبداللــه الثــاين قمة  يف 
بالقاهرة  االتحاديــة  قرص 
لبحث التعــاون الثنايئ بني 
العربية  والقضايا  البلديــن 

والدولية. واإلقليمية 
وتهــدف املباحثــات بني 
الرئيــس وامللــك إىل تعزيز 
التعاون االقتصادى والتجارى 
مرص  بــني  واالســتثامرى 
واألردن وتعزيز العمل العرىب 

املشــرك، وبحث آخر املستجدات التي تشهدها املنطقة وجهود 
مكافحة اإلرهاب بجانب بحث سبل التعاون والتنسيق والتكامل.
وتــأيت املباحثات بني الجانبني املــرصى واألردىن للتأكيد 
عــى أهمية العمل لتعزيز مســتوى التنســيق بني البلدين 
واالســتفادة من االمكانات التي يتيحها تواصلها الجغرايف 
باإلضافة  واالقتصادية،  االســراتيجية  مصالحها  وتكامل 
للروابط التاريخية واالجتامعية والثقافية بني الشعبني وذلك 

لتطويــر التعاون بني مرص 
واململكة األردنية الهاشمية 
يف مختلــف املجــاالت يف 
ظــل ظروف دقيقة متر بها 
األمة العربية وتحديات غري 
األمن  يواجهها  مســبوقة 

العريب. القومي 
املباحثات  تــأيت  كــام 
التعاون  أهمية  للتأكيد عى 
والتنســيق اإلســراتيجي 
فيــام بينهم، ومع ســائر 
األشــقاء العرب، الستعادة 
االســتقرار يف املنطقــة، 
والعمــل عى إيجاد حلول ملجموعــة األزمات التي تواجه 
عددا من البلدان العربية وعى رأسها القضية الفلسطينية، 
قضية العرب املركزية، ودعم حصول الشــعب الفلسطيني 
عــى كافــة حقوقه املرشوعــة، مبا فيهــا إقامة دولته 
وعاصمتهــا القدس الرشقية وفق قرارات الرشعية الدولية 
واملرجعيــات املعتمدة، واألزمات يف ســوريا وليبيا واليمن 

وغريها.

أعرب االتحاد األورويب عن 
العنف  »قلقه« مــن تصاعد 
ضد الفلسطينيني، يف الضفة 
الغربية املحتلة، مبا يف ذلك 

القدس الرشقية.
وقالــت بعثــة االتحــاد 
يف  اللــه،  رام  يف  األورويب 
تغريدة عى »توير« إنّه يف آخر 
72 ساعة فقط قتلت الرشطة 
فلسطينيني،   10 اإلرسائيلية 
فيام يبدو أنه »استخدام مفرط 

للقوة املميتة«.
وأضافت البعثة األوروبية 
أنّــه مــع استشــهاد 140 
فإّن  العام،  هذا  فلســطينياً 

العام 2022 يُعد العام »األكرث دموية« منذ 2006، مشددًة عى 
»رضورة التحقيق يف وقوع الضحايا املدنيني، وضامن املساءلة 

يف هذا الشأن«.
وأظهــرت مقاطــع فيديو، نُــرشت يف مواقــع التواصل 
االجتامعي، إعدام جندي إرسائييل شــاباً فلسطينياً بدم بارد، 
بعدمــا أطلق النار عليه من نقطــة صفر، يف منطقة حوارة 

قرب نابلس املحتلة.
وبحسب اإلعالم الفلسطيني، منع جنود االحتالل املواطنني 

ومركبات اإلســعاف من االقراب من الشــاب من أجل تقديم 

اإلسعاف إليه.

وا لجنود  من جهتها، أكدت »عرين األسود« أّن مقاتليها تصدَّ

االحتالل برشقات كثيفة من الرصاص يف منطقة رأس العني 

يف نابلس.

ودعت املجموعة، يف بيان، املواطنني إىل »الخروج والتصدي 

العتداءات املســتوطنني، وإىل إغالق الطرق عليهم، واالشتباك 

معهم مبا أتيح من وسائل«.

يف  تتواصل التظاهــرات 
رئيس  لزيارة  البحرين رفضاً 
االحتالل اإلرسائييل، إسحاق 
للعاصمة  املقررة  هرتسوغ، 
تلقاها  لدعوة  تلبيًة  املنامة، 
من امللــك حمد بن عيىس آل 

خليفة.
األعالم  املتظاهرون  ورفع 
والفلســطينية،  البحرينية 
منــددًة  شــعارات  ورّددوا 
وبالتطبيع  هرتسوغ  بزيارة 
مع االحتالل، وسط إجراءات 
أمنيــة مشــّددة فرضتهــا 
الرشطــة وقــوات األمــن 

البحرانية.
وأكــد املرجع الدينّي البحريني الشــيخ عيىس قاســم أن 
»التطبيــع خيانة«، رافضاً »تدنيــس رئيس الكيان الصهيويّن 

أرض البحرين«.
وقال الشــيخ قاسم يف تغريدة يف »توير«: »القول والعمل 
من شــعبنا األيب: ال لتدنيــس رئيس الكيان الصهيوين ألرض 

اإلميان والكرامة«.
ودعــت جمعية »الوفاق« البحرينية، يف وقت ســابق، إىل 
املشــاركة الفاعلة يف تظاهــرة إلكرونية بالتزامن مع زيارة 
الرئيس اإلرسائييل، مؤكدًة أّن »موقف الشــعب البحريني ثابت 

يف منارصة القضية الفلسطينية«.
ويف منتصف ترشين الثاين املايض، ذكرت وســائل إعالم 
إرسائيليــة أّن رئيس االحتالل اإلرسائييل يعتزم زيارة البحرين 

واإلمارات للمرة األوىل يف 4 كانون األول.
وأفادت »القناة 13« اإلرسائيلية بأّن هرتســوغ »ســيعقد 
اجتامعــات مع امللك البحراين وكبار املســؤولني يف اململكة 
وأعضــاء الجاليــة اليهودية«، يف ســبيل »تعزيز العالقات 

وتوسيع التعاون«.
وبحســب القناة، سيتوجه هرتســوغ يف اليوم التايل إىل 
اإلمــارات »للمشــاركة يف مؤمتر الفضاء الذي ســُيعقد يف 
العاصمة أبو ظبي، وســيلتقي رئيس البالد محمد بن زايد آل 
نهّيان«، مشــريًة إىل أّن ذلك »سيكون رابع لقاء بني هرتسوغ 

ورئيس اإلمارات منذ توليه منصبه«.
وتأيت زيارة هرتسوغ لإلمارات والبحرين بعد أكرث من عامني 
عى تطبيع العالقات يف إطار ما ُسمي بـ »اتفاقيات أبراهام« 

التي جرت برعاية الواليات املتحدة األمريكية.

نــرشت وكالة »األناضول« الركية تفاصيل 
جديدة عن العملية األمنية التي أســفرت عن 
مقتل أبو الحســن الهاشــمي القريش زعيم 
تنظيم »داعش« اإلرهايب قبل شهر ونصف يف 

محافظة درعا جنويب سوريا.
وأوضحت األناضول نقال عسكري شارك يف 
العملية، أن مجموعة تسمى »ثوار جاسم« بدؤوا 
عملية يف 14 ترشين االول إثر تلقيهم معلومات 
حول وجود عنارص من »داعش« يف بلدة جاسم 
بدرعا. ولفت العسكري الذي فضل عدم الكشف 
عن هويته لدواع أمنية، أن »ثوار جاسم« شنت 
عمليات مداهمة باألسلحة الثقيلة عى 3 منازل 

يستخدمها التنظيم كمراكز لهم.
وذكــر أن املجموعة مل تكــن تعلم أن زعيم 

»داعــش« كان يف أحد املنازل أثناء العملية، مشــريا إىل أنهم 
اشتبكوا مع أعضاء التنظيم ملدة يومني. وأفاد املتحدث بأن انفجارا 
كبريا وقع يف املنزل بعد استهدافه باألسلحة الثقيلة، معتقدا أنه 

بسبب األحزمة الناسفة التي يرتديها عنارص »داعش«.

وبحسب العســكري، ضبطت املجموعة خالل العملية مواد 
استخدمها عنارص التنظيم  لصناعة العبوات الناسفة ووثائق 

تنظيمية وهواتف نقالة.
كام ذكر أنهم ألقوا القبض عى زوجة زعيم التنظيم ميسون 

عبد الكريم، والتي مل تكن يف املنزل وقت العملية.

ذكرت الدائرة اإلعالميــة ملجلس النواب العراقي 
يف بيــان لها أن »املجلس صوت عى منح ثقته إىل 
نزار محمد ســعيد ناميدي، وزيــرا للبيئة باألغلبية 

املطلقة«.
وأضاف البيان، أن »املجلس صوت أيضا، عى منح 
ثقتــه إىل بنكني عبد الله ريــكاين، وزيرا لإلعامر 
واإلســكان والبلديات واألشــغال العامة باألغلبية 

املطلقة«.
ويف وقت ســابق عقد مجلس النواب جلســته 
الـ15، من الدورة االنتخابية الخامســة، برئاســة 

رئيسه محمد الحلبويس، وحضور 208 نواب.
ويتضمن جدول أعامل جلسة امس 9 فقرات، بينها 
التصويت عى استكامل الكابينة الوزارية لحكومة 

رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداين.

أعلنــت القيــادة املركزية للقــوات األمريكية 
اعراض ســفينة صيــد يف خليج عامن محملة 
بالذخرية ووقود الصواريخ، يف طريقها إىل اليمن.
وجاء يف البيان العسكري أن »القوات البحرية 
األمريكية يف الرشق األوســط، اعرضت سفينة 
صيد تحمــل أكرث من 50 طنا من الذخرية ووقود 
الصواريــخ ومكونات التفجــري يف خليج عامن 

وهي يف طريقها من إيران إىل اليمن«.
 وتضمن البيان أن الشــحنة تم اكتشافها أثناء 
تفتيش الســفينة،. وهذه هي املــرة الثانية التي 
تصادر فيها البحرية األمريكية حمولة كبرية من 
األسلحة املنقولة بشكل غري قانوين يف مياه هذه 

املنطقة خالل شهر.

ذكرت صحيفة »السوداين« 
أن ممثلني عن قوى املعارضة 
ومجلس الســيادة االنتقايل 
إىل  دوليني، توصلوا  وأطراف 
اتفاق إطاري للتسوية سيتم 
التوقيــع عليه يــوم االثنني 

القادم.
وذكــرت الصحيفــة عن 
مصــادر أن ذلــك جاء عقب 
اجتامع ضــم رئيس مجلس 
الســيادة عبد الفتاح الربهان 
ونائبه محمــد حمدان دقلو 
واألطــراف  )حميــديت(، 
اإلعــالن  عــى  املُوقعــة 
الحرية  »قوى  من  السيايس 
االتحادي  والحزب  والتغيري« 

الدميوقراطــي )األصل(، و«حزب املؤمتر الشــعبي«، و«أنصار 
السنة«، إضافة إىل اآللية الثالثية والرباعية الدولية، واالتحاد 

األوروىب.

وأضافت الصحيفة أن التوقيع عى االتّفاق اإلطاري سيتم يف 

القرص الجمهوري.

>االتحاد العام التونسي للشغل<: البالد ُمقبلة على انتخابات بال لون وال طعماتــــفــــاقــــيــــة »تــــــــوأمــــــــة« بــــيــــن مــــوســــكــــو والـــــجـــــزائـــــر

رصح وايل العاصمــة الجزائرية محمد عبد النور رابحي بأن 
عاصمتي الجزائر وروسيا ستصبحان »مدينتني شقيقتني« قريبا، 

مام سيعزز التعاون عى املستوى البلدي.
وقال رابحي : »لقد كانت مشــاركتنا يف املنتدى البلدي الدويل 
ملجموعة بريكس، والذي عقد يف بطرســبورغ، أمرا مهام، لقد 
عقدنا عددا من االجتامعات املثمرة عى مســتوى البلديات، ومع 
رؤســاء رشكات وجامعات. ونعتزم توقيع وثيقة حول »رشاكة 
املــدن التوأم« بني الجزائر وموســكو«.وأضاف: »اآلن نعد أيضا 
مرشوع رشاكة مع بطرسبورغ، عى مستوى جامعتي البوليتكنك 

فيها ويف الجزائر العاصمة«.
وأوضح رابحي أن بالده بحاجة إىل تدريب كوادر يف مجاالت 
اإللكرونيات وعلوم الكمبيوتر والذكاء االصطناعي والهندســة 
املدنية والرميم. وســبق أن اتفقت ســلطات موسكو والجزائر 
العاصمة عى التعــاون يف مجال تطوير النقل وترميم املباين، 
وأبدى وايل الجزائر خالل زيارته إىل موســكو هذا األســبوع، 

اهتامما خاصا باالعتامد عى خرباء نقل من موسكو يف إنشاء 
نظام إشارات مرور ذكية يف العاصمة الجزائرية وتوسيع أسطول 

النقل فيها، حسب البوابة الرسمية ملدينة موسكو.

لالتحاد  العام  األمني  قال 
العام التونيس للشــغل نور 
تونس  إن  الطبــويب  الدين 
»ال  انتخابات  عــى  مقبلة 
لــون وال طعم لهــا«، وإن 
تنظيمها  املزمع  االنتخابات 
يوم 17 كانون األول الجاري 
غري  دســتور  وليدة  جاءت 

تشاريك وال إجامع عليه.
حركــة  جــددت  كــام 
النهضــة التونســية أمس 
مبقاطعة  موقفها  الجمعة 
االنتخابــات، مشــرية إىل 
الترشيعية  االنتخابــات  أن 
عى  خطرا  تشــكل  املقبلة 
مؤسســات الدولة يف ظل 
برملان منــزوع الصالحيات 
للرشعية.واستنكرت  وفاقد 
الحركة استمرار ما قالت إنه 

تحريض واســتهداف ممنهج وإقصاء للخصوم السياسيني 
عرب ملفــات أمنية بتهم ملفقة وكيدية من قبل ما وصفتها 

االنقالب«. بـ«سلطة 
وقــال الطبويب  إن الوقت قد حــان لتعديل حكومي ينقذ 
مــا تبقى بعد أن غلــب الغموض عى الحكومــة الحالية، 
مشــريا إىل أن تونس باتت تعيش »وضعا خانقا«.كام أكد أن 
االتحاد مل يعد يقبل باملســار السيايس الحايل بسبب التفرد 
بالحكم والغموض، حسب تعبريه.وأضاف »الحكومة يف واد 

والرئيــس يف واد ومعاناة املواطنني تتفاقم«.
كام أكد أن االتحاد العام التونيس للشغل تعرض ملحاوالت 

رضب باعتباره قوة تتصدى ألي انحراف.
وتوتر فتور 

 Jeune( »من ناحيــة أخرى، قالت مجلة »جــون أفريك
Afrique( الفرنسية إن هناك تزايدا يف الفتور بني السلطات 
التونســية واالتحاد العام التونيس للشــغل، من شــأنه أن 

ينعكس يف شكل توتر عى األرض.
وكانــت العالقــة بالفعل فاترة بني الطرفــني منذ فرة، 
لكــن القطرة التي أفاضــت الكأس -وفق املجلة- هي ذهاب 
وفــد من النقابة إىل اجتامع رســمي بدعوة من الحكومة، 
وعندمــا وصل الوفد إىل مقر االجتامع املرتقب مل يجد أحدا 

الرسميني. املسؤولني  من 
واعتــرب االتحاد هذا التــرصف إهانة له، وقرر بحث األمر 

يف اجتامع عقدته قيادته امس السبت.
وأوضحت املجلة الفرنســية أن واقعة االجتامع هي فقط 
حلقة أخرى يف مســار مــن الفتور والتوتــر بني االتحاد 
التونيس للشغل والسلطات الرسمية، بدأ مع تشديد الرئيس 

قيس ســعيد قبضته عى الحكم يف صيف عام 2021.
يشار إىل أن تونس تعاين أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت 
حدتهــا جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب يف أوكرانيا، 
إضافة إىل اضطراب ســيايس تعيشه البالد منذ بدأ الرئيس 
قيس ســعيد فرض إجراءات استثنائية يوم 25 متوز 2021.

ــه فــــي مــصــر ــلـ ــدالـ ــبـ ــاء الـــســـيـــســـي واملــــلــــك عـ ــ ــق ــ تـــفـــاصـــيـــل ل
عقد الرئيس املرصي عبد الفتاح الســييس والعاهل األردين 

امللــك عبدالله الثاين قمة  يف قرص االتحادية بالقاهرة لبحث 

التعــاون الثنايئ بني البلدين والقضايــا العربية واإلقليمية 

والدولية.

وتهــدف املباحثات بني الرئيس وامللــك إىل تعزيز التعاون 

االقتصادى والتجارى واالستثامرى بني مرص واألردن وتعزيز 

العمل العرىب املشــرك، وبحث آخر املستجدات التي تشهدها 

املنطقة وجهود مكافحة اإلرهاب بجانب بحث ســبل التعاون 

والتكامل. والتنسيق 

وتــأيت املباحثات بني الجانبني املــرصى واألردىن للتأكيد 

عى أهمية العمل لتعزيز مســتوى التنســيق بــني البلدين 

واالســتفادة من االمكانات التي يتيحها تواصلها الجغرايف 

وتكامــل مصالحها االســراتيجية واالقتصادية، باإلضافة 

للروابط التاريخية واالجتامعية والثقافية بني الشعبني وذلك 

لتطويــر التعاون بني مرص واململكة األردنية الهاشــمية يف 

مختلف املجاالت يف ظل ظروف دقيقة متر بها األمة العربية 

وتحديات غري مســبوقة يواجهها األمن القومي العريب.

كام تأيت املباحثات للتأكيد عى أهمية التعاون والتنســيق 

اإلســراتيجي فيــام بينهم، ومع ســائر األشــقاء العرب، 

الســتعادة االســتقرار يف املنطقة، والعمل عى إيجاد حلول 

ملجموعــة األزمات التي تواجه عددا من البلدان العربية وعى 

رأســها القضية الفلســطينية، قضية العرب املركزية، ودعم 

حصول الشعب الفلسطيني عى كافة حقوقه املرشوعة، مبا 

فيها إقامة دولتــه وعاصمتها القدس الرشقية وفق قرارات 

الرشعية الدولية واملرجعيات املعتمدة، واألزمات يف ســوريا 

وليبيا واليمن وغريها.
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االحد 4 كانون األول 2022

لاليجار شــاليه مفروشة يف 
الساميا ـ الكســليك ـ غرفتني 
مع حامم ومطبخ مع فســحة 

كبرية.
القســم DI للجاديني االتصال: 

03/323362 ـ78/806757
ــــــــــــــــــــــــــ

متفرقات

للبيــع للجامعــات او لهــواة 
قديم  مختــر  االلكرتونيــك، 
الكرتونيــك وكهربــاء )1920 
قدمية  معــدات  مع   )1972 ـ 

وارسار نادرة ت:78803805

 لاليجار

اعالنات مبوبة

أّن غواصات ثقيلة  اإليــراين  الجيش  أعلن 
جداً ســتنضم قريباً إىل قواته البحرية، الفتاً 
إىل التطــور والتقدم الكبريين يف معداته يف 
البحر وامليــاه املفتوحة.جاء ذلك خالل كلمة 
لنائب الشؤون التنسيقية لقائد القوة البحرية 

اإليرانية األدمريال بابك بلوج، أمس الجمعة.
وقــال األدمريال بلــوج إّن الجيش اإليراين 
يتقــدم يف مجال الدفاع عن الحــدود املائية 

والتأثري يف التطورات اإلقليمية والدولية.
وأضاف أنّه بعد الحــرب مع العراق، عملت 
البحرية اإليرانية عىل توفري املعدات الحديثة 

وتصميم وبناء سفن جديدة.
 وأكــد القائد اإليراين أن مــن أهم مهامت 
القوات البحرية هو تأمــني ثروات البالد من 
النفط، بوصفه أهم مصدر للطاقة، واستمرار 
وجود ناقــالت النفط يف امليــاه املفتوحة، 

إضافــًة إىل حامية املضائق البحرية وضامن 
أمن الحدود البحرية. وأشــار إىل أنّه ســيتم 
للبحرية  إنجــازات جديدة  عن  اإلعالن قريباً 

اإليرانية يف املياه املفتوحة.
ويف وقت ســابق، أعلن قائد البحرية يف 
الجيش اإليراين، األدمريال شــهرام إيراين، أّن 
قواته »ســتوقف أي قوارب أمريكية مسرّية«، 
مشــرياً إىل أنّها »متثل خطــراً عىل املالحة 

البحرية وناقالت النفط«.
وقال إيــراين: »لقد قمنا يف وقت ســابق 
باحتجــاز عدد من هــذه الــزوارق ومن ثم 
أطلقناها ألّن الجانب األمرييك وعد بإزاحتها 
عن املنطقة، وفيام لو بادرت أمريكا مرة أخرى 
ثانية، ألنها  إىل تسيريها سنقوم باحتجازها 
تعــرّض املالحة إىل الخطر وتعّد مصدر خطر 

للسفن التجارية وناقالت النفط«.

ــة ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة لـــلـــبـــحـــريـــة اإليـ ــلـ ــيـ ــقـ غـــــــواصـــــــات ثـ

ما بني االنعطاف إىل أقىص اليمني أو االرتكاز يف الوســط 
أو حتى التحالف مع الرئيــس إميانويل ماكرون، يبحث اليمني 
الفرنيس يف املعارضة عن مســتقبل ســيايس له بعد الزلزال 
الذي حّل به يف ضوء نتائجه الكارثية يف االنتخابات الرئاسية، 
ومتاعب قضائية وخصومات داخلية. وُدعي الناشطون الختيار 
رئيس جديد لحزب »الجمهوريني«، وريث األحزاب الديغولية التي 
هيمنت عىل الحياة السياســية الفرنسية عىل مدى عقود، يف 

انتخابات تجري دورتها األوىل يوم السبت واليوم األحد.
وأوضح إمييليان هوار فيال، اختصايص السياسة يف معهد 
العلوم السياســية )ســيانس بو(،أنّه »يف الرملان لعبوا يف 
األشــهر األخرية دوراً مل يكونوا يأملون به كثرياً تجاه الغالبية 

الرئاسية، لكن عىل الصعيد االنتخايب، وضع اليمني كاريث«.
وقال الخبري »إنّهم مشــّتتون بني ميني ليــرايّل معتدل مل 
يعودوا يجّســدونه وقطب ينحى أكرث إىل القومية والهوية«، 
لكــن »يف كلٍّ من هذين االتجاهني، مثّة مــن بات يُعتر أكرث 
كفاءة ومصداقية منهم، كام أنه مل يحصل منذ خمس سنوات 

أّي تجديد إيديولوجي إلعادة بناء مرشوع مبتكر«.
ويف تصوير لهــذا التقهقر، خرجت مرشــحة اليمني يف 
االنتخابات الرئاسية األخرية فالريي بيكريس من الدورة األوىل، 
محققة أدىن نتيجة تاريخية بحصولها عىل 4,78% فقط من 
األصــوات، ما أرغمها عىل توجيه نــداء لجمع الترعات حتى 
تتمكّن من تســديد نفقات حملتها، إذ ينّص القانون الفرنيس 
عىل إعادة تسديد نسبة ضئيلة جداً من هذه النفقات للمرشحني 

الذين يحصلون عىل أقل من 5% من األصوات.
كام مل يرز مرشحو »الجمهوريني« يف االنتخابات الترشيعية 
يف حزيــران، حني تراجع عدد مقاعدهم يف الجمعية الوطنية 
من 112 إىل 61. وتنعكس هذه النكســات عىل عدد املنتسبني، 
الذي تراجع إىل حواىل 91 ألفــاً، بعدما كان »االتحاد من أجل 
حركة شعبية«، التسمية السابقة للحزب، يعّد 250 ألف منتسب 
يف 2010.كام خرس حزب »الجمهوريني« بعض كوادره، الذين 
انضموا إىل الغالبية الرئاسية الوســطية، أو التحقوا باليمني 
املتطرف، سواًء يف صفوف التجمع الوطني أو خلف إريك زمور.

ويقيض التحدي خالل األشــهر املقبلة بإعادة تعويم حزب 
يف انهيار منذ سنوات، وتحديد خط معارض مسؤول يصطّف 
خلفه، يف وقت يدعو ماكرون اليمني إىل تحالف سيايس، أقلّه 
إلقرار بعض النصوص املتعلقة مثالً بإصالح نظام العمل ونظام 

التقاعد والهجرة والطاقات املتجددة وغريها من املواضيع.
غري أن تقارباً كهذا ينطــوي عىل مجازفة، إذ أوضح الخبري 
الســيايس جان دانيــال ليفي »أنهم يف وضــع مل يعد لديهم 
فيه متايز كاٍف لفرض توازن قوة إيديولوجي وســيايس« مع 

الغالبية الرئاسية.
ويعّد األوفر حظــاً بينهم هو النائب عــن مقاطعة األلب 
البحرية إريك ســيويت )57 عاماً(، املؤيد لخّط متشــّدد حول 
الهجرة، يف وقت باتت هذه املســألة من مواضيع الساعة يف 
فرنسا، غري أّن البعض يخشــون أن تتسبب مواقفه اليمينية 
املتشــددة مبوجة خروج من الحزب وال سيام بني املسؤولني 
املنتخبــني، كام يبدون مخاوف بشــأن العالقات مع الحلفاء 

الوسطيني.

ــن« ــ ــي ــ ــوري ــ ــه ــ ــم ــ ــج ــ ــل ــ »ل جــــــديــــــد  رئــــــيــــــس  الخـــــتـــــيـــــار  انـــــتـــــخـــــابـــــات   : ــا  ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ فـ

أدرجت الواليات املتحدة الجمعة كوبا ونيكاراغوا ومجموعة 
املرتزقة الروســية »فاغرن« عىل قامئتها الســوداء املرتبطة 
بالحريات الدينية يف العامل، مام يفســح املجال إلمكان فرض 
عقوبات عليها.وقال وزير الخارجية األمرييك أنتوين بلينكن 
يف بيان نرشه  لإلعالن عن قامئة منتهيك الحريات الدينية، 
إن مجموعــة فاغرن أدرجت يف القامئة بســبب تورطها يف 
انتهاكات يف جمهورية أفريقيا الوســطى، التي شهدت قتاال 

استمر لنحو عقد بني املسلمني واملسيحيني.
ويف أيار املــايض، قالت منظمة هيومــن رايتس ووتش 
الحقوقية إن مجموعة فاغرن الروسية قامت بإعدام وتعذيب 

ورضب املدنيني منذ عام 2019.
ويأيت قــرار إضافة فاغرن إىل القامئة الســوداء للحريات 
الدينية وســط تكهنات بأن الواليات املتحدة ميكن أن تصنفها 
منظمة إرهابية أجنبية، جزئيا، عىل خلفية االتهامات الغربية 
لها بالتورط يف أعامل وحشية خالل حرب أوكرانيا، يف وقت 

مل يتم فيه اإلعالن عن أي قرار رسمي بهذا الخصوص.
وتتهم تلك الجهات -التي وضــــعتها واشنطن يف قامئتها 
السوداء- مبضايقة األفراد وتهديدهم وسجنهم وحتى قتلهم 

بسبب معتقداتهم.
وأضــــاف بلينكن يف بعض الحاالت، تقــوم تلك الجهات 
بتضييق الخناق عىل حريــة األفراد يف الدين أو املعتقد بهدف 

استغالل الفرص لتحقيق مكاسب سياسية.
وأكــد بلينكــن أن االنتهــاكات للحريات الدينيــة »تزرع 
االقتصادي وتهدد االســتقرار  األمن  االنقســامات وتقوض 
السيايس والســالم«، وأن »الواليات املتحدة لن تقف مكتوفة 

اليدين يف مواجهة هذه االنتهاكات«.
دول وكيانات »مثــرية للقلق«وأضاف التقرير األمرييك كال 
من كوبا ونيكاراغوا إىل »البلدان املثرية للقلق بشــكل خاص« 
مبوجب املحددات الســنوية، مام يعني أن الدولتني اليساريتني 
الواقعتني يف أمريكا الالتينية قــد تواجهان إجراءات جديدة، 

علام بأنهام تخضعان يف األساس لعقوبات أمريكية.
وقالت وزارة الخارجية األمريكية إن الكيانات األخرى »املثرية 
للقلق« تشمل حركة الشباب الصومالية، وحركة بوكو حرام، 
والحوثيني، وتنظيم الدولة اإلســالمية يف الصحراء الكرى، 
وتنظيم الدولة يف غرب أفريقيا، وهيئة تحرير الشام، وجامعة 

نرصة اإلسالم واملسلمني، وحركة طالبان.

ــن تــــــــــــدرج »فــــــاغــــــنــــــر« وكـــــــوبـــــــا ونـــــيـــــكـــــاراغـــــوا ــ ــ ــط ــ ــ ــن ــ ــ واش
ــات الــــديــــنــــيــــة ــ ــ ــري ــ ــ ــح ــ ــ ــل ــ ــ ــا الـــــــــــســـــــــــوداء ل ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــائـ ــ فــــــــي قـ

وفيـــــــــــات
بسم الله الرحمن الرحيم

انا لله وانا اليه راجعون

بالرىض والتســليم ملشــيئته 

تعاىل ننعى اليكم وفاة

املرحومة

املربية الفاضلة اآلنسة

سعاد محمود حسني 
عبد الخالق

والدتها املرحومة زهية كبول

تعاىل  رحمتــه  اىل  املنتقلــة 

نهار السبت يف 2022/12/3 يف 

بلدتها مجدلبعنا

تقــام الصــالة عــن روحها 

يف  االحــد  يــوم  الطاهــرة 

الثانيــة  الســاعة   2022/12/4

عرشة يف مبنــى جمعية الرابطة 

االخوية

من  الدفن  بعــد  التعازي  تقبل 

الســاعة الثالثة لغاية الســاعة 

الخامسة عرصا يف مبنى جمعية 

الرابطة االخوية ونهار االثنني يف 

2022/12/5 من الساعة الواحدة 

حتى الخامســة يف دار الطائفة 

الدرزية بريوت 

نظرا للظــروف الراهنة اهايل 

الفقيــدة يتقبلــون التعازي عر 

االرقام  عىل  والواتســاب  الهاتف 

التالية:

فاروق  املرحــوم  اشــقاؤها: 

واملرحــوم الدكتور وجدي زوجته 

نينا حاطوم: 03/166014

بنات املرحــوم الدكتور وجدي 

كرما وآية

انعــام زوجــة  شــقيقاتها: 

املرحوم اسعد عبد الخالق

رويدة،  اســعد:  املرحوم  بنات 

لينا، رميا، هيفا، مايا.

نجاة زوجــة املرحوم فايز عبد 

الخالق

ابناء املرحوم فايز عبد الخالق: 

ربيع، زهري، وسام: 03/965800

بهيج  املرحــوم  زوجــة  نهى 

الحلبي

الحلبي:  بهيــج  املرحوم  اوالد 

حسام، غيدا، رنا، عمر

اعاممها: املرحومون: قاســم، 

توفيق، شفيق، فايز

ولكم من بعدها طول البقاء

الراضون بقضائه تعاىل عموم 

اهايل وسكان مجدلبعنا

أكد الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان أن بالده ســتكمل 
حتــام الرشيط األمني الــذي تقوم بإنشــائه عىل حدودها 
الجنوبية، يف حــني واصلت القوات الرتكيــة قصف مواقع 

خاضعة لسيطرة ما تعرف بقوات سوريا الدميوقراطية.
وقال أردوغان حتام ســنكمل الرشيط األمني البالغ عمقه 
30 كيلومرتا، وذلك يف كلمة ألقاها امس، خالل مشاركته يف 
حفل افتتاح مجموعة من املشاريع التنموية يف والية شانيل 
أورفة )جنوب(. وأشــار إىل أن الهجامت، التي يشــنها من 
وصفهم باإلرهابيني من تنظيم حزب العامل الكردستاين »يب 
كيه كيه« )PKK( ووحدات حامية الشــعب الكردية »واي يب 
جي« )YPG(، لن تتمكن من ثني تركيا عن تحقيق هذا الهدف.

وأوضح أردوغان أن حزب العامل الكردستاين الذي »ترعاه 
جهات خارج الحدود، يســتهدف تركيــا يف كل فرصة ويقتل 
مواطنيها دون متييز بني األطفال والنســاء«، مؤكدا أن عدم 
الخســائر االقتصادية  اإلرهابية عىل   التنظيــامت  معاقبة 
واالجتامعية، التي تســببت بها منذ 40 عاما، شــجعها عىل 

الظهور من جديد.
هذا، وقــد أعلنت وزارة الدفاع الرتكية امس، عن مقتل اثنني 
من عنارص الحزب الكردســتاين ووحدات حامية الشــعب، 
شاميل ســوريا، واشــارت اىل أن العنرصين كانا يستعدان 

ملهاجمة منطقتي غصن الزيتون ونبع السالم.

{ الوضع امليداين {
اىل ذلك، قصفت القوات الرتكية مواقع يف أرياف الحسكة 
والرقة وحلب، كام اســتهدفت مناطق يف محيط مطار منغ 
خاضعة لسيطرة ما تعرف بـ »قوات سوريا الدميوقراطية«، 
يف حني أكد متحدث باســم القيادة الوسطى األمريكية وقف 

العمليات املشرتكة عىل تنظيم الدولة.
وقــد أفادت مصادر محليــة بأن تركيا اســتهدفت نقاطا 
عسكرية تابعة لـ »قوات ســوريا الدميوقراطية« يف قرية 
معلــق، والطريق الدويل »إم فــور« )M4( غريب عني عيىس 
بريف الحسكة، ويف صليبة يف محيط تل أبيض بريف الرقة. 
كام قالت مصادر محلية إن مسرّية تركية استهدفت قرية تنب 

غريب مطار منغ العسكري بريف حلب الشاميل.
وقالت »قوات ســوريا الدميوقراطية« إنها وثقت نحو 70 
منطقة تعرضــت لقصف تريك من املدفعية الثقيلة والطريان 
املســرّي خالل اليوم الـ12 من العملية العسكرية التي أعلنتها 

تركيا يوم 20 ترشين الثاين املايض.
بدورها، قالــت وزارة الدفاع الرتكيــة إن العملية عىل من 
وصفتهم باإلرهابيني شاميل ســوريا ستستمر بشكل فعال 
وحاســم. ودعا وزير الدفاع خلــويص أكار، حلفاء بالده إىل 
قطع دعمهم وعالقاتهم مع وحدات حامية الشــعب الكردية 

التي وصفها باإلرهابية.

{ دوريات مشرتكة
 بني القوات االمريكية

و»قسد« {

عىل صعيد آخر، اســتأنفت 
القــوات األمريكية، دورياتها 
املشــرتكة مع »قوات سوريا 
يقودها  التي  الدميوقراطية«، 
األكراد شــامل رشقي سوريا 
أيــام مــن وقفها عقب  بعد 
تهديدات تركيــة بالتدخل برا. 
من  مكونة  دورية  وشوهدت 
أربع عربــات أمريكية مدرعة 

وواحدة للقوات الكردية املدعومة من الواليات املتحدة تغادر 
قاعــدة أمريكية بالقــرب من بلدة الرميالن شــامل رشقي 
محافظة الحســكة. وكانت الدورية تســري باتجاه الشامل 
الرشقي نحــو قاعدة أمريكيــة أخرى بالقرب مــن الحدود 

مع العراق.

{ وقف العمليات ضد »تنظيم الدولة« {
من جهته، قال املتحدث باسم القيادة الوسطى األمريكية إنه 

نتيجة إعالن »قوات ســوريا الدميوقراطية« توقف عملياتها 
يف إطار مكافحة »تنظيم الدولــة«، قررت القوات األمريكية 

وقف جميع عملياتها املشرتكة ضد التنظيم.
وذكــر املتحــدث -يف ترصيحاتــه، أن »قوات ســوريا 
الدميوقراطيــة« تواصل تنفيذ الدوريــات وحفظ األمن من 
مخيم الهول ومراكز االعتقال والســجون. وأضاف أن »تنظيم 
الدولة« ال يزال ميثل تهديدا لألمن واالستقرار يف املنطقة، وأن 
واشنطن ستبقى ملتزمة بهزميته وباستئناف العمليات ضده 

يف املستقبل.

ــا  ــ ــوريـ ــ ــي سـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــة شـ ــ ــريّـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ ــا الـ ــ ــه ــ ــت ــ ــّي ــ ــل ــ ــم ــ ــا تـــــــواصـــــــل ع ــ ــيـ ــ ــركـ ــ تـ
ــي عـــلـــى الـــــحـــــدود الـــجـــنـــوبـــّيـــة ــ ــنـ ــ ــط األمـ ــ ــري ــشــ ــ أردوغـــــــــــان : ســـنـــكـــمـــل ال

وقع وزيرا دفاع روســيا وبيالروســيا ســريغي شويغو 

وفيكتور خرينني امس، يف مينســك، بروتوكواًل بشأن تعديل 

االتفاقية املشــرتكة املوقعة عام 1997 بني الدولتني بشــأن 

توفري األمن اإلقليمي املشرتك يف املجال العسكري.

ونقلــت وزارة الدفاع الروســية عن شــويغو قوله خالل 

املفاوضات مــع خرينني: »اكتســبت عالقــة التحالف مع 

بيالروسيا أهمية خاصة يف مواجهة الضغوط غري املسبوقة 

من الغرب وحربه غري املعلنة ضــد الدولة االتحادية« )اتحاد 

روســيا وبيالروس(، واكــد ان جمهورية بيــالروس كانت 

وســتظل رشيكنا املوثوق به، هذا مهم بشــكل خاص اليوم 

يف مواجهة ضغوط غري مســبوقة من تكتل الغرب الجامعي 

والحرب غري املعلنة ضد بلدينا.

كام أعرب شــويغو عن »تقديره البالغ لتصميم بيالروسيا 

عىل مقاومة املســار العدايئ للواليات املتحــدة وحلفائها، 

للدولة  العســكري  األمن  اســتعدادها لضــامن  فضالً عن 
االتحادية بشكل مشرتك. وأشار إىل أنه »يف الوقت الحايل، 
ووفًقا لقرار رئييس البلدين، يتــم اتخاذ تدابري عىل أرايض 
بيالروسيا للتنسيق القتايل للتشكيالت والوحدات العسكرية 
الروســية والبيالروســية املخصصة للمجموعة اإلقليمية 

القوات«.

{ موقف ماكرون {
من جهة أخرى، قال الرئيــس الفرنيس إميانويل ماكرون، 
يف مقابلة مع قناة »يت إف TF1( »1( الفرنســية ، إن بالده 
ســتواصل دعم أوكرانيا عسكريا وســتزود كييف مبزيد من 
األســلحة. لكنه أوضــح أن هذا الدعم لن يشــمل أي معدات 
عســكرية متكن أوكرانيا من مهاجمة األرايض الروسية مبا 

يقحم فرنسا يف الرصاع.
وأكد ماكرون  أن أوروبا بحاجــة إىل إعداد بنيتها األمنية 

املستقبلية. وقال »هذا يعني أن إحدى النقاط األساسية التي 
يجب أن نتناولها كام يقول الرئيس )الرويس فالدميري( بوتني 
دامئا هي الخوف من أن يأيت حلف شامل األطليس )ناتو( إىل 

أبوابه ومن نرش أسلحة ميكنها أن تهدد روسيا«.
أضــاف الرئيس الفرنيس أن هذا املوضوع ســيكون »جزءا 
من موضوعات الســالم، لذلك نحن بحاجة إىل إعداد ما نحن 
مســتعدون للقيام به، وكيف نحمي حلفاءنا والدول األعضاء، 
وكيف نقدم ضامنات لروســيا يف اليــوم الذي تعود فيه إىل 

طاولة املفاوضات«.

{ الوضع امليداين {
قال الجيش األوكــراين إن البنية التحتيــة يف مقاطعات 
خريســون وميكواليف وزاباروجيا جنــويب البالد تعرضت 
لقصف مكثف من قبل القوات الروسية، التي أعلنت بدورها صد 
هجامت أوكرانية عىل محاور عدة يف لوغانســك ودونيتسك 

رشقي أوكرانيا.

وأوضح الجيش األوكراين أن القوات الروســية شــنت 27 

44 صاروخا لقصــف البنية التحتية  غارة جوية وأطلقــت 

جنويب البالد، مشــريا إىل أن القصف امتد إىل محطات املياه 

يف أوتشاكوف مبقاطعة ميكواليف.

من جهتهــا، قالت قيادة عمليات الجنــوب األوكرانية إنها 

نقلت بعــض قواتها يف خريســون وزاباروجيا إىل خطوط 

خلفية بسبب كثافة القصف.

يف املقابل، قالت وزارة الدفاع الروســية إن وحداتها صدت 

محاوالت مــن الجيش األوكراين لتعزيــز مواقع متركزه يف 

منطقتي أفدييفكا وماريينكا يف مقاطعة دونيتسك. وأضافت 

الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي الروســية وسالح الجو متكنا 

من إســقاط 10 طائرات مســرية أوكرانية فوق دونيتســك 

ولوغانسك، باإلضافة إىل مروحية أوكرانية.

ــة أوروبــــــــــــــّيــــــــــــــة جـــــــــديـــــــــدة تـــــعـــــطـــــي ضـــــــمـــــــانـــــــات ملــــوســــكــــو ــ ــ ــوم ــ ــ ــظ ــ ــ ــن ــ ــ مـــــــــــاكـــــــــــرون يــــــــدعــــــــو مل
ــي املـــشـــتـــرك ــ ــم ــ ــي ــ ــل ــ ــل اتــــفــــاقــــّيــــة األمـــــــــن اإلق ــ ــدي ــ ــع ــ ــت ــ ــان بــــــروتــــــوكــــــوالً ل ــ ــعـ ــ ــوقـ ــ ــا تـ ــ ــيـ ــ ــاروسـ ــ ــيـ ــ ــا وبـ ــ ــ ــي ــ ــ روس

اتفقت دول مجموعة الســبع وأوســرتاليا، عىل وضع حّد 
أقىص لسعر النفط الرويس عند 60 دوالراً للرميل، وفق ما جاء 
يف بيان مشرتك، عقب اتفاق مامثل توصلت إليه الدول األعضاء 
يف االتحاد األورويب . وأشــار بيــان إىل أّن »مجموعة الدول 
السبع وأوسرتاليا توصلتا إىل توافق يف اآلراء بشأن حٍد أقىص 
يبلغ 60 دوالراً أمريكياً لرميل النفط الخام الرويس املنقول من 

طريق البحر«.
وقال فوك فني نغوين، الخبري يف قضايا الطاقة يف »معهد 
جاك ديلور«، إّن روسيا »كســبت 67 مليار يورو من مبيعاتها 
النفطية إىل االتحاد األورويب منــذ بداية الحرب يف أوكرانيا، 

بينام تبلغ ميزانيتها العسكرية السنوية نحو 60 مليار يورو«.
بدوره، قال ســفري بولنــدا لدى االتحــاد األورويب، أندريه 
ســادوس، يف ترصيح صحايف: »ميكننــا أن نؤيد هذا القرار 

رسمياً« بعد أن ضغطت بالده لوضع سعر أقّل.
من جانبها، رحبت الرئاسة التشيكية ملجلس االتحاد األورويب 
باالتفاق يف تغريدة يف »تويرت« قائلًة: »يظل االتحاد األورويب 

موحداً ومتضامناً مع أوكرانيا«، موضحًة أّن »القرار ســيدخل 
حيز التنفيذ مبجرد نرشه يف الجريدة الرسمية«.

وأعرب البيت األبيض عن ترحيبــه باالتفاق. وقال املتحدث 
باســم مجلس األمن القومي جون كــرييب: »ما زلنا نعتقد أن 
تحديد سقف للسعر سيحد من قدرة الرئيس الرويس فالدميري 
بوتني عىل االســتفادة من ســوق النفط، ملواصلة متويل آلة 

الحرب«.
ويفرتض أن مينع نظام االتحاد األورويب الرشكات من تقديم 
خدمات تسمح بالنقل البحري )الشحن والتأمني وغريها( للنفط 
الرويس إذا تجاوز الحد األقىص البالغ 60 دوالراً، من أجل الحّد 
من اإليرادات التي تجنيها موسكو من عمليات التسليم إىل الدول 

التي ال تفرض حظراً عىل النفط الرويس مثل الصني أو الهند.
وسيعزز هذا اإلجراء فاعلية الحظر األورويب الذي ُفرض عىل 
النفط الرويس، والذي يأيت بعد أشهر من الحظر الذي قررته من 

قبل الواليات املتحدة وكندا.
الجدير بالذكر أّن روســيا هي ثاين أكر مصدر للنفط الخام 

يف العامل. ومن دون تحديد هذا السقف سيكون من السهل جداً 
وصولها إىل مشرتين جدد بأسعار السوق.

وتقدم دول مجموعة الســبع حالياً خدمات التأمني لـ%90 
من الشحنات العاملية. واالتحاد األورويب هو فاعل رئييس يف 
الشحن البحري، ما يؤمن قوة ردع ذات صدقية، لكنه يؤدي أيضاً 

إىل خطر خسارة أسواق ملصلحة منافسني جدد.
ويبلغ سعر النفط الرويس )الخام من األورال( حالياً نحو 
65 دوالراً للرميل، وهو بالكاد أعىل من الســقف األورويب، 
لذلك ســيكون تأثري اإلجراء األورويب محــدوداً عىل األمد 

القصري.
وينبغــي للغربيني أن يأخذوا يف االعتبــار مصالح رشكات 
التأمني الريطانية القوية وماليك الســفن اليونانيني. وتنّص 
الوثيقة التي اقرتحتها املفوضية األوروبية عىل إضافة هامش 
محدد بـ5% أقّل من سعر السوق يف حال انخفض سعر النفط 

الرويس إىل ما دون عتبة 60 دوالراً.
ويجب أن يبقى السعر عىل أي حال أعىل من تكاليف اإلنتاج 

لتشجيع روسيا عىل مواصلة تســليم الشحنات وعدم وقف 
اإلنتاج. ويخىش بعض الخراء زعزعة اســتقرار سوق النفط 
العاملية، ويتســاءلون عن رّد فعل دول منظمة البلدان املصدرة 

للنفط )أوبك( التي ستجتمع غداً األحد يف فيينا.
من جانبه، حّذر الكرملني من أّن روســيا لن تسلّم نفطاً إىل 

الدول التي تتبنى هذا السقف.
وأعلن نائب رئيس الوزراء الرويس ألكسندر نوفاك، الثالثاء 
املايض، أّن »روســيا تتخذ موقفاً متشدداً بشأن وضع سقف 
لسعر النفط الرويس«، مؤكداً أّن ذلك »غري املقبول بغّض النظر 

عن مستوى هذا السقف املزعوم«.
وبدءاً من االثنني يدخل الحظر الذي فرضه االتحاد األورويب 
عــىل رشاء النفط الرويس من طريق البحــر حيز التنفيذ، ما 

يخّفض ثلثي مشرتياته من الخام الرويس.
ويقول األوروبيون إنه مع قرار أملانيا وبولندا مبفردهام وقف 
الشــحنات عر األنابيب بحلول نهاية العام، ستتأثر الواردات 

الروسية بنسبة أكرث من %90.

»مـــــجـــــمـــــوعـــــة الــــــســــــبــــــع« وأوســـــــتـــــــرالـــــــيـــــــا تــــتــــفــــقــــان عـــــلـــــى ســـــقـــــف لــــســــعــــر الـــــنـــــفـــــط الــــــروســــــي
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االحد 4 كانون األول 2022

ــــــتراليا )1-2( ــ ــ ــ ــــــة اســـ ــ ــ ــ ــــــاز عقبـــ ــ ــ ــ ــــــــن تجتـــ ــ ــ ــــــدة )3-1( واألرجنتيـــ ــ ــ ــ ــــــات املتحـــ ــ ــ ــ ــــــــى الواليـــ ــ ــ ــــــدا تتخطـــ ــ ــ ــ ــــــــرب: هولنـــ ــ ــ ــــــال العـــ ــ ــ ــ  مونديـــ
اليـــــــــــــــوم: فرنســـــــــــــــا تواجـــــــــــــــه بولنـــــــــــــــدا )الســـــــــــــــاعة 17.00( وانكلتـــــــــــــــرا تلتقـــــــــــــــي الســـــــــــــــنغال )الســـــــــــــــاعة 21.00(

تأهــل منتخب هولنــدا إىل ربع نهايئ كأس العامل 2022، 
بعد الفوز عىل الواليــات املتحدة بنتيجة )3-1(، يف املباراة 
التي جمعت املنتخبني، أمس السبت، يف افتتاح مباريات دور 

الـ16 من املونديال.
وكان منتخــب هولنــدا تأهل إىل دور الـــ16 بعد تصدر 
مجموعتــه األوىل، بينام أمريكا جاءت يف املركز الثاين بعد 

الثانية. إنكلرتا يف املجموعة 
وجاء الهــدف األول لهولندا عن طريق ممفيس ديباي يف 
الدقيقــة 10، بعد متريرة عرضيــة من الظهري األمين دينزل 
دومفريس، ســددها ديباي مبارشة عىل يسار الحارس مات 

ترينر، معلنا أول أهداف اللقاء.
وجــاء الهدف الثاين لهولندا يف الدقيقة األوىل من الوقت 
بدل من الضائع، بعد متريرة عرضية من الظهري األمين دينزل 
دومفريس، ســددها بليند مبارشة عىل يسار الحارس مات 

ترينر.
وقلــص حاجي رايــت النتيجة ملنتخب أمريكا بتســجيله 

الهدف األول يف الدقيقة 76.
ولكن دينزل دومفريس سجل الهدف الثالث ملنتخب هولندا 
مع الدقيقة 81 ليقتل أحالم منتخب أمريكا يف العودة للقاء.

وخرجــت هولندا من مثن النهايئ أربع مرات أعوام 1934 
و1938 و1990 و2006، لكنها نجحت يف تخطيه ست مرات 
بينها ثالث مرات أكملت املشوار حتى النهايئ )1974 و1978 
و2010( ومرتني حتــى دور االربعة )1998 و2014(، فيام 
خرجت من ربع النهايئ عام 1994 ومل تتأهل إىل النســخة 

األخرية.
ومل تكن املهمة ســهلة أمــام الواليات املتحدة العائدة اىل 
العرس العاملي بعد غيابها عن النســخة األخرية يف روســيا 
عــىل غرار هولندا، إىل ربع النهايئ ســوى مرة واحدة عام 
2002 حني انتهى مشوارها عىل يد أملانيا بهدف مليكايل باالك.

ودخــل األمريكيــون املباراة بهجوم ضاغــط فاجأوا فيه 
الهولنديني، وأوىل الفرص كانت لكريستيان بوليسيك املفلت 
من الرقابة الدفاعية داخــل منطقة الجزاء، لكن تصدى لها 

الحارس أندريس نوبرت  )3(.
وحاول بوليسيك نفسه بعد ذلك خرق الدفاعات الهولندية، 

بعرضيــة مل تصل إىل مبتغاها يف الدقيقة الثامنة.

لكن »الطواحني« عكســت مجرى ريــاح املباراة رسيعاً، 
وافتتحت التســجيل من هجمــة منظمة رسيعة وصلت إىل 
دامفريس من الجهة اليمنى، فحّولها عرضية أرضية خلفية 
إىل داخل منطقة الجزاء، لتصل عىل طبق من فضة إىل ديباي 
الذي أســكنها يف الشــباك إىل ميني الحارس األمرييك مات 

تورنر )10(.
حاول األمريكيون العودة، ضغط عىل األجنحة وتسديدات 
من خارج املنطقة. وكان الرّد حارضاً يف الجهة املقابلة رغم 

الرتابة يف بعض األحيان خصوصاً يف خط الوســط.
بدأ الهولنديون بإهدار الفرص تباعاً، أبرزها من ديباي الذي 

ترّسع وسدد مبكراً بشبه انفرادية )21(.
قبل الدخول إىل االســرتاحة، بدا األمريكيون يف طريقهم 
إىل إدراك التعادل، تســديدة من تيمويث وياه )43( كان لها 

باملرصاد. الحارس 
مل يرحم الهولنديون الخصوم، وأدخلوهم إىل غرف املالبس 
متأخريــن بثنائية، بعدما تألق دامفريس مجدداً وحّول نفس 
العرضيــة األوىل، لكــن هذه املرة كان بلينــد يف انتظارها 

ليسكنا الشباك  )1+45(.
يف الشــوط الثاين، محاوالت ومحاوالت مضادة. وستون 

ماكيني يســدد، وبوليسيك يراوغ، من دون جدوى.
ويف الدقيقة الحادية والســتني بدأ الهولنديون مسعاهم 
لقتــل املباراة من تســديدة رائعة لديبــاي أنقذها الحارس 
بأطــراف أصابعــه )61(. ويف الدقيقة 71 كاد ينجح ديباي 
مجدداً عندما تابع برأســه تسديدة لتون كومبايرنس، تصدى 

لها الحارس مرتني.
لكن ما هي إال خمس دقائق حتى قلّص األمريكيون الفارق. 
أهــدر البديل رايت انفرادية أمثرت ركنيــة. من تلك الركنية 
التي أبعدت عشــوائياً، وصلت الكرة إىل بوليسيك يف الرواق 
األمين فحولها عرضية ملست قدم رايت ودخلت املرمى بشكل 

سحري، فقلص األمريكيون الفارق.

{ األرجنتني - اسرتاليا {
بــدوره حجز املنتخب األرجنتيني مقعدا له يف الدور ربع 
النهــايئ، بفوزه عىل نظريه األســرتايل )2-1( يف املباراة 
التي جمعتهام مســاء أمس الســبت، عــىل ملعب أحمد بن 

عيل يف الريان.

وأحــرز ليونيل مييس هدف التقدم لبالده يف الدقيقة 35 

من زمن الشوط األول، ليوقع عىل هدفه الثاين يف مونديال 

قطر، والتاسع خالل نهائيات بطولة كأس العامل، واألول يف 

األدوار اإلقصائية.

وأضــاف املهاجم األرجنتيني جوليان ألفاريز الهدف الثاين 

عند الدقيقة 57.

بينام ســجل املهاجم األســرتايل كريــغ غودوين الهدف 

الوحيــد »للكنغر« بحلول الدقيقــة 77 من عمر املباراة، قبل 

أن يعاد احتســابه للمدافع األرجنتني انزو فرنانديز.

ورضب منتخــب األرجنتني بذلــك موعدا يف دور الثامنية 

الكبــار مع نظريه الهولنــدي، الذي تغلب بدوره عىل منتخب 
الواليــات املتحدة )3-1( يف اللقاء الذي جرى أمس الســبت 
أيضا، عىل استاد خليفة الدويل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وســتقام مباراة الدور ربع النهايئ بني األرجنتني وهولندا 
يوم الجمعة املقبل، عىل اســتاد لوسيل عند الساعة التاسعة 

ليالً بتوقيت بريوت.

{ مباراتا اليوم {
ويف مــا ييل برنامج مبارايت اليوم األحد بتوقيت بريوت:

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

الفرحة الهولندية

ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبب اإلصابـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــس بسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــس تيليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــوس وأليكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل جيسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتبعاد غابرييـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل.. اسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــب البرازيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرة ملنتخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة كبيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ صدمـ

منتخب الربازيل

أعلن االتحاد الربازييل لكرة القدم، أمس الســبت، اســتبعاد املهاجم غابرييل 
جيســوس واملدافع أليكس تيليس حتى نهايــة كأس العامل الحالية يف قطر؛ 
بعد تعرضهام لإلصابة يف مواجهة الكامريون يف ختام منافســات املجموعة 

السابعة.
وخرج تيليس يف الدقيقة 54 من خسارة الربازيل 1-صفر أمام الكامريون، 

أمس الجمعة، وأعقبه جيسوس بعد عرش دقائق.
وتواجه الربازيل منتخب كوريا الجنوبية يف دور الســتة عرش، يوم اإلثنني 

املقبل.
وتســابق الربازيل املرشحة للفوز بكأس العامل 2022 الزمن الستعادة جهود 
عدد من العبيها األساســيني املصابني، بينام تستعد ملباراتها يف دور الـ16 يف 
مواجهة كوريا الجنوبية، اإلثنني املقبل، بعد أن خرست بتشكيلة شهدت الكثري 

من التغيريات 1-صفر أمام الكامريون، أمس.
وال يــزال نيامر يتعاىف من إصابة يف الكاحل تعرض لها يف مباراته األوىل 
أمام رصبيا، بينام ترتاجع خيارات الفريق الربازييل عىل مستوى الخط الخلفي 

بعد إصابة الظهري األيرس أليكس تيليس يف الركبة خالل مباراة الكامريون. 

ويغيب الظهريان األمينان األساســيان دانيلو وأليكس ســاندرو؛ بســبب 
تعرضهام لإلصابة يف مراحل ســابقة من البطولة، وال يزال الغموض يحيط 

بحالة كل منهام.
وبعد ضامن التأهل ملراحل خروج املغلوب بعد فوزين يف أول جولتني، أجرى 
املدرب تيتي تســعة تغيريات عىل تشــكيلة الفريق التــي فازت 1-صفر عىل 
ســويرسا لتخرس الربازيل ألول مرة أمام فريق أفريقي طوال تاريخ مشاركاتها 

يف كأس العامل.
وقال املدرب تيتي يف مؤمتر صحايف الجمعة: »االحتياجات البدنية يف تزايد 
مســتمر. الوقت قصري وتأثري املباريات يرتاكــم وأحيانا ال تحصل عىل الوقت 

الكايف للتعايف«.
وأضــاف تيتــي بقوله: »ال أعرف حقا ما يتعني قولــه عدا.. أن البطولة عىل 
الجانب الذهني قاسية جدا. وهذا يستنزف قواك. كثافة املباريات واالستعدادات 

عالية وعلينا الخوض عميقا يف تحليلها«.
ومنع تيتي وسائل اإلعالم من حضور تدريب فريقه، أمس السبت، لكنه قال 

إن نيامر وأليكس ساندرو ودانيلو سيشاركون من أجل تقييم أوضاعهم. 

الــــــــــــــــ16 فـــــــــــــــي دور  قبـــــــــــــــل مواجهـــــــــــــــة كوريـــــــــــــــا الجنوبيـــــــــــــــة  لياقـــــــــــــــة متأخـــــــــــــــر  البرازيـــــــــــــــل: نيمـــــــــــــــار ســـــــــــــــيخضع الختبـــــــــــــــار  طبيـــــــــــــــب 
تعــرض كل من دانيلو ونيامر إلصابات يف الكاحل خالل 
فــوز الربازيل 2-0 عــىل رصبيا يف املبــاراة االفتتاحية 
باملجموعــة الســابعة، ما أبعدهام عــن الفوز 1-0 عىل 
ســويرسا والخســارة املفاجئة أمام الكامريون بالنتيجة 

ذاتها.
قــال رودريغو الســامر طبيــب منتخــب الربازيل بعد 
الخســارة 1/0 أمام الكامريون، الليلة املاضية، إن املدافع 
دانيلــو أظهر عالمات إيجابيــة يف تعافيه من إصابة يف 
الكاحــل بينام يســابق نيامر الزمن الســتعادة لياقته قبل 

مواجهــة كوريا الجنوبية يف دور الـ16 لكأس العامل.
وتعــرض كل مــن دانيلو ونيامر إلصابــات يف الكاحل 
خــالل فوز الربازيل 0/2 عىل رصبيا يف املباراة االفتتاحية 

باملجموعــة الســابعة، ما أبعدهام عــن الفوز 0/1 عىل 
ســويرسا والخســارة املفاجئة أمام الكامريون بالنتيجة 

ذاتها.
وتعرض أليكس ساندرو إلصابة يف الفخذ أمام سويرسا، 
بينام ميكن أن ينضم أليكس تيليس، وغابرييل جيســوس، 
إىل قامئــة املصابني بعد أن اشــتكيا من األمل عقب مباراة 
الكامريون، الليلة املاضية، حيث دفع املدرب تيتي بتشكيلة 

البدالء. من 
وأبلــغ الســامر الصحفيني رًدا عىل ســؤال حول مدى 
جاهزيــن املصابني للمشــاركة يف مباراة دور الـ16، يوم 
اإلثنني املقبل، »فيام يتعلق بنيامر وأليكس ســاندرو، نعتقد 

أن لدينا متســًعا من الوقت، وهناك إمكانية ملشاركتهام«.

وأضاف: »دعنــا ننتظر ملعرفة وضعهــام، ومل يبدآ بعد 
يف التدريــب عىل الكرة وهذا يشء ســيفعالنه، الســبت، 
وســيكون من املهم أن نرى كيف يســتجيبان لهذا األسلوب 

الجديد، بناًء عىل ذلك سنســتدعيهام للفريق«.
وأتــم: »لقد تطور دانيلو بشــكل إيجايب للغاية، واليوم، 
تــدرب بقوة بالكرة وتكيف بشــكل إيجــايب جدا، ونتوقع 
أن يكــون قــادًرا، اليوم، عىل التدريب بشــكل طبيعي مع 

زمالئه«.
وواصل: »دعونا نراقب ما يحدث، وإذا كان كل يشء عىل 
مــا يرام لدينــا توقعات كبرية للغاية بأنه ســيكون متاًحا 

املقبلة«. للمباراة 
وأضاف طبيب الفريق الربازييل أن تيليس، وجيســوس، 

لفحوصات. سيخضعان 
وقال: »أليكس تيليس يشــكو مــن أمل يف ركبته اليمنى 
بعــد تعرضه لكدمة، وتم تقييــم حالته يف غرفة املالبس، 
وســيخضع، اليوم، ألشعة بالرنني املغناطييس حتى نتمكن 

حالته«. تقييم  من 
وتابع: »غابرييل جيســوس اشــتىك بعد املباراة من أمل يف 
ركبته اليمنى وبعد التقييم طلبنا إجراء فحص باألشعة اليوم«.

ورغم خســارته أمام الكامريون، أول فريق أفريقي يهزم 
الربازيــل يف كأس العــامل، فقد احتل فريــق املدرب تيتي 
صدارة املجموعة الســابعة بفارق األهداف عن ســويرسا 
ولــكل منهام 6 نقاط. وتســعى الربازيــل إىل الفوز بلقبها 

السادس لكأس العامل يف قطر.

الــبــرتــغــال؟ منتخب  عــلــى  عــبــئــاً  ــالـــدو  رونـ كريستيانو  أصــبــح  اإلعالميهــل  الظهور  ورفضه  الصمت  مبابي  التزام  سر  تكشف  »ليكيب« 
مل يشــكل كريستيانو رونالدو أي خطورة عىل مرمى كوريا 
الجنوبيــة خالل مواجهة الربتغال األخرية يف دور املجموعات 
بينام تسبب يف تلقي شباك رفاقه هدفا مهد بعد ذلك للصعود إىل 
دور املجموعات بخسارة مع فوزين فقط أمام غانا وأورغواي.

وجاءت تســديدات كريستيانو الخمس األخرية يف مونديال 
قطــر خارج املرمى بحســب اإلحصائيات لتظهــر أن املهاجم 
الربتغــايل الذي أظهر صخبا كبريا قبل املونديال ليس يف أفضل 

حاالته الفنية عىل اإلطالق.
وكان ميكن لرونالدو التسجيل ملنتخب بالده ومساعدتهم يف 
الفوز عىل كوريا الجنوبية حينام ارتدت الكرة من الحارس، لكن 
رونالدو حولها إىل خارج املرمى بغرابة شــديدة.  وبشكل عام 
مل يســجل رونالدو للربتغال يف آخر ست مبارياتـ  بعيدا عن 

رضبات الجزاء ـ كام أهدر ست فرص مؤكدة للتسجيل.
وانتهت املباراة األخرية للربتغال يف دور املجموعات بالخسارة 
أمــام كوريا الجنوبية، لتتأهل يف صدارة مجموعتها رغم ذلك، 
حيث ســتواجه سويرسا يف مباراة محفوفة باملخاطر يف مثن 

نهايئ كأس العامل، وهو ما يجرب املدرب ســانتوس عىل إعادة 
التفكري يف جدوى وجود رونالدو يف التشــكيل األسايس يف 
ظل احتفاظه بعنارص أكرث شــبابا وقوة عىل دكة البدالء مثل 

لياو مهاجم ميالن.
يقــول أوليفر هولت كبري كتاب الرياضة يف صحيفة داييل 
ميــل إن الربتغال ميكنها الفوز بهذه النســخة من كأس العامل 
لكن برشط التخيل عن وجود كريســتانو رونالدو يف التشكيل 
األسايس، حيث مل يعد يقدم املردود املطلوب منه يف أرض امللعب.
ســجل رونالدو هدفا واحدا ملنتخب بالده يف قطر، كان أمام 
غانا من رضبة جزاء حصل عليها بنفسه، ما منحه رقام قياسيا 
عامليا بكونه أصبح الالعب الوحيد الذي ســجل يف خمس نسخ 
من كأس العامل، كام أصبح أصغر وأكرب من سجل للربتغال يف 
املونديال عىل مر التاريخ.  عىل الجانب اآلخر، دامئا ما يشــيد 
ســانتوس مدرب الربتغال بأدوار كريستيانو رونالدو، ما يوحي 
باســتمرار االعتامد عليه بشكل أسايس يف املباراة املقبلة أمام 

سويرسا. 

يركز كيليان مبايب، مهاجم منتخب فرنســا وباريس سان 
جريمان، عىل امللعب فقــط ويرفض الظهور اإلعالمي خالل 
كأس العامل لكرة القدم التي تســتمر يف قطر حتى 18 كانون 

األول الحايل.
وتأهلت فرنسا إىل دور الستة عرش من املونديال قبل خوض 
الجولة األخرية، بعد فوزين مقنعني عىل أســرتاليا والدمنارك، 
ونجحت رسيعا يف نســيان الخسارة الصاعقة 1-صفر أمام 

تونس يف املجموعة الرابعة بعد املشاركة بالبدالء. 
وستلتقي حاملة اللقب مع بولندا التي صعدت رغم الخسارة 
2-صفر أمام األرجنتني يف ختام منافسات املجموعة الثالثة، 
وجاء العبور بفضل االعتامد عىل الدفاع القوي وهدف السعودي 
سامل الدورسي يف اللحظات األخرية يف مرمى املكسيك خالل 

الهزمية 2-1 يف ختام مباريات املجموعة الثالثة.
وســتخوض فرنســا املباراة بعدما حصل أغلــب العبيها 
األساسيني عىل راحة، لكن مبايب شارك يف الشوط الثاين أمام 
تونس لكنه مل ينجح يف مســاعدة »الديوك« يف إدراك التعادل 

أمام نسور قرطاج. 
وقالــت صحيفة »ليكيب« الفرنســية، إن مبايب ال يريد أن 
يُســلط الضوء عليه، عىل األقل، خــارج امللعب، منذ انطالق 
املونديــال، كان مهاجم باريس ســان جريمان يقدم أداًء جيًدا 

مع املنتخب الفرنيس.
وبدأ الهداف الشــاب يف أول مباراتني للبلوز ضد أســرتاليا 
والدمنــارك، لكن خارج امللعب يبدو مبايب متحفظًا وقد اختار 

ذلك بعناية قبل نهائيات كأس العامل.
وأضافــت الصحيفة أن مهاجم موناكو الســابق قرر التزام 
الصمــت خالل البطولــة، يف حني أنه مل يظهر يف أي مؤمتر 
صحفي منذ وصول البلوز إىل قطر ويســعى الســتمرار هذا 
الوضع، إذ يريد مبايب تجنب املوضوعات املثرية للجدل، خاصة 

تلك املتعلقة بالحديث عن مستقبله.
مبايب ال يريد أن يُسلط الضوء عليه، عىل األقل، خارج امللعب، 
منذ انطالق املونديال، كان مهاجم باريس ســان جريمان يقدم 

أداًء جيًدا مع املنتخب الفرنيس.

طاولة : كوبلي وحالل الى االردن

كوبيل وحالل

ملناسبة انعقاد الجمعيات  العمومية لالتحاد الدويل واالتحاد 
الفرنكوفوين واالتحاد العريب لكرة الطاولة التي ســتنعقد يف 
العاصمــة االردنية عاّمن بــني 4 و7 كانون االول الجاري غادر 
رئيس االتحاد اللبناين لكرة الطاولة جورج كوبيل وعضو اإلتحاد 

ناجي حالل للمشاركة يف الجمعيات العمومية املذكورة . 

روبياليـــــــــــــــس يرفـــــــــــــــض مزاعـــــــــــــــم تعمـــــــــــــــد إســـــــــــــــبانيا الخســـــــــــــــارة مـــــــــــــــن اليابـــــــــــــــان
أدى حلول اســبانيا يف املركــز الثاين يف مجموعتها اىل 
مواجهــة املغرب يف دور الـ16، ويف حال فوزها ســتلتقي 
مع الربتغال أو ســويرسا، ولــن تواجه بذلك الربازيل إال يف 

النهايئ إذا اســتمر املنتخبان يف البطولة.
ونفــى لويس روبياليس، رئيس االتحاد اإلســباين لكرة 
القــدم، ما يــرتدد حول تعمد منتخب بالده الخســارة أمام 
اليابــان 2/1 يف ختام دور املجموعات لكيال يحتل الصدارة 
بهــدف تجنب مواجهة الربازيــل يف دور الثامنية، بجانب 

أملانيا. إقصاء 
واحتلت إســبانيا املركز الثاين يف املجموعة الخامســة 
بأربع نقاط، متفوقة بفارق األهداف عىل أملانيا التي ودعت 
البطولة مبكرا، فيام تصدرت اليابان بست نقاط يف مفاجأة 

مدوية يف قطر.
ودفع هذا الرتتيب إسبانيا ملواجهة املغرب يف دور الـ16، 
ويف حــال فوزها ســتلتقي مع الربتغال أو ســويرسا، ولن 
تواجه بذلك الربازيل إال يف النهايئ إذا اســتمر املنتخبان يف 

البطولة.

لكن الصدارة كانت ستنقل إسبانيا إىل جانب القرعة التي 
الربازيل واألرجنتني وكرواتيا. تضم 

ويعتقد مشــجعون ومحللون، ومنهم هوغو سانشيز أحد 
هدايف ريال مدريد التاريخيني، أن الخسارة من اليابان كانت 
متعمدة، رغم أن إسبانيا كانت مهددة باإلقصاء خالل دقائق 
من املباراة بســبب نتيجة اللقاء اآلخر باملجموعة بني أملانيا 

التوقيت. نفس  وكوستاريكا يف 
وقال املكســييك سانشيز لشبكة )يئ.إس.يب.إن(: »أؤكد 
أن لويس إنرييك )مدرب إســبانيا( فكر يف طريقة لتجنب 
الربازيــل يف دور الثامنية، إنهــا مواجهة خطرية، لكنه لن 
يعرتف بذلك أبدا، لن يقول أي مدرب إنه مل يرغب يف الفوز«.

لكــن روبياليس رد عىل هذه التكهنات بالنفي.
وقال يف مقابلة مع شبكة قنوات »الكأس« القطرية: »ال 
أعتقــد ذلك أبدا، أعرف جيدا الطاقم التدريبي، قاتلنا من أجل 

الصدارة لكن هذا مل يكن ممكنا«.
»يف كــرة القدم ال مجال للحســابات أو لعلم الرياضيات، 
نفكر يف كل مباراة مبفردها وسنواجه فريقا صعبا بالفعل 

يف دور الـــ 16 وهو املغرب الــذي يلعب عىل أرضه تقريبا 
بســبب الدعم الهائل للجامهري يف قطر«.

وأضاف: »مباراة اليابان كانت محبطة لكنه درس يجب التعلم 
منه، البطولة مليئة باملفاجآت وهذا ما يجعلها مميزة للغاية، 

عندما تفقد تركيزك لخمس دقائق من املمكن أن تخرس«.
»املغرب منتخب من طراز أورويب، نعرف الكثري من العبيه 

يف إســبانيا، يتمتع بقوة بدنية وسيعقد األمور علينا«.
ودافع أكرث من العب يف إسبانيا عن الفريق أيضا، ومنهم 

العب الوسط بيدري.
وقال العب برشــلونة الصاعد: »كنــا خارج البطولة ملدة 
10 أو 12 دقيقــة ألننا شــاهدنا نتيجة املباراة األخرى عرب 
الشاشــات« رغم أن لويس إنرييك أكد أنه مل يكن يعرف أن 
فريقه يواجه خطر الخروج لبضع دقائق قبل أن تتقدم أملانيا 

ثم تفوز 4-2 عىل كوستاريكا.
وأضــاف بيدري: »مل نفكر يف أي مواجهات مســتقبلية، 
حاولنا إدراك التعادل لتجنب أي مشــكلة وإلنهاء املجموعة 

يف الصــدارة، لكن مل نتمكن من ذلك«.



1ـ سليم الحص، عيناب
2ـ واترلو، بادن، خّو
3ـ روميو وجوليات

4ـ ِيتس، جاوه، هربزي
5ـ نسكنه، رأل، يانسون

6ـ اوار، نّج، العّث، بّص، فّر
7ـ نديم سامل، كامل حلو

8ـ ميام، التمرّس
9ـ االنتصار، وّر، أتحّرر

10ـ ليل، حسامها، رد، آن

11ـ دانت، شــهاب، بيان، 

نّدد

12ـ رسامون، لبد، األنتيل

13ـ كّرســت، تلّة، لويس 

كارول

11
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 عموديا: 

 عموديا:

من خمسة حروف:    االبراج 

 عاصمة أوروبية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  عارف الريس 

اخترب معلوماتك

1ـ ثوب فضفاض.

2ـ ُمرِعبا ُمفِزًعا.

3ـ ضّد نفَع، من أعضاء 

الجسم. 

4ـ من كانوا َقبل.

5ـ قطًْعا نهائِيا.

1ـ سيف قطّاع. 
2ـ كتــاب تُجمــع فيه 

أسامء الكُتب مرتّبة.
نوتــة  ضْمــن،  3ـ 

موسيقية. 
4ـ تتكّون منها القصائد. 
وضاِربًــا  طارًقــا  5ـ 

الُقطن.

رســام وفنان تشكييل لبناين راحل. رسم الحياة كام 

عاشها وأحبها يف مختلف نواحيها.  فكان رسام النساء 

الجميالت، والطبيعة الساحرة، والنظر اىل رسومه يغمر 

بالسعادة.

إسمه مؤلف من عرشة حروف. إذا جمعت: 

5+01+8+7+4- دولة أوروبية. 

6+9+5+7- مدينة بلجيكية.

6+2+8+5- عاصمة دولة أمريكية.

8+3+4- دولة عربية. 

6+2+01- مدينة فرنسية. 

4+2+8- غزال. 

1+8- مدينة يف إيران.

1ـ مــن هو األديب والــروايئ الكولومبي الذي أمىض 

معظم حياته يف املكسيك وأوروبا. نال جائزة نوبل لآلداب 

2891 وتويف يف املكسيك يف 71 نيسان 4102؟ 

ــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما إســم األديب اإليرلندي الــذي قبَل بجائزة نوبل 

لــآلداب، ولكنه رفض القيمة املالية للجائزة، وتويف عام 

0591؟

ــــــــــــــــــــــــ

3ـ ما إســم الخليفة العبايس الذي أنشــأ أول مكتبة 

عامة؟ 

ــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما إسم املادة التي هي أحىل من السكّر، وتحّل مكان 

السكّر يف العديد من املنتجات واملَُحليات الصناعية؟ 

ــــــــــــــــــــــــ

5ـ يف أية عاصمة آسيوية يوجد أكرب مطعم يف العامل؟ 

ــــــــــــــــــــــــ

6ـ ما االسم الذي يطلق عىل القطار الرسيع يف اليابان، 

وهو ينطلق وسط الثلوج ويتحّدى الزالزل ؟ 

ــــــــــــــــــــــــ

7ـ ما إســم القديس الذي أول من صنَع متاثيل املغارة، 

وذلك العام 3221؟

ــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما إســم الشاعرة الفلســطينية التي هي شقيقة 

شاعر، ولّقبت بـِ خنســاء فلسطني، وشاعرة فلسطني. 

لهــا العديد من الدواوين، وتوفيــت يف 21 كانون األول 

عام 3002؟ 

1ـ سورينام، الدرك
2ـ الوتسو، اليارس

3ـ يتمّسكان، الناس
4ـ مرّي، نردين، متّت

5ـ الوجه، مينت
6ـ لووا، مناص، شّنت

7ـ جورج سامحه
8ـ صّبوها، رسالة

9ـ آل، الال، أبّب

10ـ عّديه، مللوم، دل
11ـ ينابيع، ترهب
12ـ تراثكم، إياي

13ـ أخ، زمّنرأ، ألس
14ـ بوريس باسرتناك

15ـ وصل، حّد، نا
16ـ حار، نرت

17ـ فل، راديو
18ـ مروى، ندلّل

؟ من هو
من هي؟

1ـ فيلسوف وكاتب انكليزي 

راحل.

2ـ مخــرج مــري راحل، 

خوف وفزع. 

3ـ ضمدُه، نبات كثري الشوك، 

خاطَر.

4ـ من أسامء األسد، تصلح 

البناء، سام وارتفَع.

5ـ قرّش الشجرة، يهّد.

6ـ قديسة لها مزار مشهور 

يف بلدة ميفــوق، بلبل، حرف 

عطف.

7ـ مرفأ أرجنتيني، أدراج.

لقب  قــربيص،  مرفــأ  8ـ 

تونيس.

اليهــا  نفــَي  جزيــرة  9ـ 

نابوليون، من أشــهر متاحف 

الشمع يف العامل.

10ـ أمر غري ممكن حصوله، 

مدَخل.

11ـ للنهي، تذهب من مكان 

اىل آخر، ماركة سيارات.

12ـ فنــان يصنع التامثيل، 

جراحة.

13ـ ممثلة مرية.

14ـ حصَل، جَمل، حّث عىل.

إبنة  مرية  ممثلــة  15ـ 

ممثل.

16ـ قامة الرُجل، شجر كثري 

ملتّف.

17ـ االســم الثــاين لوزير 

لبناين سابق، رّددت القول.

لبنانية صاحبة  ممثلة  18ـ 

الصورة.

1ـ ملــك عــريب راحل، 
الحبىل، ُعمر. 

أوروبيــة،  دولــة  2ـ 
مقَولها. 

يف  ومنتّد  نتوســع  3ـ 
وفنانة  ممثلــة  الحديث، 

مرية، قّوة ومقدرة.
4ـ حّية قيل بأنها تطري، 

أغنية ألم كلثوم.
5ـ حجر كريم، ما يوضع 
عىل فم الجمل لئال يعّض، 

يصيبه ويحّل به، ضعف
.

أرجنتينية،  مدينــة  6ـ 
تلبثت يف األمــر والنظر، 

ريقها.
لبعــض  7ـ يســتعمل 
األطعمــة، غــري صالح، 
االسم الثاين ملمثل مري 

راحل، أمر فظيع. 
8ـ إســم خــوذة راكب 
الدراجــة الناريــة، مطر 
وتوقَّعي  إنتظري  شــديد، 

حدوث.
9ـ بيت، مذيعة لبنانية، 

قلب، رفَع صوته.
10ـ غّنــَج ودلّع، ذَهب، 

مجلة عربية، بيت.
والد  لشهرية،  فيلم  11ـ 
نقيض  بعد،  يــأيت  فالن، 

داِخل. 
مادة  الحامم،  هدَل  12ـ 
للبناء،  تســتخدم  ناعمة 
االســم الثــاين لفنانــة 

لبنانية.
ســيارات،  ماركة  13ـ 

ملَعان، أخفى الخرب.

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(

تتحسن األمور ويغمرك األقرباء واألصدقاء 

بالعطف واالهتامم. انها فرتة ممتازة لالتصاالت 

املهمة التي لها عالقة بعملك الحايل.

تشعر ان األمور ال تجري كام تشاء واندفاعك 

يزعج بعض الحساد والخبثاء. عليك أن تجتاز 

الحواجــز وأن تصــرب عىل بعــض العوائق 

والعراقيل. 

يف يــدك القــرار الحاســم بالوصول اىل 

التفاصيل التــي تضيف اىل حياتك الكثري من 

البهجة والســعادة. حاول اال تكون طرفا يف 

خالف عائيل. 

ستتأثر عالقاتك اليوم بالجامعات، وأوقات 

سعيدة ومريحة متضيها مع األحباء. احتفظ 

بأرسارك الشخصية وال تبح للخبثاء مبكنونات 

صدرك. 

تهتم بالقضايا الخاصة وال تساوم بشأنها. 

عاطفيا، متيل اىل التسامح وتنظر اىل الرشيك 

العزيــز بعطف وحنان. اســتفد من الفرص 

السانحة. 

أنت يف هذه اآلونــة بحاجة العطاء طابع 

جــدي يف عالقاتــك العمليــة. اعمل جهدك 

لتحقيق ذلك. ال تدخل يف مناقشات تحت تأثري 

الغضب.

ابتســم وال تفكر يف الســلبيات ألن يومك 

تحيطه هالة من االيجابية والحظ الســعيد. 

عاطفيــا، خذ بآراء الحبيب اللطيف فقد تكون 

مفيدة لتحركاتك.

ذكاؤك حاّد وتســتطيع أن تبني مستقبلك 

بنجــاح تاّم. كل من حولك من أقرباء وأصدقاء 

مينحــك الثقــة واملحبة، ويقــدر مجهودك 

وفطنتك الكبرية. 

لن تستســلم ولن تتعب، فطوال هذا اليوم 

ستكون مميزا وناجحا يف كافة أمورك، ولكن 

عليــك أن تخفف من حــدة كالمك مع الطرف 

اآلخر. 

تنجح يف حل مسألة شخصية خاصة جدا. 

ضــع يف اعتبارك ان كل ما تقوم به حاليا من 

أفعال هــو واجب مفروض عليك يف محيطك 

العائيل. 

قســم أوقاتك بانتظام وال تخلط األشــياء 

ببعضها البعض. عليك أال تتأثر كثريا باملشاكل 

واملســائل الصغرية التي تعرتضك يف تسيري 

أمورك. 

بني الجدية والحرية ستتصارع أفكارك يف 

هذا اليوم. تنقصــك الثقة الكاملة بالنفس، 

فكن مبــادرا ومقداما، وال تخف من التحرك 

واملغامرة.

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(

الرببارة
أصدقاء

اتصاالت
اعتناء

استقبال
تقارب
تجارة
تزيني

تشيكيا
تقوى
تعليم
ترانيم
تبولة
جنة

جامل
جسور
جرائد

حناجر
دوالر

دربكة
درك

دفاتر
روزبرغ
رومانيا

زامبيا
زوريخ
سامء

سهول
سيارات

سنة
عالقات

علم

عزم
فجر
فند

قطايف
كازانوفا

كوبا
مونتانا
ماليزيا

مسابقة
هدف 

همرشولد.
الحل السابق

الحل السابق

صوفر

االحد 4 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 الشاعر جون ملتون. 

2ـ سنة 0441

3ـ يف والية أوريغون. 

4ـ هواية جمع الطوابع. 

5ـ يف مر. 

6ـ ابليل الفلور.

7ـ تسّمى إيغل. 

8ـ الون الثالث عرش. 

9ـ الباز.

1ـ بغداد. 

2ـ رافيل. 

3ـ هنادي. 

4ـ اد، تل. 

5ـ نيامي. 

1ـ برهان. 

2ـ غاندي. 

3ـ دفأ. 

4ـ أيّدتم. 

5ـ دلييل. 
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تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

المانشيت( )تتمة   

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

االحد 4 كانون األول 2022

)تتمة ص1( 

ــار بـــاملـــقـــاطـــعـــة ؟ ــ ــّي ــ ــت ــ ــي ال ــف ــت ــك ــكـــومـــة غــــــداً بـــالـــحـــّد األدنــــــــى الـــــــضـــــــروري... فـــهـــل ي جــلــســة الـــحـ

عىل عدم دســتورية الدعوة، يف تلميح اىل انتظار االتصاالت 
واملساعي ونتائجها.

{ ميقايت {
وعشــية جلســة مجلس الوزراء قال ميقايت عىل هامش 
افتتاح معرض بــريوت العريب والدويل للكتــاب، ان دعوته 
للجلســة مردها اىل وجود ملفات اساســية تتعلق بصحة 
املواطن يقتيض البــت بها. واذ لفــت اىل تقليص عدد بنود 
جدول االعامل الذي أعدتــه االمانة العامة ملجلس الوزراء من 
318 اىل 65 بندا، اكد امكان اســتبعاد 40 بنــدا عن الجدول 
الجديد بســهولة. وحرص عىل القول » اننا لن نقر يف جلسة 
االثنني ســوى االمور التي نعتقد ويعتقد مجلس الوزراء انها 

رضورية«.
وتابع: »اســمع البعض يتحدث عن حكومة برتاء او غري 
بــرتاء، الحكومة كاملة وما تقوم بــه هو ترصيف االعامل 
بهدف خدمة املواطن، ومن لديه بديل آخر فليتفضل.« وقال: 
»يجــب ان يكون الوزير املختص حارضا ملناقشــة املوضوع 
املرتبــط بالــوزارة، واذا كان غري حارض لــن نعرضه عىل 

املناقشة«.
وعن الكالم حول انــه حاكم بامر الثنايئ الشــيعي، قال 
ميقايت: » من يقول هذا الكالم يعلم ان الدعم هو لتيسري امور 
الناس. ومن يطلق هذه التهمــة فليتذكر كم عرض عضالتو 

عندما كان الثنايئ الشيعي داعام له«.

{ امل {
ويف موقف داعم لدعوة ميقــايت وانعقاد مجلس الوزراء، 
قال املعاون السيايس لربي النائب عيل حسن خليل امس »ان 
البلد ال ميكن ان يســتمر من دون ادارة تنفيذية، وان حكومة 

ترصيف االعامل ال ميكن ان تســتقيل مــن دورها يف ادارة 
شؤون الناس«، وشدد عىل اولوية انتخاب رئيس للجمهورية 
»تكون لديه رؤية واضحة، والقدرة عىل تنظيم عالقات لبنان 
الخارجية مع العامل العريب ودول الخارج، وقادر عىل احتضان 
عمل حكومي ومرشوع لالنقاذ واالصالح االقتصادي واملايل 

بالدرجة االوىل«.
كام اعلن الوزير عباس الحاج حســن ان فريقه السيايس 
سيحرض الجلسة، النه يؤمن ان تسيري امور الدولة التي تعنى 

بحياة الناس واجب وطني اسايس.

{ موقف التيار {
ويف املقابل، اكــدت مصادر التيار الوطنــي الحر رفضها 
دعوة ميقايت، واعتربتها غري دستورية،  واكتفى النائب ادغار 
طرابليس بتأكيد هذا املوقف لـــ« الديار«، قائال:« طبعا نحن 
نعارض دعوة رئيس الحكومة املســتقيلة، وهو نكث بوعده، 

وهذه مخالفة دستورية«.
وعن خطوات التيار ردا عىل دعوة ميقايت، قال: »ان املوقف 

تتخذه قيادة التيار«.
وغرد النائب غســان عطالله تعليقــا عىل ترصيح ميقايت 
اللبنانيني والدســتور  قائال: »شــو هاالســتخفاف بعقول 
والقوانني والتعاطي السيايس! شو نحن مبطعم وعم يقدملنا 

الئحة الطعام«؟
وقال مصدر بارز يف التيــار الوطني الحر لـ »الديار«: »ان 
تطبيع الوضع بهذا الشكل واالســتخفاف بالدستور يف ظل 
الفراغ الرئايس بحجة تســيري امور النــاس يزيد من التأزم 
والتصعيــد يف البالد، ويفاقم تأزم االســتحقاق الرئايس، ال 
ســيام يف ظل  الوضع » املكربج« اصال«، مشــريا اىل انه مل 
تظهر بعد اي اشارات او عالمات ايجابية يف الداخل او الخارج 
عن تطور ايجايب يف شــأن انتخاب رئيــس الجمهورية، وال 

توجد مبادرات يف هذا الخصوص.

{ القوات {
وعرب النائــب »القوايت« فادي كــرم يف ترصيح له امس 
عن موقف »القوات اللبنانيــة« من الدعوة اىل انعقاد مجلس 
الوزراء،« مل نكن ضد اجتامع حكومة ترصيف االعامل السباب 
طارئة، ولكننا فوجئنا بجدول اعامل فضفاض، وكأنها ليست 
حكومة ترصيف اعامل... لســنا مع هذا االجتامع للحكومة، 
البند املتعلق بالصحة وتأمــني ادوية ومعالجة االمراض  اما 
املســتعصية، فيمكن يف الرضورة القصوى اصداره مبرسوم 

جوال«.

{ االستحقاق الرئايس {
وعىل صعيد االســتحقاق الرئايس، قــال مصدر مطلع لـ 
»الديار«، ان ليس هنــاك حتى اآلن اي تطور ايجايب ملموس 
يف هذا الشــان يف ظل التجاذب والتصعيد الداخيل املستمر، 
كام ان باريــس مل تنتقل بعد اىل مرحلة طرح مبادرة جديدة 
للمســاهمة يف انتخاب رئيس الجمهوريــة، وهي ما زالت 
يف مرحلة االتصــاالت والجوجلة عىل غري صعيد، ســعيا 
اىل التوصل اىل اســم توافقي يحظى بغطاء لبناين وبدعم 

خارجي.
واستبعد حصول تطور ايجايب قريبا، مشريا ان جلسة يوم 
الخميــس املقبل لن تؤدي اىل اي نتيجة، ال ســيام يف ضوء 
التصعيد االخري املتمثل مبوقف »القوات اللبنانية« ورئيســها 
وتوجيهه رســالة اىل بري محمال اياه مسؤولية العمل عىل 

وقف التعطيل، وتلويحه باملقاطعة. 
والجدير بالذكــر، ان بري اكد يف رد عىل موقف مامثل عرّب 
عنه النائب طوين حبيش باسم كتلة »القوات« خالل الجلسة 
االخرية انه اكرث الحريصني عــىل انتخاب رئيس الجمهورية، 

وان مثل هذا الكالم ال يوجه له.

{ بري يرأس اجتامع كتلته غداً {
ومل تعلق اوساط عني التينة عىل كالم جعجع، لكن مصدرا 
يف كتلة »التنميــة والتحرير« جدد التأكيــد ان موقف بري 
معروف، وان كل موقف يعــزز القناعة برضورة الحوار نحن 
معه، وان كل خطــوة من منطلق الحــوار والتوافق ملقاربة 
االستحقاق الرئايس هي التي تؤدي اىل االرساع يف انجاز هذا 

االستحقاق.
وعلمــت »الديار« ان بري ســيرتأس غــدا اجتامعا لكتلة 
»التنمية والتحرير« لبحث املســتجدات والوضع العام مبا يف 
ذلك اجواء االستحقاق الرئايس وشؤونا مجلسية. ويتوقع ان 

يصدر عن االجتامع بيان يتناول هذه املواضيع.

{ معوض مستاء من نتيجة الجلسة {
من جهة اخرى، علمت » الديار« من مصادر نيابية مطلعة، 
ان املرشــح الرئايس النائب ميشال معوض مل يخف استياءه 
وانزعاجه الشديدين من نتيجة التصويت يف الجلسة االخرية، 
وتراجع عدد اصواته. وقد عرّب امام بعض النواب املقربني عن 
هذا  االستياء فور اعالن النتيجة داخل القاعة العامة، واصفا 
ما جرى من بضعة نواب محسوبني عىل املعارضة، بانه يثري 

االستغراب واالمتعاض.
وبعد خروجه من القاعة، كــرر االعراب عن امتعاضه من 
الرتاخي، ملوحا باعالن موقف معــني مام جرى، االمر الذي 
استدعى تدخل بعض النواب، ال ســيام املقربني منه لتهدئته 

وتجاوز ما حصل. 
ويف ضوء ذلك، ترسب الحديث عن ســحب ترشــيحه، ما 
جعله ينفي يف اليوم الثاين ببيــان مقتضب صحة مثل هذه 
املعلومات، ويؤكد استمرار ترشــيحه. وتلقى معوض وعودا 
بتنشــيط الحضور واالقرتاع له من قبل النواب املعارضني يف 

الجلسة املقبلة.

ــة الـــــنـــــوويّـــــة ــ ــاق ــ ــط ــ ــل ــ ــة كــــــــــــارون ل ــ ــط ــ ــح ــ إيــــــــــــران : إنــــــطــــــاق املـــــرحـــــلـــــة األولــــــــــــى مــــــن إنــــــشــــــاء م

الداخلية البدء بإنشاء الجزء األول من املرحلة األوىل للمحطة، 
التي ستعمل باملاء الخفيف املضغوط إلنتاج 300 ميغاواط من 

الكهرباء«.
وأوضح إسالمي »أن الحكومة اإليرانية تتجه برسعة نحو 
إنتاج طاقة نظيفة ووقود رخيــص الثمن، وذلك عرب تطوير 
محطات الطاقة النووية الذي يعد من أهم املهام املدرجة عىل 
قامئة أعــامل املنظمة اإليرانية للطاقة الذرية«، الفتاً »إىل أن 
نصيــب الطاقة النووية يف محطــات الكهرباء بالبالد يجب 
أن يصــل إىل 20 باملئة. ولفت ايضــا إىل أن تطوير مجاالت 

االســتفادة من األشعة النووية، هو أيضاً أحد األهداف املهمة 
واملوضوعات التي تحظى باهتامم املنظمة.

عبد اللهيان بحث مع بوريل املفاوضات النووية 
اىل ذلك، بحــث وزير الخارجية اإليراين حســني أمري عبد 
اللهيان يف اتصال هاتفي مع مســؤول السياسة الخارجية 
باالتحاد األورويب جوزيب بوريــل، آخر تطورات مفاوضات 
فيينــا لرفع الحظر عن إيران والتعــاون بني طهران والوكالة 

الدولية للطاقة الذرية.
ونقلت وكالة األنبــاء اإليرانية »إرنا« عن عبد اللهيان قوله 
خالل االتصال: »إن الترصيحات غري املهذبة وغري الدبلوماسية 
األخرية لبعض الوزراء األوروبيني تظهر أن بعض السياسيني 
املتطرفني يخفون أنفسهم وراء االتحاد األورويب«، مؤكدا »أنه 

بناء عىل ذلك وقعت األهداف االســرتاتيجية لالتحاد ضحية 
لطموحات الجامعات املتطرفة، وحتــى اإلرهابية التي تقدم 

معلومات خاطئة لهؤالء السياسيني«.
من جانبه، أشــار بوريــل »إىل الجهود التــي تبذل لعودة 
جميع األطراف إىل التزاماتها يف مفاوضات فيينا، مؤكدا أنه 

سيواصل املساعي واالتصاالت للتوصل إىل اتفاق نهايئ«.

{ الوكالة الدولية للطاقة الذرية {
واعلن املدير العام للوكالة الدوليــة للطاقة الذرية رافائيل 
غرويس إن الوكالة بحاجة إىل إعادة عالقتها إىل مســارها 
الصحيح مع طهران، يف حني ناقش وزير الخارجية اإليراين 
حســني عبد اللهيان ومسؤول السياســة الخارجية واألمن 

باالتحــاد األورويب جوزيب بوريل آخــر تطورات مفاوضات 
فيينا لرفع الحظر عن إيران.

وقال غــرويس إن إيران تختلف عىل مــا يبدو مع الوكالة 
-التابعة لألمم املتحدة - بشــأن معلومات ينبغي أن تقدمها 
طهران عن برنامجها النــووي. وأضاف يف مؤمتر بروما »ال 
يبدو أننا عىل توافق مع إيران بشــأن التزاماتها تجاه الوكالة 
الدوليــة للطاقة الذرية«، وقال إنه يشــعر بالقلق إزاء إعالن 

طهران يف اآلونة األخرية زيادة قدرتها عىل التخصيب.
وتابع »نحــن بحاجة إىل إعــادة عالقتنا إىل مســارها 
الصحيح«، لكنه أكد أنه »ال يزال يأمل« أن تقدم طهران تفسريا 
آلثار اليورانيوم التي ُعــرث عليها يف 3 مواقع غري معلنة قبل 

سنوات قليلة.

دعت األمم املتحــدة إىل التحقيق يف أرسع وقت ممكن يف 
مقتل شاب فلسطيني برصاص جندي »إرسائييل«، يوم الجمعة، 

يف حوارة شاميل الضفة الغربية.
جاء ذلك يف بيــان مقتضب ملبعوث األمــم املتحدة للرشق 
األوسط تور وينسالند، نرشه عىل حسابه يف موقع »تويرت«، 
وقال وينســالند: »مذعور من مقتل الفلسطيني عامر مفلح 
خالل مشــاجرة مع جندي »إرسائييل« بالقرب من حوارة يف 
الضفة الغربية«. وأضاف: »تعــازّي القلبية لعائلته املكلومة. 
يجب التحقيــق يف مثل هذه الحوادث بشــكل كامل ورسيع، 

ومحاسبة املسؤولني عنها«.
ونددت »إرسائيل« بترصيحات وينسالند، معتربة أن موقفه 
»تشويه كامل للواقع«. جاء ذلك يف تغريدة لرئيس الديبلوماسية 
العامة يف وزارة الخارجية »اإلرسائيلية« عامنوئيل نحشــون 
الذي قال: »رد الفعل هذا هو تشويه كامل للواقع. هذه الحادثة 
هي عملية إرهابية، حيث طعن )الشــاب الفلسطيني( رشطيا 
»إرسائيليا« يف وجهــه وتعرضت حياة ضابــط رشطة آخر 
للتهديد، وبالتايل أطلق النار عىل مهاجمه. هذا ليس »شجارا«- 

هذا هجوم إرهايب!«

{ عباس يعزي والد الشهيد {
ويف السياق، هاتف رئيس دولة فلسطني محمود عباس مساء 
أمس، حمدي مفلح معزيا باستشــهاد نجله عامر، واستنكر 
»هذه الجرمية البشــعة، التي تأيت ضمن سلسلة من الجرائم 
التي يرتكبها االحتالل يوميا، ما يستوجب تدخال عاجال لتوفري 
الحامية الدولية لشعبنا األعزل«، معربا عن تعازيه الحارة لوالد 
الشهيد، سائال الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه 
فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان«. من جانبه، 

شكر والد الشهيد مفلح، السيد الرئيس عىل هذه اللفتة.

{ اغالق حداداً عىل روح الشهيد مفلح {
اىل ذلك، شــهدت بلدة حوارة جنــوب نابلس صباح أمس، 
إغالقا شــامال حدادا عىل روح الشــهيد مفلح، يف ظل أنباء 
عن اندالع مواجهات بني شــبان وقوات االحتالل يف مناطق 

متفرقة من املدينة.
وكان أصدر مقاتلو مجموعة »عرين األســود« بيانا يدعون 
فيه سكان حوارة واملدن الفلسطينية إىل »الخروج إىل الشوارع 
واالحتشاد وإغالق الطرق التي يسري عليها املستوطنني وقوات 
االحتالل«، مضيفا أن »إغالق الطرق يصيبهم برعب وهسترييا 

ويعطل إمداداتهم«.
وهددت املجموعة بتوجيــه رضبات مؤملة لقوات االحتالل، 
ودعت مقاتيل الفصائل األخرى إىل نبذ الفرقة ورص الصفوف 

وتوجيه الســالح »لالنتقام لدماء الشهداء«، وقالت إن »األيام 
القادمة صعبة ولكنها تحمل البشــائر وستكون حكومة بن 
غفري نتنياهو بإذن الله املسامر األخري يف نعش هذا االحتالل«.
وإىل جانب بلدة حــوارة، دعا حراك حيفا )إطار شــبايب( 
وحركة أبناء البلد )حركة يســارية فلسطينية يف الداخل( يف 
بيان مشــرتك يف مدينة حيفا شــامال ضد سياسة اإلعدامات 
اليومية اإلرسائيلية، وجاء يف البيان »لن نسكت ونتفرج عىل 
نهر دمائنا ولن نقف مكتويف األيدي أمام حرب اإلبادة املفروضة 

علينا والتي من العار أن نخوضها متفرقني«.
عىل صعيد آخر، نرش تجمع املدافعني عن حقوق اإلنســان 
مقطع« فيديو« يوثق تنكيل جنود االحتالل اإلرسائييل بالسكان 
يف منطقة تل الرميدة وشــارع الشهداء مبدينة الخليل جنوب 
الضفة املحتلــة. وقد أغلقت قوات االحتــالل جميع الحواجز 
العســكرية يف املنطقة، ومنعت السكان بينهم نساء وأطفال 

ورجال من الوصول إىل منازلهم لساعات طويلة.

{ ميدانياً {

ويف السياق، أصيب عرشات الفلسطينيني خالل اعتداء قوات 
االحتــالل اإلرسائييل عليهم يف بلــدة أورصين جنوب نابلس 
بالضفة الغربيــة. وأفادت وكالة »وفا« بــأن قوات االحتالل 

اقتحمت البلــدة واعتدت عىل الفلســطينيني قرب مدخل بلدة 
أورصين املغلق منذ أشهر، وأطلقت عليهم قنابل الغاز السام، ما 

أدى إىل إصابة العرشات بحاالت اختناق.
كام اعتقلت قوات االحتالل فلسطينياً جنوب رشق طوباس 
بالضفة الغربية. واعتدت ايضا عىل الفلســطينيني يف قرية 
عانني غرب جنــني، وأطلقت عليهم الرصــاص وقنابل الغاز 

السام.
من جهة أخرى، نصبت قوات االحتالل حاجزاً عســكرياً بني 
بلديت عجة وجبع جنوب جنني، وعرقلت حركة الفلســطينيني 
ومركباتهم، فيام عززت تواجدها العســكري يف محيط قريتي 
عنزة والجلمة. ومساء، اقتحمت قوات االحتالل بلدة العيسوية، 
شامل رشق مدينة القدس املحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن 
آليات االحتالل، اقتحمت بلدة العيســوية وانترشت يف أزقتها 
وحاراتها، وأوقفت املركبات واملارة ودققت يف هوياتهم وأعاقت 

تحركهم يف البلدة.
ويف مدينــة الخليــل بالضفــة الغربية، شــارك عرشات 
الفلسطينيني بوقفة مناهضة لالستيطان اإلرسائييل املتواصل 
بحق أرضهم يف البلدات والقرى الفلســطينية. وذكرت وكالة 
»وفا« أن املشاركني يف الوقفة التي دعت إليها القوى الوطنية 
الفلسطينية وهيئة مقاومة الجدار واالستيطان يف بلدة مسافر 

يطا جنوب املدينة أكدوا »أن املستوطنني يسعون إىل االستيالء 
عىل األرايض الفلســطينية وممتلكاتهم، يف إطار مخططات 
االحتالل التهويدية لفرض وقائع جديدة عىل األرض، وتقويض 
أي فرصة إلقامة الدولة الفلســطينية املســتقلة وعاصمتها 

القدس«.
وطالــب املشــاركون بـ »التصــدي ملخططــات االحتالل 
االســتيطانية جنوب الخليل، والتي تهدف إىل محارصة القرى 
املهددة بالتهجري واالعتداء عىل أهلها وهدم منازلهم ومنشآتهم 
ومن ثم تهجريهم، بغية توسيع املستوطنات وعزل هذه القرى 

متاما عن الخليل ومحيطها«.

{ ادانات دولية {
وكانت الخارجية األمريكية قد أعربت »عن قلقها من استمرار 
العنف يف الضفة الغربية«، كام أعرب االتحاد األورويب »عن 
بالغ قلقه مام وصفه بتصاعد العنف يف الضفة الغربية، مبا 

فيها القدس املحتلة«.
وأكد االتحاد يف بيان مقتضــب »أن قتل قوات االحتالل 10 
فلسطينيني خالل 72 ساعة يعكس استخدام األمن اإلرسائييل 
القوة املميتة، وهو ما يخالف مبادئ القانون الدويل«، مضيفا 
»أن العــام الحايل هو األكرث دموية منذ عــام 2006، وطالب 

بالتحقيق يف وقوع الضحايا بني املدنيني، وضامن املساءلة«.

{ الجزائر تستضيف
جلسة جديدة للفصائل {

عىل صعيد آخر، كشف عضو املكتب السيايس لحركة حامس 
خليل الحية، خالل مؤمتر مســارات حول »التحوالت املحلية 
واإلقليمية والدولية وانعكاساتها عىل القضية الفلسطينية«، 
»أن الجزائر ستســتضيف جلسة جديدة للفصائل خالل الشهر 
الجاري الستئناف مســاعي املصالحة الفلسطينية«، مضيفا 
»إن حالتنا الوطنية تحتاج إىل قيادة وطنية فلسطينية جامعة 
تجمع شتاتنا، وتحمل رؤيتنا ممثلة مبنظمة التحرير عند إعادة 
بنائها وتطويرها من خالل االنتخابــات، أو من خالل التوافق 

فيام بيننا لتكون ممثلة للجميع«.
وأوضح »توافقنا يف الجزائر عىل رؤية وطنية وتم توضيح 
خطواتها«، منوًها بأن »الجزائر دعتنا إىل لقاء من أجل تنفيذ ما 
تم التوافق عليه، ونحن نستطيع أن ننجز هذه الوحدة من خالل 

اإلرادة واإلميان بالرشكة«.
وتوجه بالتحية إىل »أهلنا يف القدس والضفة الغربية الذين 
أعادوا البوصلة من جديد، وأكدوا للعامل أن شــعبنا ال ميوت وال 
ينىس قضيته«، موجًها التحية إىل »كل الدول والشــخصيات 

املحبة والحريصة عىل وحدة شعبنا الفلسطيني«.

ــدس ــ ــق ــ ــي ال ــ ــ ــع قـــــــــوات االحــــــتــــــال ف ــ ــ ــي حــــــــــــــــوارة... وُمــــــواجــــــهــــــات م ــ ــ ــد اإلعــــــــــــدام : حـــــــــداد وإغـــــــــــاق ف ــ ــع ــ ب
ــن« ــ ــي ــ ــؤول ــ ــس ــ ــة امل ــ ــب ــ ــاس ــ ــح ــ ــن وُم ــ ــك ــ ــم ــ ــة بـــــأســـــرع وقـــــــت ُم ــ ــادث ــ ــح ــ ــال ــ األمــــــــم املــــتــــحــــدة تــــدعــــو الـــــــى »الـــتـــحـــقـــيـــق ب

مواجهات يف القدس

فــــــــــرنــــــــــســــــــــا تـــــــــــــــــــدق نــــــــــــــاقــــــــــــــوس الــــــــــخــــــــــطــــــــــر مــــــــــــــع عـــــــــــــــــــــــودة »كـــــــــــــــــورونـــــــــــــــــا«

خاصة مع اكتشاف املتحور الجديد رسيع االنتشار »يب. كيو. 
1.1«، يسود تخوف حقيقي من أن تؤدي العودة القوية للوباء 

إىل إنهاك النظام الصحي.
من جهته، أوضح طبيب األمراض القلبية يف مستشفيات 
باريس محمد غّنام أن الفريوس مل يختِف أبدا، ولكنه يتطور يف 
شــكل موجات مختلفة. وأرجع املوجة الجديدة إىل انخفاض 
درجات الحرارة، واســتئناف النشاط االجتامعي بشكل مكثف 

من دون اتخاذ وســائل الوقاية. كام يشري غنام إىل انخفاض 
فعالية اللقاح التي تقل بعد بضعة أشــهر، ودعا إىل الحصول 
الرابعة لألعامر  عىل جرعات معززة برسعة، خاصة الجرعة 
فوق 65 عاما، وذلك إىل جانب التطعيم ضد اإلنفلونزا لتجنب 

زيادة العبء عىل املستشفيات يف األشهر املقبلة.

{ ناقوس الخطر {
ويف ظل املوجة الجديدة من الوباء، دّقت رئيســة الوزراء 
إليزابيث بورن ناقوس الخطر خالل جلسة مساءلة للحكومة 
يف الجمعية الوطنيــة )الربملان الفرنــيس( ، وأطلقت نداء 
الكاممة«،  وارتــداء  الصحية،  اإلجــراءات  »احرتام  برضورة 

خاصة يف وجود »األشخاص املعرضني لخطر اإلصابة أو يف 
املناطق املزدحمة، مثل وسائل النقل العام«.

وقالت إن »هذه االحتياطات اليسرية تنقذ األرواح«، وأضافت 
أن »هذه املوجــة تذكرنا بأن الفريوس مل يختِف، ويرضب مرة 

أخرى، ويقتل مرة أخرى«.
وشددت عىل أن املستشفيات ستواجه ضغوطا إضافية، ألنه 
إىل جانب عودة وباء كورونا، »هناك وباء التهاب القصيبات، 
واإلصابات به هي األعىل يف الســنوات األخرية، وذلك إضافة 

إىل وباء اإلنفلونزا املوسمية«.
ويف السياق نفسه، أشــار الدكتور غّنام إىل أنه يف الوقت 

الحايل ترجع عدوى كورونــا إىل املتحور أوميكرون من نوع 
»يب. إيه BA( »4.4( و«يب. إيه 5« )BA.5(، وحّذر من املتحور 
الجديد )يب. كيو. 1.1( الذي »يجــب أن ننتبه إىل خصائصه 

التي ال نعرفها جيًدا حتى اآلن«، وفق تعبريه.
ويحّل املتحور الجديد محل أوميكرون »يب. إيه 5؛ يف حني 
تشري دراسة فرنســية -أجراها معهد »باســتور« ونرشتها 
صحيفة »ليرباسيون« )Libération(- إىل أن القدرات املتطورة 
للمتحور الجديد تجعله أكرث انتشــارا وتســمح له مبقاومة 

مناعة اإلنسان بشكل أقوى مقارنة باملتحورات السابقة.

)تتمة ص1( 
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