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وطـــن مــتــشــرد عــلــى رصــيــف 

ــان فــي  ــ ــف ــ ــاد... ط ــ ــسـ ــ ــفـ ــ الـ

ــشــارع ــرد فـــي ال ــبـ الــلــيــل والـ

ملك االردن مستقبال الراعي

القوات الخاصة االملانية 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

رضوان الذيب 

املنطقــة تعيش  مرحلة  الوقت الضائــع، االمريكيون غري 
مهتمني بامللف اللبناين  بعد انجاز  الرتســيم  وينتظرون تبلور 
نتائج  زيارة الرئيس الصيني اىل الرياض، وتشــكيل  الحكومة 
االرسائيليــة وانتفاضــة الشــعب الفلســطيني، باالضافة 
اىل  االحــداث االيرانية  واالنتخابات الرتكية بعد رفض الرئيس 
الســوري االجتــاع  باردوغان قبل االســتحقاق االنتخايب 
الرئــايس يف حزيران رغم الضغوط الروســية واالهم الحرب 
الروســية االوكرانية. هذه امللفات لن تتبلور قبل نصف ســنة 
واكــر، والجميــع االن  يلعب يف الوقــت »الضائع«، ورمبا 
تشــهد  املرحلة االنتقالية  مشــاكل هنا وهناك وتصاعدا يف 
املناوشــات االعالمية، وفوىض محدودة  تحت الســقف دون 
اي تغيري يف » الستاتيكو«  الحايل سياسيا واقتصاديا وامنيا، 
والذين التقوا الســفري الســعودي عبد العزيز البخاري مؤخرا 
الحظــوا ان امللــف الرئايس ليس اولويــة وما زال البحث  يف 
العموميات، رغــم ان البخاري كرر رفضه وصول رئيس من 8 
اذار  بغض النظر عــن االرتياح لدور فرنجية والعالقة الجيدة 
معه، وعاد الســفري السعودي اىل مترير  فكرة  التوافق  عىل  

الرئاســتني االوىل والثالثة مسبقا مع التمسك بتسمية رئيس 

الحكومة. اما القطريون، وحسب املعلومات، فقد طرحوا اسم 
قائد الجيش العاد جوزف عون امام جربان باســيل وحضوه 
عىل تبني عون،  لكنه متسك بالخيار الثالث خارج قائد الجيش 
وفرنجية متحدثا بايجابية عن بعض االســاء، ويف مقدمها 

زياد بارود، لكن القطريني متسكوا بدعم جوزف عون.

{ حزب الله وباسيل {
خطوط التواصل بني حزب الله والتيار الوطني الحر اصيبت 
بعطب كبري وجروح لن تندمل يف الوقت القريب، لكنها ليست 
»ملتهبة« اىل حد اليأس من عالجها،  وسط قناعة من الطرفني 
باســتحالة  »الطالق املاروين« ولو  تكرس  االفرتاق الرئايس 
كليا، ووســطاء الخري الذين التقوا باسيل وحزب الله وانتقلوا 
بني مرينا الشالوحي وحارة حريك حتى ساعات الصباح االوىل 
وطوال يوم امس، ملســوا مدى االنزعاج الكبري لدى باسيل  بعد 
عقد الجلسة  الحكومية، والقناعة الكامنة لديه عن استهدافه 
واالقتصاص منــه وصوال اىل  كرسه وتحجيمه من قبل  نبيه 
بري باالســتناد  اىل نجيب ميقايت، مستغربا صمت حزب الله 
وســكوته عن هذه املحاوالت االقصائية  ضده  شخصيا. واكد 

بــــــــــعــــــــــد إحـــــــــــــــبـــــــــــــــاط مـــــــــخـــــــــطـــــــــط انـــــــــقـــــــــابـــــــــي
ــي ــف ــن ي ــن  ــ ــي ــ ــل ــ ــرم ــ ــك ــ وال لــــــروســــــيــــــا...  : عــــاقــــة مـــحـــتـــمـــلـــة  أملــــانــــيــــا 

ألقت الســلطات األملانيــة القبض عىل 

25 من أعضــاء ومنارصي جاعة ميينية 

متطرفــة قال ممثلو االدعــاء إنهم كانوا 

يعــدون لقلــب نظام الحكــم، فيا نفت 

الســفارة الروســية يف برلني أي عالقة 

ملوســكو مع أي مجموعات إرهابية وغري 

قانونية يف أملانيا.

ونفذت الرشطــة األملانية عمليات دهم 

واســعة شــملت 11 والية أملانية، وشارك 

فيهــا 3 آالف من أفــراد وحدات النخبة يف 

تفتيش  اإلرهــاب، وجرى  جهاز مكافحة 

أكر من 103 عقارات، ووصفت وســائل 

إعــالم أملانية عمليــات الدهم بأنها إحدى 

أكرب عمليات الرشطة التي شهدتها البالد.

الدهم أعضاء يف  واســتهدفت عمليات 

»حركــة مواطني الرايخ« قال االدعاء العام 

إنهم كانــوا يخططون القتحــام الربملان 

واالســتيالء عىل السلطة، وتنفيذ هجات 

مسلحة عىل مؤسســات ترشيعية أملانية 

أخرى، وكلمــة »الرايخ« يف اللغة األملانية 

تعني اإلمرباطورية أو اململكة.

{ تهمة إسقاط الدولة {
ويواجه املتهمون تهمة اإلعداد إلسقاط 

الدولة وفق الوكالة األملانية التي أشــارت 

إىل أن املتهمني أسسوا نهاية ترشين الثاين 

ســقط الوضــع االقتصــادي وحصل 
االنهيار يف البالد.  اللبنانيون عاشــوا يف 
ظل اصعب ازمة، وقــد حاولت الحكومة 
النــواب ايجاد حلــول للرواتب  ومجلس 
بشــكل جذري. واعتــرب البعض ان االمر 
ذهب اىل االســتقرار، لكن الغالءاستفحل 
بشــكل كبري، واالخطــر منه هو االنتقال 
مــن اللرية اىل بيع البضائع يف كل النقاط 
بالدوالر  والصغــرى  الكربى  التجاريــة 
االمرييك، اي دولــرة رشاء كل الحاجات 
املعيشــية والغذائية واالستهالكية، حتى 
ان املغرتبــني اللبنانيني الوافدين اىل لبنان 
لتمضيــة فرتة االعياد اصبحوا يشــكون 
مــن الغالء يف لبنان عىل انه يفوق بكثري 
الغــالء يف كل مــن اوروبا واوســرتاليا 

العريب. والخليج  وامريكا 
اضافــةاىل ذلــك، فــان املقيمني عىل 

االرايض اللبنانية يشكون ايضا من الغالء 
واالعيــاد اتية. وبالــكاد الرواتب تكفي 
لنصــف الشــهر، ووزارة االقتصاد مل يعد 
باســتطاعتها ضبط االسعار بعد تسعري 

الدوالر الجمريك بـ 15 الف لرية.
فاذا بلبنان برج بابل، كل يش ضائع فيه 
وال مسؤولني، وجلســة واحدة لحكومة 
ترصيف االعال غريت وجه لبنان، وانتقل 

اىل بلد طائفي من الطراز االول.
الناس تسأل عن الحل واملسؤولون عىل 
كل املســتويات غائبون. واليوم جلســة 
ان  للجمهورية، ومعروف  رئيس  النتخاب 
صفقة الرئاســة مل تنضج بعد، وجلسات 

البيضاء. االوراق 
مسكني الشعب اللبناين، مصريه العذاب 

ذاتها.  السياسية  املنظومة  يف ظل 

عىل طريق الديار

»الديار«

ــوس ــ ــو غـــونـــزالـــو رام ــن هـ مـ

نــــــــــجــــــــــم مـــــنـــــتـــــخـــــب

ـــال الــــجــــديــــد؟ ــ ــغ ــ ــرتـ ــ ــبـ ــ الـ
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عـــامـــة تـــعـــبـــئـــة  وال  الـــــــنـــــــووي  الــــــســــــاح  ــدام  ــ ــ ــخ ــ ــ ــت ــ ــ اس الــــــــى  نــــــبــــــادر  لــــــن  بـــــوتـــــيـــــن: 
ــة الـــتـــحـــتـــيـــة ــ ــي ــ ــن ــ ــب ــ ــف: روســــــيــــــا تـــــدمـــــر ال ــ ــيـ ــ ــيـ ــ مــــــعــــــارك ضــــــاريــــــة فــــــي »الــــــــشــــــــرق« وكـ
ــة ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــق الـــــــتـــــــعـــــــاون مــــــــع الــــــشــــــرطــــــة اإلسـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ االتـــــــــحـــــــــاد األوروبــــــــــــــــــــي يـ
ــر ــ ــوف ــ مــــــداهــــــمــــــات فـــــــي الـــــــضـــــــفـــــــة... واســـــتـــــشـــــهـــــاد شـــــــــاب فـــلـــســـطـــيـــنـــي فـــــــي ع

الــــتــــحــــالــــف الـــــــدولـــــــي يـــــؤكـــــد دعــــم 
ــا ــ ــوري ــي ســ ــ ــال ــ ــم »شـــــركـــــائـــــه« فـــــي شــ
ــاف  ــن ــئ ــضــج الســت ــن ــات ت ــدمـ ــقـ الفــــــــروف: مـ
ــق ــ ــشـ ــ ــرة ودمـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــن انـ ــ ــيـ ــ الــــــــحــــــــوار بـ
إضــافــي بمقعد  يـــفـــوزون  الــديــمــوقــراطــيــون 
ــوخ األمـــيـــركـــي ــ ــي ــ ــش ــ ــلـــس ال ــي مـــجـ ــ  فـ

 الـــــدوالر يواصـــــل ارتفاعـــــه وســـــط تخّبـــــط سياســـــي وشـــــغور رئاســـــي
املضاربـــــة كبيـــــرة علـــــى الـــــدوالر والدوافـــــع قـــــد تكـــــون غيـــــر اقتصاديـــــة

جاسم عجاقة

يستمر سعر الدوالر يف السوق السوداء يف مساره 
التصاعدي املُتوّقع مع غياب الحلول السياسية التي 
تؤّمــن أرضية صلبة للجم التدهور وتأمني انطالقة 

جديدة وثابتة لالقتصاد.
من املعــروف اقتصاديًا الــدور الجوهري للنمو 
االقتصادي يف عملية اســتقرار سعر رصف اللرية 
مقابــل الدوالر األمرييك. هــذه العالقة تّم إثباتها 
ســواء عىل صعيد االقتصــاد العاملي أو عىل صعيد 
االقتصــاد اللبنــاين. وبالتايل ال ميكــن تخّيل أي 
اســتقرار يف سعر الرصف من دون أن يكون هناك 

منو اقتصادي مستدام.
سابًقا كان االســتقرار النقدي يعتمد عىل حجم 

االحتياطي من العمالت األجنبية يف مرصف لبنان، 
وبالتايل وعىل الرغم من األزمات التي عصفت بلبنان 
)عدوان متوز 2006،أحداث 7 أيار 2008، الشــغور 
الرئايس، األزمة السورية...(إستطاع هذا االحتياط 
تأمني االستقرار النقدي خالل هذه األزمات. وخالل 
الفرتة التي امتّدت من العام 2007 إىل العام 2010، 
أدى النمو االقتصادي دوًرا جوهريًا يف تقوية اللرية 
اللبنانية حتى إن املرصف املركزي تدخل يف األسواق 

لبيع اللرية للحفاظ عىل استقرار سعر الرصف.
حجم األموال التــي دخلت إىل لبنان بُعيّد األزمة 
املاليــة التي عصفت بالعامل يف العام 2008 والذي 
تجاوز الـ 19 مليار دوالر أمرييك، دفع بالعملة إىل 
مستويات عالية مل تظهر بسعر الرصف نظًرا إىل أن 
االستقرار النقدي يف االتجاهني كان عنوان املرحلة.

النزف الذي حصل منذ العام 2011 مع بدء األزمة 
الســورية، جعل كميات هائلة من الدوالرات تخرج 
من لبنان من باب التجارة إىل ســوريا. وبحســب 
التقديــرات عرشات مليارات الــدوالرات ذهبت من 
االقتصــاد اللبناين إىل الخــارج. أيًضا أّدت األزمة 
السياسية التي متّثلت باستقالة الحريري يف العام 
2017، إىل خــروج أكر من ســّتة مليارات دوالر 
أمرييك من لبنان متّثلت بتحاويل مرصفية فورية. 
كا كان لسلســلة الرتــب والرواتب دور جوهري 
لدولــرة الودائع مع االنفالش الكبري الذي أّدت إليه 
سلسلة الرتب والرواتب، باإلضافة إىل خروج قسم 

منها يف العام 2018.
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من يفهم الءات جعجع وباسيل؟
نبيه الربجي

أن  نســتطيع  كنــا  اذا 
جعجع،  سمري  الءات  نفهم 
الءات  نفهم  أن  نســتطيع 
االثنان  باســيل.  جــربان 
يشء   كل  حــول  مختلفان 
لكنهام متفقان عىل أن يصل 
أي منهــام اىل القرص اذا ما 
دعت الرضورة املســتحيلة 
لذلــك، رشط اقفال الطريق 

أمام سليامن فرنجية...
ال نتصور أن الحرب األعظم ميكن أن يتدخل يف هذه التفاصيل، 
وهــو الذي يعلم أي نوع من الزالزل يهز الكرة األرضية اآلن. 
انها مأساة البطريرك الخائف من أن يفيض الفراغ يف املوقع 
املاروين األول اىل حصول انقالب يف الصيغة، وهو االنقالب 
الذي يهدد بخســارة رئاسة الجمهورية. تالياً، خسارة الدور 
املســيحي، بعدما وضعت بني يديــه األرقام الصادمة حول 

هجرة األجيال الشابة...
قــد يكون االليزيــه بحاجة اىل الديناميكيــة اللبنانية، 
وبعدما استرشت البريوقراطية داخل الجمهورية الخامسة. 
هنــاك، عىل كل حال، من يراهن عىل العودة اىل خطة هرني 
كيسنجر، ولكن من الباب الخلفي. توطني الالجئني، ومعهم 
ســكان الجليل، ما دامت حكومة بنيامني نتنياهو تدعو اىل 
اقامــة دولة يهودية، وحيث ال موطئ قدم ألي عريب، بعدما 

وصفنا الحاخامات بالديدان البرشية.
أين يلعب جربان باســيل وسمري جعجع، وهام الركيزتان 
األساســيتان يف الســيطرة عىل الطائفة املارونية، بل عىل 
سائر الطوائف املسيحية . دعونا نستعيد اللوحات االعالنية 
لـ«القــوات اللبنانية« قبل االنتخابــات النيابية. أمل تجعلنا 
نشــعر بأن الصناديق ان أتت بكتلة برملانية وازنة ســيتغري 
دوران الكــرة األرضية. بحســب علمنا ما زالت األرض تدور 
بااليقاع نفســه يوم هبط عليها آدم وحواء لنظل نســتذكر 

الخطيئة التي كانت وراء ظهور الخليقة...
نعلم أن كل الطوائف تعاين من أزمات وجودية، باسترشاء 
لوثة الكراهية، والرنجســية. لكنها متكنت من مللمة نفسها 
وان بالطــرق التي ال تليق بأدبيات القرن. حتى الســّنة، وان 
تبعرثوا، مل ينخرطوا يف تلك الرصاعات الضارية، باعتبار أن 
ســعد الحريري عائد. ال ندري عىل أي حصان، أو بأي  ضوء 

أخرض، يدق  باب الرساي...
املشــكلة يف جربان باســيل، أيضاً، أنــه يرفض انتخاب 
الجرنال جوزف عون، وان كنا نرى أن تأييد ســمري جعجع له 
خطــوة تكتيكية ال أكرث وال أقــل. قائد »القوات اللبنانية« ال 
يستبعد  أن تعمل الظروف االقليمية، والدولية، ملصلحته. كيف 
؟ ال ندري ما اذا كان قد استشار ليىل عبد اللطيف التي باتت 
املرجعية يف قراءة االحتامالت اللبنانية، والعربية، وااليرانية 

بطبيعة الحال...
يف أوساط سياسية، وحتى دينية، سؤال عن ذلك اليهوذا 
الــذي يرى أن الكريس الرئايس ال يليق اال به، باعتباره ميثل 
خشبة الخالص للمسيحيني الذين يالحظون أي رياح هوجاء 

تعبث مبستقبلهم.
رمبــا يعتقد رئيس التيــار الوطني الحر أن »حزب الله« ال 
ميكن أن يســتغني عنه كونه يؤمن له التغطية املســيحية 
يف املرحلــة املقبلة التي ال بد أن تكــون معقدة، وعاصفة. 
معلوماتنا تقول أن هذا رهان ساذج، وبعيد عن الواقع. الحزب 
مل يعد باستطاعته تحمل وزر األخطاء التي ارتكبت عىل مدى 

السنوات الست املنرصمة.
يدرك الحزب مدى حساسية، وتشابك، األوضاع الداخلية، 
والخارجية. هو يف حال »اســتنفار اسرتاتيجي«. والعبارة 
تعني ما تعنيه. مل يعد يستســيغ اللعــب يف الزوايا، أو يف 
األقبية. الحسابات يف منتهى الدقة، واالختيار ال يخضع لهذه 

الطريقة يف اللعب.
ميشال معوض، اآلدمي، والذي يراهن عىل املوقف األمرييك 
)أي موقــف يف ظل الضبابية الراهنة؟( غاص يف الوحول، 

ليكون الضحية يف تلك الغرنيكا اللبنانية...
ابتعد يا رجل! انهم يســتخدمونك ورقة وتذروها الرياح. 
يفرتض أن تعرف من يتآمر عىل املســيحيني. لســت خشبة 

الخالص!! 
يقــال لنــا أن البطريرك، ومن خــالل لقاءاته يف روما، 
واتصاالته يف باريس بات ميتلك صورة واضحة عمن يكون 
الرئيــس العتيد. من الطبيعــي أن يكون دوره مؤثراً يف هذه 
املرحلة. ولكن الورقة األخرية بيد من، بعدما ترددت معلومات 
بأن لقاء جو بايدن واميانويل ماكرون مل يبحث يف األسامء. 

أمريكا يف مكان آخر، ويف خندق آخ ...

ابراهيم نارصالدين  

هل التاميــز بني حزب الله والتيار الوطني 
الحر جديد؟ بالطبع كال. هل عدم االنســجام 
حول املواقف الداخلية وحتى االســرتاتيجية 
جديد؟ الجواب هو بالنفي مرة جديدة. اذا ملاذا 
يحمل رئيس تكتل لبنان القوي جربان باسيل 
االمور اكرث مــام تحتمل عىل خلفية انعقاد 
جلسة حكومية »استثنائية« يف زمن الشغور 
الرئايس؟ وهل حقيقة تفاهم »مار مخائيل« 
يف خطر؟ انها اســئلة »عبثية« تصل اىل حد 
»التفاهة« السياســية برأي اوساط مطلعة 
بدقة عىل مســار العالقة بني الطرفني. ملاذا؟ 
الن مــا يجري ليس جديدا، وهو جزء من ملء 
القوى السياسية للفراغ املؤسسايت يف البلد 
مبعارك وهميــة تعربعن مأزق لدى الجميع. 
فهــل طبيعة املعركة الدائرة بني باســيل من 

جهة والرئيســني بــري وميقايت من جهــة ثانية ذات طابع 
اســرتاتيجي بني من يريد محاربة الفســاد ومن يغطيه؟ ماذا 
عن ايام »العســل« حني كان الجميع راضيا بتقاســم املغانم؟ 
وهــل من يصــدق ان »التيار« يخوض معركــة الحفاظ عىل 
حقوق املســيحيني والرئاســة االوىل بينام حزب الله »طعنه« 
يف »الظهر« بتغطية الجلسة الحكومية؟ ببساطة ال صحة لكل 
ما يقال يف هذا الصدد وكل ما يجري لعبة مصالح سياســية 
ضيقة تســتخدم لشد العصب الطائفي، وكل ما يقال غري ذلك 

مجاف للحقيقة.  
فال املسيحيني يف خطر، وال دورهم مهدد، واملفارقة يف هذا 
املجــال ان ميقايت كمتهم اول يف »الجرمية« ال ميثل الرشعية 
الســنية، وال يخوض الحرب مع »التيار« باسمهم، مع العلم ان 
الســنية السياسية متر اليوم باسوأ مراحلها وتحتاج الطائفة 
برمتها اىل ضامنات واىل من يطمئنها و«يطبطب« عىل كتفها 
بعدما اصابها من رضر كبري بعد خروج »املستقبل« من الحياة 
السياســية، وترشذم قياداتها، وغياب الرافعة الخارجية. اما 
الرئيس بري املتهم بــادارة وتحريك »الحرب« ضد »التيار« فال 
يخفي عداءه الســيايس ويخوض معركة »كرس عضم« علنية 
قبل، وخالل، وبعد وصول الرئيس ميشــال عون اىل الرئاسة،  
لكن ليس النه يريد الهيمنة عىل الدور املسيحي، وامنا ببساطة 
ال يتفــق مع الحجــم الذي يطالب به »التيــار«  يف »كعكة« 
املحاصصة يف البــالد، ويعتقد انه »منفوخ« اكرث من حجمه 
الطبيعي »بعضالت« حزب الله. ولكل ما سبق مل يتعهد الحزب 
منــذ اليــوم االول للتفاهم بتبني املواجهات السياســية التي 
يخوضها حليفه »الربتقــايل« الذي يدير »لعبة« مصالح عىل 

حجمه، ومعاركه السياسية الداخلية مل تستنث احدا، وهو يف 
هــذا االطار مع كل محطة مفصلية، يرفع تفاهم مار مخائيل 
اىل مصاف االتفاق االســرتاتيجي غري القابل للطعن واملراجعة 
اذا وافقه الحزب عىل ما يريده، ويف حال العكس يصبح االتفاق 

بحاجة اىل اعادة نظر وصياغة.  
ولذلك ما يحصل اليوم ليس حدثا استثنائيا، بل تكرار لعرض 
مرسحــي مّل منه الجمهور، فال قيمة الي »رســائل« من قبل 
التيار الوطني الحر للخارج من خالل افرتاض ان باسيل يتقصد 
اظهــار التاميز عن حزب الله، »ملغازلة« االمريكيني، اوال، تأخر 
كثريا ومل يعد ميثل الثقل املؤثر بعد خســارة السلطة، وال ميلك 
مــا ميكن ان يقايض عليــه، الن االقوى هو من يفاوض عادة 
ويحصل عىل  املكتســبات. وثانيا، ال احد يصدق انه فعال قرر 
اخريا الخروج من »عباءة« الحزب، النه بالفعل مالذه االخري، وال 
ســند حقيقي له عىل الساحة الداخلية، والخارجية. ولهذا فام 
حصل ببســاطة شديدة،  ان باسيل يشعر بالضعف بعد خسارة 
توقيع رئيس الجمهورية، وهو مرة جديدة يدفع مثن حسابته 
الخاطئة، اراد استعراض »عضالته« يف معركة اعتربها سهلة 
لتسجيل النقاط عىل كل من ميقايت وبري، مراهنا عىل وجود 
»الثلث املعطل« يف جيبه، بينام كانت »مياه« الوزير بوشكيان 
تجري مــن تحت اقدامه، رفض نصائح حليفه الذي طلب منه 
عــدم ارتكاب اخطاء يف غري مكانها، وعدم تحميل االمور اكرث 
مام تحتمل، لكنه متســك مبوقفه مع العلم ان حزب الله حاول 
املساعدة وضغط عىل رئيس الحكومة ونجح يف تقليص بنود 
الجلسة اىل حدها االدىن. فهل من املنطقي تحميل الطرف اآلخر 

سوء ادارة معركة هي اصال مل تكن موجودة؟ 
لكن هل كان مبقدور حزب الله ان يجنب حليفه هذه »الكأس 

املرة«؟ بالطبع نعم. تقول تلك االوساط، مجرد 
»التلويح« باملقاطعــة كانت كفيلة بتطيري 
الجلســة. لكن الحزب مل يفعــل ذلك لثالثة 
اســباب. االول، انه مقتنع برضورة انعقادها 
ملــا لها من فوائد عىل املســتوى االقتصادي 
واملعييش. ثانيا، مل يقتنــع بحجج »التيار« 
حول الخطر املفرتض عىل رئاسة الجمهورية. 
ثالثا، واالهم انه ارادا توجيه »رسالة« واضحة 
لرئيس التيار الوطني الحر مفادها ان تجاوز 
حــدود التحالف والرشكة لن يكون بعد اليوم 
من طرف واحد. اي ان حزب الله صحح بالفعل 
»قواعد اللعبة« ومل يغريها مع حليفه دون ان 
يسقط التفاهم الذي سيصمد العتبارات كثرية 
ال مجــال لرسدها، وقد يكــون اهمها انعدام 
خيارات باســيل الذي تجــاوز يف محطات 
كثــرية الكثري من »الخطــوط الحمراء« مع 
الحزب تحت عنوان »التاميز« الصحي، مرورا 
بتفاخره انه ال يقبل الضغوط من الحليف، ووصوال مؤخرا اىل 
عدم وجود »مونة« من السيد نرصالله عليه يف ملف انتخابات 
الرئاسة وقبلها يف االنتخابات النيابية. وهنا جاء جواب حزب 
اللــه واضحا عرب محطة الجلســة الحكومية، »مل تقنعنا، وال 
نرضــخ للضغط، وال نتنازل عن قناعتنا »باملونة«، فاين الخطأ 
بذلك؟ انها الخطوط العريضة للعالقة التي يؤمن بها باســيل 
وميارســها جهارا، واليوم بدأ حزب الله االلتزام بها، بعد طول 
معاناة من حليفه الذي يريد الزامه بها وال يريد تطبيقها، واليوم 

تساوى الحليفان وتم تصحيح الخلل وليس العكس. 
يف الخالصة، حزب الله لن يتخىل عن سياسية »استيعاب« 
حليفه، ولن يتخىل عن سياســة »النفس الطويل« يف التعامل 
مع رئيــس »التيار« الذي يخوض معركة وجود سياســية ال 
طائفية، وآخر االدلة برزت  يف سياسة »ضبط االعصاب« حيال 
حرب باســيل الشعواء عىل خيار الحزب الرئايس وخروجه عن 
كل »آداب« اللياقة يف التعامل مع االمني العام لحزب الله السيد 
حســن نرصالله عندما كشف ما دار من حوار ثنايئ معه، كان 
قد اتفق ان يبقى بعيدا عن االعالم، حول مسألة ترشيح رئيس 
تيار املردة سليامن فرنجية. االختالفات اليوم ليست االوىل، ولن 
تكون االخرية، الخطوط العريضة للعالقة بني الطرفني معروفة 
وال جديد فيها، حزب الله اعاد تصحيح »االعوجاج« بالتساوي 
مــع رشيكه يف حق الرفض والقبول، تفاهم مار مخايل، رمبا 
يرتنح، او يتصدع، لكنه لن يقع، وما يجمع »التيار« بحزب الله 
اعمق بكثري من »فشــة خلق« او »فركة اذن« سياســية«. اال 
اذا اختار باســيل خوض اكرث مغامراته »املجنونة«  يف رحلة 

»انتحاره« السيايس.؟!

حزب اللــــــه يصحح الخلل فــــــي تفاهم »مــــــار مخائيل« ولــــــم يغير »قواعــــــد اللعبة«
ثالثيــــــة »التيــــــار« تنقلــــــب ضــــــده : لــــــم نقتنــــــع.. ال نتعــــــرض للضغــــــوط وال مونة
التحالــــــف يهتــــــز مجــــــدداً ولن ينهــــــار اال اذا اختــــــار باســــــيل االنتحار السياســــــي ؟!

ميشال نرص

قبل ان تنتهي تفاعالت قضية انعقاد جلسة 
مجلس الوزراء وما خلفته من ازمة يف العالقة 
بني حزب الله والتيار الوطني الحر، بعد »طفرة 
الهــزات« التي اصابت تفاهــم »مار مخايل«  
نبتــت من ارض الخالفات الخصبة مشــكلة 
عقــد جلســة نيابية عامــة، خلطت االوراق 
والتوازنات، فارضة نفســها عىل اجندة »سيد 

نفسه«.
واضح ان »ابو مصطفى » ال يريد كرس الجرة 
مع املسيحيني، مكرها اخوك ال بطل، يف معركة 
تصفية الحســابات مع العهــد العوين، الذي 
بنظر اوساط سياســية متابعة، وجد نفسه 
اكرث حرية يف معركته مع عني التينة، فكانت 
التغريدة الشــهرية ملدعي عام جبل لبنان التي 
قرا فيها خصوم العهد الســابق استمرارا لنهج 
املواجهة، فقرروا الرد عىل طريقتهم، ليضاف 

ســبب اضايف لعقد جلســة مجلس الوزراء، سيايس بامتياز، 
وهو ما ساهم يف خلق حلف رباعي جديد.

هكذا حسم الرباعي الجديد معركة مجلس الوزراء ملصلحته، 
حيث بات النصاب مؤمنا الي جلسة مطلوبة، مع فقدان تكتل 
النــواب االرمن نائبا ووزيرا، وبالتــايل لبنان القوي، وهو ما 
ردت عليه الكتلة املســيحية باتفاق من تحت الطاولة »ركب« 
عىل اســاس كالم البطريرك الراعي، سمح بخلق تعادل جديد، 
ساحته الول مرة املجلس النيايب، الذي انتقلت مفاتيح تسكريه 
اىل الطرف املســيحي، مستفيدا من لعبة النصاب، خصوصا ان 

حركة بكريك ومواقفها تحظى بدعم »عريب ســني« يتقاطع 
مع تاييد دويل الفت.

ويف هــذا االطار وبعد كالم صهر الرابية باالمس، تشــري 
مصادر سياسية مقربة من الرابية، اىل ان فريق العهد السابق 
حســم خياراته وقراراته، يف خطة تصاعدية، بعدما كشف لب 
الخالف مع الحزب الذي يريد رئيسا عىل قياسه وبرشوطه، واال 
»مش مستعجل« خصوصا بعدما امن حاضنة عابرة للطوائف 

يف اسرتاتيجيته تلك.
وتشــري املصادر اىل ان جلسات االنتخاب الرئاسية، يف حال 
استمرت، ستكون حلبة املواجهة الرئيسية حاليا، والتي ستظهر 

مدى التزام يف العالقات بني االطراف السياسية 
املختلفــة، بقدر ما قد تؤرش اىل تقارب اطراف 
اخرى، حيث ينتظر ان يحصل املرشح زياد بارود 
عــىل عدد اكرب من االصوات، دون ان يعني ذلك 
حصولــه عىل كل اصوات كتلــة لبنان القوي، 
غامزة من قناة النصاب للجلســة الثانية الذي 
سيكون بدوره احد االسلحة التي ستستخدم ما 
دام الفريق اآلخر مرصا عىل تغطية »االنقالب » 
الذي يف آخر فصوله التعميم الصادر عن رئيس 
حكومة ترصيف االعامل اىل الوزارات واالدارات 
الرسمية، القايض بالسري بالقرارات واملراسيم 
التي تحمل توقيع رئيس الحكومة والوزراء بدال 

من رئيس الجمهورية، وهو ما لن مير.
غــري ان ورقــة النصــاب او تخطي حدود 
التصويــت راهنا، يبقى بعيدا عن ان يكون امرا 
واقعا، ذلــك ان التيار الوطني الحر لن يخوض 
»املواجهــة« عاآلخر مع الحــزب اقله راهنا، 
حيث يريد ان يرتك للصلح »مطرح«، علام ان ال 
عالقة لالمر »بان يســتلقيه احد«، الن الربتقايل حدد خياراته 

ومتوضعه بعيدا عن اي اصطفافات راهنة.
مصــادر مقربة مــن الثامن من آذار قرات يف موقف النائب 
البرتوين »فشــة خلق« ال اكرث وال اقل وزوبعة ستنتهي، فقد 
مــرت امور اكرب واخطر مل تــؤد اىل »فرط« التفاهم بني حارة 
حريــك والبياضة، فهو لو اراد ان يفعلها لكان فعلها منذ زمن، 
فالربتقاليــون يدركون ان زواجهم مــع االصفر ماروين، وال 
مصلحــة الي منهم بالتخيل عن اآلخر، فصالحية التحالف مل 

تنته بعد.

ــوم لــــــــــالدارات الــعــامــة ــغـ ــلـ ــم مـ ــي ــم ــع ــل »االنــــــــقــــــــالب«... ت ــم ــك ــت ــس مـــيـــقـــاتـــي ي

ترأس رئيس حكومة ترصيف االعامل  نجيب ميقايت اجتامعا 
للجنــة الوزارية املخصصة لألمن الغــذايئ ظهراً يف الرساي 
الحكومي، شارك فيه وزير الدفاع  الوطني موريس سليم، وزير 
املالية يوســف الخليل، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير 
الداخلية والبلديات بســام املولوي، وزير الزراعة عباس الحاج 

حسن ووزير االقتصاد والتجارة أمني سالم. 
ورصح ســالم بعد االجتامع: »عقــدت لجنة األمن الغذايئ 
اجتامعا برئاســة الرئيس ميقايت وبحثت يف مواضيع طارئة 
أهمها آلية توزيع القمح والطحني بالكميات املطلوبة من اجل 
االكتفــاء الذايت إلنتاج الخبز. أكدنــا خالل االجتامع أن امللف 
ممســوك بشــكل محكم جدا، والكميات متوافرة يف السوق 
بعد عمل وجهد كبريين من قبل اللجنة الوزارية التي ترأســها 
وزارة اإلقتصاد بالتعاون مع وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة 
والجامرك واألمن العام، مام مكّن كل األفران واملطاحن يف لبنان 
من العمل بشكل واضح وشفاف، وايجاد الكميات بأفضل الطرق 

والسبل املمكنة«. 
أضاف: »سيبدأ يف أواخر الشهر الجاري تنفيذ قرض البنك 
الدويل الذي ستبدأ مفاعيله بالظهور يف بداية العام 202٣. 
ان استرياد أوىل شحنات القمح سيتم يف مطلع شهر كانون 
الثاين املقبل، وبذلك ســنحافظ، وبحســب األسعار العاملية 
للقمح، عىل اســتقرار دائم ملدة ســنة يف دعم ربطة الخبز 
وســعر القمح وتوفريه يف هذه املرحلــة الدقيقة التي مير 
بهــا البلد. امــا امللف الثاين الذي تم بحثه اليوم ويهم املزارع 
اللبنــاين يف حضور الوزراء املختصــني، فهو ملف ترصيف 
القمــح، نحن نعمل اآلن عىل خيارين لخدمة املزارع وزراعة 

لبنان.  القمح يف 
كانت الدولــة اللبنانية تود 
رشاء محاصيــل القمــح من 
لنا مقاربة  وكانــت  املزارعني 
تتضمن رشاء قسم منها وفتح 
األخر،  للقســم  التصدير  باب 
ومبــا أن القمــح املنتج لدينا 
القايس، فإن نسبة  النوع  من 
معينة منه تســتعمل مع نوع 
آخر إلنتــاج الخبز العريب، اما 

الباقي فيستعمل للربغل ولصناعة الباستا«. 
وقــال: »نحــن يف صدد اتخاذ قرار، بفتــح باب التصدير 
لكميات معينة تتم دراســتها اآلن بشــكل دقيق مع املزارعني 
ومع قيادة الجيش التي قامت  مبســح  للمساحات املزروعة 
مــن أجل أن تكون هناك شــفافية ودقة يف تحديد الكميات 
التي سيســمح بتصديرها لحني بدء تنفيذ قرض البنك الدويل 
وإيجــاد آليات آخــرى متكننا من رشاء القمــح من املزارع 

اللبناين«.

{ الدوالر الجمريك {

أما املوضوع الثالــث فهو البحث بالدوالر الجمريك وتأثريه 
يف املــواد الغذائية، و٧0 يف املئة من املواد الغذائية ال  تخضع 
لهذا الرسم. نحن نقوم بدراسة دقيقة  لهذا امللف، ولهذا السبب 
تأخرت اللوائح، ونحن كوزارة  رفضنا رفضا كامال انعكاس كل 
نسب الزيادات التي تبلغ اما  ١٥ يف املئة أو ١0 يف املئة أو ٣ يف 

املئة  عىل املنتجات الغذائية لكيال يتحملها املواطن. وســنصدر 
الئحة توضح كل هذه املنتجات وما ســيخضع منها للرضيبة 
الجمركية، أو لرضيبة ١0 يف املئة عىل املواد املســتوردة التي 
احــرص عىل أن تدرس بدقــة كبرية، ولن نقبلها اذا كانت تزيد 
االعبــاء. ولن أوقع عىل اي جدول يزيــد  عبئا ، ولو واحدا يف 

املئة، عىل املستهلك اللبناين. 

{ وزير الرتبية {
 واجتمع الرئيــس ميقايت مع وزير الرتبية والتعليم العايل 
عبــاس الحلبي الذي قــال بعد اللقاء: »ان الجــو الرتبوي بدأ 
باالحتقان، ويهمني أن يســري العام الدرايس بشــكل طبيعي. 
اجتمعــت مع الرئيــس ألبحث معه يف رصف املســتحقات 
واملتــــأخرات وبدالت النقل، ألنها أمور تفرج الجو الرتبوي، 
فنحــن والروابط ال نريــد أن نصل اىل مأزق بل أن نعمل معهم 
عىل ســنة دراســية طبيعية، ولذا يحب أن نوفــر امكاناتها 

ومستلزماتها«.

اجتماع موســــــع في الســــــراي للجنة االمن الغذائي...
سالم : أولى شــــــحنات القمح تصل مطلع العام 2023
ملدة سنة الســــــوق  االســــــتقرار في  وسنحافظ على 

املشــــــتركة النيابية  اللجان  دعا  بري 
الحالي فــــــي 12 و13  الى جلســــــة 

 

دعــا رئيس مجلس النواب نبيه بــري لجان: املال واملوازنة، 
اإلدارة والعــدل، اإلقتصــاد الوطنــي و التجــارة والصناعة 
والتخطيط اىل جلسة مشرتكة  الساعة العارشة والنصف من 
قبــل ظهر يومي االثنني والثالثاء الواقعني يف ١2 و ١٣ كانون 
االول 2022 وذلــك ملتابعة درس مرشوع القانون املعّجل الوارد 
باملرســوم رقم 90١4 الرامي إىل وضع ضوابط إســتثنائية و 

مؤقتة عىل التحاويل املرصفية و السحوبات النقديّة.
عــىل صعيد آخر، أبرق الرئيس بري اىل رئيس مجلس النواب 
يف اململكة االردنية الهاشــمية أحمد الصفدي مهنئا ملناسبة 

انتخابة رئيسا للمجلس.
كــام أبرق مهنئا اىل رئيس مجلــس االعيان االردين فيصل 

الفايز.
وكان الرئيس بري، عرض االوضاع العامة وآخر املستجدات 
السياسية يف خالل استقباله يف مقر الرئاسة الثانية يف عني 

التينة النائب السابق الدكتور حسني يتيم.
كام استـــقبل الكاتــب واإلعالمي الدكتور ســامي كليب 
الــذي قدم له كتابه الجديد »تدمري العامل العريب وثائق الغرف 

السوداء«.
والكاتب واالعالمي حســن الدر الــذي قدم له أيضا روايته 

»املوت الجميل«.

بري يتسلم كتاب الزميل كليب
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الخميس 8 كانون االول 2022

ــد بـــــاســـــيـــــل أبــــــعــــــد مـــــــن جــــلــــســــة حــــكــــومــــيــــة وكـــــــبـــــــاش مـــــــع مـــيـــقـــاتـــي ــ ــي ــ ــع ــ ــص ــ  ت
خـــــلـــــفـــــيـــــات ســـــيـــــاســـــيـــــة ورئـــــــــــاســـــــــــيـــــــــــة... و»شـــــــــــــــد عــــــصــــــب مــــســــيــــحــــي«

ابتسام شديد

مل تهدأ بعد مفاعيل املؤمتر الصحايف للنائب جربان باســيل 
وعىل األرجح ســوف تستمر ردود الفعل والتفسريات له إال إذا 
نجــح حزب الله يف تربيد حــرارة الخالف الذي بلغت رشارته 
تفاهم مار مخايل ، فبالنسبة اىل كثريين مل يكن ما قاله باسيل 
خارج دائرة التوقعات ردا عىل انعقاد جلســة حكومية رفض 
حصولهــا كام ان جزءا كبري من كالمه جــاء مطابقا لحالة 

التشنج السيايس املرافقة لألزمات السياسية املتشعبة.
وعليــه مل يكن منتظرا من رئيــس تكتل لبنان القوي إال ان 
يرفع مستوى خطابه لعدة عوامل أبرزها شد العصب املسيحي 
املرتاخي من حوله بعد أزمة انتهاء الوالية الرئاســية للرئيس 
ميشــال عون وألن باســيل كام يقول سياســيون »مزنوق« 
سياسيا ومنزعج من مســألتني، أولهام دعم الثنايئ الشيعي 
لرئيس تيار املردة سليامن فرنجية و ما حيك عن اقرتاب التخيل 
عن الورقة البيضاء لرتشيحه، واملسألة الثانية متعلقة بعالقة 
الثنايئ ببعضه حيث ينقل عن العارفني ان باسيل اشتىك أكرث 
من مرة مؤخرا من انحياز حزب الله لرئيس املجلس نبيه بري يف 
العديد من املســائل وتفضيله الدائم خوض املعارك واملواجهات 
اىل جانب بــري وهذه النقطة باتت تثري حساســية الفريق 
العوين لقناعة ثابتة بأن هناك جبهة سياســية تتشــكل ضد 
التيار لعزله سياســيا و«رئاسيا« تأسست قبل خروج الرئيس 
عون من القرص الجمهوري من قوى مسيحية تقوم بالتنسيق 
مــع أحد أطراف الثنايئ واملختــارة وطبعا مع رئيس حكومة 

ترصيف األعامل نجيب ميقايت.
من هنا تؤكد مصادر سياســية ان إعرتاض  باســيل  أبعد 

وأكرب من جلســة حكومية  
بل كان مخططــا له  وجاء 
نتيجــة طبيعيــة الربــاك 
األخــري وتخبطه يف امللفات 
الداخليــة خصوصا انه بات 
كل  مــع  خصومات  عــىل 
القوى السياسية إال ان األهم 
أنه جاء اســتباقا ملا تردد يف 
توجه  عن  املاضية  الساعات 
فريق 8 آذار للســري برتشيح 
فرنجية وهــذا األمر مل ينل 
موافقــة باســيل  بعد مام 
دفعه لتفجري الوضع وابتزاز 
حلفائه عىل طريقة »تغداهم 

قبل ان يتعشوه«.
من جهة أخرى فإن باسيل 
بهجومه عىل حزب الله عطل 
الرئاســة التي يــرى أنها ال 

تجوز ملرشــح له متثيل نيايب ضعيف وأخذ املواجهة اىل مكان 
اخر بافتعال الخالف مع حزب الله الحليف األســايس والوحيد 
املتبقي له داخليا، كام انه منع عقد أي جلسة حكومية بسبب 

الطعن الذي قدم بقرار الحكومة.
ويرى العونيون يف جلســة الحكومة رسالة ضغط عليهم 
ومقدمة لضغوط أكرب لعزل التيار الذي يعترب مكونا أساســيا 
عن إدارة الدولة وإعادة عقارب الساعة اىل ما قبل التسعينات 
وإلغــاء نتائج اإلنتخابــات النيابية، فمــن الطبيعي التلويح 

بالالمركزية اإلدارية.
 لشــد العصب يف البيئة املسيحية  من جهة التيار الوطني 
الحر املصاب باحباط تراجع شــعبيته واملحشور داخليا بجملة 
ملفات بعد خروج  عون من بعبدا، فباســيل يف مؤمتره تحدث 
عن الالمركزية بتأكيده إذا مل يكن قانونا »فعىل األرض« علام 
ان طرح  الالمركزية رسائل وابعادا أخرى للفيدرالية خصوصا 
ان طرحها يســتفز رشيحة كبرية من اللبنانيني وباملقابل فإن 
الطرح  متقدم لدى املســيحيني ويدغدغ مشاعر فئة كبرية من 
الناس ترى فيه الحل األنسب للخروج من املأزق والحالة الراهنة 

عىل خلفية االنهيار الكبري وشــعور املســيحيني باســتقواء 
اآلخرين عليهم وانهم باتوا الطرف الضعيف يف السلطة، حيث 
تعترب رشيحة من املسيحيني ان الحل الوحيد اليوم بالالمركزية 
والذهاب رمبا اىل خيار الفدرلة  لضامن بقاء املســيحيني يف 
ظل انعدام فرص التوازن والتكافؤ الدميوغرايف  وبعد انفجار 

٤ آب واهرتاء الدولة.
باملقابل تؤكد مصادر سياســية ان األزمة بني التيار وحزب 
الله ليســت اإلشكالية األوىل ولن تكون األخرية كام قد تكون 
أزمــة عابرة لن تطيح بالرضورة بتفاهم مار مخايل وباعتقاد 
املصادر ان حاجة باســيل اليوم اىل حزب الله أكرب من حاجة 
األخري إليه ألنه أي رئيس التيار من دون حلفاء عىل الســاحة 
الداخلية باســتثناء حزب الله علام ان تفاهم مار مخايل ليس 

السبب يف خصوماته مع السياسيني.
وبالنســبة اىل كثريين فإن حزب الله منزعج  ومستاء يف 
الفرتة األخرية من معاندات باسيل ومشاكساته التي باتت عبئا 
عىل فريق 8 آذار وال سيام تعطيل تأليف الحكومة واالستحقاق  
الرئايس وال ســيام مع اقرتاب خطاب باسيل من مسألة حزب 
الله بقول األخري »ســالحكم أسايس لوجودكم ووجودنا الحر 

واملتوازن بالرشكة الوطنية بحجم السالح«.
بغض النظر عام ســتؤول إليه عالقة حليفي مار مخايل 
واملتوقع ان ال تتجه اىل السقوط فالواضح ان الطرفني اايوم 
ســيذهبان اىل التاميز اإليجايب،  فحزب الله سيحرص عىل 
الحفاظ عىل خصوصيته فال يســري بالتبعية لباســيل فيام 
ســيكون لرئيس التيار مقاربته السياسية »املعارضة« فال 
يســري خلف خيارات حزب الله الرئاســية والسياسية بعد 

اليوم. 

هـــــــــــــــل يســـــــــــــــتفيد الوطنـــــــــــــــي الحـــــــــــــــر مـــــــــــــــن األزمـــــــــــــــة مـــــــــــــــع حـــــــــــــــزب 
ــة؟ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيح فرنجيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة ترشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــراق ورقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل إحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن أجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اللـ

ـــــــــــــــري ـــــــــــــــا يج ـــــــــــــــذا م ـــــــــــــــاً لألســـــــــــــــوأ... وه ـــــــــــــــري تجنب ـــــــــــــــاورات لب ـــــــــــــــاءات ومش لق
فادي عيد

ما زالت تداعيات جلســة مجلــس الوزراء يوم 
االثنني املايض مستمرة، عىل الرغم من اإلتصاالت 
التــي جرت للتهدئة من قبل مرجعيات سياســية 
وروحيــة بعدما أخذت املواقف أبعــاداً طائفية، 
وتوســعت دائرة اإلنقسام الســيايس، ويف هذا 
اإلطار، تشري املعلومات، إىل أن رئيس املجلس النيايب 
نبيــه بري، وبعيداً عن األضواء واإلعالم، التقى يف 
الساعات املاضية نواباً وموفدين من معظم الكتل 
النيابيــة بناء عىل طلبه للتشــاور، كيال تتفاقم 
األمــور ويقع الجميع يف دائرة الخطر، وذلك، يف 
خضم ما يســود البلد من ظروف اقتصادية تّتسم 
بالخطورة. وتقول املعلومات، أن الرئيس بري ارتأى 
أن تؤجل جلســة اإلتصاالت باألمس، يك ال يقال 
بأنها موّجهة ضد فريق سيايس، وأن فتح امللفات 
بدأ من خالل اإلنتقام الســيايس بعد انتهاء والية 
رئيس الجمهورية الســابق ميشــال عون، ووفق 
املعلومــات، فإنه كان لرئيس املجلس دور تهدوي 
حول هذه املسألة، يف حني أن املساعي واإلتصاالت 
تطّرقت إىل جلســة انتخاب رئيــس الجمهورية 
املقــّررة اليوم، كيال تخرج األمور عن مســارها، 
بعدما قيل ان »التيار الوطني الحر« ســريّد عىل كل 

من رئييس املجلــس والحكومة نبيه بري ونجيب 
ميقايت يف هذه الجلســة، وقد يفّجــر »التيار« 
يف هــذه الجلســة مفاجأة يف إطــار املناكفات 
السياســية، ولكن إىل اآلن، وبفعل االتصاالت التي 
بقيت مســتمرة حتى فجر اليــوم، فإنه ليس ما 
يؤكــد عىل أن »التيار الربتقايل« يف صدد املهادنة 
مــع بري وميقايت، وباملحصلــة، أن املفاجأة يف 
حال حصولها فإنها ســتتمّثل باالقرتاع ملرشح من 
خارج األسامء املتداولة، ومن الطبيعي ليس للنائب 
ميشــال معوض، مبعنى أن »التيار« يكون بذلك قد 
تخــىل عن حلفائه بتخليه عــن األوراق البيضاء، 
لذا، يبقى الســؤال ما إذا كان باســيل سيقدم عىل 
هــذه الخطوة التي دونها عقبات، ربطاً بتحالفاته 
املعروفــة، وحيث ال ميكنــه التخيل عنها يف ظل 
خصوماته مع معظم القوى السياسية والحزبية، 

ومن كل األفرقاء واألطراف.
من هذا املنطلق، تشــري املعلومات أيضاً، إىل أن 
الجميــع باتوا يف وضعيــة ال ميكنهم من خاللها 
»اللعب يف قعر الــوادي«، نظراً لعدم قدرتهم عىل 
مكاشــفة محازبيهم وجمهورهم عرب هذا النزف 
اإلقتصــادي واإلجتامعي، والذي بــدأ يدق أبوابهم 
ويشــكل لهم إحراجاً كبرياً، وهذا ما حّذر منه أحد 
رؤســاء األحزاب البارزين، الذي أشار إىل أن لبنان 

عىل وشك الدخول يف حروب إجتامعية متنقلة لن 
ترحم أي زعيم أو حزب أو طائفة، ودعا لرتك األمور 
يف عهــدة الرئيس بري، حيث لديه أكرث من صيغة 
للحل والخروج من هــذه األزمات، إمنا ذلك يحتاج 
إىل حــوار وتالٍق، وهذا مــا ترفضه بعض القوى 
السياســية والحزبية دون أن تدرك مغبة ما ميكن 

أن يصل إليه البلد من انهيار غري مسبوق.
وأخــرياً، وأزاء هذه األجواء، فــإن التعويل، وفق 
املدركني مبا يجري، إمنا يكمن يف ما ستقوم به بعض 
العواصم الغربية، ويف طليعتها باريس للمســاعدة 
واملساندة، ولكن، وبعدما كان هناك حديث ينقل إىل 
املســؤولني اللبنانيني عن أجواء تشــري إىل تسوية 
قريبة إثر لقاء الرئيســني األمرييك والفرنيس جو 
بايــدن وإميانويل ماكرون، فإن ذلك أعطي أكرث من 
حجمه، ولذا، فإن زيارة ماكرون إىل لبنان مل تُحسم 
بعد، وإن كانت واردة، ولكن مثة أولويات طغت عىل ما 
عداها جراء التطورات الدراماتيكية للحرب الروسية 
ـ األوكرانيــة، وهذا ما تهتم به واشــنطن كأولوية 
مطلقة، يف حني أن الدور الفرنيس قد يكون الوحيد 
الذي من شأنه أن يؤدي إىل حّل ملعضلة الرئاسة، لذا، 
املســألة ليست بالسهولة التي توّقعها البعض نظراً 
لالنهيار االقتصادي يف أوروبا، وما تعانيه فرنســا 

بشكل خاص يف هذا السياق. 

محمد علوش

مل يُهادن رئيس التيار الوطني الحر جربان باسيل، 
حــزب الله، حليفه األوحد عىل الســاحة اللبنانية 
بعد انعقاد جلســة الحكومة، ووصل األمر ببعض 
مســؤويل التيار للرتويج أن حــزب الله، املعروف 
بوفائه بوعوده، لحلفائه، والتيار عىل رأســهم بعد 
تجربة انتخاب ميشــال عون عام 2016 بعد عامني 
ونصف من الفراغ كرمى لعيون الجرنال، أخّل بوعده 
للتيار، وحرض الجلســة الحكومية، وهو ما اعتربه 
التياريــون »طعنة«، يف تلميــح اىل ما مصطلح 
»الطعــن« الذي يرفضه حزب الله يف أي مرشــح 

رئايس.
لكن أبــرز املواقف التي صدرت عن الوطني الحر 
بعد جلســة الحكومة، كانت تلــك املتعلقة بامللف 
الرئايس كونه االهــم واألبرز يف املرحلة الراهنة، 
فبالنسبة للتيار أنه »إذا اعتقد حزب الله ان هذا النوع 
من الجلســات قد يضغط عىل التيار الوطني الحر 
للذهاب باألســامء املطروحة لرئاسة الجمهورية 
فهــو أمر »ُمحزن« فقواعد التيار ال تتغرّي بالضغط، 
وعىل املكّون السني واملكّون الشيعي احرتام املكّون 

املسيحي يف انتخابات رئاسة الجمهورية«.
مــن املعروف أن العالقة بــني الحزب والتيار لن 
تصــل إىل حــد القطيعة التامة، نظــراً للمصالح 

السياسية واالقتصادية املتبادلة، وهذا ما يحرص 
الجانبان عىل تأكيــده يف الوقت الراهن، لكن يف 
املقابــل ما حصل يحتاج إىل معالجة جدية، وهذه 
املعالجة ال ميكن أن تنطلق، بعد الســقف الذي كان 
قد ذهب إليه التيار يف مواقفه األخرية من الحزب، 
من دون األخذ بعــني اإلعتبار الهواجس التي لدى 
التيار رئاسياً، وهو ما يجب أن يُرتجم عىل مستوى 
الخيارات الرئاســية، خصوصاً أن التيار قد يذهب 
إىل بعض الخيارات االســتفزازية مــن أجل الرد 
عىل رســالة جلسة مجلس الوزراء، وإحراق ورقة 
ترشيح فرنجية بشكل نهايئ، وهذه الخيارات بحال 
اتخذها التيار يف الجلســة املقبلة عرب كتابة أحد 

األســامء، وهو ما يطالب به نواب يف تكتل »لبنان 

القوي«، ســتكون بهدف إحراج حزب الله بالدرجة 

األوىل.

بحســب مصادر متابعة فإن حزب الله الذي أخذ 
قرار املشــاركة الحكومية يعلم أنه سيكون هناك 
ارتدادات عــىل العالقة مع التيار، وملن فاته األمر، 
فإن حزب اللــه هو الذي بادر باتجاه الوطني الحر 
رئاســياً واألخري هو من يعارض ويريد اعتامد مبدأ 

التسويق الرئايس بعيداً عن حزب الله.
وتؤكــد املصادر أن الحزب قــد يذهب بعيداً بعد 
الخالف مع التيار حول الخيارات الرئاسية، واملعنى 
هنا أنه قد يلجأ اىل تثبيت ترشيحه لسليامن فرنجية 
وعندها لن يقبل بالبحث بالخيارات البديلة، مشرية 
اىل أن التيــار يعلم جيــداً طريقة عمل الحزب وقد 
خربهــا خالل املرحلة املاضيــة، وقد ال ينفع معه 
محــاوالت الضغط التي يحاول التيــار القيام بها 

بالشق الرئايس.
قد يكــون الحل األفضل بني حــزب الله والتيار 
الوطني الحر هو الحوار قبل اتخاذ خطوات »رئاسية« 
تجعل العودة اىل الوراء صعبة، ففي حال رغب التيار 
باإلفرتاق عن الحزب عليه االســتعداد للذهاب حتى 
النهاية بخياراته، فالحزب لن يكون بصدد التساهل 
بأمور اسرتاتيجية كرئاسة الجمورية، خاصة بظل 
عدم وضــوح الصورة االقليميــة وازدياد الضغط 
الدويل عىل املحور الذي يعترب حزب الله نفسه ركناً 

أساسياً فيه.

ــار ــ ــعـ ــ ــي االسـ ــ ــل ــ ــد الـــــرقـــــابـــــة ع ــ ــدي ــ ــش ــ ــاد الــــــوفــــــاء دعـــــــا الـــــــى ت ــ ــ ــح ــ ــ  ات
ــي ــ ــاقـ ــ اخـ ال  ــع  ــ ــشـ ــ جـ مـــــــن  ــن  ــ ــي ــ ــن ــ ــواط ــ ــم ــ ــل ــ ل ــة  ــ ــايـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ الـ وتـــــوفـــــيـــــر 

عقد املجلــس التنفيذي التحاد الوفاء لنقابات 
العامل واملستخدمني يف لبنان جلسة بحث خاللها 
ما آلت اليه االوضــاع االقتصادية واالجتامعية 
للبنانيني خصوصا ما يتعلق منها بحياتهم اليومية، 
ومبداخيلهم وبســلة اســتهالكهم املتفلّتة من 

االسعار وضوابط الجودة، واصدر البيان التايل : 
»ان اتحاد الوفاء لنقابات العامل واملستخدمني 
يف لبنان يدعو اىل رقابة جادة لحركة االســواق 
وضبط متشدد ألرتفاع األسعار وتفلتها وتعددها 
حتــى للصنف والنوع الواحــد، وتوفري الحامية 
للمواطنني من جشــع ال اخالقي لبعض التجار، 

والتأكــد من نظافة الســوق وخلوها من الســلع 
املغشوشة وغري اآلمنة .  

إن الرواتب واملعاشات التقاعدية هي الخط األحمر 
الذي تتجاوزه السياســات الرعنــاء بفرض رضائب 
جديدة عليها ربطا برفع الدوالر الجمريك ، رغم انعدام 
قيمتها الرشائية ، بينام حقوق الخزينة العامة، التي 
هي حقوق الوطن والناس، يتمتع بها اصحاب النفوذ 
السيايس واملايل يف املنتجعات القامئة عىل االمالك 
العامــة، ويف املصارف املتمردة عــىل ودائع الناس 

والقانون، ويف رؤوس االموال املتهربة من الرضائب، 

ويف املافيات التجارية املتحكمة باالسعار دون رقيب 

وال حسيب، حتى يف سوق الطوابع املالية السوداء!  

ان اتحاد الوفاء لنقابات العامل واملســتخدمني يف 

لبنان يطالب رئيس حكومة ترصيف االعامل ووزير 

املالية باملبادرة فورا لدفع كامل املســتحقات البلدية 

للبلديــات وتأمني رواتب وأجور وحقوق عاملها فهم 

يف مقدمــة من يجب ترصّف االعامل وتزال املعوقات 

مــن طريق نيل حقوقهم .  ويطالب االتحاد حكومة 

ترصيف االعامل بتأمني االموال الالزمة للجهات 
الضامنة ومنهــا الصنــدوق الوطني للضامن 
االجتامعي وتعاونية موظفــي الدولة لتتمكن 
من رفــع تقدمياتها مبا يؤمن الحامية والرعاية 
الصحية واالجتامعية الحقة للعامل واملستخدمني 
وموظفي الدولة يف االدارات واملؤسسات العامة. 
ان اتحاد الوفاء لنقابات العامل يف لبنان إذ يدعو 
إىل االرساع بإقرار العمل بالراتب التقاعدي ملوظفي 
القطاع الخاص، يحذر من املســاس بعقود العمل 
الجامعية، وبحقوق املوظفني واالجراء، خصوصا 
يف املؤسسات والرشكات التي تخضع لوصايات 
الوزارات، فإن يف ذلك تحلل من الحقوق املرتتبة عىل 
القيام بالوظيفة العامة وواجباتها وحقوق القامئني 
بهــا، وهدم لركن من اركان قيــام الدولة بواجباتها 
بتوفري الخدمات اآلمنة للشــعب اللبناين ، واالرضاب 
يف رشكات االتصــاالت وبقــاء اوجريو تحت تهديد 
فقدان الطاقة ولوازم التشغيل  نذير شؤم يف ذلك، وآن 
االوان ليقوم املرصفون لالعامل بواجباتهم الالزمة، 
ويســارعوا لطأمنة اللبنانيني رأفة بالدولة والوطن، 

والتاريخ لن يرحم » 

ــحــت الــســيــطــرة: ــرا ت ــي ــول ــك ال ــد أن  ــ ــيـــض أك  األبـ
األعــيــاد فــي  اإلجـــــراءات  بــعــض  لتحديد  نسعى 

اللبنانية الخارجية  الشؤون  لجنة  بين  مشترك   لقاء 
ولجنة العاقات مع بلدان املشرق في البرملان األوروبي

عرض وزير الصحــة العامة  يف حكومة 
ترصيــف االعــامل الدكتور فــراس األبيض 
للواقع الوبايئ يف لبنان وال ســيام موضوع 
الكولريا واكد أنه »تحت الســيطرة« يف ضوء  
العــدد املحدود للحاالت اليومية املثبتة وكذلك 
بالنســبة إىل العدد املعقول للحاالت املشتبه 
بها والتي كان يتم تسجيلها يف بداية انتشار 

الوباء«.
وقــال يف مؤمتر صحايف عقده يف وزارة 
الصحــة العامة: »إن عدد الحاالت املثبتة بلغ 
653 فيام بلغ العدد الرتاكمي الذي يضاف إليه 
الحاالت املشــتبه بها ٤912. وقد سجلت يف 
الفرتة األخــرية وفيات نتجت عن إصابة عدد 
من كبار الســن يف مركز لرعاية املسنني، ما 
دفع الوزارة إىل أن تبدأ يف االســبوع املايض 
بحملــة مزدوجة مع الصليب األحمر اللبناين 
لنرش لقاحي الكولــريا وكوفيد-19 يف دور 
العجزة ومستشــفيات الفئة الثانية«. وأبدى 
وزيــر الصحة العامة »إرتياحه ملســار هذه 

الحملة بهدف تأمني الحامية للمجتمع«.
وأعلن  أن« املرحلة األوىل من حملة التلقيح 
ضد وبــاء الكولريا إنتهت مظهــًرا نتائجها 

باألرقام«.
وأعاد الوزير األبيض التذكري بأنه »حتى ولو 
كان وباء الكولريا تحت السيطرة، فإن إجراءات 
الحد من اإلنتشار ال ترتبط فقط بوزارة الصحة 
العامة بل من املفرتض تأمني أمور أخرى بدًءا 

من املياه الســليمة وشبكات الرصف الصحي 
املؤهلة«. وأكد أن الوزارة »تعمل يف هذا املجال 
مــع الوزارات األخرى لتأمني املطلوب والبلوغ 
إىل مرحلة اإلنتهاء من الوباء«، معيًدا التشديد 
عىل أن »فحص الكولريا الرسيع مؤمن يف كل 
للناس  الحكومية، وهو مجاين  املستشفيات 
الذين لديهم أعراض. كام أن الوزارة مســتمرة 
بحملة التلقيح يف املعاهد واملدارس الرسمية 
والخاصــة يف املناطــق املســتهدفة بهدف 

اإلنتهاء منها قبل البدء بعطلة األعياد«.

{ األعياد {
وتوقف وزيــر الصحة العامة أمام مرحلة 
األعياد املقبلة والتوقعات يف شأن ازدحامها 
بالــزوار وذلك للمرة األوىل من دون إجراءات 
الوقايــة التي تم اتباعها يف الســابق خالل 
انتشار وباء كورونا، مؤكًدا »العمل عىل تحديد 
بعض اإلجراءات للمســاعدة عىل أن متر فرتة 

األعياد بصحة وأمان عىل الجميع«.
وأعلن أن »فحوص كوفيد ســتكون مؤمنة 
بتســعرية مئة وخمسني ألف لرية لبنانية يك 
يخضع لها من تظهر لديه أعراض ويعمل عىل 

عزل نفسه إذا ما تأكدت إصابته«.
ولفت إىل أن إصابات كورونا« تشهد تراجًعا 
يف العــامل كله«، أمل »عــدم بروز أي طفرة 
جديــدة للفريوس ما سيســاعد عىل تخطي 

الوباء«.

عقــدت لجنــة الشــؤون الخارجية يف 
مجلس النواب برئاســة النائب فادي عالمة، 
لقاء بواســطة )تقنية الفيديــو كول(، مع 
لجنــة العالقات مع بلدان املرشق يف الربملان 
األورويب برئاســة عضــو الربملــان ايزابيل 
ســانتوس، وجرى عــرض لالوضاع العامة 
يف لبنان الســيام االقتصاديــة منها وآخر 
املستجدات السياسية و«التشديد عىل وجوب 
االرساع يف انتخاب رئيــس للجمهورية مبا 
ميثــل هذا املوقع من أهمية قصوى يف حياة 

الدولة وسلطاتها وادوارها«.
وبحســب بيان صــادر، فقد تــم البحث  
اللقــاء يف »الترشيعيات اإلصالحية  خالل 
التــي أنجزها املجلس النيايب اللبناين، ومنها 

قوانني اإلثراء غري املــرشوع، الرشاء العام، 
رفــع الرسيــة املرصفية، الهيئــة الوطنية 
ملكافحة الفساد والقوانني التي هي يف طور 
االنجاز ومن بينها مرشوع قانون إستقاللية 
القضــاء والكابيتال كونــرتول والتي ان تم  
اقرارها تدفع قدما مسار املفاوضات وانجاز 
االتفاق بني لبنــان وصندوق النقد الدويل«، 
كام متت مناقشة »أزمة النازحني السوريني 
وتداعياتها عىل لبنان ووجوب قيام املجتمع 
الــدويل بواجباتــه حيال حل هــذه االزمة 
من خالل تأمني عــودة النازحني اىل بلدهم 
األم ســوريا، وعرض ســبل تطوير التعاون 
الترشيعــي بني الجانبــني يف القضايا ذات 

االهتامم املشرتك«. 

بجديد ليس  التصعيدي  باسيل  قاسم هاشم: خطاب 
أشــار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب 
قاســم هاشــم إىل أن »خطاب رئيس التيار 
الوطني الحر جربان باسيل ظهر بهذه الحدة 
نتيجة الظروف التي حصلت خالل الساعات 

املاضية وانعقاد جلسة مجلس الوزراء«. 

وأضــاف: »موقف باســيل ليــس بجديد 
نحــن تعودنا هــذه النربة العاليــة عند أي 
ازمة الســتحضار ما ميكن من أجل تجميع 
“مقويــات” يف هذه املرحلــة ولكن يف كل 

األحوال نحن بغنى عن أي توترات جديدة«.

ــن ــ ــن كــتــلــة الـــنـــواب االرم ــان عـ ــي ــوشــك ــصــل ب ف
أعلن األمني العام لحزب الطاشناق هاغوب 

بقرادونيان أنــه يف اجتامع اللجنة املركزية 

اتخــذ قرار بفصل النائب جورج بوشــكيان 

عن كتلة النــواب االرمن لعدم التزامه بقرار 

الحزب بعدم حضور جلسة حكومة ترصيف 

األعامل. 
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الخميس 8 كانون األول 2022

املسيحية الساحة  في  األوراق  تخلط  لن  ميقاتي«  »جلسة  عاصفة 

هاشم : بري »متسلح بالصمت« .. ومقاربة رئاسية مختلفة بعد االعياد

 بين »الوطني الحر« و »القوات« مصالح رئاسية مشتركة... فهل يستغالنها بتقارب مرحلي؟
أبواب بكركي مفتوحة مع ترحيب بأي لقاء يجمع الشمل املسيحي ويقّرب االقطاب من بعضها

هيام عيد

املوقف  يف  التقاطع  يرتدي 
املســيحية  األحزاب  بــن  ما 
حكومة  الجتــاع  املعارضة 
زمن  يف  األعــال  ترصيــف 
وأيضاً  الرئــايس،  الشــغور 
يف  العامة  الهيئــة  الجتاع 
ملناقشــة  النيايب،  املجلــس 
يف  االتهاميــة  العريضــة 
ســابقن  وزراء  ثالثــة  حّق 
بالــغ  لإلتصــاالت، طابعــاً 
مصــادر  وفــق  األهميــة، 
فيه  رأت  مســيحية  سياسية 
الســابق،  عن  مختلفاً  مناخاً 

وإن كان التقاطع مل يفتح الباب أمام أي تالق عىل 
املستوى الســيايس أو أبعد من ذلك، خصوصاً وأن 
الحمالت يف ما بينها بشأن االستحقاق الرئايس 
واالختالف الكبري يف مقاربة هذا االســتحقاق، مل 

تتوقف باي شكٍل يف الفرتة األخرية. 
لكن هذه املصادر، تضــع االعرتاض الذي عّبت 
عنه األحــزاب الثالثــة: »التيار الوطنــي الحر« 
و«القــوات اللبنانيــة« و«الكتائب«، يف ســياق 
الوزارية  الجلســة  االتفاق عىل عدم دســتورية 
فقط وليس أكرث، وذلــك يف ضوء اصطفاف هذه 
األحزاب الثالثة يف موقعن مختلفن من مســألة 
انتخاب رئيــس الجمهوريــة، إذ يف الوقت الذي 
األولوية  أن  »الكتائب« و«القــوات«،  تعتب فيــه 
يجب أن تكون النتخاب رئيــس للجمهورية، رغم 

أنها عىل تباين يف مقاربتها ألســباب تعطيل 
مختلفان  مرشحان  ولديها  االنتخاب،  جلســات 
ملوقع رئاسة الجمهورية، حيث انه يف الوقت الذي 
ال يزال فيه نواب »التيار« يقرتعون بورقة بيضاء، 
فإن نواب الكتائب و«الجمهورية القوية« ما زالوا 
متمّسكن بانتخاب النائب ميشال معوض، يف كل 
جلسة انتخاب لرئيس الجمهورية يدعو إليها رئيس 

مجلس النواب نبيه بري.
لكن هذين التقاطعن، وكا تشري املصادر نفسها، 
ال يحمــالن أي مؤرٍش واضح عــىل املرحلة املقبلة، 
فالتايــزات عديدة بن هذه القوى وهي سياســية 
بالدرجــة األوىل وترتبط باالتجاهــات والخيارات 
املعتمدة طوال السنوات املاضية، وبالتايل، فإن هذا 
التقاطع املرحيل، يأيت مــن منطلٍق مختلف لدى أٍي 

األحــزاب، وهو ما ال  من هذه 
يطرح أي احتــاالت بحصول 
تغيريٍ عــىل صعيد أي عنوان أو 
ملف ســيايس أو حتى مايل أو 
اقتصادي. ويعني هذا الواقع، أن 
الطائفي  الخطاب  عىل  الرتكيز 
يف هــذا امللف بالذات، ليس يف 
محله، كون الخالف دســتوريا 
وليس طائفياً، وال يتعلق بعنواٍن 
غري عنوان احرتام املؤسســات 
الدســتورية وصالحيــات كّل 
موقــع يف الدولة، مع العلم أن 
امللفات االستثنائية التي تستلزم 
اجتاعــاً لحكومــة ترصيف 
معارضة  أي  تواجه  ال  األعال، 
من قبل أي فريق، وبالتايل فإن االعرتاض، قد استهدف 
جدول أعال الحكومة الفضفــاض، خصوصاً وأن 
تخفيض بنوده من 65 إىل 20 بنداً، يؤكد صحة هذه 

املقاربة. 
وانطالقاً مّا تقدم، تشــدد املصادر السياسية 
املســيحية نفســها، عىل أن عاصفــة التداعيات 
الحكومة  أثارتها جلسة  التي  السياسية والشظايا 
األطراف  غالبيــة  وأصابت  املــايض،  االثنن  يوم 
املحلية وليس فقط هذه األحزاب الثالثة، لن تؤدي 
إىل إعادة خلط األوراق السياسية، خصوصاً لجهة 
التمهيد ألي تفاهات سياسية جديدة عىل املرسح 
وذلك  النيــايب،  املجلس  داخل  وتحديــداً  الداخيل 
عىل الرغم من كل ما ســّجل من مواقف وحمالت 

وتفسريات يف األيام القليلة املاضية.  

عيل ضاحي

رغم رفع رئيــس »التيار الوطنــي الحر« النائب 
جبان باسيل سقوفه السياسية اىل »ما بعد بعد« 
اتفاق مار مخايل، وصوالً اىل مســاواته »قدسية 
السالح« بـ »قدسية الدور والقرار السيايس«، فإن 
ترجيح عودة القنوات لتعمل بن حارة حريك ومرينا 
الشالوحي يف مرحلة قريبة وبعد »تهدئة النفوس« 
امــر بديهي، فيا خففت عــن التينة من »وهج« 
تأثريات ترصيحات باسيل، رغم انها دخلت اىل مربع 
»الحكم الذايت« و«الفدراليــة« عب الغمز من قناة 
»الالمركزية املوسعة«، وفق ما ترى اوساط  نيابية 

يف 8 آذار لـ »الديار«.
وتكشف االوساط نفسها، ان رغم تلويح باسيل 
بتخليه عن الورقة البيضاء ملصلحة مرشح محدد، 
اال ان الرئيس نبيه بري وكتلة »التنمية والتحرير«، 
مل يتبلغا من »االصدقاء املشرتكن« امس اي تبدل 
يف وجهة تصويت تكتل »لبنــان القوي« وانها 
ملتزمان مع »الثنايئ الشــيعي« بالورقة البيضاء 

يف جلسة اليوم!  
وتشري االوساط اىل ان باســيل لن يذهب اليوم 
اىل إعالن »الطالق الكامــل« مع »اصحاب الورقة 
البيضاء« اي حزب الله والرئيــس بري و8 آذار عب 
التخيل من جانب واحد، ومن دون تشاور عن الورقة 
البيضاء، بل سيرتك االمر »موارباً«، اقله عىل االتفاق 
عىل مرشــح آخر عن سليان فرنجية، ورمبا ايضاً 

غري قائد الجيش جوزاف عون.  
يف املقابل تكشــف اوســاط قيادية يف »التيار 
الوطني الحر«، ان خالل االجتاع للمجلس السيايس 
لـ »التيار« امس، جــرى التداول يف كل االحتاالت 
الرئاسية يف جلسة اليوم ومن دون الجزم بالتخيل 

عن الورقة البيضاء او تسمية مرشح محدد.
ويف مقلــب الرئيــس بــري وكتلــة »التنمية 
والتحرير«، يكشف عضو الكتلة النائب قاسم هاشم 
لـ »الديار« ان الرئيس بري ملتزم بالصمت. والكتلة 
ايضاً لن تعلق او تســاجل النائب جبان باسيل وما 
أطلقــه امس االول من مواقف خطــر من الناحية 
السياسية ورمبا النظرية، ولكن لن يجرنا اىل مزيد 

من التوتري للساحة الداخلية، وخصوصاً ان الرئيس 
بري يدعو اىل الحوار والتهدئة، وبالتايل ال مصلحة 

ألحد ان يجر البلد اىل صدام طائفي مجاين وعبثي.
ويؤكد هاشم ان التواصل بن تكتيل نواب »التنمية 
والتحرير« و«لبنان القوي« يتم بشكل طبيعي ومن 
خالل اللقاءات يف اللجان، وعب نائب رئيس مجلس 
النواب الياس ابو صعب وعضو مكتب املجلس النائب 

أالن عون وبالتايل ال قطيعة.
وعن جلســة اليوم، يشري اىل ان الورقة البيضاء 
مستمرة من قبل حزب الله وحركة امل وحلفائها. 
وقد يكون هناك جلسة اخرى غري جلسة اليوم. وقد 
النيابية وجلســات  اللجان  العادة ان تتوقف  جرت 
انتخاب الرئيس بعد 15 كانون االول حتى مطلع العام 
الجديد بسبب عطلة االعياد وســفر بعض النواب 

وقضاء نواب آخرين مع عائالتهم عطلة االعياد.
ويكشــف هاشــم عن وجود مقاربة رئاســية 
مختلفة عنــد الرئيس بري بعد االعيــاد، من دون 
توافر تفاصيل عن شكلها ومضمونها، يف ظل تكتم 

الرئيس بري حولها. 

صونيا رزق

 بعد الخّضة التــي رافقت انعقاد حكومة ترصيف االعال، 
والدعــم الذي القته مــن البعض فيا البعــض االخر رفض 
انعقادهــا، ويف طليعتهم »التيار الوطنــي الحر«،  والهجوم 
الذي تبع تلك الجلسة من قبل النائب جبان باسيل، وتوزيعه 
السهام يف اتجاه الجميع، االمر الذي جعله من دون اي حليف، 
حتى من حزب الله الذي تلقى من رئيس »التيار« رسائل سلبية 
بالجملة ، لكنه فّضل االلتــزام بالصمت منعاً لتدهور العالقة 
اكرث، ما دفــع مبصادر معارضة اىل القول:« باســيل خرس 
مسيحياً ومل يربح شيعياً طوال املدة التي عقد خاللها تفاهاً 
مع حارة حريك، الّن معظم بنــود ذلك التفاهم مل تتحقق، لذا 
هو اليوم بعيد عن اي حليف مسيحي، إضافة اىل انه ال يعرف 
كيفية إتقان الديبلوماســية يف السياسة فرناه دامئاً معادياً 
لالغلبية ، خصوصاً الركن املســيحي االبرز عىل الساحة أي » 
القوات اللبنانية«،  كذلــك ال تجمعه اي عالقة اليوم مع تيار 
»املــردة« الذي كان يف فرتة ما وقبل وصول  العاد  ميشــال 
عون اىل قرص بعبــدا يف العــام 2016 ، يف وضع جيد مع 
باسيل، لكن تّرشح فرنجية حينذاك قىض عىل تلك العالقة، ما 
جعل التيار البتقايل يف مسار آخر، لتصبح العالقة يف أسوأ 
حاالتها، كذلك االمر مع » القوات« بعد توقيع تفاهم معراب، اذ 
كانت العالقة عىل خري ما يرام، وأنتجت دعاً قواتياً لوصول 
عون اىل الرئاســة، لكن تبّخر كل يشء الحقاً ضمن التسوية 
الرئاســية، فا لبث الدرب الســيايس بينها ان ســلك خط 

االختالفات يف شــتى االمور، ليصبح »التيار« يف عزلة، بعد 
خسارته حليفن تحّوال فجأة اىل خصمن.

اىل ذلك برز توافــق »التيار« و«القــوات« قبل ايام خالل 
رفضهــا انعقاد جلســة الحكومة، االمر الذي بــدا ايجابياً 
لدى بعض نــواب »التيار« الذين وجهوا بعــض الغزل املبطّن 
اىل »القوات«، من خالل جملــة » وقفوا اىل جانبنا يف هذه 
املســألة« التي قالها النائب ســليم عون، فضالً عن تخفيف 
اللهجة الهجومية منذ فرتة بن الطرفن واالستعانة مبقولة 
» إسرتاحة املحارب« لدى الطرفن وغياب الرتاشق االعالمي، 
ما يبّش بالخري وفق معلومات أّن »مصيبة« وصول فرنجية 
اىل القرص الجمهوري« ال بــّد ان تجمعها، ومن خالل ذكاء 
محّنــك لدى رئييِس »التيار« و«القــوات« يف حال اتفقا عىل 
اسم مرشح وسطي إنقاذي عىل عالقة جيدة بها، من دون 
ان يشكل اســتفزازاً للفريق املانع، الّن الطرفن ضد وصول 
فرنجية اىل بعبدا، ويجب ان يســتغال ذلك ضمن تقارب ولو 

مرحيل. 
ويف الســياق ينقل وزير ســابق أّن إمكان لقاء باسيل – 
جعجع يف بكريك ليس مستحيالً، خصوصاً اذا اىت بطلب من 
البطريرك املاروين بشــارة الراعي فور عودته من السفر، الن 
مصلحتها واحدة اليوم، عىل ان يكــون هدف اللقاء توحيد 
الرؤية للخروج من الخالفات اليومية، وهذا دور البطريركية 
املارونية عىل الرغــم من املهمة الصعبــة، اي توحيد كلمة 
املسيحين يف هذه الظروف، وتأمن مناخ داخيل ماروين يتيح 
تأمن التوافق بقوة، الن الخالفات املسيحية لها بُعد خطر داخل 

جّراء  من  املســيحي،  البيت 
تواصالً  االكرث  الســجاالت 
من  انطالقاً  زعائهــا،  بن 
الــدور الوطني الجامع الذي 
البطريركية  به  متيزت  لطاملا 
املارونيــة تاريخياً، وحرصاً 
وإمياناً  الصــف  وحدة  عىل 
منها بــأن االختالف ال يعني 
عدم  اوالً  واملطلوب  الخالف، 
االليم،  واملايض  القبور  نبش 
بدأت  وساطة  اّن  اىل  ملّمحاً 
قبل ايــام قليلة عىل امل ان 

تصل اىل مبتغاها.
يف غضون ذلك يرّد مصدر كنيس يف بكريك عىل ســؤال » 
الديار« حول إمكان جمع قطبِي »التيار« و« القوات« قريباً يف 
الــرصح فور عودة البطريرك،  بالقول:« نتمنى ذلك الننا مع اي 
تقارب من شأنه توحيد املوقف املسيحي، وسّيدنا الراعي لطاملا 
دعا كل االقطاب اىل االجتاع يف الــرصح لهذه الغاية، لكنه 
مل يكن يتلقى الجــواب الواضح وخصوصاً يف الفرتة االخرية، 
حيث ترصّف البعض وكأنه مل يسمع مطلب سّيدنا، فيا بكريك 
ترّحب بأي لقاء يجمع الشمل املسيحي واللبناين بصورة عامة، 

ويقرّب االقطاب من بعضهم وابوابنا مفتوحة امام الجميع«.
وعىل خط الحزبن الخصمن، اجرت » الديار« اتصاالت بعدد 
من نواب »التيار الوطني الحر« الذين مل يرّدوا مبعظمهم عىل 

الهواتف، وَمن رّد سارع اىل القول« عن شو السؤال؟، اذا كان 
عن حزب الله افّضل عدم الجواب وكل يشء ســيكون ايجابياً 
أّن الســؤال عــن االنفتاح العوين-  قريباً«، ولدى توضيحنا 
القوايت، كان الجواب« يف السياســة كل يشء وارد والتفاؤل 

مطلوب لننتظر ونر«.
امــا مصادر« القوات اللبنانية » فتكتفي بالقول:« ال شــك 
يف اّن الخالف الســيايس كبري بيننا و«التيار الوطني الحر«، 
لكن مصلحــة لبنان العليا يجب ان تجمع اي طرفن حتى ولو 
كانا خصمن، الّن الظروف الحاليــة الصعبة تتطلب التوافق 

السيايس«.
إنطالقاً من اجوبة الفريقن فاالجواء بن البياضة ومعراب 
ال تبدو ضبابية كثرياً، الّن الغيوم يف طريقها اىل الزوال شيئاً 

فشيئاً. 

بوحبيب التقى سفراء الدول االسكندينافية وفرونتسكا
إجتمــع وزيــر الخارجية واملغرتبــن عبدالله 
بوحبيب بســفراء الدول االسكندينافية  لدى لبنان 
وهم السويد آن ديسمور، والرنوج  مارتن إيرتفيك، 
وفنلندا آن مسكانن وممثل عن السفارة الدامناركية 
املستشار توماس طومســن كا حرض االجتاع 
سفرية ســويرسا ماريون ويشلت، وتم البحث يف 

قضية النازحن السورين.
شــدد الوزير بو حبيب خالل االجتاع عىل ان  
لبنان ال يستطيع تحمل وجود حواىل مليوين نازح 
ســوري عىل أرضه من دون تحديد موعد لعودتهم 

اىل بالدهم .
معتباً انه يف حال توقفت املســاعدات الدولية 

لهم سيعودون اىل بالدهم.
واكد الوزير بــو حبيب  ان لبنان هو 
بلــد منوذجي للتعايش  بن املســلمن 
واملسيحين يجب الحفاظ عليه وحايته 
من تداعيات النزوح السوري اضافًة اىل 
وجود الالجئن  الفلسطينين عىل ارضه 

منذ 74 عاما ينتظرون حال سياسيا.
كا التقى الوزير بو حبيب املنســقة 
لبنان جوانا  املتحدة يف  لألمم  الخاصة 
اجواء   التي وضعتــه يف  فرونتســكا 

االمن  اجتــاع مجلس  التي حصلت يف  املداوالت 
الذي عقد يف نيويورك حول عمل قوات الطوارىء 

الدوليــة العاملة يف جنوب لبنــان  ) اليونيفيل ( 

وتطبيق القرار 1701 .

بو حبيب مع سفراء الدول

الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اطلقت حملة حول >العنف<
اطلقت الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية حملة 

 Deutsche Gesellschaft für توعوية بالشاكة مع

عــىل   )Internationale Zusammenarbeit )GIZ

العنــف يف القانون ضّد النســاء والفتيات بعنوان 

»عدم تعديل القوانــن لإلعرتاف بحقوِقك هو عنف 

بحقِّك«، #ال_للعنف_يف_القانون.

واعلنت يف بيان ان »هــذه الحملة تلقي الضوء 

عىل األحكام القانونية املجحفة والتمييزية بحقوق 

النســاء والفتيات التي ال زالت حتى اليوم من دون 

تعديل أو إقــرار والتي يقتيض تعديلها 

لحاية املــرأة واالعرتاف بها كمواطنة 

كاملة الحقوق، السّيا من خالل إقرار 

قانون مدين موّحد لألحوال الشخصية، 

القــارصات  زواج  مينــع  وقانــون 

والقارصين إضافــة إىل قانون يعرتف 

اللبنانية بنقل جنسيتها إىل  بحق املرأة 

أوالدها«.

وتندرج هذه الحملة التوعوية يف إطار مشوع 

تنفــّذه الهيئة الوطنية لشــؤون املــرأة اللبنانية 

بالتشارك مع GIZ وبتمويل من الحكومة األملانية. 

ــاع املــقــالــع: ــطـ ــة عـــن قـ ــ ــدراس ــ يــاســيــن عــــرض ل
م2 مـــلـــيـــون   15 ومــســاحــتــهــا   1235 ــا  ــ ــدده ــ ع
دوالر ــار  ــي ــل م  2.4 لــلــدولــة  ــي  ــالـ املـ والــتــعــويــض 

تــرأس وزيــر البيئة يف 
االعال  ترصيــف  حكومة 
الدكتور نارص ياســن، قبل 
لعرض  اجتاعاً  امس،  ظهر 
مستحقات  حول  الدراســة 
قطــاع املقالــع للخزينــة 
تطبيقــاً للقوانن واألنظمة 
املرعيــة ال ســيا القانون 
واملرســوم   2002/444
وتعديالتــه   2002/8803

واملرسوم 2020/6569.
حرض االجتــاع ممثلون 
واملالية  العــدل  وزارات  عن 

الجيش – مديرية الشؤون  والداخلية وقيادة 
الجغرافية، ومجلس اإلمناء واإلعار، والبنك 
الدويل، ومؤسســة التمويل الدولية، والبنك 
األورويب لإلنشــاء والتعمري وبرنامج األمم 

املتحدة اإلمنايئ.
تخلّل االجتاع عرض لنتائج الدراسة التي 
أجرتها وزارة البيئــة وبرنامج األمم املتحدة 
اإلمنــايئ حول مســتحقات قطــاع املقالع 
للخزينة وذلك اســتناداً إىل املســح امليداين 
الذي أجراه الجيش، كا البحث يف الخطوات 

الالحقة لتحصيل هذه املستحقات.

{ ياسن {
ويف ترصيح لوزير البيئة لالعالمين، قال: 
»أظهرت الدراســة أن عــدد املقالع يف لبنان 
املساحة  ومجموع  مقلعاً،  حوايل 1,235  هو 
املستثمرة منذ 2007 هو حواىل 15,15 مليون 
مــرت مربع، فيــا حجم املواد املســتخرجة 
هو حوايل 196,87 مليون مــرت مكّعب. أما 
املستحقات للخزينة املبارشة، وهي عبارة عن 
بالحد االدىن  املبارش، فقدرت  املايل  التعويض 
بحواىل 2,394 مليار دوالر أمرييك. وهذا رقم 
التعويض  متحّفظ جداً حيث مل يتم احتساب 
 Pain and suffering واملعانــاة  األمل  عــن 
.« Punitive damage والجزاء compensation

وأوضح أنه »تم احتســاب التعويض املايل 
املبارش عىل أساس 3 بنود:

 Cost of البيئــي  التدهــور  1.كلفــة 
Environmental Degradation CoED

Cost of Rehabilitation 2.كلفة التأهيل
والنقديــة  التنظيميــة  3.التكاليــف 
Regulatory and Fiscal )الرسوم والرضائب 

وغريها(«.
الدراسة للجنة  وقال ياسن: »سنأخذ هذه 
تألفت يف مجلس الوزراء برئاسة وزير العدل 
وعضويــة وزراء الداخليــة واملالية والبيئة 
اللبناين ملناقشــة كيفية تنفيذها،  والجيش 
وســيذهب جزء منها إىل املوازنــة الجديدة 
لدرسة كيفية احتســاب املستحقات، وجزء 
القضايا لتحضري  امام هيئة  آخر ســيوضع 
لتنظيم  سيذهب  وجزء  الدولة،  بإسم  دعاوى 
القطاع من اآلن وصاعــداً كيال تكون اموال 

الدولة سائبة«. 
•متحفظة جداً كون املراجع العلمية تشري 
إىل اســتخدام أقطار تفوق هذه األرقام يف 

أحيان عديدة.
وختم: »بناء عىل ما تقّدم، فإّن الرقم أعاله 
الذي خلصــت إليه الدراســة »2,394 مليار 
دوالر« هو القيمة األدىن ملســتحّقات قطاع 

املقالع للخزينة«.

ياسني يعرض الدراسة

الــــعــــام« »االمـــــــــن  ــة  ــلـ ــجـ مـ ــن  ــ مـ  111 ــدد  ــ ــعـ ــ الـ
عش  الحادي  العــدد  صدر 
 ،2022 االول  كانون  املئة،  بعد 
من مجلة »االمــن العام« عن 
املديريــة العامة لالمن العام، 

وفيه:
ابراهيم  عبــاس  اللــواء   -
يتحــدث عــن االنعكاســات 
الخطرة مللف النزوح الســوري 
التحديات  وافــاق  لبنان،  عىل 

املقبلة
- الوزير السابق فارس بويز: 
خارج  من  يُنتخــب  رئيس  اي 

التوافق لن يستطيع ان يحكم
ادمون  السابقان  النائبان   -
يتحدثان  واكيــم  ونجاح  رزق 
عن دستور الطائف: ما له وما 

عليه
- ماذا يقــول الخباء زهري 
وانطوان  مايض  وحاتم  شكر 
عن  اســاعيل  وجهاد  مرسة 
حكومة  اجتاع  »دستورية« 
و«التشيع«  االعال  ترصيف 

يف ظل الشغور الرئايس 
الســعد:  راجي  النائــب   -

مشوع الكابيتال كونــرتول مطية للهروب 
من االصالحات

- البابــا فرنســيس يف البحريــن: لبنان 
وجعي، وسيعود اىل عظمته

- حديث مع سفري كازاخستان يف لبنان
- قــراءة فكريــة عــن الثغــر الثقافية 
واملجتمعية للكيان اللبناين مع الكاتب نرصي 

الصايغ
- تحقيقــات محلية عن مرحلــة ما بعد 
ترســيم الحدود البحرية، االوضاع املعيشية 

والرواتب وملف الدواء.
اقليمية ودولية حول االنتخابات  - تقارير 
النصفية االمريكية، ما افرزته االنتخابات من 

تطرف ديني يف »ارسائيــل«، ومقررات قمة 
تغري املناخ يف رشم الشيخ

- فــريوز يف ميالدها: قيثارة الســاء، 
رفيقة الصباح وجارة القمر

- مونديال قطر: مفاجآت مبكرة
اىل االبواب الدامئة يف احصاءات الشــهر 
والوثائق املزورة، الفنون والثقافة،   الرياضة 

والتسلية
اىل االبواب الدامئة يف احصاءات الشــهر 
الرياضة  والثقافة،  الفنون  املزورة،  والوثائق 

والتسلية. 
ميكــن االطالع عىل مضمــون العدد عىل 

موقع االمن العام:
 www.general-security.gov.lb 
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»التّيار« و»الحزب« الى أين؟    
فهد الباشا

 هــل  توصــل  األخطاء، من  هنــا  ومن  هناك، جربان  
باســيل  ومــن  معه  اىل حيث ال  يحتســب  جربان  وال  

الحلفاء  يحتسبون؟
 ســؤاٌل  رشّعته  النربُة  الحاّدة  عاليُة  الســقف، يف  ما  
أدىل  به  جربان  يف  الساعات املاضية. حزب  الله  والتّيار 

هام، يف  االساس، خطّان  يتوازيان.
قــد  يلتقيان، عىل  طريق  السياســة  املعرورجة  يف  
لبنــان، يتقاطعاِن، أحيانــاً، يف محطٍّة » مرشقّيٍة«، ما، 
يف  نقطــٍة  مــا. كام  قد  يفرتقان، بطبيعة  منطلََقيهام، 
يف غــري مفرٍق  ورمبّا  يف  غري اتّجاه .فينقطع، اّذاك، ما  
بينهــم  من وصٍل، ما  ثبِّــت، أصالً، عىل قاعدة  أّن  لبنان  
هيئٌة  اجتامعٍية واحدة. هيئٌة  قواُمها  االمياُن  الراســخ  
بوحدة  الشــعب عىل  وحدة  األرض. االتّفاقات  الطائفية 
هي كالخالفات  الطائفية، ال  تثبت  عىل قرار. موســميٌة  
يف  السياســة. موسم  يُقبل  وموسم  مُيحل. اّن  اتّفاقاً، 
مهام  حسنت  نّياُت  أصحابه، ال  ميكن  ان يقوم  ثابتاً  ما  
مل  يقم  عىل  وحدة  املفاهيم. وال سيام، منها، ذاُت الصلة 
باملصداقية  يف  النظرة  اىل  املصري والشأن العام. وهذا  ما  
مل  يكن  واضحاً  يف اتفاق  مار مخايل  الشهري. والسبب  
البعيد  خلف  ذلك  اّن  لكل  طائفة، يف  السياســة، الهاً، 
الهاً  يرى اىل  الكون  والفن  والحياة  غريَ ما  يراه  سواه. 
ومن  الطبيعي  أن  يكون  لكل  اله  يف السياســة  أتباٌع  
وأشياع. ومن  االن  اىل  قيام  الساعة، لن  تكون  تحالف  
او  وحدة  وطنية  معافاة ااّل  بفصل  الدين  ومشتّقاته عن  
الدولــة. ااّل  بعلمنة  صارمة  توقف اقتتال  االلهة وتضع 
حّدا  لرصع املصطرعني  بني انصارها. متى  الصحوة  عىل  
مــداواة  العلّة. االفاق  اىل  تلّبٍد بالســواد، واالمواج  اىل 
ارتفاع . والعالج  واحٌد . ومجرٌم  من  مينع  علينا  العالج.

كلامت يف زمن الغربة

ــات ــقـ ــحـ ــتـ ــسـ املــــــــولــــــــوي تــــــابــــــع مـ
ــال الــبــلــديــات ــم ــس« وع ــل »اطـــفـــاء طــراب

التقــى النائب كريــم كبارة وزير الداخليــة والبلديات يف 
حكومة ترصيف االعامل بسام مولوي، يف اطار متابعة ملف 
مستحقات عنارص فوج اطفاء طرابلس وعامل اتحاد البلديات. 
 ووفــق بيان عن مكتب كبارة، اكد مولوي أن »قســامً من 
املســتحقات بات مؤمناً، وسيتم تحويله قبل رأس السنة، عىل 
أن يتم تأمني كامل املبلغ مع حلول السنة الجديدة، استناداً اىل 

آلية الرصف املتبعة«. 

ــرج خــ ــل  ــ ــي ــاســ ــ ب  : إمــــــــام  ــخ  ــ ــي ــشــ ــ ال
ــل األدبــــــيــــــات الــســيــاســيــة ــ ــن كـ ــ عـ

رأى قامئقام مفتي طرابلس والشامل الشيخ محمد إمام أن 
»هذا النهج املستمر يف التعطيل عىل حساب حاجات اللبنانيني 
ورضورات حياتهم أصبح نهجا ممجوجا ومرفوضا عند جميع 
اللبنانيني، كام أن التلطي بالدستور ال يصلح حجة ملن ميعنون 

يف كل مرة بخرق هذا الدستور«.
وقــال يف ترصيح: »إن إرصار النائب جربان باســيل عىل 
التحدث باللغة الطائفية املقيتة، وإمعانه يف إســتهداف مقام 
رئاســة الحكومة ورئيسها يخرج عن كل األدبيات السياسية، 
وتستشــف منه معــاين الحقد والعداء الشــخيص وتصفية 
الحســابات، والتوتر الســيايس، وهذا أمر يجب أال يقع فيه 

الساسة وخصوصا يف األزمات«.
وختم: »ال أحد يريد اســتهداف املسيحيني، لكن من يتحدث 
بهذه اللغة الطائفية هو من يســتهدفهم ويســتهدف الوطن 
بكامله، وما قام به الرئيس نجيب ميقايت يقع ضمن ما يسمح 
به الدستور اللبناين، ويحايك تطلعات اللبنانيني يف الحصول 

عىل دوائهم وإستشفائهم وحقوقهم املرشوعة«. 

»الكتائــــــب« : لخطة أمنية شــــــاملة في
البترون تجنباً ملحظــــــورات االمن الذاتي

أشــار إقليم البرتون الكتائبــي اىل ان »قرى قضاء البرتون 
تتعــرض لعمليات رسقة ونهب منظمة وممنهجة تســتبيح 
املمتلكات العامة والخاصة من دون اي رادع او حسيب ورقيب«. 
أضــاف يف بيان: »وبناء عىل الشــكاوى الــواردة الينا من 
الرفاق واالصدقاء قاطني هذه القرى، وتعبريا عىل مدى قلقهم 
وخوفهم عــىل أرزاقهم وأمنهم، وحرصا عــىل عدم التورط 
مبحظورات االمن الذايت ومفاعيله السلبية وتداعياته الخطرة، 
وحرصا منا عىل هيبة الدولة واحرتام القوانني املرعية االجراء 
نطالــب املعنيني وقادة االجهزة االمنيــة املولجة امر حامية 
اللبنانيــني وحفظ امن املواطن وممتلكاته بوضع خطة امنية 
شــاملة يف قضاء البرتون وتثبيت نقاط تفتيش خاصة عىل 
مداخل القضاء، تسيري دوريات وتفعيل عمل االمن االستباقي 

بجمع املعلومات ورصد كل الدخالء عىل البيئة البرتونية. 
مع التأكيد عىل وضع كامل امكاناتنا بترصف املعنيني إلنجاح 

هذه الخطة«.  

الجيش احتفل باالنتهاء من تشييد مبنى
راداري فــــــي مركز العريضة بهبة املانية

أقيم قبل ظهر امس يف مركز العريضة الراداري التابع للقوات 
البحرية يف الجيش، حفل ملناســبة االنتهاء من تشييد املبنى 
العائد للمركز، املقدم كهبة من السلطات األملانية للجيش ، يف 
حضور اللواء الركن بيار صعب عضو املجلس العسكري ممثال 
قائد الجيش العامد جوزاف عون والســفري األملاين يف لبنان 
السيد Andreas KINDL إىل جانب عدد من الضباط والحضور.

ويف ختــام االحتفــال تال اللواء الركن صعب كتاب شــكر 
وسلمه للسيد KINDL، وقدم له درعا تذكارية تقديرا لجهوده. 

ـــا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــا باش ـــ ـــ ـــ ـــ ـــة واص ـــ ـــ ـــ ـــ ساللـ
سامي الهاشم

رحم الله الشاعر شبيل املاّلط الذي قـــال يف قصيـــدة له 
عن املتصــرّف الرابـــع واصا باشـــا:

رنّوا الفلوَس عىل بالط رضيحه وأنا الكفيل لكم بردِّ حياته
املترصِّف واصا باشا )1892-1883(، بعد أن بدأ عهده بشكل 
جّيــد وحّقق انجازاٍت هامة يف مترصفّيــة جبل لبنان، أنهى 
ســنواته األخرية يف السلطة بالرشــوة والفساد والفوىض، 
وأضحــت املترصفيَّة رهينــة ألصحاب املال والذهــب الرنّان، 
وأصبحت التدّخالت والوســاطات يف شــؤونها الخبز اليومي 

ت الفوىض، واملشكلة الكربى كانت الرشوة... وعمَّ
• تعريف الرشوة.

برأينا هنالك أكرث من تعريف ولقد اخرتنا ستة منها:
1- الرشــوة هي استعامل املال والسلطة للقضاء عىل الحّق 

والعدالة والكفاءة واملساواة.
2- الرشوة رسقة موصوفة من قبل ذوي النفوذ والسلطان 
لتنفيذ مآرِبهم ومصالح أنسبائِهم وأصدقائهم ومطالب من يدفع 

أكرث.
3- الرشوة مال حرام يدفعه الرايش ويقبضه املرتيش بدون 

أّي وجه حّق واالثنان رشيكان يف الجرمية.
4- الرشوة أساس الفساد والخراب واالنهيار بعكس العدالة 

التي هي أساس امللك والتي تشمل حكاًم النزاهة.
5- الرشــوة أّم املصائب والويــالت، وكم من الناس ضاعت 
مت بيوتُهم من أجــل َحفنة من املال يقَبُضها  حقوُقهــم وتهدَّ

املرتشون.
6- الرشــوة هي ما يُعطى لشــخص مسؤول إلبطال حّق أو 

إحقاق باطل.
• تُعترب الرشوة من أفدح الجرائم وأخطرها ابتداًء :

- من رشــوة القايض الذي يتنكّر للحّق ويتعبَّد للامل والذي 
يحاكــم الربيء ويُربّىء املجرم أو يُعطــي الحّق لغري صاحبه 

ويحرم صاحبه الحقيقّي!
- إىل رشــوة املوظّف الذي يتقاىض معاشه من الدولة ومن 
تعب الشعب وعرق ِجباه املواطنني والذي ال ينّفذ أّي معاملة إاّل 

بعد أن يدفع صاحبها املبلغ املرقوم!
- إىل رشوة املسؤولني عن التوظيف يف مختلف القطاعات، 
حون الذين يدفعون أكرث أو  الذيــن يضعون الكفاءة جانًبا ويُنجِّ

الذين تربطهم بهم مصالح خاّصة...
• ساللة واصا باشا

قد يكون داء الرشوة متأتًّيا من واصا باشا وقد يكون املرتشون 
من ســاللته غري املباركة، ومن املؤسف أّن هذه الساللة كرُثَت 
ومنت وتفاقمت أفعالها الشائنة، وللتأكيد علينا أن ننظر إىل عهد 

االستقالل، ونصنِّف:
- من هم الذين ينتسبون إىل واصا باشا؟

- ومن هم الرشفاء، النبالء وذوي الكفوف النظيفة؟
- من هم املرتشــون الذين باعوا ضامئرهم من أجل تكديس 
الرثوات عىل حساب املواطنني الذين هم، يف أقلّيتهم أبرياء، ويف 

غالبّيتهم مشرتكون يف الجرمية؟
- ومن هم املوظّفون أو املســؤولون الذين مل يدخل بيوتهم 

ماٌل حرام؟
من املؤســف القول: إّن ســاللة واصا باشــا تعاظم شأنها 
وشكّلت األغلبّية، وبأعاملها الشائنة أوصلت البالد إىل األوضاع 
ا التي نعيش وإىل الخراب الكامل عىل املســتويات  الرديئــة جدًّ
مته وال إدارة إاّل ودّمرتها وقد وصلنا  كاّفًة، فلم يبَق قطاع إاّل وهدَّ

إىل جهّنم بالفعل!
قضت ساللة واصا باشا عىل السلطات الثالث:

- الســلطة التنفيذيّة بدون رئيس جمهوريّة وبحكومة غري 
مكتملة الصالحّيات أو حكومة ترصيف أعامل،

- السلطة القضائّية كادت أن تتعطّل كلًّيا بسبب السياسّيني 
وغطرستهم وعنادهم وتدّخالتهم بالشاردة والواردة،

- السلطة الترشيعّيــة الغائبة عن اي دور فاعل
ـ ساللة واصا باشا هي مالكة القصور والطائرات الخاّصة 
واليخوت والســيارات الفخمة واألرزاق الشاســعة والرثوات 
ســة وال يستطيع أحد أن يسألها: من أين  الطائلة واألموال املكدَّ

لِك هذا؟!
بــت أموالها إىل الخارج  ـ تلك الســاللة أّمنت نفســها وهرَّ
والشــعب يرزح تحت نري الويالت واملصائب والغالء الفاحش 
وانعدام فرص العمل والقلق عىل املصري والخوف من املستقبل!

ـ ساللة واصا باشا أوصلتها الرشوة إىل مصاف أغنى أغنياء 
العــامل، وهؤالء هم الذين أوصلوا البالد إىل ما تحت الحضيض، 

والعباد إىل درجة الفقر والعوز واليأس والبؤس والتعتري!
هؤالء هم الذين هّجروا شــبابنا وشاباتنا ومل يبَق يف لبنان 

غري الَعَجزة والذين ال ميكنهم أن يهاجروا!
هؤالء هــم الذين حّولوا بلًدا جمياًل رائًعا غنيًّا إىل بلٍد يعاين 
أهلــه من الجوع ويلجــؤون إىل »زوارق املوت« بحًثا عن لقمة 
العيـــــش، ويخافون من ذكر كلمة طبيب أو مستشفــى أو 
صيدلّيــــة ألنّه مل يعد بإمكانهم أن يتطبَّبوا، علاًم أنَّ الطبابة 

هي أوىل األولويّات!
ـ ساللة واصا باشا هي التي قضت عىل القطاعات الرتبويّة 
واالقتصاديّة واملالّية والصناعّية والصحّية والتجاريّة والزراعّية 

والخدماتّية...
هــي التي دفنت لبنان حيًّا ومل ترتك »كمشــة طحني« عىل 

خمرية الوطن!!!
وختاًما نقول: إذا مل يأِت يوٌم يُقىض فيه عىل ســاللة واصا 

باشا، ال أمل يف الحياة لوطٍن نعبده بعد الّلــــــه!!! 

نــــــــــشــــــــــاط قــــــــــائــــــــــد الـــــجـــــيـــــش

اســتقبل قائد الجيش العامد جــوزاف عون يف مكتبه يف 

 )DCAF( الــريزة ، وفداً من مركز جنيف لحوكمة قطاع األمن
برئاســة Mark DAWNS، وتناول البحث األوضاع العامة يف 

لبنان واملنطقة. 

ــال ــمـ ــاالعـ ــم بـ ــ ــائ ــ ــق ــ ــث وال ــحـ ــان بـ ــمـ ــثـ عـ
الــــكــــويــــتــــي الــــــتــــــعــــــاون االمــــنــــي

استقبل املدير العام لقوى األمن الداخيل اللواء عامد عثامن 
يف مكتبــه يف ثكنة املقر العام قبل ظهر  امس، رئيس البعثة 
القائــم باألعامل يف الســفارة الكويتيــة يف لبنان عبد الله 
شــاهني، يف زيارة، تم يف خاللها التداول يف األوضاع العامة 

وسبل تعزيز التعاون بني البلدين عىل الصعيد األمني. 

عثامن مع القائم باالعامل الكويتي

قائد الجيش مع الوفد

دموع األسمر

الول مرة يف تاريخ طرابلس، 
فوج اطفاء طرابلس يقفل مقره 
ويسلم مفاتيح آلياته ويعتصم 
عنارصه يف منازلهم، عائالتهم 
تجوع والفقــر تغلغل اليهم... 
احباط ويأس وازمة تنتظر حال 
رسيعا وإال فالقضية اىل مزيد 

من التعقيد.
كأن طرابلس تنقصها ازمات، 
فاملدينة ترتاكــم فيها االزمات 
وتتفاقــم يف غيــاب اي عالج 

جدي الي ازمة.
فوج  عــامل  انهى  امــس، 
اطفاء طرابلس اعتصامهم بعد 
قطعهم الطريــق امام مقرهم 
عىل مدى يومني متتاليني دون 

ان يلمسوا صدى لحراكهم او املبارشة يف تلبية مطالبهم املحقة 
برصف مســتحقاتهم املالية ورواتبهم املرتاكمة منذ اكرث من 
اربعة اشهر، وجميعهم ليس لهم مورد رزق سوى تلك الرواتب 

الضئيلة اصال، عدا توقف مستحقات الطبابة واالستشفاء.
مل يجد عامل االطفاء ســوى تســليم مفاتيح آلياتهم واملقر 
اىل مديــرة اتحاد بلديات الفيحاء، واعالنهم التوقف عن العمل 
واالنرصاف اىل منازلهم اىل حني تلبية مطالبهم برصف رواتبهم 
ومســتحقاتهم املالية بعد ان بلغــوا مرحلة الجوع الحقيقي 
وســط ظروف معيشية قاسية اوصلتهم اىل عجزهم االنتقال 
مــن منازلهم اىل مقر عملهم عدا  الفقر الذي ارهقهم ولديهم 
عائالت بلغت الذروة يف املعاناة والفقر والجوع، وكل ذلك دون 
تلمس مبادرة من الحكومة ومن وزير الداخلية بســام مولوي 

رغم اعتصامهم امام دارته السامعه مطالبهم..
قبل الوصول اىل هذه املرحلة من اليأس والقنوط لدى عنارص 
فوج اطفاء طرابلس، اصدروا بيانا نهاية الشهر املايض حذروا 
فيه مام وصلــوا اليه نتيجة » عدم توافر مادة املحروقات يف 
االتحاد لزوم عمل أجهزة االتحاد ال ســيام جهاز فوج اإلطفاء 

وذلك بسبب نفاد السيولة يف االتحاد،
وبســبب عدم القدرة عىل رصف مســتحقات العاملني يف 
االتحاد ال ســيام عنارص فوج اإلطفاء من رواتب ومساعدات 

اجتامعية وبدل النقل وغريها من املستحقات،
وبســبب عدم استقبال أي مستشــفى لجميع العاملني يف 
االتحاد بسبب عدم دفع مستحقات املستشفيات مع العلم بأن 

عنارص اإلطفاء معرضون لإلصابة أثناء العمل«.
واعتــذروا: »من أهلنا يف مدن الفيحــاء: طرابلس، امليناء، 
البداوي والقلمون وذلك بســبب عــدم القدرة عىل تلبية النداء 

يف حال نشوب أي حريق وذلك لألسباب املذكورة أعاله.«
هــذا البيان التحذيري كان يفرتض أن يكون كافيا للفت نظر 
وزيــر الداخلية والحكومة برمتهــا يك تبادر اىل درء مخاطر 
توقــف فوج االطفاء عن العمــل واملبارشة بتأمني املحروقات، 
ورصف املســتحقات املالية، نظرا للواقع املعييش الخطر الذي 

تعانيــه العائــالت، غري ان بيانهم وحراكهــم بقطع الطريق 
واالعتصام مل يؤد اىل النتيجة املرجوة، بل استمر التجاهل تحت 

حجج ومربرات غري مقنعة.
 وبلغــت اوضاع عنارص الفوج مرحلة االختناق الحقيقي ال 
ســيام ان رواتبهم ورواتب 170 من  موظفي االتحاد والعامل 
مل ترصف منذ اربعة أشهر، عدا االمتناع عن رصف منح التعليم 
واالستشــفاء والنقــل،  االمر الــذي ادى بهم اىل عجزهم عن 
االنتقال إىل مراكز اعاملهم أو الطبابة يف املستشفيات املدينة 

يف حال اصابتهم باي اذى خالل عملهم.
ازمــة فوج االطفاء وموظفي وعامل اتحاد بلديات الفيحاء 

املتواصلة منذ اربعة اشهر مردها اىل ثالثة اسباب: 
السبب االول، االوضاع املالية املنهارة وفراغ مايل يف صندوق 

االتحاد.
الســبب الثاين، تأخــري يف تحويل مخصصــات البلديات 

واتحاداتها من الصندوق البلدي املستقل.
الســبب الثالث، امتناع بلديات االتحــاد عن تحويل االموال 
املرتتبــة عليها ملصلحة صنــدوق االتحاد اعرتاضا عىل انتقال 
رئاســة االتحاد اىل رئيس بلدية البداوي، فيام االعراف املتبعة 
تقتيض ان تكون الرئاسة دامئا لرئيس بلدية طرابلس، وانتقال 
الرئاســة اىل البداوي، نتج اثر ســحب الثقة من رئيس البلدية 
حينذاك احمد قمر الدين، واستمرار الخالفات اىل اليوم، بالتنازع 

عىل رئاسة البلدية بني قمر الدين ورياض ميق.
ويشار هنا اىل ان مساهمة بلدية طرابلس يف االتحاد تبلغ 
80% مــن موازنة االتحاد، كونها األكرب، وبلغت املســتحقات 
املرتاكمة عليها لالتحاد اكرث من 30 مليار لرية، واملســتحقات 

املرتتبة عىل بلدية امليناء تبلغ 8 مليارات لرية.
االزمة متعلقة عىل دور منتظر يؤديه وزير الداخلية بســام 
مولــوي كونه وزير الوصاية، وعىل بادرة يفرتض ان يتخذها 
ابن طرابلس رئيــس حكومة ترصيف االعامل نجيب ميقايت، 
وإال ســتحرم طرابلس من فوج االطفاء يف تاريخها، وتوقف 
اعامل االتحاد وبلدياتها عــن مهامها وواجباتها تجاه املدينة 

يف ظل الظروف املعيشية الخانقة.

فوج اطفاء طرابلس اقفل مقره وســــــلم املفاتيح الى اتحاد بلديات الفيحاء :
اكثر من 170 موظفاً وعامالً محرومون من الرواتب ومستحقات االستشفاء والنقل

ترأس وزير الثقافة يف حكومة ترصيف األعامل محمد وسام 
املرتىض الوفد اللبناين الرســمي املشــارك يف »مؤمتر وزراء 
الثقافة املســؤولون عن الشؤون الثقافية يف الوطن العريب«، 
الذي تنظمه املنظمة العربية للثقافة والرتبية والعلوم االلكسو 
يف الريــاض بالتعاون مــع وزارة الثقافة يف اململكة العربية 

السعودية.
والقــى املرتىض كلمة لبنان يف الجلســة االفتتاحية،  لفت 

فيها. 
»نجتمع حول عنوان الثقافة واملستقبل األخرض، ولبنان معني 
بقوة بهذا العنوان ألنه األخرض عىل الدوام، املعروف بإسهاماته 
الفعالة يف مســرية الثقافة العربية واألممية، وتعلقه الدائم 
بقوة األمل وقوة العمل عىل حامية خريه وصناعة مســتقبله. 
وهو ما زال يحتضن إىل اليوِم حراكا ثقافيا ال يهدأُ، عىل الرغم 
مــن األحوال األليمة التي مير بها، عىس غيومها تنجيل قريبا، 
بإنتخاب رئيــٍس للجمهورية، وبتطبيق كامل إلتفاق الطائف، 
وهــو اإلتفاق الذي تم يف العام 1989 برعاية مشــكورة من 
اململكة العربية الســعودية وارتضاه اللبنانيون ليكون الناظم 

لحياتهم الوطنية«.
وأضــاف: »أيها األعــزاء، لبنان كان صاحــب الدور األبهى 
واألفعل بني اشــقائه، اذ كان مدرستهم وجامعتهم ومشفاهم 
ودار نرشهم وموئل فكرهم ومطبعتهم وقبلتهم الثقافية ومالذ 
ابنائهم اذا ادلهمت أوضاعهم السياسية ومرصفهم ومتنفسهم 
وارض نزهتهــم يف كل الفصول. ذلك أيها األحبة كان يف زمن 

جميل مىض، أما اليوم فشقيقكم األصغر، مرتوك ليعاين وحيدا 
أدهى املرارات، عىل الرغم من أنه حمل عن األمة جمعاء األحامل 
الجســام؛ فهو الذي حمل هم القضية الفلســطينية، ثم واجه 
تلك القوة الشيطانية العتية التي زرعتها يد الرش يف منطقتنا، 
التي استهدفت لبنان بعدوانها طمعا يف ارضه وثرواته ولكونه 
النقيــض لها بتنوعه وانفتاحه، لكننــا تعملقنا وخرجنا اىل 
رحاب فجِر أن قوة لبنان يف إقتداره ووحدة ابنائه ومقاومتهم 
فأجهضنا مساعي ارسائيل ودحرناها مرة بعد مرة ثم منعناها 
مؤخــرا من نهب جزء من ثروتنــا النفطية. كام دحرنا وحش 

اإلرهاب التكفريي ونجحنا يف كل امتحانات العزة«.
وتابع: »سنســتمر صامدين ثابتني، وكلنــا رجاء أال نبقى 
مرتوكني، ونعول عىل أن الذي بيننا وبني اشقائنا العرب ملختلف 
ِجدا )عىل قاعــدة املقّنع الكندي( متطلعني من ثَم إىل دعمهم 
لبنان ليبقى وفيا لدوره منارة لإلشعاع الثقايف وملعنى وجوده 
املتمثــل يف التنــوع ضمن الوحدة والعيش الواحد مســلمني 
ومســيحيني، كــام نتطلع أيضاً اىل أن يكــون مبدأ التضامن 
والتعاون هو الســائد بني جميــع األقطار العربية، وهذا يحتم 
مام يحتم أن تكون الشقيقة سوريا حارضة بيننا يف مؤمترنا 

املقبل«.
كام دعا وزراء الثقافة العرب للتعاون من أجل االجيال الشابة 
وقــال: »بالعودة إىل املؤمتر عنوانا وأعــامال، علينا كوزارات 
معنية بالثقافة أن نضع لبلداننا الخطط والربامج واملشــاريع 

التي متكن أجيالنا من اكتناه تراثهم الزاخر«. 

تــــــرأس وفد لبنــــــان الــــــى مؤتمــــــر وزراء الثقافة في الوطــــــن العربي
مرتضــــــى من الريــــــاض : نتطلع إلــــــى دعم الــــــدول العربيــــــة للبنان

ترأس نقيــب املحامني يف بريوت نارض 
كسبار اجتامع لجنة إدارة صندوق التقاعد 
الشــهري، وتم البــت بطلبــات التقاعد 

والتحويل والتخصيص.
ويف بيت املحامي حارض النقيب كسبار 
يف الــدورة التدريبيــة حــول اإلجراءات 
الخاصة باألطفال عىل متاس مع القانون، 
ويف حضور مديرة معهد حقوق اإلنســان 
يف النقابة املحامية إليزابيت زخريا سيويف 
وعدد من املحارضين واملحامني املشاركني. 
وقدمت املحامية زخريا كتاباً حول املوضوع 

لجميع املشاركني.
واســتقبل النقيــب كســبار املحامية 

املتدرجــة كارال القــزي، والتــي قدمت لــه كتابها موضوع 
أطروحتها للامجستري بعنوان:  »إنهيار العملة الوطنية وتأثريه 
يف العقود املرصفية«. كام اســتقبل رئيس املركز الصحي يف 
النقابة املحامي جهاد الشدياق والذي قدم له تقريراً حول أعامل 
املركــز، وما يوفرّه من تقدميات، والصعوبات التي تواجهه يف 

ظل األزمة الحالية.
وعند الواحدة والنصف بعد الظهر، زار النقيب كسبار وأعضاء 
مجلــس النقابــة املحكمة الروحيــة يف زوق مصبح، حيث 
اســتقبلهم املطران حنا علوان املرشف عىل املحكمة املارونية 

املوحدة.
وأقامت ممثلة النقابة منى غانم باسيل غداًء تكرميا لهم.

بعــد ذلك، حرض النقيب كســبار حفل تخــّرج أربع دفعات 
وســطاء من املركز اللبناين للوساطة والتوفيق، بالتعاون مع 
جامعة الحكمة، وذلك بدعوة من املحامية منى حنا، رئيســة 

لجنة الوساطة يف النقابة. وألقى الكلمة اآلتية:
» يف زمــن كرثت فيه املشــاكل وازدادت الصعوبات ... كم 

نحن بحاجة اىل  الوســاطة  لحل الخالفات بالطرق السلمية 
وبأمــّس الحاجة يف هذه الظــروف اىل تقنيات تعزز الحوار 
الســلمي وتنرش ثقافة الحلول الحبية بني اللبنانيني باإلضافة 
اىل نرش الوعي الفكري والسلمي يف ظروف يطغى فيها الحقد 

واملشاكل، 
وبعد صدور قانون الوساطة القضائية تحت الرقم 82 2018  
يف ترشيــن االول من العام 2018 ويك يتم االحاطة بالجانب 
االتفاقــي اي قبــل اللجوء اىل املحاكم، تقــدم املركز اللبناين 
للوســاطة والتوفيق - LAMAC - بقانــون ثان وهو قانون 
الوســاطة االتفاقية الذي صدر يف نيســان 2022 تحت الرقم 
286 - 2022 وكان هنالــك احتفالية الطالقه من خالل مؤمتر 

علمي جرى مؤخراً يف نقابة املحامني،  
مــن هنا وبصدور هذين القانونني اصبح اطار الوســاطة 
واضحــا، فهي عكس ظاهرها وكيفية املقاربة العامة لها، ان 
امتهان الوســاطة يفرض تدريبــات معمقة وموّجهة متكن 
متقنهــا من حســن اإلنصات والتيقظ يف اختيــار العبارات 

واحرتافية يف ادارة الجلسات. 

نـــــــــشـــــــــاط نــــــقــــــيــــــب املـــــحـــــامـــــيـــــن

كسبار خالل اجتامعاته



6
مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات

الخميس 8 كانون األول 2022

شـــــــيـــــــخـــــــوخـــــــة اإلبـــــــــــــــــــــــــداع واالبـــــــــتـــــــــكـــــــــار

 بــــراءات االختــــراع تظهــــر أن اإلبــــداع ال ينتمــــي إلــــى الشــــباب
غنوة الصايغ

يف دراسة لـ»جاريت بنكس« يف جامعة 
» برانديــز« يقــول: ليس غريبــا أن يقدم 
املخرتعون براءات االخرتاع ألول مرة يف وقت 
متأخر من حياتهم، بينت األرقام أن 22 ٪ من 
مقدمي الطلبات ألول مرة تجاوزوا الخمسني 

من العمر.
ال يزال بعض املخرتعني ينتجون بشكل جيد 
يف سنواتهم األخرية، عىل الرغم من اختالف 
خصائص االخرتاعات حســب عمر املخرتع، 

وفًقا لبحث جديد حول إيداعات الرباءات.
تفحص الدراســة أكرث من 3 ماليني براءة 
اخرتاع أمريكية تم إيداعها منذ 1976 لتحديد 
ســات معينة،  ثم تحليلهــا بناًء عىل عمر 

مقدمــي الطلبات. وجد البحث أن املخرتعني األكرب ســًنا هم 
أكرث عرضة لالعتاد عىل معرفتهــم وخرباتهم والبناء عىل 
تطبيقات جديدة لالخرتاعات الســابقة،  ما يســميه علاء 
النفس الذكاء املتبلور، لتطوير بــراءة اخرتاع. من املرجح أن 
يقدم املخرتعون األصغر سًنا براءات االخرتاع التي تتطلع إىل 

املستقبل وتعتمد عىل التفكري املجرد وحل املشكالت.
تظهر النتائــج يف مجلــة Research Policy أن مقدمي 
براءات االخرتاع كانوا أكرث إنتاجية يف منتصف العمر تقريًبا،  
لكن بعض املخرتعني استمروا يف اإلنتاج حتى الستينيات من 

العمر أو بعد ذلك. 
تقول Lachman،  أستاذة علم النفس ومديرة مخترب تطوير 
الحياة يف جامعة برانديز: »تشــري نتائج الدراسات إىل أنه ال 
ينبغي أن نفرتض أن اإلبداع واالبتكار ممكنان فقط يف بداية 
مرحلة البلوغ أو منتصف العمــر املبكر«. »عىل الرغم من أن 
ذروة براءات االخرتاع املمنوحة هي ملن هم يف منتصف العمر،  
إال أن هناك مخرتعني يسجلون براءات االخرتاع يف وقت الحق 

من العمر. 
من خــالل فحص براءات االخرتاع مــدى الحياة ألكرث من 
مليون مخــرتع،  نحن قادرون عىل دراســة كيف يتغري هذا 
النشــاط اإلبداعي مع تقدم العمر يف بيئة واقعية مهمة »، 
كا يقول آدم جايف،  رئيس الدراسة وأستاذ االقتصاد الفخري 

يف برانديز.
جمع التحليل Lachman و Jaffe بطريقة غري عادية. تدرس 

 Jaffe التغريات املعرفيــة مع تقدم العمر،  ويدرس Lachman
جوانب القدرات التي تتحســن مع تقدم العم والجوانب التي 
تتدهور مع تقدم العمر. يتم إجراء معظم هذا البحث عن طريق 
فحص أمناط العمر باســتخدام االختبارات املعرفية املعتمدة 

عىل املخترب. 
نجد باســتمرار هذه األمناط يف املختــرب،  لكننا ال نعرف 
الكثري عن كيفية تطبيق األداء يف هذه االختبارات يف الحياة 
اليومية،  من حيث كيفية تأثــري التغيريات يف هذه القدرات 
عىل عملهم،  عىل سبيل املثال،  »يقول Lachman. اعتقدت أن 
براءات االخرتاع رمبا ميكــن أن توفر بعض األفكار الواقعية،  
وتوجهت إىل Jaffi، االقتصادي الــذي درس براءات االخرتاع 
واالبتكار لعقود،  والذي أخربنا أنه ال يُعرف الكثري عن براءات 

االخرتاع يف ما يتعلق بالشيخوخة.
تقول Lachman: »كان من املدهش بالنســبة يل أنه عندما 
تقدم طلًبا للحصــول عىل براءة اخــرتاع،  فإنهم ال يطلبون 

تاريخ امليالد أو العمر«. 
فحصت الدراسة براءات االخرتاع املقدمة من األفراد وكذلك 
من قبل الفرق. وجد تحليل الفرق، أن الفرق ذات األعار املتنوعة 
لديها معدالت أعىل قليالً من االستشهادات املستقبلية،  ولكن 
هناك حاجة إىل مزيد من التحليل إللقاء مزيد من الضوء عىل 

كيفية عمل الفرق املكونة من أعار مختلفة مًعا.
تخلص Lachman بالقول:  »نعتقد أن هذا مجال يســتحق 
االستكشاف يف املستقبل،  وميكن لقاعدة البيانات الجديدة أن 

تسهل هذا العمل«.

ــاد... ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــف الفسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى رصيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرد علـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن متشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وطـ
طفـــــــــــــــان فـــــــــــــــي الليـــــــــــــــل والبـــــــــــــــرد فـــــــــــــــي الشـــــــــــــــارع 

ريان الينطاين

اّي بــرد، أّي ظلم وجور يفتك بوطــن، يحن فيه الليل 
والرصيف عىل أطفاله. يف مشهد هّز الراي العام اللبناين،  
وشغل مواقع التواصل االجتاعي تنديدا واستنكارا، داهم 

الليل والربد طفلني عىل أحد ارصفة بريوت. 
كّم الخوف وغياب األمان ودفء املنزل واالحتواء،  يالقي 
كّم الجور الذي يفتــك بأطفال هذا الوطن وينتهك حقوق 
الطفولة واالنســان معا يف مشهد إن عرب عن يشء إمنا 
يعرب عن غياب الدولة واملسؤولية والفساد الذي تغلغل يف 
كل زواريب املؤسسات ومنها إىل الحياة االجتاعية التي 

باتت شديدة الصلف واألنانية.
الواقع مصاب أخالقي بل إنساين قبل كل يشء.

حينا تكــون الطفولة هي املســتهدفة، حينا تنحر 
الطفولة مبكوناتها يوميا عىل مرأى من يصنفون انفسهم 

مسؤولني يكون املصاب أخالقيا وانسانيا قبل كل يش.
حني يلتئم الرأس عىل القاعدة يرسي السلوك بتاهيه 
بني الكل ويحكمه أو قوانني وأصول إنســانية إجتاعية 

دســتورية مرشوعة تكفل حق املواطنــة، أو تديره  رشيعة 
الغاب ويكون املشرتك دوما القاعدة والرأس يف الهرم املكون 

للدول.
فإن ســألنا يف هذه الحالة عن السلطات الثالث مبا متثل، 
الــوزارة معطلة، ونواب املناطق منشــغلون مبا هو اهم من 
تناهش وتقاســم، فيــا املجتمع البلــدي منهمك يف فدلرة 
محيطه وخدمة التوجهات السياسية لنواب وأحزاب املناطق. 
وأما األحزاب فبالكاد يخدمــون املنارصين، اتعاب غب الطلب 
وبحسب املناسبات والنسب والتحالفات ...  ومن يدفع الثمن 

؟ من ال ظهر له.
ولذا فاملشــكلة املستفحلة يف هذا البلد هو مصاب أخالقي 
يغلب املصلحية والفساد، فيتحمل الرتدي االقتصادي جزءا  من 
املسؤولية ولكن الرتدي االخالقي هو الذي يقف وراء تدحرج 

االقتصاد والقانون واملجتمع واالنسانية  ... إىل درك الهاوية

{ الجمعيات الخريية {
ما اكرثها يف لبنان، حكومية وغري حكومية، ســفاراتية 
واجنبية ومحليــة وطائفية ودينيــة ومذهبية ومناطقية 

وحزبية  وسياسية... 
تقدم هذه الجمعيات خدماتها، والكثري منها يهتم بالطفولة 

وحقوق الطفل وتعليمه وإيوائه... ولكنها وبسبب ما سقناه 
من أوصاف تجســدها، يبقى نطاق فائدتهــا محصورا، غري 

معممم وغري متساو وشامل يف كثري من األحيان.
الذي ينهش جيوب هذه  ناهيك  باالســتفادات والفســاد 
الجمعيات والذي يؤدي إىل منع وصول خدماتها إىل عدد كبري 

من املحتاجني بتناسب اهدافها وسياساتها.

{ الشعب {

» كــا أنتم يوىل عليكم«.  تنافس الــكل انتخابا وتصويتا 
وتصفيقا يف ازمنة االنتخابــات، وتنافس بعضهم تحريضا 
ومعارك داخلية طحنت أجيــاال يف القديم وما زالت تحتفظ 

بفتيل االنفجار.
اسوأ ما يف هذا الشعب أنه مل يع بعد سوء الواقع، مل يتعلم 
أن يتحرر من سيف العبودية والخضوع والذل واالنسياق. فهو 

تابع وتابع فقط.
الخطورة يف األمر أنه بالرغم مــن االزمات املتالحقة من 
تدهــور صحي خدمــايت اقتصادي تربوي مــايل وظيفي،  
وبالرغم من ســيطرة الفقر بذاته عىل رشائح كثرية، مل يتعلم 
هؤالء وبقوا يرتاكضون وراء اســتحصال املنافع الخاصة بل 

الفتات الخاصة، » تزيح عن ضهري والدين بخري«.
أين املراجع كلها من ذلك؟ 

ـــــــد املشـــــــي... ال تهملوهـــــــا !! أعـــــــراض للســـــــرطان يمكـــــــن ماحظتهـــــــا عن

ــال لــبــنــان! ــفـ ــى أطـ ــاً عــل ــي ــق ــف جـــديـــد يـــحـــّل ث ــا«... ضــي ــ ــ ــروت ــ ــ »ال

نطاق  عىل  املفهــوم  من 
واســع أن الكتل غري املربرة 
العام هي  والنتوءات والتعب 
مــؤرشات مبكرة للرسطان. 
لكن الكفــاح من أجل امليش 
أيضا عالمة  أن يكون  ميكن 

عىل املرض.
العظام،  رسطــان  ويعد 
والذي يشار إليه غالبا باسم 
نادرا  العظــام،  ســاركوما 
نسبيا. وهناك عدة أنواع من 
رسطان العظام. والساركوما 
األكرث  هــي  الغرضوفيــة 
شــيوعا يف مرحلة البلوغ، 
العظمية  الساركوما  وتكون 
)الــورم الغــرين العظمي( 
األطفال  عند  شــيوعا  أكرث 

والشباب.
وغالبا ما يتسبب املرض يف أمل الساق ما يجعل 

من الصعب عىل الشخص املصاب امليش.
وميكــن أن يتأثر أي عظم، عــىل الرغم من أن 
رسطان العظام يتطــور غالبا يف العظام الطويلة 

للساقني أو الذراعني.
الوطنية:  الصحيــة  الخدمات  هيئــة  وتوضح 
»ميكــن أحيانا الخلــط بني األمل بشــكل خاطئ 

والتهاب املفاصــل عند البالغــني وآالم النمو عند 
األطفال واملراهقني«.

وتقول مؤسســة أبحاث رسطان العظام، وهي 
جمعيــة خريية، إنــه يف بعــض األحيان ميكن 
تشــخيص أمل العظام خطأ عىل أنــه التهاب يف 
األوتــار أو إصابــة رياضية، وكذلــك التهاب يف 

املفاصل.
وتحــذر الجمعية الخريية مــن أن آالم العظام 

يتــم  ال  قــد  الرسطانيــة 
طريــق  عــن  تخفيفهــا 
املسكنات، وميكن أن تتفاقم 
يف الليــل، أو تأيت وتختفي 

بشكل متقطع.
وتقول الجمعية الخريية: 
»مبــا أن رسطانات العظام 
األوليــة نــادرة، ورمبا مل 
يســبق لكثري مــن األطباء 
حالة  أي  رؤيــة  العامــني 
من قبــل، فإن املرىض عادة 
»يــزورون طبيبهــم العام 
ثــالث أو أربع مــرات قبل 

تلقي اإلحالة«.
السبعة  األعراض  وتشمل 
ما  العظام  لرسطان  األخرى 

ييل:
-  تــورم )حــول العظام 

املصابة(
- احمرار )حول العظام املصابة(

- امليش مع عرج
- كرس العظام بسهولة

- حرارة عالية
- فقدان الوزن غري املربر

- التعرق، وخاصة يف الليل 

أزماتــه  جانــب  إىل 
السياســية  االقتصاديــة 
واالجتاعيــة املتالحقــة، 
يعــاين اللبنانيون وبخاصة 
صحية  أزمة  مــن  األطفال 
جديدة وهي انتشار فريوس 
»الروتا« تزامناً مع انتشــار 

الكولريا. 
فــريوس  تعتربعــدوى 
الرئييس  الســبب  الروتــا 
دون  األطفال  لدى  لإلسهال 
فريوس  وهو  الخامسة  سن 
ويشــكل  العدوى  شــديد 
النموذجية  للقواعد  استثناء 
يف إدارة أمراض اإلســهال. 
فرص  تحسني  أن  حني  ويف 
النظيفة  املياه  الحصول عىل 
الرصف  مارسات  وتحسني 
الصحية  والنظافة  الصحي 
من  للوقاية  أساسيان  أمران 

معظم أمراض اإلســهال، إال أنهــا مل يؤديا دوراً 
فعــاالً يف الحّد من عدوى فــريوس الروتا. تجدر 
اإلشــارة اىل أّن الفريوس قد يسبب إسهاال شديدا 
وجفافا لدى األطفال الصغار، وقد يؤدي اىل الوفاة 

يف حال مل تتم معالجته.

{ أعراض »الروتا« {
عادًة ما تبدأ اإلصابة بعــدوى فريوس »الروتا« 
يف غضون يومني من التعرض للفريوس. وتشمل 
الُحّمى والقيء، ثم يليها اإلسهال  املبكرة  األعراض 
املــايئ لفرتة متتد من ثالثة إىل ســبعة أيام. كا 
ميكن أن تســبب العــدوى آالًمــا يف البطن. أما 

األعراض التي تحّتم تدخل الطبيب فهي:

- اإلسهال ملدة تزيد عىل 24 ساعة.
- حدوث نوبات متكررة من القيء.

- خروج براز لونه أسود أو قاتم أو يحتوي عىل 
دم أو صديد.

- ارتفاع درجة الحــرارة إىل 38.9 درجة مئوية 
أو أعىل.

- الشعور بإرهاق أو توتر أو أمل.
- ظهــور مؤرشات تدل عىل مــرض الجفاف أو 
أعراضه، مبا يف ذلك جفاف الفم أو البكاء من دون 
دموع أو قلة البول أو انعدامه أو النعاس عىل غري 

العادة أو عدم االستجابة. 

{ كيف ينتقل فريوس »الروتا«؟ {
ينتقل الفريوس بسهولة من اليدين إىل الفم عىل 

وعندما  اإلصابة،  فرتة  مدار 
املصاب  الشخص  يحرص  ال 
بالعدوى عىل غســل اليدين 
بعد ملس اإلفــرازات الحاملة 
للفريوس فإنه ينقله إىل كل 
من يلمسه، ومن هنا فإنه قد 
ينقل العدوى إىل كل شخص 

يلمس األسطح التي ملسها. 
للّقاح، فلقاح  أما بالنسبة 
فــريوس الروتا آمن وميكن 
إعطاؤه يف نفس الوقت مع 
الروتينية  الرضــع  لقاحات 

األخرى.
إدراج لقاح فريوس الروتا 
من ضمــن برنامج الوطني 

للتحصني
أطلق لبنان يف 17 ترشين 
الثاين لقــاح فريوس الروتا 
ملنع انتشــار الفريوس الذي 
شيوعا  األكرث  الســبب  هو 
لإلســهال الحــاد واملميت  بني الرضــع و صغار 

األطفال حول العامل.
وأّمنت اليونيسف، بتمويل من االتحاد األورويب،  
مئة ألــف جرعة من لقاح فــريوس الروتا لتكون 
متاحة مجانــا يف أكرث من 800 نقطة تطعيم يف 
واملســتوصفات،  األولية  الصحية  الرعاية  مراكز 
بهدف الوصول إىل جميع األطفال دون عمر السنة 
يف لبنان. ويعد هــذا اللقاح الرقــم 11 الذي يتم 
إدخاله يف برنامج التحصني الوطني التابع لوزارة 
الصحة العامة،  وسيتم إعطاؤه عىل ثالث جرعات 
عن طريق الفم لألطفال يف عمر شــهرين وأربعة 

وستة أشهر.

حيـــــل صحيـــــة شـــــائعة تضـــــر بأســـــناننا.. مـــــا هـــــي؟

بعد عامني من انتشــار الوبــاء، من غري 
املستغرب أن تكون غالبيتنا مهووسة برغبة 

البقاء بصحة جيدة.
وارتفاع  الشــتاء،  فصــل  اقــرتاب  ومع 
اإلصابــات بنــزالت الربد واإلنفلونــزا، فإن 
الكثرييــن يحاولــون البحث عــن النصائح 

والحيل التي تساعد يف إبعاد الفريوسات.
وعىل الرغم مــن أن بعض الحيل املقرتحة 
قد تكون مفيدة يف تعزيز جهاز املناعة لدينا، 
إال أن هنــاك اتجاهات مقلقــة تحمل تأثريا 

سلبيا يف األسنان.
تأثري  بهاال،  بايال  األسنان  وتوضح طبيبة 
بعض »البــدع الصحية« يف األســنان، وما 

ميكننا فعله حيال ذلك.
- خل حمض التفاح: تقول الدكتورة بايال، 
املديــرة الرسيرية لـــ Quest Dental: »لقد 
كبرية  بشــعبية  التفاح  خل  جرعات  حظيت 
املشاهري  الســنوات األخرية، حيث أشار  يف 
واملؤثــرون عىل حد ســواء، إىل امتالك هذا 
الخل خصائص إلزالة الســموم واملســاعدة 
يف إنقاص الوزن. ومع ذلك، يف حني أن خل 
التفــاح قد يقدم بعــض الفوائد لصحتك، إال 
أنه قد يكون ضارا ألســنانك، خاصة إذا كنت 

ترشبه يوميا«.
والخل حميض جدا وميكــن أن يؤدي إىل 
تآكل مينا األسنان برسعة كبرية، وهذا يؤدي 
بعد ذلك إىل كشــف طبقة العــاج الصفراء 
تحته. وهذا ليس فقط ضارا جدا لألســنان 
ألن املينــا رضوري لصحة األســنان، بل إنه 

سيجعلها أيضا تبدو صفراء«.
- سحب الزيت: تعد عملية سحب الزيت من 
املارســات األيورفيدية القدمية )يف الهند( 
واملتمثلة يف املضمضــة بزيت جوز الهند أو 

زيت الزيتون أو زيت السمسم.
وتوضــح بايال: »يف حــني الحظ بعض 
الخرباء العديد من الفوائد الصحية لســحب 
الزيــت، ال يوجــد دليل مثبت عــىل أن هذه 
املارســة مفيدة ألسنانك. ويف الواقع، يرى 
بعض الخرباء أنــه ميكن أن تؤدي إىل تفاقم 
بعض الحاالت مثل أمراض اللثة أو تســوس 

األسنان«.
أن  بايال: »يف حني  الليمون: تشري  - ماء 
رشب ماء الليمــون كل صباح يحمل العديد 

من الخصائص املزيلة للســموم يف جهازك 
الهضمي، فإن هذه املارسة اليومية ميكن 
أن يكــون لها تأثري كبري عىل أســنانك. إن 
رشب ماء الليمون بانتظام قد يســبب تآكل 
املينا أو تســوس األسنان بســبب املحتوى 
العايل من الحمــض يف الحمضيات. وليس 
هذا فقــط، فقد يؤدي اإلفــراط يف تناول 
الكحوليــات أيضا إىل حرقة املعدة والغثيان 
والصداع وأعــراض االرتجاع املعدي املريئي 

األخرى«.
أنه جزء مــن نظام غذايئ  العصري: طاملا 
صحــي ومتوازن، فــإن رشب بعض عصائر 
الفاكهة ميكن أن يســاعد يف الحفاظ عىل 
صحة الجســم، ولكن بالنسبة لألسنان فإن 
بايال تقول إنــه »عندما ترشب كميات كبرية 
من العصري عىل مدى فرتة طويلة من الزمن، 
ميكن أن يكون لذلك تأثري كبري يف أســنانك 
ويسبب أرضارا طويلة املدى. واملحتوى العايل 
من الســكر الذي يأيت من هذه العصائر بعد 
رشبها يوميا ميكن أن يضعف مينا األســنان 
التي  ويؤدي إىل تسوس األسنان. والبكترييا 
العصري  تبقى عالقة عىل األسنان بعد رشب 
قد تهيج اللثة وميكن أن تؤدي يف النهاية إىل 

أمراض اللثة«.
- الحليــب »البديــل«: اتجــه العديد من 
التبديل من حليــب األلبان  األشــخاص إىل 
الشــوفان  حليب  مثل  »البديل«،  الحليب  إىل 
الرغم من  اللوز، وعىل  الصويا وحليب  وفول 
وجود فوائد للتحــول، خاصة ألولئك الذين ال 
يتحملون الالكتوز، فهناك أيضا بعض الرضر، 
حيث تقول بايــال: »أولئــك الذين يرشبون 
الحليب الخايل من منتجات األلبان قد يعانون 
الغذائية  والعنارص  الكالسيوم  يف  نقص  من 
األخرى املفيدة للفم، ونقص الكالســيوم قد 
يعرضك لخطر اإلصابة بتســوس األســنان 

وأمراض اللثة.
- معجون أســنان من الفحم: تقول بايال: 
شــائعا  بالفحم  األســنان  معجون  »أصبح 
بســبب منصات التواصــل االجتاعي، مثل 
تيك توك وإنســتغرام«، لكن أطباء األســنان 
يزالون متشــككني وال يوصون باستبدال  ال 
بالفلورايد مبعجون  العادي  األسنان  معجون 

األسنان بالفحم«.
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اكــد  وزير الطاقة وليــد فياض ان  الزيادة 
بالتغذية الكهربائّية، »ستكون تدريجّية ورمبا 

لن تكون من 8 اىل 10 ساعات يف البداية«.
وأشــــار فياض إىل أن »مبلغ 600 مليون 

يُؤّمن 8 ســــاعات تغذيــة كهربائية ولكن 
مرصف لبنان كشــف ان املبلــغ املتوافر هو 
النصــف اي 300 مليون ما يعني 4 ســاعات 

تغذية تقريًبا«. 

تـــدريـــجـــيـــة ــة  ــ ــذي ــ ــغ ــ ــت ــ ــال ــ ب الــــــــزيــــــــادة   : فـــــيـــــاض 

استقبل وزير االقتصاد والتجارة يف حكومة 
ترصيف االعامل أمني سالم،  امس، يف مكتبه 
يف الــوزارة، رئيس نقابة العاملني واملوزعني 
يف قطاع الغاز ومســتلزماته يف لبنان فريد 
زينــون يرافقه امني رس النقابة جان كريوز، 
يف حضور املدير العام للوزارة محمد ابو حيدر. 
وجرى البحث يف شؤون وشجون قطاع الغاز 

والتوزيع. 
بعد اللقاء، قال زينون: تداولنا مساعي وزير 
االقتصاد مع وزير الطاقة بالنســبة الصدار 
جــدول تركيب االســعار يف توقيت أبكر من 
الحاصل، حيث اكد سالم عىل ان هذه املشكلة 
باتجاه الحــل ومعالجتها تتطلب توفري فريق 
عمل قادر عىل اصدار جدول تركيب االســعار  

بالرسعــة املطلوبــة مبا يصــون مصلحة 
املستهلك عىل مســتويي السعر  وعىل توفر 
قوارير الغاز يف االســواق ولعدم خلق سوق 
سوداء، ومبا يؤمن تفادي أي خسائر قد تلحق 

باملوزعني«.
اضاف: »كام بحثنا موضوع مكافحة الغش 
يف بعض رشكات التعبئــة التي تبيع قوارير 
غــاز  زنة 10 كيلوغرامات، حيث اكد ســالم 
لزوم مكافحة هــذه الظاهرة. ووعد بتكليف 
مراقبــني ملالحقة املخالفــني وتحويلهم اىل 

القضاء املختص«. 
وابــدى زينــون ارتياحه »لقــرارات وزير 
االقتصــاد الهادفــة اىل حامية املســتهلك 
واملساعدة يف تنظيم  جدول تركيب االسعار«.

ــي اصـــــــــدار ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ســـــــــام عـــــــــرض وزيــــــــنــــــــون مـ
ــر ــاكـ ــبـ ــاح الـ ــ ــب ــ ــص ــ جــــــــدول اســـــعـــــار الـــــغـــــاز فـــــي ال

إستقبل رئيس غرفة التجارة 
والصناعة والزراعة يف طرابلس 
والشامل توفيق دبويس كال من 
إميانويل كالينزي ممثل ورئيس 
املكتــب اإلقليمي لـ »اليونيدو« 
يف األردن ولبنــان وســوريا، 
حيــث اســتعرض »مختلــف 
املشــاريع اإلســتثامرية التي 
الكربى  تطلقها غرفة طرابلس 
والتي تطاول مختلف القطاعات 
واملرافــق اإلقتصادية وتحايك 
وتقدما  تطورا  األكرث  املشاريع 
العامل  اقتصادات  التي تشهدها 
متينة  منصة  وتشكل  املعارص 
لبنــاء رشاكات مــع مختلف 

املنظــامت الدولية وللــوكاالت املتخصصة ال 
ســيام »اليونيدو« يف مضامر تنمية القطاع 
الغذائية«، مؤكدا  الزراعي وتطوير الصناعات 
»أن مختــربات مراقبة الجودة ومركز التطوير 
الصناعي وأبحاث الزراعة وسالمة الغذاء يف 
غرفــة طرابلس الكربى لها الدور الحيوي يف 

تلك املجاالت«.
كام شدد دبويس عىل« أهمية الرشاكة مع 
منظمة »اليونيدو« للعمل معا عىل بناء مناذج 
زراعية صناعية تعزز اإلســتثامرات املشرتكة 
وتتوســل التقنيات العالية وبالتايل توظيف 
املشــاريع والخربات التي تهدف اىل النهوض 
اللبناين وتيضء عىل  اإلقتصــادي  باملجتمع 

املكامــن اإليجابية يف الرتكيبة اإلنســانية 
واملجتمعية اللبنانية«.

مــن جهته اعــرب كالينزي  عــن »تقديره 
للمنهجيــة العلمية التي يعتمدها دبويس يف 
مقاربتــه األوضاع اإلقتــــصادية اللبنانية 
العامــة والتــي تنطوي عىل رؤية واســعة 
اآلفاق تواجه التحديات الســائدة يف الحياة 
اإلقتصادية بــكل قطاعاتها«، كام أثنى عىل 
»أهمية املبادرات اإلســتثامرية الكربى التي  
رشح لنــا دبــويس مرتكزاتها وتيضء عىل 
مكامــن القوة التي ميلكها لبنان من  طرابلس  
الكربى وســتكون موضوع اهتامم ومتابعة 
وفقــا لجدول من األولويات يف مســرية من 

التعاون الطويل األمد«. 

ــد مــنــظــمــة »الـــيـــونـــيـــدو« ــ ــ ــرض مــــع وف ــ ــ دبــــوســــي ع
ــع زراعــــيــــة وصـــنـــاعـــيـــة تـــعـــزز االســتــثــمــار ــاريـ ــشـ مـ

دبويس مع وفد اليونيدو

عــامل  نقابــة  قــّررت 
ومستخدمي مؤسسة كهرباء 
لبنــان االعتصام والتوقف عن 
املؤسسة  مكاتب  داخل  العمل 
يف املبنــى املركــزي وجميع 
الدوائــر واملراكــز التابعة لها 
والصيانــة يف معامل االنتاج 
باســتثناء االســتثامر، عىل 
كافة االرايض اللبنانية اعتباراً 
مــن  اليوم الخميــس املوافق 
أن  وأكــدت   ،2022/12/8
الخدمات  مقدمــي  »رشكات 
والداعمني لها هم الســبب مبا 
آلــت اليه األمــور يف كهرباء 

لبنان«.
وعقــدت امس اجتامعاً أصــدرت عىل أثره 
البيان اآليت: »يتعرض العامل واملســتخدمون 
يف املؤسسة مطلع كل شهر لإلذالل وللتحكم 
من قبل املصــارف ورشكات مقدمي الخدمات 
ومرصف لبنــان بلقمة عيشــهم بفعل عدم 
قبض رواتبهم وملحقاتها اسوة بالقطاع العام 
واالدارات واملؤسسات العامة تطبيقاً للتعميم 

161 الذي يطبق باستثناء كهرباء لبنان.
عليه قررت النقابة:

1. االعتصــام والتوقف عــن العمل داخل 
مكاتب املؤسســة يف املبنى املركزي وجميع 
الدوائــر واملراكز التابعة لهــا والصيانة يف 
معامل االنتاج باستثناء االستثامر، عىل كافة 
االرايض اللبنانية اعتبــاراً من يوم االخميس 

املوافق 2022/12/8 .
2. وقف املناورات باستثناء ما يشكل خطراً 

عىل السالمة العامة بالتنسيق مع النقابة .
3. عــدم تســليم رشكات مقدمي الخدمات 
فواتري الجباية، واسرتدادها اىل كنف املؤسسة.

4. التأكيــد عىل حق العامل واملســتخدمني 
يف زيادة رواتبهم انطالقاً مام تضمنته خطة 

التعايف وإال!!!
5. الــزام رشكات مقدمي الخدمات بتطبيق 
النظام املايل املعمول به يف املؤسســة وذلك 
بتسديد االموال النقدية نقداً والتي تعترب سبباً 
رئيسياً يف ما يعانيه العامل واملستخدمني يف 
قبض رواتبهم وملحقاتها وإال اسرتداد الجباية 

لكنف املؤسسة.
6. اعــالن رصيح وواضح من مرصف لبنان 
وادارة املؤسسة يلزم املصارف مبعاملة العامل 
واملســتخدمني يف مؤسســة كهرباء لبنان 
كموظفي القطاع العام واالدارات واملؤسسات 
العامة وإال تبقى املؤسسة مقفلة اىل ما شاء 

الله. 

ــنـــت ــلـ ــان« اعـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ نــــقــــابــــة عـــــمـــــال »كـــــهـــــربـــــاء لـ
ــن الـــيـــوم ــ ــن الـــعـــمـــل مـ ــ االعــــتــــصــــام والــــتــــوقــــف عـ

اميمة شمس الدين  

يف ظل األزمة االقتصادية التي يعيشها 
لبنان وانهيار العملة الوطنية ازداد التهافت 
عىل التداول بالعمالت الرقمية كوســيلة 

للحصول عىل )الدوالر  الفريش(.
وال شــك ان املخاطــر املرتافقــة مع 
االســثامر بالعمالت الرقميــة كبرية اذ 
تعرض مؤخراً الكثري من اللبنانيني لعمليات 
احتيال فكيف ميكن تفادي هذا االمر وهل 
يبقى االستثامر بالعمالت االجنبية مالذاً 
آمناً للبنانيني الذين يلجؤون اىل هذا العامل 
ملا خرستــه عملتهم وقدرتهم  كتعويض 
الرشائية مع االرتفاع املستمر لسعر رصف 

الدوالر.
يف هــذا االطار رأى نادر الديراين - إستشــاري 
عمالت رقميــة - مؤســس BuyBitcoinLeb.يف  
حديــث للديار ان عدم املعرفة وعدم الســعي للتعلم 
وزيادة املعرفة حول اإلستثامر يف العمالت الرقمية 
هو  من أهم أسباب نجاح عمليات النصب واالحتيال 
التي تحصل يف لبنان والعامل، باإلضافة اىل الطمع.

فمنذ أشــهر عملية نصب حصلت يف لبنان عىل 
موقــع Binances Fund مل يحصل مــا يقاربه أو 
يوازيه حجــامً، عىل الرغم من ظهور بعض املواقع 
املشــابهة بني الحني واآلخر التــي تطبق عملية الـ 

.»Ponzi Scheme«
ويقول الديراين: نرى بشــكل متكرر يف مكتبنا 
العديــد من الضحايا الذيــن يتم التواصل معهم عرب 
وســائل التواصــل االجتامعي من قبــل محتالني 
يخربونهــم عن األرباح الكبرية التي يســتطيعون 
الحصول عليها ومشــاركتهم بشهود وأدلة مزيفني 
إلظهار األموال الطائلة، حتى يقوم الضحية بإرسال 
العمالت الرقمية إىل محفظة املحتال بهدف أن يقوم 

باالستثامر نيابًة عنه.
ورداً عىل ســؤال حول تفــادي عمليات االحتيال 
يشــري الديراين اىل  ان االســتثامر خسارة وربح، 
وعامل يحتاج إىل العلم واملوهبة، والبقاء عىل إطالع، 
واألهم استخدام التقنيات الصحيحة عىل سبيل املثال 
أســتثامر املال الفائض »Extra Cash« فقط وعىل 
مراحل وتحديد نسبة الربح املرجوة أو الخسارة التي 

ميكن تكبدها قبل الخروج من السوق.
اضاف أما يف مــا خص تفادي عمليات االحتيال 
والنصب فالجواب بســيط ومبــارش، ال يوجد مال 
مجاين وال يوجد شخص يريد أن يهبك مليون دوالر 
ولكــن بحاجة إىل ألف دوالر لدفع تكاليف شــحن 

املبلغ.
أي شــخص يطلب منك إرسال مال له هو نصاب 
ومحتال ألي ســبٍب كان. واألموال والرثاء يتحققان 

من خالل العمل والعلم والخربة فقط.
كام شــدد الديراين  عىل رضورة ترشيع وســن 
قانون لتنظيم عــامل العمالت الرقمية الذي هو من 
أهــم ركائز حاميــة املســتثمرين والعامة فتقديم 
خدمات تتعلق بالعمالت الرقمية يجب أن يكون من 
خالل مؤسســات تطبق القوانني التي تحمي حقوق 
وواجبات كل األطراف وعندئذ يصبح الربح والخسارة 

مفيدين لرتاكم الخربات.
وحول مدى اعتبار االستثامر بهذه العمالت مالذاً 
آمنــاً للبنانيني يقول الديراين :عامل العمالت الرقمية 
واسع  جداً، ويتم التداول فيه بأشكال مختلفة، فهناك 

من يبيع ويشــرتي بشكل يومي وهناك من يشرتي 
عىل املدى الطويل وهناك من يشــرتي عمالت أشبه 
بفقاعات وهذه يتزايد ســعرها بشكل هائل، مؤكداً 
عىل أن من يود اإلستثامر وهو ال يعرف األساسيات 
وال ميلك الخربة الكافية فالجواب األكيد أن إستثامره 

غري آمن ولن يحقق األرباح إال بالحظ املطلق.
ووفــق  الديراين العمالت الرقمية عبارة عن أكرث 
من مجموعة فهناك البيتكوين »Bitcoin« وهو »املال 
الصعب« العملة الرقمية األوىل يف العامل والتي كتب 
برمجتها شــخص تحت اسم مســتعار »ساتويش 
ناكاموتــو« عام 2008 مبارشة بعــد األزمة املالية 
العامليــة ومتلك تقريباً 50% من القيمة الســوقية 

لجميع العمالت الرقمية.
وهناك »العمالت الثابتــة« »Stablecoins« التي 
ترتبط قيمتها مبارشًة بالدوالر او باليورو او الذهب، 
مثال »USDT, BUSD, ألخ«. وهناك العمالت الرقمية 
 ETH,« األخرى التي يرتبط بعضها مبرشوعٍ ما مثال
 »meme« وبعضها اآلخر مجرد مزحة ،»BNB, LTC

.SHIBA DOGE« مثال
ورأى الديــراين أن العمالت الرقمية بشــكل عام 
والبيتكوين بشــكل محدد مــن أهم األدوات لتحرير 
الناس من أدوات الرأســاملية املوجودة كاملصارف 
ورشكات التحويل ورشكات التأمني التي تستطيع أن 
تصادر أموال الناس أو تســيطر عليها وتفقد قيمتها 
بأي لحظة، معترباً انه لو احتفظ نصف املودعني لدى 
املصارف بأموالهم منذ سنوات مبحافظهم الخاصة 
بالبيتكوين ملا استطاعت مجموعة لصوص املصارف  
مصادرة أموالهم وملا انهار االقتصاد ولكانوا حققوا 
اليــوم أرباحــا تفوق بعرشات املــرات الفوائد التي 

حصلوا عليها ومل يتذوقوها.

{ االستثامر يف العمالت الرقمية { 
ورشح الديراين كيف تطور اســتثامر اللبنانيني 
يف العمالت الرقمية عىل مر األزمة ال سيام أن هذه 
العمالت شهدت تقلبات كبرية يف االسعار موضحاً 
أن  البدايــة يف لبنــان كانت منذ ما قبل عام 2017, 
حيــث مل تكن العمالت الرقمية بهذه الشــهرة ومل 
تكن مواقع التواصل اإلجتامعي بهذه القوة والتأثري 
ومل يكن هناك هذا الصخب املعروف اليوم باملؤثرين 
»Influencers«، مشــرياً اىل ان املدونــني كانوا  هم 
املوضــة التي تؤثر يف املزاج أو تُظهر توجهات املزاج 

العام للجمهور.
وكانت اإلســتثامرات تحصــل معظمها يف عامل 
البورصة كاألســهم واملــؤرشات والنفط وغريها 
بينام يتم اســتخدام العمــالت الرقمية -والتي كان 

عددهــا قليال مقارنًة مبــا يزيد عىل الـ 
21,000 عملة املختلفة اليوم – كوســيلة 
دفع عرب اإلنرتنت يســتخدمها املحرتفون 
والهواة لرشاء وبيــع الربامج والخدمات 

عرب اإلنرتنت.
أضاف منذ بداية عــام 2017 وإرتفاع 
ســعر البيتكوين من ما دون األلف دوالر 
أمــرييك وصوالً إىل حــدود مثانية عرش 
ألف دوالر أمرييك يف ديسمرب إزداد الزخم 
التداول بالظهور والتطور  وبدأت منصات 

وإستقبال طلبات تسجيل املستخدمني.
الثابتــة  العمــالت  ظهــور  أيضــاً 
)Stablecoins( مثل »USDT« التي تخول 
مواطنــي الدول التــي ال ميكن ملواطنيها 
إســتخدام املنصات األمريكية واألوروبية 
أو ال ميكن ربط حســاباتهم البنكية بهذه املنصات 

من دخول عامل التداول بسهولة.
وصوالً إىل آواخر عام 2019 والثورة التي حصلت 
يف لبنان بسبب الفســاد ومن ثم مؤامرة املصارف 
لإلنســحاب من دورها كجزء اســايس يف البنية 
التحتية لإلقتصاد اللبناين ووضعهم اليد عىل أموال 
املودعــني  تزامناً مع جائحــة كورونا التي أدت إىل 
إقفال حــدود البلدان وتراجع العوملة وتوقف عجلة 
اإلستثامر يف معظم القطاعات فيام عدا اإلستثامر 
عــرب اإلنرتنت »Online« الذي ال يتطلب الخروج من 

املنزل.
وأيضاً عودة إرتفاع أســعار العمــالت الرقمية 
بشــكل جنوين وتحديداً البيتكوين من حواىل أربعة 
أآلف دوالر أمــرييك يف أوائل عام 2020 وصوالً إىل 
ثالثة وســتني ألف دوالر أمرييك يف منتصف عام 
2021، مشــرياً  اىل ان كل هــذه االمور جعلت الجو 
مهيئاً ليكون اإلستثامر يف العمالت الرقمية مغرياً 

ومربحا.
وتحــدث  الديــراين عن  ظهور فئــة جديدة من 
املســتثمرين يف لبنان وهم من إســتطاعوا سحب 
أموالهــم من املصارف بعد فرضهــم عىل املودعني 
اقتطــاع »Haircut« بدأ مــن 30% وصوالً إىل %80 

أخرياً.
مشــرياً  ان هذه الفئة أرادت اإلستثامر يف قطاع 
يســمح لها بالتعويض عن الخســارة الهائلة التي 
تكبدتهــا خالل عملية اســتحصالها عىل ودائعها 
وكانت العمالت الرقمية هي القطاع الجاذب واملغري.
ومؤخراً وبعد إنهيار ســعر رصف اللرية اللبنانية 
وارتفاع  نسبة التضخم وخسارة الرواتب من قيمتها 
الرشائية فقد سوق العمالت الرقمية رشيحة هامة 
من املســتثمرين والذين كانــوا يقتطعون جزءا من 

رواتبهم شهرياً لإلستثامر.
فقد أصبح كل الراتب الشهري للموظف أو العامل 
ال يتجاوز الخمســني أو مثة دوالر أمرييك والتي ال 

تكفي لتغطية تكاليف الحياة اليومية.
ويف ما خص تراجع أسعار العمالت الرقمية منذ 
ســنة تقريباً أيضاً تراجعت شهية اإلستمثار بشكل 
عام يف كل العامل  وذلك بســبب التضخم الكبري يف 
أمريكا واإلتحاد األورويب وتراجع النمو يف اإلقتصاد 

الصيني العمالق.
اضافًة  إىل إنعدام وجود الكهرباء بســبب الفساد 
وغالء فاتورة املولدات وتقنينها جعل الكثري جداً من 
املستثمرين يف التعدين يتوقفون بشكل  كامل وهذا 

أيضاً جعل مداخيلهم من هذا القطاع تتوقف.

تهافــــــت على العمــــــات الرقميــــــة لتعويض الخســــــائر فــــــي املصارف
خبراء يحــــــذرون من عمليــــــات احتيال حصلت بســــــبب عــــــدم املعرفة

أكــد وزيــر االتصاالت يف 
األعامل  ترصيــف  حكومــة 
جــوين القرم أنّه مل يكن يوماً 
ضّد موظفي القطاع، وتاريخه 
املهنــي يؤكد عــىل ذلك منذ 

تسلمه مهام الوزارة.
وشــدد يف خالل اجتامعه 
الــدوري مع املســؤولني يف 
رشكتــي الخليــوي »ألفــا« 
الدائم  وقوفه  عىل  و«تاتش«، 
املوظفــني، وقد  اىل جانــب 
اليوم االول لوصوله  عمل منذ 
تحســني  عىل  الــوزارة،  اىل 
وضعهم برغــم الظروف التي 
مّر بها القطاع، وباعرتاف من 
نقابة موظفي ومســتخدمي 

الرشكتــني، عرب دفــع الـ »bonus« عن الســنوات 
الســابقة، وشــهر إضايف عن كل من الســنتني 
الســابقتني، ونســبة 25 يف املئة من الـ »فريش« 
دوالر عــىل الراتب، وتأمــني درجة أوىل للموظفني 
وعائالتهــم مع توفري الدواء 100%، ومســاعدات 

مدرسّية مع نسبة 20% »فريش« دوالر.  
واســتغرب القرم أســلوب النقابــة القائم عىل 
الضغــط، قائالً: إن املفاوضــات تحت الضغط غري 
مقبولــة والوصــول اىل الحل يكون عــرب اجراء 
مفاوضات صحية وحوار بّناء وسلمي للحؤول دون 
إيقاف املرفق العــام الذي يعتمد عليه اقتصاد لبنان 

واللبنانيون.
ولفــت إىل أن »إداريت رشكتــي الخليوي »ألفا« 
و»تاتش« أكدتا مراراً وتكراراً أنهام غري قادرتني عىل 
تحّمــل أعباء إضافية بالـ »فريش« دوالر، وقال: من 

غري املمكن أن تقرَّ إضافات عىل الرواتب كونها سوف 
تدفع بالـ »فريش« دوالر عاجالً أم آجالً.

وأشــار إىل أن »العمــل الجاد القائــم بني وزارة 
االتصاالت وإداريت »ألفا« و»تاتش« قد أنتج مثاره من 
خالل تغطية 95% عىل كامل األرايض اللبنانية، ومن 
خــالل مؤرش »أوكال« Ookla العاملي لقياس رسعة 
اإلنرتنــت، بحيث بات لبنان يحتل اليوم املرتبة 70«. 
وأكد »امليض يف تحسني أداء الشبكة وطالب رشكَتي 
الخليوي بوضع خطط مستقبلية لضامن استمرارية 

القطاع وتحسني جودة اإلرسال واالتصال«.

{ »العمل« {

 كــام ُعقد امس يف وزارة العمــل  اجتامعا ضّم 
وزيــَري العمل واالتصــاالت يف حكومة ترصيف 
األعامل مصـــــطفى بريم وجوين القرم، ورئيس 
لجنة اإلعــالم واالتــــصاالت النيابيــة ابراهيم 

املوســوي. وتــم البحث يف 
يف  خصوصاً  االتصاالت  ملف 
ما يتعلــق بإرضاب املوظفني، 
وتم االتفــاق عىل آلية ملتابعة 
املوضوع مــع النقابة املعنية 
نظــراً إىل دور وزارة العمل يف 

معالجة هذه األمور.
وســُيعقد لقــاء عاجل مع 
النقابــة يف وزارة العمل يف 
املوسوي، وفق  النائب  حضور 
بيان صادر عن املكتب اإلعالمي 

للوزير بريم. 

{ االرضاب {

رشكتّي  موظفــو  وواصل 
»ألفــا« و »اتــش« ارضابهم 
الشامل عن العمل، وتوقفت لليوم الثالث عىل التوايل 
أعــامل خدمات الزبائن وأقفلت متاجر الرشكتني يف 
بريوت واملناطق، وتوقف توزيع الخطوط والبطاقات 
املسبقة الدفع وكل أعامل الصيانة عىل الشبكة يف 

الرشكتني.
وطالب املوظفون بـ »تطبيق عقد العمل الجامعي 
وباملســاواة بني املوظفــني يف الرتقيات والحوافز 

املادية«.
وأكــدت نقابة موظفي ومســتخدمي الرشكات 
املشــغلة للقطاع الخلوي يف لبنــان أن »اإلرضاب 
مســتمر حتى تحقيــق املطالب«، الفتــة إىل أنها 
»منفتحــة عىل الحوار إليجــاد الحلول التي تضمن 
دفع املستحقات لكل املوظفني وفق القوانني املرعية 
اإلجــراء يف الرشكتــني والتي تضمــن حصول كل 

موظف عىل حقه«.

وزارة العمــــــل ولجنــــــة االعام تدخــــــان علي خــــــط املفاوضات لوقــــــف االضراب
االضــــــراب يدخــــــل يومــــــه الثالث والقــــــرم يؤكــــــد ملســــــؤولي »ألفــــــا« و»تاتش«:
الحــــــوار هو الســــــبيل الــــــى الحــــــل وليــــــس الضغط من خــــــال شــــــل القطاع

القرم خالل اجتامعة مع املسؤولني

أكد الرئيس العاملي للجامعة اللبنانية 
الثقافيــة يف العامل عباس فواز، يف 
ترصيح »أن املغرتبني اللبنانيني بدؤوا 
بالتوافد إىل وطنهم األم، لقضاء عطلة 
عيدي امليالد ورأس السنة ويف ربوعه 
وبني أهلهم وعائالتهم، رغم الظروف 

الصعبة التي يعاين منها«.
وقــال فواز: »يصح تســمية هذه 
املغرتبني«عىل غرار  العودة بـ »شتاء 
»صيــف املغرتبني 2022 الذي أطلقته 
الجامعــة وكان مميزا وناجحا لجهة 
كثافــة الحضور اللبنــاين الذي أثنى 

عليه الجميع«.
وأكــد »أن هذا االغــرتاب املرتامي 
والناجح أثبت للقايص والداين أنه ثروة 
لبنان الوطنية بامتياز، وميكن التعويل 
عليهــا وتتمثل بتحويــالت املغرتبني 
املالية لعائالتهم وباســتثامراتهم يف 
العديــد من القطاعــات االقتصادية 
والزراعية  الصناعيــة  واإلنتاجيــة 
والصحية، واألهم يف استمرار زيارتهم 
للبنــان يف كل الفصول واالوقات ما 
يؤكد ارتباطهم الشديد بالوطن ودعمه 

مهام كانت الظروف«.

فواز : املغتربــــــون بدؤوا بالتوافد الى لبنان لقضاء عطلة عيدي املياد وراس الســــــنة

اشارت نقابة بائعي االسامك 
يف بريوت، يف بيان  امس، اىل 
ان »االسامك الطازجة واملجلدة 
هي من املواد الغذائية االساسية 
اليومية عند املواطن، وذلك ألن 
االنتاج املحيل ال يغطي ســوق 
االستهالك، وعىل هذا االساس 
كان الجمــرك عىل االســامك 
املســتوردة هو 5% فقط ومل 
املضافة  بالرضيبة  شملنا  يتم 
)TVA( ألنهــا مــواد غذائية 

اساسية«. 
علمنا  »لقد  البيــان  اضاف 

ان هناك زيــادة عىل الدوالر الجمريك للمواد 
الغذائية غري االساســية، وقــد فوجئنا عند 
تخليص البضاعة ان الدوالر الجمريك قد شمل 
االســامك بدءا مــن 2023/1/1، وهذا االمر 

يســبب عبئا كبريا عــىل املواطن الذي يكفيه 
مــا يعانيه، علام ان هذا االمر ســيؤدي اىل 
ارتفاع اســعار االسامك بشكل كبري، لذا نأمل 
من الجهات املختصة اخذ العلم وتعديل القرار 

عىل ما كان عليه«. 

ــــي ــرك ــ ــم ــ ــج ــ شــــــمــــــول االســــــــمــــــــاك بـــــــــالـــــــــدوالر ال
ســــــــــيــــــــــؤدي الـــــــــــــى ارتـــــــــــفـــــــــــاع األســــــــعــــــــار
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ــتــه ــب ــائ ــع ن ــ ــنـــي يـــتـــضـــامـــن م ــيـ ــتـ ــنـ الـــرئـــيـــس األرجـ
رفض الرئيس األرجنتيني، 
ألربتــو فرنانديــز، إدانــة 
ونائبته  الســابقة  الرئيسة 
فرنانديز  كريستينا  الحالية، 
دي كريشــر، بعــد صدور 
حكم قضايئ بســجنها مدة 
6 ســنوات بتهمة »االحتيال 

اإلداري«.
وأكــد رئيــس األرجنتني 
أّن إدانــة دي كريشــر هي 
صورية  ملحاكمــة  »نتيجة 
القانونية  انتهكت اإلجراءات 
الواجبة«. وأعرب الرئيس عن 
تضامنه مع نائبته، مشــدداً 

عىل أنها ضحية اضطهاد غري عادل عىل اإلطالق.
وقال فرنانديز: »أنا أعلم برباءتك«، مشــدداً عىل أّن »جميع 
الرجال والنســاء الطيبني الذين يحبون الدميقراطية وسيادة 

القانون يجب أن يقفوا إىل جانبها«.
كذلــك، عرّب عدد من الشــخصيات من مختلف األطراف عن 

دعمهم لكريشــر وإدانتهم 
للحكم التعسفي بحقها.

هذا ودانت محكمة الدرجة 
األرجنتينية،نائبــة  األوىل 
الرئيس كريســتينا كريشر، 
بـ«الفساد«، وقضت بحبسها 
6 سنوات ومبنعها مدى الحياة 

من تويل أي منصب رسمي.
وكان االدعاء قد طلب حكامً 
بالسجن بحق كريشر ملدة 12 
عاماً، وحرمانها من الرتّشح 
لالنتخابات مدى الحياة، يف 
»قضية احتيال وفساد تتعلق 
عامة«، فيام  مبنحها عقوداً 

استنكرت كريشر الحكم ووصفته بأنه »سيايس«.
يشار إىل أّن كريشر تعّد شخصية شعبية مؤثرة يف السياسة 
األرجنتينية. وكانت قد تعرضت ملحاولة اغتيال فاشــلة خالل 
لقائها عدداً من أنصارها ممن تجمعوا قرب منزلها يف العاصمة 

األرجنتينية بيونس آيرس، يف أيلول املايض.

الـــــكـــــرمـــــلـــــيـــــن: اتـــــــصـــــــال بـــــيـــــن بـــــوتـــــيـــــن وابــــــــــــن زايـــــــد
أجــرى الرئيس الرويس، فالدميري بوتني، اتصال هاتفي مع 

نظريه اإلمارايت، محمد بن زايد آل نهيان.
وجــرى خالل االتصال التنويه عىل فاعلية العمل املشــرتك 
يف إطار أوبك + لضامن اســتقرار ســوق النفط العاملية، وفق 

ما جاء يف بيان الكرملني.
وبحســب البيان »متت اإلشارة إىل التنفيذ املتسق من جانب 
جميع الدول املشــاركة للقرارات املتفق عليها، »كام تم التطرق 
إىل املوقــف يف إطار محاوالت عدد من الدول الغربية، خالفاً 
ملبادئ التجارة العاملية، وفرض قيود معادية للسوق عىل تكلفة 

املواد الخام النفطية الروسية«.
وأعــرب الرئيس الرويس عن ثقته بأن الجهود املشــرتكة من 
شأنها أن تعزز الرشاكة االسرتاتيجية بني روسيا واإلمارات العربية 
املتحدة مبا يعود بالنفع عىل شــعبي البلدين الصديقني، ويحقق 

االســتقرار واألمن يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا. 
وأكّــد بوتني أنّه عىل الرغم من صعوبة الوضع الدويل، تواصل 
بلداننا التعاون بنشــاط يف املجاالت السياســية والتجارية 

واالستثامرية والطاقة وغريها من املجاالت.
ودخلــت العقوبات الغربية عىل واردات النفط الرويس حيز 
النفــاذ، يف 5 كانون األول الجــاري، بناًء عىل توصل االتحاد 
األورويب إىل اتفاق لتحديد ســقف لسعر النفط الرويس عند 
60 دوالراً للربميل، مع وجود آلية لتعديل ســقف الســعر يك 
يبقــى أدىن من األســعار املتغرية يف الســوق العاملية، كام 

توصلت مجموعة السبع وأسرتاليا إىل اتفاق مامثل.
وســيعزز هذا اإلجراء فاعلية الحظر األورويب الذي ُفرض 
عــىل النفط الرويس، والذي يأيت بعد أشــهر من الحظر الذي 

قررته من قبل الواليات املتحدة وكندا. 

بيدرسون يبحث مع املقداد مبادرة »خطوة مقابل خطوة« لحل األزمة
اســتعرض املبعوث األممي إىل سوريا غري بيدرسون ووزير 
الخارجية الســوري فيصل املقداد عــدداً من املواضيع، أبرزها 
مبادرته »خطوة مقابــل خطوة«، وقرار مجلس األمن الدويل 

2254، وملف املخطوفني واملفقودين.
وقال بيدرســون يف ترصيح صحايف بعد اللقاء: »من الجيد 

العودة إىل دمشق ملتابعة الحوار بني الرشكاء وتعميقه«.
وأضاف: » ناقشــنا جميع املواضيع، وناقشــنا قرار مجلس 
األمن الدويل 2254، وأيضاً التحديات االقتصادية التي تواجهها 
سوريا، وناقشنا خطر أي تصعيد عسكري محتمل«، معترباً أن 

»سوريا ال تحتاج إىل أكرث من السالم والعملية السياسية«.
وتابع: »كام قلت مرات عديدة، إنَّ ما يقارب 9 إىل 10 ماليني 
ســوري يعيشون يف حالة فقر، وأن نحو 15 مليوناً يحتاجون 

إىل املساعدات اإلنسانية. هذا يشء ال يجب علينا أن نقبله«.
وقال بيدرســون: »الوضع العام يف سوريا ال يرتك انطباعاً 
جيداً لدى أحد، ويجب أن نتطرق إىل هذه املواضيع، وأن نناقش 

موضوع الالجئني واملهجرين«.
وأردف: »ناقشنا موضوع املخطوفني واألرسى واملفقودين، 
كام ناقشــنا بشكل معمق املبادرة التي طرحتها »خطوة مقابل 
خطوة«، وأتطلــع إىل تعميق النقاش مع الحكومة واألطراف 

األخرى«.
وتابع أن »هناك الكثري من املواضيع يف ســوريا التي تحتاج 

إىل التعامل معها وحلها«.
وقال بيدرســون رداً عىل سؤال عن رأيه يف العقوبات عىل 
ســوريا إن »األمم املتحدة مل تفرض عقوبات عىل ســوريا.. 
العقوبــات أمريكية ومن جانب االتحــاد األورويب. بالتأكيد، 
ناقشنا هذه املواضيع مع الحكومة السورية ومع كل األطراف«.

وختم بالقول: »قلت يف مجلس األمن الثالثاء املايض إنَّ من 
املهم عندما نتكلم عن املســاعدات اإلنسانية أن نكون متأكدين 

من أن العقوبات ال تعرقل وصول هذه املساعدات اإلنسانية«.
وكان املبعــوث األممي لســوريا غري بيدرســون طرح قبل 
أشــهر مقاربة تحمل عنوان »خطــوة مقابل خطوة«، تتمّثل 
بتحديد خطوات تدريجية ومتبادلــة وواقعية ومحددة بدقة 
وقابلة للتحقق لتطبيقها بالتوازي بني األطراف املعنية باألزمة 
الســورية، وصوالً إىل تطبيق القرار الدويل رقم 2254، املتعلق 
بوقف إطالق النار والتوصل إىل تســوية سياسية للوضع يف 

سوريا.
يُشــار إىل أن بيدرسون ناقش مع وزير الخارجية الرويس 
ســريغي الفروف عدة ملفات، من بينها التسوية السورية يف 

شهر آب املايض.
يُذكر أّن بيدرســون أّجل انعقاد الجلســة التاســعة للجنة 
الدســتورية املصغرة التي كانت مقررة بني 25 و29 متوز إىل 

أجل غري محدد، ومن دون ذكر األسباب.

الــــــديــــــمــــــوقــــــراطــــــيــــــون يـــــــــفـــــــــوزون بــــمــــقــــعــــد إضـــــافـــــي
فـــــــــــــي مــــــــجــــــــلــــــــس الــــــــــشــــــــــيــــــــــوخ األمـــــــــيـــــــــركـــــــــي

ــا ــالــي ســوري ــائـــه« فـــي شــم ــم »شـــركـ ــف الـــدولـــي يــؤكــد دعــ ــحــال ــت  ال
ــوار بــيــن انـــقـــرة ودمــشــق ــحـ ــدمــات تــنــضــج الســتــئــنــاف الـ الفـــــروف: مــق

فــاز حزب الرئيس األمرييك جــو بايدن مبقعد إضايف يف 
مجلس الشــيوخ بعدما متكّن السيناتور الدميوقراطي رافائيل 
وارنوك من االحتفاظ مبقعده عن والية جورجيا، وفقا لتقديرات 

شبكات تلفزة أمريكية.
وانترص السيناتور -املنتهية واليته- عىل املرشح الجمهوري 

هريشل ووكر املدعوم من الرئيس السابق دونالد ترامب.
وكان املرشــحان تواجها يف انتخابات التجديد النصفي التي 
جرت يف ترشين الثاين املايض، ومل يتمكن أّي منهام من حسم 

النتيجة من الدورة األوىل؛ فكانت هذه الدورة الثانية بينهام.
ويعــّزز هذا الفــوز األغلبية الضئيلة جــدا التي يتمّتع بها 
الدميوقراطيون يف مجلس الشــيوخ، ليصل عدد املقاعد التي 

حصلــوا عليهــا إىل 51 مقابل 49 للحــزب الجمهوري؛ ماّم 
سيســمح للرئيس بايــدن بقدر أكرب من التأثــري يف اللجان 

الربملانية األساسية.
لكّن هذا الفوز ال يغرّي ميزان القوى يف الكونغرس، إذ متكّن 
الدميوقراطيون من الحفاظ عىل أغلبيتهم يف مجلس الشيوخ، 
لكنهم خرسوها يف مجلس النواب ملصلحة الجمهوريني الذين 

كانوا يأملون تحقيق فوز أكرب بكثري مام حققوه.
ووالية جورجيا املحســوبة تاريخيــا للجمهوريني، فاجأت 
أمــريكا بتفضيلها جو بايدن عىل دونالد ترامب يف االنتخابات 
الرئاســية يف 2020، قبل أن تنتخب دميوقراطيَّني عضوين يف 

مجلس الشيوخ بعد ذلك بشهرين.

أكد وزير الخارجية الرويس سريغي الفروف اهتامم موسكو 
بأن تعمل تركيا وسوريا عىل حل القضايا األمنية العالقة بينهام 
عن طريق الحوار، مشــريا إىل وجود مــؤرشات إىل إمكانية 

استئناف هذا الحوار.
وقال الفروف خالل مشاركته يف منتدى »قراءات برمياكوف« 
يف موسكو: »نحن مهتمون بأن تقوم تركيا وسوريا، انطالقا 
مــن اتفاقية أضنة بني البلدين والتي ال تزال ســارية املفعول، 
بتســوية القضايا املحددة املتعلقة بضــامن أمن الحدود، من 
خالل استئناف الحوار، الذي يبدو أن املقدمات له باتت تنضج«.
وأضــاف الفروف أن ذلــك يجب أن يتم مع األخذ يف االعتبار 
مخاوف تركيا املرشوعة التي »كانت القيادة الســورية تعرتف 
بها يف عهد )الرئيس الراحل( حافظ األسد وتعرتف بها اآلن«.

وشــدد الفروف عىل أن روسيا ســتعمل بحزم عىل منع أي 
تعديات عىل وحدة أرايض سوريا، مشريا إىل أن أطراف »صيغة 
أســتانا« )روســيا وتركيا إيران( أكدت احرتام هذا املبدأ خالل 

اجتامعها األخري يف عاصمة كازاخستان.
وحذر الفروف مــن أن األمريكيــني الذين يدعمون القوى 
الكردية يف سوريا من خالل وجودهم العسكري غري الرشعي 
يف سوريا، يغذون النزعات االنفصالية بني األكراد وفقا ملنطق 

»فرق تسد« األنغلوساكسوين.
وأشار إىل أهمية أن يقتنع األكراد برضورة الدخول يف حوار 
مع الحكومة الســورية إليجاد صيغة للعيش املشرتك يف إطار 
دولة واحدة، بدال من الرهان عىل الوعود األمريكية الخادعة.

يف غضــون ذلك تشــهد تركيا يومي الخميــس والجمعة 
مشــاورات سياســية بني الجانبني الرتيك والرويس بشــأن 
العملية الرتكية بشــامل سوريا، وأكدت موسكو أنها ستضمن 
منــع أي »اعتداءات« عىل وحدة ســوريا، بينام تعهد التحالف 
الدويل الذي تقوده واشنطن ملحاربة تنظيم الدولة اإلسالمية 

بدعم »رشكائه« من القوات الكردية.
وأوضحــت الخارجية الرتكية يف بيــان أن الوفد الرويس 

املشــارك يف املشاورات سريأسه سريغي فريشينني نائب وزير 
الخارجية، أما الوفد الرتيك فسريأسه سادات أونال نائب وزير 

الخارجية.
ومن املنتظر أن يناقش الوفدان ملفات إقليمية مثل ســوريا 
وليبيا وفلســطني، إىل جانب تطبيق اتفاقية شــحن الحبوب 

األوكرانية عرب البحر األسود.

{ املوقف الغريب {
يف األثناء، أعلنت قوة املهام املشرتكة التابعة للتحالف الدويل 
لقتال تنظيم الدولة اإلســالمية -بقيادة الواليات املتحدة- أنها 
ستواصل تســيري دوريات أمنية مشــرتكة مع قوات سوريا 
الدميقراطية يف شــامل رشقي ســوريا، وهي قوات تتشكل 

أساسا من قوات حامية الشعب الكردية.
وأعلنت القوة التزام التحالف بدعم من وصفهم برشكائه يف 
»قوات سوريا الدميوقراطية« وسكان شامل رشقي سوريا يف 
جهودهم لبناء منطقة آمنة ومستقرة وخالية من نفوذ تنظيم 

الدولة.
وذكــرت مصــادر محلية أن التحالف الدويل ســرّي دورية 
عسكرية يف محيط مدينة رميالن شامل رشقي الحسكة، وأن 
القوات الروسية ســريت دورية يف محيط مدينة عني العرب 

)كوباين( بريف حلب.

{ تجدد القصف {
وأفادت مصادر سورية بتجدد القصف الرتيك عىل بلدة »أبو 
راسني« بريف الحسكة الشاميل، وفقا للوكالة السورية لألنباء 

)سانا(.
وقال املرصد الســوري لحقوق اإلنسان، الذي يتخذ من لندن 
مقرا له، إن القوات الرتكية املتمركزة يف مناطق »نبع السالم« 
قصفت بلدة أبو راســني، ما أدى إىل نزوح السكان من منازلهم 

باتجاه الريف الرشقي.

ــة ــ ــام عــ ــة  ــ ــئ ــ ــب ــ ــع ــ ت وال  الــــــــنــــــــووي  ــاح  ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ اســــــتــــــخــــــدام  إلـــــــــى  ـــادر  ــ ــ ــب ــ ــ نـ ــن  ــ ــ لـ  : ــن  ــ ــيـ ــ ــوتـ ــ بـ
ــيـــة ــتـ ــتـــحـ ــة الـ ــ ــي ــ ــن ــ ــب ــ مــــــعــــــارك ضــــــاريــــــة فــــــي »الــــــــشــــــــرق« وكـــــيـــــيـــــف: روســــــيــــــا تـــــدمـــــر ال

أعلن الرئيس الرويس، فالدميري بوتني، أن روســيا ال تخطط 
للتعبئة العامة، »ولكن سنسّهل التطّوع بكل الوسائل«.وأضاف 
بوينت يف اجتامع مع أعضاء مجلس حقوق اإلنسان أّن »الحديث 
عن التعبئة العامة هو محض شائعات«، وأنّه »أمر ال معنى له«.

واعترب أّن »العقيدة الدولية لحقوق اإلنسان تُستخدم لتربير 
الهيمنة األيديولوجية الغربية السياسية واملالية واالقتصادية«، 
مشــرياً إىل أّن »روسيا ســتواصل الكفاح من أجل مصالحها 
الوطنية يف البداية بالوسائل السلمية، ولكن إذا مل يساعد ذلك 

فبكل الوسائل املتاحة«.
وتابع الرئييس الرويس: »لقد قلتم إنهم يتعاملون مع شعب 
دونباس كأنهم أناس من الدرجة الثانية. أود أن أشري ملن يجب 
عليه متابعة حقول اإلنســان، ولقد قلت منذ قليل ألي هدف تم 
إنشاء غالبية ما تسمي باملنظامت الحقوقية الغربية، بالنسبة 
لهــم فإن البرش ليســوا ذوي أهمية إطالقــاً. إنهم ليس فقط 
يعتــربون هؤالء الناس برشاً مــن الدرجة الثانية، بل يعتربون 

روسيا دولة من الدرجة الثانية، وليس لها حق يف الوجود«.
وشــدد عىل أنه »لدينا إجابة واحدة، وهي النضال املســتمر 
مــن أجل مصالحنا الوطنية. ســنواصل القيام بذلك، وال يجب 
أن يعِول أحد عىل يشء آخر. نعم ، سنفعل ذلك بطرق ووسائل 
مختلفة، أوالً وقبل كل يشء، ســركز بالطبع عىل الوســائل 
السلمية، ولكن إذا مل يبق خيار آخر، فسندافع عن أنفسنا بكل 

الوسائل املتاحة لنا«.
وأوضح أّن هناك نحو 150 ألفاً من العســكريني الذين متت 
تعبئتهم يوجدون يف منطقة العملية العسكرية الخاصة، ومن 
بينهم 77 ألفاً فقط يف الوحدات القتالية.ولفت إىل أن »أوكرانيا 
تطلق النار علناً عىل أولئك الذين يحاولون ترك مواقعهم القتالية، 

وال وجود لهذا يف روسيا«.
ويف وقت ســابق ، أعلن وزير الخارجية الرويس، سريغي 
الفــروف، أّن املبادرات إلنشــاء محكمة دولية ضد روســيا 
بســبب امللف األوكراين أو بشأن التعويضات هي »مسألة غري 

مرشوعة«.
وامس وصفت روســيا ميزانية الدفاع األمريكية بأنها تحمل 
طابعا صداميا، وجددت اســتعدادها للتفاوض بشأن أوكرانيا 
بــرشط وجود مقرتح جاد، بينام تواصــل هجومها عىل بلدة 
باخموت اإلســرتاتيجية رشقي أوكرانيا، وسط أنباء عن تعليق 

القتال يف الشتاء إلعادة تجميع صفوف القوات الروسية.
وبعدما أقر املرشعون األمريكيون، مرشوع قانون للمساعدات 
العســكرية يتضمن تقديم 800 مليــون دوالر ألوكرانيا، قال 
املتحدث باسم الكرملني )الرئاسة الروسية( دميرتي بيسكوف،  
إن »الوثيقــة التي جرى إقرارها ذات طبيعة تصادمية جد ا يف 

ما يتعلق ببلدنا«.
ومن املتوقع أن يقر مجلســا الشــيوخ والنواب األمريكيان 
املرشوع هذا الشهر، قبل إرساله اىل البيت األبيض ليوقع عليه 
الرئيس جو بايدن ويصبح قانونا، وهو يتيح زيادة قدرها 500 
مليون دوالر من املســاعدات ألوكرانيا عىل ما طلبه بايدن يف 

وقت سابق.
من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الرويس سريغي الفروف 
إن بالده مستعدة للحديث بشأن تسوية الوضع يف أوكرانيا، إذا 

كان هناك أي مقرتح جاد لذلك.
وأضاف الفروف أن الدول األوروبية أصبحت غري قادرة عىل 
حامية مصالحها، وأن موســكو اقرتحت توقيع اتفاقية بشأن 
األمن األورويب، لكن ذلك رفض بشــكل غري الئق، وفق تعبريه.
كــام اتهم الوزير الرويس دول حلف شــامل األطليس )ناتو( 
بالرتاجع عن وعود سابقة قدمت لروسيا بعدم التوسع رشقا، 
معتربا أن التوســع يبقى العامــل الرئييس يف عالقة الحلف 

بروسيا وغريها من الدول.
وقــال الفروف »مســؤولو وممثلــو دول الناتو، خصوصا 
الواليــات املتحدة كدولة تقود الحلف، يرفضون دون خجل كام 
تذكرون، االعرتاف بأنها وعدت كال من غورباتشــوف ويلتسني 
)هام رئيسا روسيا السابقان ميخائيل غورباتشوف وبوريس 

يلتســني( بعدم التوسع رشقا، رغم وجود أدلة كثرية تؤكد عىل 
أنهم يكذبون«.

{ حلف الناتو {
يف املقابــل، قال األمني العام لحلف شــامل األطليس ينس 
ســتولتنربغ، يف حدث نظمتــه صحيفة فايننشــال تاميز 
)Financial Times( الربيطانيــة »ما نراه اآلن هو أن روســيا 
تحــاول فرض نوع من تعليق هــذه الحرب، لفرتة قصرية عىل 
األقــل، حتى تتمكن من إعادة تجميع صفوفها واســرتدادها 
وتعافيها ثم محاولة شن هجوم كبري أوسع يف الربيع املقبل«.
وأضاف األمني العام للحلف أن أعضاء الناتو يواصلون إمدادهم 
»غري املسبوق« ألوكرانيا باألسلحة ودعمها، رغم املخاوف من 
احتامل نفاد املخزونات الغربية.وأشار ستولتنربغ إىل »إضافة 
أنظمة جديدة ال تقل أهمية عن ضامن عمل األنظمة أو األسلحة 
التي قمنا بتســليمها بالفعل.. هذا يعني أنهم بحاجة إىل كمية 

كبرية من الذخرية وقطع الغيار والصيانة«.
وقال ستولتنربغ إنه ال ميلك معلومات عن هجامت مزعومة 
ملســرّيات أوكرانية عىل قواعد جوية يف روســيا، بعد أن أكد 
األمريكيون أنهم »مل يســمحوا ومل يشــجعوا« عىل مثل هذه 
الهجامت.واعترب األمني العام أن رشوط الحل الســلمي للنزاع 
»غــري متوافرة ألن روســيا مل تُظهر أي إشــارة عىل التزامها 

باملفاوضات التي تحرتم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها«.

{ معارك واستهداف باملسرّيات {
واســتقر الوضع عىل الخطوط األماميــة يف أوكرانيا منذ 
أن اســتعادت قوات كييف مدينة خريسون )جنوب( واملناطق 
املحيطة بها عىل الضفة الغربية لنهر دنيربو الشــهر املايض، 
بينــام ترتكز املعارك حاليــا حول بلدة باخمــوت )مقاطعة 

دونيتسك( التي تحاول روسيا السيطرة عليها.
وقال الجيش األوكراين إن القوات الروســية تركز هجومها 

عــىل باخمــوت، ونفذت خالل الســاعات املاضية 33 رضبة 
جويــة و75 هجوما من أنظمة صاروخية عىل مواقع القوات 

األوكرانية املنترشة عىل طول خطوط التامس.
كام قالت هيئــة األركان األوكرانية إن قواتها نفذت خالل 
الساعات املاضية 26 غارة عىل مواقع متركز القوات الروسية، 
وأســقطت 17 طائرة مســرّية روســية يف عدد من خطوط 

التامس.
وأعلــن حاكم مدينة سيفاســتوبول أن القوات الروســية 
أســقطت طائرتني مسرّيتني يف البحر قرب املدينة الواقعة يف 
شبه جزيرة القرم، كام أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية 
املحاذية ألوكرانيا رومان ســتاروفويت أن مســرّية أوكرانية 

استهدفت مطار مدينة كورسك.
بــدوره، قال منســق االتصاالت يف مجلــس األمن القومي 
األمــرييك جون كرييب إن بــالده مل تر نقال لصواريخ إيرانية 
باليســتية الســتخدامها يف أوكرانيا، ولكنها عىل علم برغبة 

روسيا فيها.

{ البنية التحتية {
يف ســياق متصــل، قال الرئيس التنفيــذي لرشكة الطاقة 
الحكومية األوكرانية )نافتوغاز( أوليكيس تشرينيشــوف، إن 
الهجامت الروسية األخرية عىل أوكرانيا دمرت 350 من منشآت 
الغاز الطبيعي يف البالد، عىل الرغم من أنه من املقرر استعادة 

اإلنتاج إىل حد كبري بحلول نهاية العام.
وأضاف تشرينيشــوف خالل فعالية نظمها البنك األورويب 
إلعادة اإلعامر والتنمية أن خسارة الطاقة اإلنتاجية للغاز بلغت 
حوايل 700 مليون دوالر، متوقعا أن يكون الشتاء أصعب موسم 

عىل اإلطالق.
وذكر املسؤول األوكراين، الذي توىل منصبه يف أوائل ترشين 
الثاين املايض، أن إخراج الرشكة من وضع التخلف عن الســداد 

من أولوياته.
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ــرّد ــ ــ ب ــل  ــ ــاب ــ ــق ــ ــي ســ ــو  ــ ــات ــ ــن ــ ــل ــ ل ــع  ــ ــوسـ ــ تـ أي   : ــو  ــ ــك ــ ــوس ــ م

ــبـــي ــريـ ــة تـــــرامـــــب بــــاالحــــتــــيــــال الـــضـ ــمـ ــظـ ــنـ ادانــــــــــة مـ

ــك تـــشـــارلـــز بــالــبــيــض ــلـ ــتــهــمــة رشــــق املـ اعـــتـــقـــال شــــاب ب

قال نائب وزيــر الخارجية الرويس، ســرغي ريابكوف، 
إّن التوسع اإلضايف لحلف شــال األطليس سيلقى رداً من 
موسكو. وقال ريابكوف للصحافيني إّن »كل عمل له رد فعل. 
وبنــاء عىل ذلك، مل يُعد من املمكــن النظر إىل تدهور الحالة 
األمنية الحاد الذي حدث يف السنوات األخرة من دون اتخاذ 
تدابر محــددة من جانبنا«. وأضاف أّن »املزيد من التوســع 

]للناتو[ سيقابل برّد مناسب من روسيا«.
وتســاءل ريابكوف: »هل تحتاج الدول التي تسعى جاهدة 
لالنضام إىل الناتو إىل االنضام إليه حقاً؟ األمر مرتوك لها 
يف نهاية املطاف، لكننا سنستخلص العرب ألنفسنا، كا فعلنا 

حتى اآلن«.
وكان األمني العام لحلف شايل األطليس، ينس ستولتنربغ، 
رّحب سابقاً بانضام فنلندا والسويد إىل حلف الناتو، مشراً 
إىل أّن هذا ســيعزز وجود الحلف يف أقىص الشال، وهو ما 

تراه موسكو إشارة من الناتو تهدف إىل املواجهة.

يُذكر أّن املتحدث باسم الرئاسة الروسية دميرتي بيسكوف 

حّذر يف عدة مناسبات من أّن التوسع اإلضايف للناتو لن مينح 

أوروبا مزيداً من األمن.

خلصت هيئــة محلفني يف نيويــورك إىل إدانة »منظمة 
ترامــب«، املجموعة التابعة للرئيس الســابق دونالد ترامب، 
باالحتيــال والتهــرب الرضيبي، يف تطّور يشــكل نكســة 

للملياردير الجمهوري الطامح للعودة إىل البيت األبيض.
وجاء يف تغريدة للنائب العام يف مانهاتن، ألفني براغ، الذي 
توىل القضية، أّن منظمــة ترامب أدينت »بكل التهم املوجهة 

إليها«.
وجــاء حكم اإلدانــة يف اليوم الثاين من املــداوالت، بعد 
محاكمة اتُهمت فيها منظمة ترامــب بالتواطؤ يف مخطط 
من قبل كبار املديريــن التنفيذيني لتجنب دفع رضائب الدخل 
الشــخيص عىل امتيازات الوظائف، مثل الشقق الخالية من 

اإليجار والسيارات الفاخرة.
وأقر ألني فايسلبرج ، كبر املسؤولني املاليني يف مؤسسة 
ترامب، بالذنب يف التهم املوجهة إليه، وشهد ضد الرشكة من 

أجل املالحقة القضائية.
فيا ذكرت وســائل إعالمية أّن ترامب، الذي مل توجه إليه 
تهمة يف القضية، وصف التهم املوجهة إىل رشكته بأنها ذات 

دوافع سياسية.
ويف حالة إدانتها، تواجه منظمة ترامب غرامات تصل إىل 
1.6 مليون دوالر، فيا تشكّل الخســائر السياسية املحتملة 
لهذه اإلدانة املشكلة األكرب بالنســبة لرتامب، الذي أعلن أنه 

سرشح نفســه إلعادة انتخابه يف عام 2024، وبات يواجه 
اليوم عدداً من املعارك القانونية.

وتعترب غرامة 1.6 مليون دوالر مبلغاً صغراً نسبياً بالنسبة 
لرشكــة بحجم منظمة ترامب، عىل الرغــم من أن اإلدانة قد 

تجعل بعض صفقاتها املستقبلية أكرث تعقيداً.
وقىض املدعون العامون يف نيويورك 3 سنوات يف التحقيق 
مع فريق الرئيس الســابق ويف أعاله، عــىل الرغم من أنه 
من غر املتوقع أن تكون العقوبات شــديدة مبا يكفي لتهديد 

مستقبل رشكة ترامب.

اعتقلــت الرشطة الربيطانية شــابا عرشينيا بعد إلقائه 
بيضــة يف اتجاه ملك بريطانيا تشــارلز الثالث أثناء قيامه 
بجولة، بينــا اتفق األمر هاري مــع دار نرش كربى يف 
بريطانيا عــىل وقف دعوى بالتشــهر مؤقتا يف محاولة 

القضية. لتسوية 
وذكرت الرشطــة املحلية أنــه تم اعتقال شــاب اليوم 
الثالثاء لالشتباه يف قيامه باالعتداء العام بعد إلقاء بيضة 
يف اتجاه امللك تشارلز، وذلك يف زيارة له إىل لوتون شال 

لندن. غريب 
وعقب الحادثة تم إبعاد امللك تشــارلز مــن قبل فريقه 
األمني عن مــكان تجّمع املواطنني، قبــل أن يواصل الحقاً 

بهم. لقاءه 
ويف الشــهر املايض، اعتقلت الرشطة رجــال بعد إلقاء 

الفعاليات  أثناء إحدى  بيض عىل تشــارلز وزوجته كاميال 
إنجلرتا. يف منطقة يوركشاير شال 

قضية تشــهرمن جهة أخرى، جاء يف جلســة استاع 
العليا يف لندن أن األمر هاري ورشكة أسوشيتد  للمحكمة 
نيوزبيــربز، إحــدى كربيــات دور النــرش الصحفي يف 
بريطانيــا، اتفقا عــىل وقف دعوى بالتشــهر مؤقتا يف 

القضية. لتسوية  محاولة 
وأقام دوق ساســكس دعوى قضائيــة عىل الرشكة يف 
شباط بســبب مقال يف صحيفة ميل أون صنداي، زعم أنه 
الداخلية  القانونية مع وزارة  حاول إخفاء تفاصيل معركته 

الرشطة. الربيطانية إلعادة متتعه بحاية 
وتخــىل األمر هاري مع وزوجته ميغــان عن مهامها 

امللك تشارلز. امللكية قبل عامني، وهو نجل 

ــع مــوســكــو ــ ــعــد اســـتـــقـــرار الـــعـــاقـــات م ــب ــن تــســت ــطـ ــنـ واشـ

ــا كــورون قــيــود  تــقــرر تخفيف  الــصــيــن  ــاجــات..  ــج ــت االح عــقــب 

ــوان ــاي ــت ــى صــفــقــة عــســكــريــة مــهــمــة ل ــق عــل ــوافـ أمــيــركــا تـ

البنتاغــــون: واشــــنطن تعــــزز وجودهــــا العســــكري فــــي أســــتراليا

ــز لــلــشــرطــة ــركـ ــوم انـــتـــحـــاري عـــلـــى مـ ــجـ إنـــدونـــيـــســـيـــا هـ

عرّبت نائبة وزير الخارجية األمريك، ويندي شرمان، عن 
أملها باســتقرار العالقات مع روسيا، لكنها قالت: »من غر 

املرجح حدوث ذلك يف املستقبل القريب«.
وقالت شرمان خالل كلمة لها يف جامعة لويس يف روما: 
»آمل أن نعود إىل االســتقرار الذي عشناه لعقود بعد الحرب 
العاملية الثانية. هذا ال يعني أنه مل تكن هناك مشــاكل. هناك 

دامئاً مشاكل، وال أحد يريد العودة إىل الحرب الباردة«.
وأضافت: »آمل أن نتمكّن من العودة إىل حيث ميكننا جميعاً 
التحدث إىل بعضنا البعــض والعمل معاً مرة أخرى، لكنني ال 

أعتقد أن هذا سيحدث يف وقت قريب«.
وقبــل أيام، قالت القامئة بأعال الســفارة األمركية يف 
روســيا، إليزابيــث رود، إّن »الواليات املتحــدة لديها قنوات 
اتصال مع روســيا عىل املستوى املهني، رغم أن العالقات بني 

البلدين متر اآلن بفرتة فتور«.
 ورّجحت املسؤولة األمركية  عدم تحسن العالقات الثنائية 
بني البلدين برسعة، الفتًة إىل استمرار مناقشة جميع القضايا 

املهمة.
وأمس، قال وزير الخارجية الرويس، ســرغي الفروف، إّن 
»بالده تأسف ألّن الحوار االســرتاتيجي مع الواليات املتحدة 

ُمجّمــد«، مضيفاً أّن مســار الواليات املتحدة وحلف شــال 

األطليس بشــأن املواجهة العســكرية الفعلية مع روســيا 

محفوف بعواقب كارثية.

بدوره، رصح السفر الرويس يف الواليات املتحدة أناتويل 

أنطونــوف، يف 9 ترشين الثاين، بأّن الحوار الســيايس بني 

روسيا والواليات املتحدة بلغ نقطة متدنية غر مسبوقة، وأّن 

التعاون بينها انهار أيضاً يف القضايا ذات االهتام املشرتك.

أعلنت الصني تخفيف قيودهــا الصارمة املرتبطة بجائحة  
فروس كورونا املستجد )كوفيد-19( عىل مستوى البالد، بعد 
مظاهرات عارمة بلغت حد  التنديد بالحزب الشيوعي الحاكم.

ومتثل القواعد الجديدة تخفيفا كبرا إلسرتاتيجية الرئيس 
يش جني بينغ  »صفر-كوفيد«، عقب 3 ســنوات من تفيش 
الجائحــة وفرتة طويلــة عىل متكن باقــي  دول العامل من 

التعايش مع الفروس.
ومع بقاء معدالت التلقيح منخفضة بني كبار السن، ونظام 
صحي ال يزال  يُعــد غر جاهز للتصدي ملوجــة جديدة من 
اإلصابات، حسب مراقبني، مل يرتاجع الرئيس يش  بشكل تام 

عن قيود السفر واالختبارات املكثفة.
ومبوجب اإلرشــادات الجديدة التي أعلنتها لجنة الصحة 
الوطنية، ســيتم خفض  وترة ونطاق فحوص »يب يس آر« 
)PCR(، التي كثرا ما اعتربت رشطا مرهقا يف تطبيق سياسة  

»صفر-كوفيد« التي تسعى لها بكني.
وســتقترص إجراءات اإلغالق -وهي من األسباب الرئيسية 
للغضب الشعبي- عىل  نطاق صغر قدر اإلمكان، ويُطلب من 

السلطات تحرير املناطق التي ال تسجل إصابات بعد  5 أيام.
قواعــد  جديدةوميكن للمصابني بعوارض غر شــديدة أن 
يعزلوا أنفسهم يف املنزل وليس يف  املنشآت الحكومية، وفقا 

للتعليات الجديدة.
ولــن يُطلب من املواطنــني إبراز رمز صحــي أخرض عىل 
هواتفهم لدخول مبان  وأماكن عامة، باســتثناء »دور رعاية 
املســنني واملعاهد الطبية ودور الحضانة  واملدارس املتوسطة 

والثانوية«.
وســُترّسع الصني وتــرة تلقيح كبار الســن، وفق لجنة 
الصحة، الذي كثرا  ما اعترب عائقا أساسيا أمام تخفيف تدابر 

منع تفيش الفروس.
وقالت بكــني إن القواعد الجديدة ستســهم يف »تصحيح 
املشــكالت  الواضحة التي تواجهها الوقاية من الوباء ومنعه 

حاليا«.
وقال الخبر يف لجنة الصحة الوطنية، يل بني، يف مؤمتر 
صحفي إن السياســات الســابقة »لقيــت تجاوبا كبرا من 

العامة«.
ويف قرار جديد، أفاد بيان صادر عن متنزه شنغهاي ديزين 
الند  بأن املتنزه الرتفيهي ســيعاد فتحه للــزوار، اعتبارا من  

اليوم الخميس.

أقر مجلسا النواب والشيوخ األمركيان تخصيص مساعدات 
مبليارات الدوالرات لتايوان خالل الســنوات املقبلة، يف حني 
اتهامات واشــنطن للصني بزعزعة االستقرار يف  تصاعدت 

املنطقة.
وأعلن مجلسا النواب والشــيوخ األمركيان املوافقة عىل 
تزويد تايوان مبســاعدات أمنية بقيمة مليــارات الدوالرات 
عىل مدى األعوام القادمة، بعد إقرار ميزانية الدفاع السنوية 

بقيمة 858 مليار دوالر.
من جانبها، وافقت وزارة الخارجية األمركية عىل صفقة 
تزويد تايوان مبعــدات وقطع غيار للطائــرات بقيمة 330 
مليون دوالر، إضافة إىل مساعدات أخرى غر قياسية بقيمة 

98 مليون دوالر.
وتعليقا عىل هذه الحزمة الجديدة من املســاعدات، رحبت 
تايوان بالخطوة األمركية وقالت وزارة الدفاع -يف بيان- إن 
البيع املقرتح من قبل الواليــات املتحدة لقطع غيار الطائرات 
سيســاعد عمليات سالح الجوي التايواين يف مواجهة زيادة 
األنشطة العسكرية للصني. ويف أيلول املايض، أعلنت الواليات 
املتحدة عن صفقة أســلحة جديدة قيمتهــا 1.1 مليار دوالر 
لتايوان يف محاولــة لتعزيز دفاعاتها، ما أثار غضب الصني 

التي تعد الجزيرة جزًءا من أراضيها.
وشــملت تلك الصفقة 60 صاروخا -من طراز »هاربون«- 
قادرا عىل إغراق ســفن حربيــة، و100 صاروخ قصر املدى 

من طراز »ســايد ويندر« له القدرة عىل اعرتاض صواريخ أو 
طائرات مسرة، وعقد صيانة لنظام الرادارات التايواين بقيمة 

665 مليونا، حسب ما أوضحت وزارة الخارجية األمركية.
ويف سياق متصل بتصاعد التوتر بني بكني وواشنطن بشأن 
الجزيرة، اتهم وزير الدفاع األمريك لويد أوستني الصني بأنها 

تزعزع االستقرار يف منطقة املحيطني الهندي والهادي.
وكشف أوســن -يف مؤمتر صحفي مع نظره األسرتايل 
يف واشنطن- أن بالده دعت اليابان إىل االنضام إىل ما ساه 

»مبادرات تتعلق بتمْوُضع قوات بالده يف أسرتاليا«.

أعلن وزير الدفاع األمريك، لويد أوسن، أنَّ الواليات املتحدة 
تعتزم تعزيز وجودها العسكري الدوري يف أسرتاليا.

وأشــار أوســن إىل أن الحديث يدور حــول زيادة وجود 
القاذفات واملقاتالت، إضافة إىل املناوبات املستقبلية للبحرية 
والجيش األمركيني.وأكّد أن »الواليات املتحدة وأسرتاليا اتفقتا 

عىل توسيع التعاون الدفاعي الثاليث مع اليابان«.
الدفاع  وكانت واشنطن اســتضافت محادثات بني وزيري 
والخارجيــة األمركيــني لويد أوســن وأنتــوين بلينكني 

ونظريها األسرتاليني.
يُشــار إىل أن صحيفة »غلوبال تاميز«  الصينية قالت يف 
وقت سابق إنَّ »واشنطن تحّول أسرتاليا إىل قاعدة أمامية ضد 
الصني«، وذلك عقب إعالن الواليات املتحدة عزمها عىل إرسال 

قاذفات »يب-52« اإلسرتاتيجية إىل أسرتاليا.
وذكرت وكالة »رويرتز« أنَّ »الواليات املتحدة تخطط لنرش ما 
يصل إىل 6 قاذفات نووية من طراز »B-52« يف قاعدة جوية 

يف شايل أسرتاليا، وسط توترات متصاعدة مع الصني«.
وذكرت صحيفة »غلوبال تاميز« أن »القواعد العســكرية 

األمركية يف أسرتاليا تعمل حالياً كقواعد دعم، وأن واشنطن 
تجعل كانبرا إحدى قواعدها العسكرية األمامية، كا فعلت 

بالفعل مع طوكيو وسيؤول«.
ورأت »غلوبال تاميز« أن »عىل أسرتاليا أن تدرك أن الصني لن 
تقدم أدىن تنازل يف ما يتعلق مبصالحها الجوهرية، وال سيا 

عندما يتعلق األمر بجزيرة تايوان«، وفق ما ذكرت الصحيفة.
يُشار إىل أن أســرتاليا تحوي العديد من القواعد العسكرية 
األمركية، أبرزها »باين غاب« )Pine gap(، التي وصفت بأنها 

مركز رسي لالستخبارات األمركية.
أمني  أعلنت واشنطن تشــكيل تحالف  العام املايض،  ويف 
الهندي والهادئ،  اســرتاتيجي ورشكة يف منطقة املحيطني 
يضّم كالً من الواليات املتحدة األمركية وبريطانيا وأسرتاليا.

وينّص اتفــاق الرشكة عــىل أن تقوم الواليــات املتحدة 
بتكنولوجيا وقدرات متكنها من  بتزويد أســرتاليا  األمركية 

نرش غواصات تعمل بالطاقة النووية.
وعلّقت الصني عىل االتفاق األمني بالقول: »يتعني عىل الدول 

التخلص من عقلية الحرب الباردة والتحيز األيديولوجي«.

أعلنت الســلطات اإلندونيســية، مقتل شخصني، أحدها 
ضابــط رشطة، وإصابة 8 آخرين، يف إثر تفجر اســتهدف 
مركزاً للرشطــة يف مدينة باندونــغ يف إقليم جاوة، غريب 

البالد. 
وقالت قناة »مــرتو يت يف« اإلخبارية املحلية: »املصابون 
الثانية هم 7 من أفراد الرشطة، ومدين واحد«، موضحًة أن 

»الرشطة تواصل تحقيقاتها ملعرفة خلفيات الحادثة«.
وأشــارت القناة التلفزيونيــة إىل أن »الرشطة عرثت عىل 
متفجــرات يف موقع االنفجار قبل أن تبطــل مفعولها، وأن 

الرشطة تجري عمليات متشيط لضان األمن يف املوقع«.
من جهته، قال املتحدث باسم رشطة إقليم جاوة الغربية، 
إبراهيم تومبــو، إّن الرجل دخل املركز وفّجر عبوة ناســفة 
كانت بحوزته، ما أسفر عن مقتله وضابط رشطة يف مكان 

الحادث.
وأضاف أّن ستة ضباط آخرين ومدنياً نقلوا إىل مستشفى 
قريب عقب إصابتهم بجروح، فيا ال تزال الرشطة تحقق يف 

الهجوم.

وينظر املســؤولون يف ما إذا كان الرجــل، الذي مل تعرف 
هويته حتى اآلن، مرتبطاً بجاعات إرهابية.

يذكر أنه يف العام 2019، ســنت إندونيســيا قانوناً جديداً 
صارماً ملكافحة اإلرهاب، بعد التفجرات االنتحارية املرتبطة 

بجاعة »أنصار الدولة«، التي تستلهم فكر تنظيم »داعش«.

لاليجــار تلة الخيــاط بروت 

ط9 كاشــفة للبحــر غرفــة 

 $120 وحــام  مطبــخ   +

ـ  ت:70/724717  شــهرياً 

03/940014
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لاليجار شــاليه مفروشة يف 

السايا ـ الكســليك ـ غرفتني 

مع حام ومطبخ مع فســحة 

كبرة.

القســم DI للجاديني االتصال: 

03/323362 ـ78/806757
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متفرقات

 La Collina ســهم للبيــع يف

بسعر مغر ت:03/328420

 لاليجار

اعالنات مبوبة

اعالنات رسمية

اعالن
تعلــن كهرباء لبنــان أن مهلة 
تقديم العروض العال صيانة منزل 
املناوب يف محطة كسارة القدمية، 
رقم  العروض  اســتدراج  موضوع 
 ،2021/9/15 تاريخ  د/4660  ث4 
قد مــددت لغايــة يــوم الجمعة 
2023/1/13 عنــد نهايــة الدوام 
الرسمي الساعة 11.00 قبل الظهر.

ميكــن للراغبني يف االشــرتاك 
املذكور اعاله  العروض  باســتدراج 
الحصــول عىل نســخة من دفرت 
الــرشوط من مصلحــة الديوان ـ 
امانة الرس ـ يف الغرفة املســبقة 
يف  املســتحدثة   28 رقــم  الصنع 
الجهة الغربية مــن املبنى املركزي 
ملؤسسة كهرباء لبنان ضمن حرمه، 
مبنى كهرباء لبنــان ـ طريق النهر 

وذلك مببلغ قدره /50000/ل.ل.
ســبق  التي  العروض  بأن  علاً 
وتقدم بها بعــض املوردين ال تزال 
املمكن يف  املفعول ومــن  نافــذة 
مطلق األحوال تقديم عروض جديدة 

أفضل للمؤسسة.
تســلم العروض باليد اىل امانة 
رس كهربــاء لبنــان ـ يف الغرفة 
املستحدثة   38 رقم  الصنع  املسبقة 
يف الجهة الغربية من املبنى املركزي 
ملؤسسة كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بروت يف 2022/11/30
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشرتكة باالنابة

املهندس واصف حنيني
التكليف 555

اعالن
تعلــن بلدية فالوغــا ـ خلوات 
بالطريقة  مزايدة  اجراء  فالوغا عن 
العلنيــة لتلزيــم اســتثار كروز 
البلدية  مشــاعات  ضمن  الصنوبر 
 /2023/ ـ   /2022/ ملوســم 
وذلك نهــار الخميــس الواقع يف 
2022/12/15 عند الساعة الحادية 

عرشة قبل الظهر يف مركز البلدية.
ميكن االطالع عىل دفرت الرشوط 
العائد لهذا التلزيم يف مركز البلدية 

طيلة أوقات الدوام الرسمي.
رئيس بلدية فالوغا ـ خلوات 
فالوغا

جوزف ابو جوده
ـــــــــــ

اعالن
الفريديس  ـ  الباروك  بلدية  تعلن 
عن تلزيــم امثار الصنوبــر للعام 
العلنــي،  املــزاد  2022 بطريقــة 
الواقع فيه  الجمعــة  وذلك نهــار 
الثانيــة  2022/12/23 الســاعة 

عرشة ظهراً يف مركز البلدية.
فعــىل الراغبني االشــرتاك يف 
املــزاد العلني الحضــور اىل مركز 
البلدية قبل املوعد املحدد أعاله وذلك 

لالطالع عىل دفرت الرشوط.
رئيس البلدية
اييل انطوان نخلة

ـــــــــــ
انــذار عام للمكلفــني مبوجب 
املتخلفني  جداول تكليف أساســية 

عن الدفع
ان رئيس بلدية بعبدات،

املنشــور يف  االعالن  بناء عىل 

بوضع  املتعلق  الرســمية  الجريدة 
قيد  األساســية  التكليف  جــداول 
التحصيل، يطلب اىل جميع املكلفني 
جداول  مبوجب  البلدية  بالرســوم 
تكليف اساســية عن ســنة 2022 
وما قبل الذين تخلفوا عن الدفع ان 
يبادروا فــوراً اىل تأدية ما يتوجب 
عليهــم من رســوم بلديــة وذلك 
خالل مهلة خمســة عــرش يوماً 
من تاريخ نــرش هذا االنذار ويعترب 
انذار شــخيص  االنذار مبثابة  هذا 
لجميع املكلفني املتخلفني عن الدفع 
وقاطعاً ملرور الزمن، ســنداً للادة 
 88/60 رقــم  القانون  مــن   112

)الرسوم والعالوات البلدية(.
بعبدات، يف 2022/11/15
رئيس بلدية بعبدات
الدكتور هشام لبيك
التكليف 548

ــــــــــــــ

اعالن عن اجراء 
مناقصة عمومية

تعلــن مؤسســة ميــاه لبنان 
الجنــويب عــن اجــراء مناقصة 
عىل  التأمني  لصفقــة  عموميــة 
سيارات واليات املؤسسة باالضافة 
 ،2022 للعام  العمــل  طوارىء  اىل 
وفقــا لدفــرت الــرشوط الخاص 
تحدد  وقد  الغايــة،  لهذه  املوضوع 
اجراء املناقصة الساعة العارشة من 
يوم الثالثاء الواقع يف 2023/1/3.

عىل اال يقل عن 21 يوماً حسب 
قانون الــرشاء العام، وان يتم الذكر 
املغلفات سيتم  فتح  ان  االعالن  يف 
بعد انتهاء املهلة القانونية الستالم 

العروض واملحددة يف دفرت الرشوط 
العائد للصفقة.

عن  نسخة  عىل  الحصول  ميكن 
دفرت الرشوط الخــاص باملناقصة 
مبنى  يف  املؤسســة  قبــل  مــن 
الدوام  ضمن  الرئييس،  املؤسســة 
الرســمي وذلك بعد دفع الرســوم 

املتوجبة.
آخــر موعــد لتقديــم طلبات 
االشرتاك يف املناقصة نهاية الدوام 
الرســمي من اخر يوم عمل يسبق 

موعد اجراء املناقصة.
الرئيس / املدير العام
ملؤسسة مياه لبنان الجنويب
الدكتور وسيم ضاهر
التكليف 551

ـــــــــــــــ

تبليغ مجهول مقام
محكمة الدرجة االوىل يف جبل 
لبنان ـ بعبدا الغرفة الرابعة الناظرة 
بقضايا االحوال الشخصية برئاسة 
القايض لبيب ســلهب تدعو املدعى 
عليها هيزل فرنانديــز لتبلغ اوراق 
املقدمة   2021/1098 رقم  الدعوى 
اضابيش  وديع  كميــل  املدعي  من 
والراميــة اىل اعــالن طالقكــا 
تاريخ  بينكــا يف قربص  املعقود 

.2014/2/28
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جالل بعينو

يواصل االتحاد اللبناين لكرة الســلة تنفيذ 
روزنامــة بطوالته  مع دخول بطولة الدرجة 
االوىل للرجال«ســنيبس شــيبس« املرحلة 
التاســعة من دور الذهاب مع بقاء مبارتني 
الختتام املرحلة التاسعة وهام مباراة ناديي 
املرمييني ودينامو مساء الخميس عىل ملعب 
نادي املركزية ومباراة ناديي بريوت والحكمة  
التي ســتقام األحد املقبــل عىل ملعب بلدية 
الشــياح.والبطولة ستكون حامية الوطيس  
مع ســعي العديد من األندية اىل احراز اللقب 
املرمــوق الذي احرزه نادي بريوت بجدارة يف 
موسم 2021-2022 بعد سلسلة نهائية نارية 
انتهت)3-4(  الريايض)بــريوت(  نادي  مع 
هذه السلسلة التي ما زالت ماثلة يف األذهان 

.ويتصــدر نادي الريايض الرتتيب العام املؤقت  ب17 نقطة 
مــن 9 مباريات يليه ناديا الحكمة وبريوت)16 نقطة من 8 
مباريات ( فدينامو)15 نقطة من 8 مباريات( ليحتل املرمييني 
املركز الخامــس)12 نقطة من 8 مباريات( واكادميية نديم 
ســعيد وليدرز وانرتانيك واطلس)12 نقطة من 9 مباريات( 
فهوبس وهومنتمن)11 نقطة من 9 مباريات ( وليحتل نادي 
بيبلوس املركز الثاين عرش واالخري ب10 نقاط من 9 مباريات 
.فناديا الحكمة وبريوت هام الناديان الوحيدان اللذين مل يذقا 

طعم الخسارة يف البطولة حتى اآلن.
وســتنطلق الخميس 8 كانون األول الجاري بطولة لبنان 
للســيدات)درجة اوىل( التي احرز لقبها يف موسم 2021-
2022 نادي الريايض بعد فوزه يف النهايئ عىل نادي بريوت.

ويف هذا الســياق،تتواصل بطولــة لبنان للرجال للدرجة 
الثالثة وبطولة الفئة العمرية)تحت ال12 سنة( للذكور مع 
اقامة كافة بطــوالت لبنان للفئات العمرية للذكور واالناث 
توالياً وهي البطوالت التي تالقي النجاح الكبري وهي »خزان« 

منتخبات الفئات العمرية.
ومام ال شــك فيه ان كرة الســلة اللبنانية عاشــت عاماً 
اســتثنائياً شــهد نجاحات كثرية عىل مســتوى املنتخبات 
الوطنيــة مع تأهل ثالثة منتخبات اىل نهائيات كأس العامل 
وهي منتخب الرجال وتحت ال18 ســنة وتحت ال16 سنة.

فمنتخــب الرجال،الذي احرز لقب البطولــة العربية للمرة 
االوىل يف بداية العام الجاري، حسم باكراً تأهله اىل نهائيات 
كأس العامل)سيشارك لبنان للمرة الرابعة يف كأس العامل بعد 
اعــوام 2002 و2006 و2010(  التي ســتقام الصيف املقبل 
يف اليابــان والفيلينب واندونيســيا  وها هو يتصدر بجدارة 
املجموعة اآلســيوية الخامســة ب15 نقطــة بعد  انتهاء 
النافذة الخامسة تليه نيوزيلندا )14 نقطة( فالفيليبني)13( 
فاألردن)12( فالســعودية)10( فالهند)8(.وستقام النافذة 
السادســة واألخرية يف شــباط املقبل اذ سيواجه لبنان كل 
مــن الفيليبني  عىل ارض األخرية يف 24 شــباط ونيوزيلندا 
عىل أرض األخرية يف 27 من الشهر عينه.ولن ننىس مواكبة 
اللبنانيني يف لبنان ويف دنيا االغرتاب ملنتخب األرز الذي تفّوق 

عىل نفسه واسقط منتخبات قوية خالل التصفيات اآلسيوية 
وعىل رأسها منتخبي نيوزيلندا)النافذة الخامسة( ومنتخب 
الفيليبني)النافــذة الرابعة( مع املواكبة االعالمية للمنتخب 

خاصة من املؤسسة اللبنانية لالرسال انرتناشيونال.
وكاد منتخب لبنان للرجال أن يحرز لقب كأس آســيا التي 
اقيمت يف اندونيســيا الصيف الفائت فخرس املباراة النهائية 
امام اوســرتاليا بفارق نقطتني ليحتل مركز الوصيف بجدارة 
مع اختيار وائل عرقجــي افضل العب يف البطولة القارية.
وخالل البطولة عينها  قّدم منتخب األرز االداء الكبري والرفيع 
واســقط املنتخبات القوية الواحد تلو األخر يف طريقه اىل 

النهايئ.
وســيضع  اتحاد اللعبة برئاســة أكرم حلبي يف مرحلة 
الحقة خطــة تحضريية للمنتخب اســتعداداً ملونديال كرة 
الســلة-2023  تشــمل التحضريات املكثفــة للوصول اىل 
جهوزية تامة والهدف التأهل اىل الدور الثاين من كأس العامل 
اذ مل يســبق للبنان ان تأهل اىل  الدور الثاين يف مشــاركاته 
الثالث السابقة عىل الرغم ان املنتخب حقق انتصارات مدوية 
خاصة عىل منتخب فرنســا القوي)عام 2002 يف اليابان( 

وعىل منتخب كندا)عام 2010 يف تركيا(.
وعىل صعيد األندية نجحت سيدات نادي بريوت يف احراز 
لقــب بطولة األندية العربية بجدارة يف انجاز خارجي جديد 

لهذا النادي اليافع.
وسيكون اللبنانيون عىل موعد مع بطولة الـ«سوبر ليغ« 
لالندية التي ســتنطلق بعد نحو عرشة ايام مبشاركة العديد 
من األندية  ومنها ناديي بريوت والريايض مع األمل ان يكون 

اللقب لبنانياً يف نهاية املطاف.
»ماكينة« اتحاد كرة الســلة تسري بثبات عىل الصعيدين 
املحــي والخارجي وعام 2023 ســيكون عاماً جديداً حافالً 
مع  املشــاركة يف كأس العامل والســعي ملواصلة االنجازات 
الخارجيــة ومنها الظهــور يف كأس العامل مبظهر املنتخب 
القادر عىل »خربطة حســابات« الكثريين بدعم ال سابق له 
من الشــعب اللبناين الذي يرى يف  كرة السلة بارقة أمل يف 
ظل النفق الطويل املظلم الذي يعيشــه اللبنانيون يف وطنهم 

منذ سنوات.

عكّر املغرب صفو املنتخبات الكربى، عندما 
وضع نفسه يف ربع نهايئ مونديال قطر 2022، 
محققاً مفاجأة كربى بتخطيه إسبانيا القوية 

فأصبح أول فريق عريب يبلغ دور الثامنية.
وفيــام كانــت املنتخبات الكــربى تقوم 
بـ«تصفيــة« من هم أقــل مكانة كروياً، كان 
للمغرب كلمة مختلفة، عندما صدم إســبانيا 
بطلــة 2010 وأوروبــا 2008 و2012 بركالت 

الرتجيح الثالثاء وأعادها مبكراً إىل مدريد.
تصفية ممثي القــارات األضعف بدأت يف 
مثن النهايئ مع إقصاء هولندا الوصيفة ثالث 
مرات للواليــات املتحــدة )3-1( واألرجنتني 

ألسرتاليا )2-1( دون مقاومة كبرية.
وفيام تالعبت فرنســا بطلة 1998 و2018 
مبنتخب من القارة العجوز عندما خاضت نزهة 

أمام بولندا )3-1(، اســتمتع اإلنكليز أبطال 1966 بثالثية أمام 
بطل إفريقيا السنغال 0-3.

وكانت اليابان الوحيدة التي قاومت من قارة آسيا، لكن ركالت 
الرتجيح مل تســعفها أمام كرواتيــا وصيفة 2018 وخصوصاً 

حارسها دومينيك ليفاكوفيتش الذي صّد ثالث كرات.
وأجهزت الربازيل، حاملة اللقب خمس مرات آخرها يف 2002، 
عىل كوريا الجنوبية 4-1، وسحقت الربتغال سويرسا 6-1 يف 
نــزال أورويب. لكن الخرق الوحيد يف ربع النهايئ ملمثل إفريقي 
أو آسيوي أو أمرييك شاميل، جاء من املغرب البعيد كيلومرتات 
قليلــة عن إســبانيا التي جرّهــا إىل ركالت ترجيح كان بطلها 
حارسه ياسني بونو )3-0(. إزاء هذا الخرق املفاجئ، كان مدرب 
املغرب وليد الركرايك رصيحاً بعد إقصاء إسبانيا بركالت ترجيح 

تلت التعادل السلبي يف استاد املدينة التعليمية.

{ »لست ساحراً« {
رّداً عىل سؤال حول سعيه ملنع إيصال الكرة إىل العب الوسط 
الدفاعي سريجيو بوسكيتس، قال املدرب الشاب »بالضبط. لقد 
تقّبلنا عدم االستحواذ. لدينا التواضع لنقول إننا لسنا فرنسا، أو 
أملانيا أو إنكلرتا للتنافس عىل صعيد االســتحواذ«. وتابع مدرب 
الــوداد البيضاوي الســابق الذي حّل بدالً من البوســني وحيد 
خليلوزيتش قبل شهرين من البطولة لخالفات األخري مع بعض 
الالعبني أبرزهم النجم حكيم زياش »مع ذلك، فشلت هذه الدول 
يف أخذ الكرة منهم )إلسبانيا(. مل يفلح أحد. أنا لست ساحراً«.

بعد دور أول خارق تصّدر فيه مجموعة نارية، بتعادل سلبي 
مــع كرواتيا، فوز عىل بلجيــكا القوية 2-0 ثم كندا 2-1، هكذا 
تخلَّص »أسود األطلس« من نجوم »ال روخا«: »عملنا أربعة أيام 
عىل خطة اللعب هذه. كنا نعرف أن بوســكيتس، غايف وبيدري 
هم املفتاح. أغلق مهاجمونا والعبو وسطنا كل زوايا التمرير. كان 

علينا أن نعرف إىل متى نحن قادرون عىل االســتمرار. احرُتمت 
خطة اللعب، ثم جاءت ركالت الرتجيح، اليانصيب«.

{ منتج محّي {
مع إقصاء ممثي آسيا، أمريكا الشاملية وإفريقيا، بقي املغرب 
ممثالً وحيداً لقارات لعبت دوماً األدوار الثانوية يف كأس العامل.
ومن أصل 21 نســخة يف املونديال، تّوجــت أوروبا 12 مرة 

وأمريكا الجنوبية 9 مرات.
عــن متثيل إفريقيا يف ربع النهايئ، للمرة الرابعة يف تاريخ 
املســابقة، بعد الكامريون )1990(، الســنغال )2002( وغانا 
)2010(، قــال الركرايك »نســعى أن نكون قاطرة يف إفريقيا. 
القــارة تتقّدم، واملغرب قام بجهــود كبرية. وصلت عام 2013، 
ومنذ ذاك الوقت شاهدت املالعب تطّور، قام االتحاد بجهود كبري 
وجاللته )امللك( وّفر الكثري من اإلمكانات. بات لدينا اليوم مالعب 
من مســتوى رفيع، تلقينا تدريباً للكوادر، لدينا ثالثة أو أربعة 

العبني متخرجني من أكادميية محمد السادس«.
وتابع »أنا مثال جيد عىل ذلك: أنا منتج محي. تلقيت دبلومي 
يف فرنســا، لكن بلد جذوري منحني الفرصة. يجب أن أرد لهم 

هذا الجميل«.
ينطلق الــدور ربع النهايئ غداً الجمعة، مع تأهل خمســة 

منتخبات أوروبية، 2 من أمريكا الجنوبية واملغرب.
ومنــذ 2002، مل يتذّوق منتخب من خارج أوروبا طعم اللقب، 
فتّوجت إيطاليا يف 2006، إســبانيا يف 2010، أملانيا يف 2014 

وأخرياً فرنسا يف 2018.
لكن مع العطش الكبري ألرجنتني ليونيل مييس أو برازيل نيامر، 
أو حتى برتغال كريســتيانو رونالدو، تبدو املعادلة أصعب هذه 
املرة، ومل ال تحدث مفاجأة بحجم الجبال وقّوة »األســود« يكون 

بطلها املغرب ليمنح القارة السمراء أّول لقب يف تاريخها؟ 

أثار خروج إســبانيا من دور الستة عرش لكأس 
العامل يف قطر بــركالت الرتجيح أمام املغرب ردود 
فعل فورية يف الصحافة املحلية عقب انتهاء املباراة 
مبارشة. وكتبت صحيفة »ماركا« اإلســبانية عقب 
الخروج الحزين: »إســبانيا تغادر املونديال دون أن 
تســجل ركلة من ركالت الرتجيــح ضد املغرب يف 
مباراة سقطت فيها مرة أخرى دون تسديدة واحدة«.
ومل يفلت املدرب من الســخرية أيًضا بعد أن قال 
قبل مواجهــة املغرب إن كل العب تدرب عىل تنفيذ 
1000 ركلة جزاء، لكن فريقه مل ينجح يف أي ركلة 
ترجيح، إذ تصدى الحارس املغريب »ياســني بونو« 
لركلتي كارلوس سولري، وسريجيو بوسكيتس، فيام 

سدد بابلو سارابيا قبلهام يف القائم.
وواصلت ماركا ومقرها مدريد بالقول: »كان من 
املفرتض أن الفريق تدرب عىل 26 ألف ركلة جزاء كام 

قال لويس إنرييك«. من جهتها، قالت صحيفة AS يف تحليلها 
للمباراة: »احتجاج عىل أكرث قرارات لويس إنرييك إثارة للجدل، 

سيتم تحليل هزمية إسبانيا من وجهات نظر متعددة«.
فيام قالت صحيفة »ســبورت« الكتالونية: »إسبانيا تسقط 

مع خروج صفر: صفر أهداف.. وصفر رضبات جزاء«.
وســجل أرشف حكيمي ركلة ترجيح حاسمة لريسل املغرب 
إىل دور الثامنية يف كأس العامل ألول مرة يف تاريخه، ويصبح 
أول بلــد عريب يصل هذه املرحلة يف النهائيات بعد الفوز 0-3 
عىل إسبانيا بركالت الرتجيح عقب انتهاء مواجهتهام يف دور 

الستة عرش بالتعادل دون أهداف. 
وأنقذ »ياسني بونو« حارس املغرب محاولتي كارلوس سولري، 
وسريجيو بوســكيتس، يف ركالت الرتجيح بعد أن سدد بابلو 

ســارابيا يف القائم، ثم حافظ »حكيمي« اإلسباين املولد عىل 
رباطة جأشــه وسجل الرضبة الحاســمة، ليرضب املنتخب 
املغــريب موعًدا يف دور الثامنية مع الربتغال التي اكتســحت 
ســويرسا بنتيجة 6-1.  وأصبح املغرب أيًضا رابع بلد أفريقي 
فقــط يبلــغ دور الثامنية يف كأس العــامل، بعد 12 عاًما من 
تحقيق غانا هذا اإلنجاز يف جنوب أفريقيا.  واستحوذت إسبانيا 
عىل الكرة بنســبة زادت عىل 75 % وأكملت ما يقرب من 800 
متريرة لكن املنتخب املغريب تسبب له يف متاعب حقيقية يف 
الهجامت املرتدة، وتصدى الحارس أوناي ســيمون لعدة فرص 
بطريقة جيدة.  وبعد انتهاء املباراة التي اســتمرت 120 دقيقة 
دون أهداف وبتسديدات قليلة داخل إطار املرمى من الفريقني، 
استغل املغرب يف ركالت الرتجيح أفضلية خوضه املباراة وسط 

جامهري مغربية غفرية يف الدوحة.  

مل يكن يعرف الكثري من الجمهور يف العامل وحتى الربتغال 
من هو غونزالو راموس، الشــاب الذي بدأ مباراة سويرسا عىل 
حساب الهداف التاريخي كريستيانو رونالدو، الحائز عىل الكرة 
الذهبية خمس مرات، لكن بعد »الهاتريك« الذي هز فيه شباك 
يان سومر، حارس سويرسا، يف الفوز 6-1 بدور الستة عرش 

لكأس العامل، لن ينساه أحد.
إنــه غونزالو ماتياس رامــوس، البالغ عمره 21 عاما، الذي 
خــاض أول مبــاراة من البداية مع الربتغــال يف كأس العامل 
ليسجل ثالثة أهداف يف مرمى سويرسا قادت الربتغال ملواجهة 

مثرية مع املغرب يف دور الثامنية، بعد غد السبت.
وقد راهن فرناندو سانتوس، املدير الفني للربتغال، عىل نجم 
بنفيكا الشاب، وقرر اإلبقاء عىل رونالدو إىل جواره عىل مقاعد 
البــدالء ورحب عىل مضض بالتبديل خالل املباراة املاضية ضد 

كوريا الجنوبية.
ومل يظهــر نجم بنفيكا الشــاب مع املنتخــب األول إال قبل 
انطالق كأس العامل بثالثة أيام خالل مباراة ودية أمام نيجرييا 

انتهت بفوز الربتغال 0-4.
»ال أعرف ماذا أقول، أنا أعيش حلاًم. أنا أستمتع بهذه اللحظة، 

كل يشء رسيع. اآلن دعونا نركز عىل املباراة املقبلة«.

{ هداف بالفطرة {
وسجل راموس 14 هدفا يف 22 مباراة يف جميع املسابقات 
حتى اآلن هذا املوسم، وال ميكن إنكار أن نجم بنفيكا حصل عىل 

مكان يف تشكيلة سانتوس.
وجاءت أول ثالثية يف مســريته يف أغســطس خالل فوز 
بنفيكا 4-1 عىل أرضه ضد ميتياالند يف تصفيات دوري أبطال 

أوروبا.
وقبل أن يتم الوثوق به يف املزيد من مسؤوليات الفريق األول 
املنتظمة، سجل الشــاب مثانية أهداف لبنفيكا يف 46 مباراة 
املوسم املايض، منها هدف يف دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول.
وعندمــا كان مراهقا، ظهر راموس للمرة األوىل مع بنفيكا 

يف متوز 2020 وســجل هدفني يف مثاين دقائق عندما شارك 
بدياًل يف الشــوط الثاين. ويف وقــت الحق من ذلك العام قاد 
الفريق الربتغايل لنهايئ دوري أبطال أوروبا للشباب ضد ريال 
مدريد، وأنهى البطولة يف املركز الثاين، وهداًفا مشرتكًا برصيد 

مثانية أهداف.
وعــىل الصعيد الدويل، لعب راموس مــع منتخب الربتغال 
للشباب بعدما شارك يف فريق تحت 17 عاًما، ولعب دورا رئيسا 
يف رحلــة الربتغال إىل نهايئ بطولة أوروبا تحت 19 عاما يف 
عام 2019، حيث سجل أربعة أهداف يف خمس مباريات بصفته 

هداف البطولة، مبا يف ذلك ثالثية ضد جمهورية أيرلندا.
وكان ظهــوره األول مــع املنتخب األول، والــذي جاء أمام 
نيجرييا، مبثابة مقدمة مثالية لكأس العامل، إذ ســاعد فريقه 

عىل تحقيق الفوز 4-0 وسجل هدًفا وصنع آخر.
والالفت للنظر، بعد أن حصل عىل 33 دقيقة فقط من الخربة 
الدولية قبل عرضه الرائع ضد سويرسا، أصبح راموس أول العب 
يسجل ثالثية خالل أول مشاركة له يف كأس العامل منذ املهاجم 

األملاين مريوسالف كلوزه يف عام 2002. 
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ــكــبــرى»ماكينة« كرة السلة اللبنانية تسير بثبات محلياً وخارجياً ــات ال ــخــب ــت ــن ــو امل ــر صــف ــّك ــع ــرب ي ــغـ  مــنــتــخــب املـ
ــال قــطــر 2022 ــديـ ــونـ الــنــهــائــي ملـ الــــــدور ربــــع  فـــي 

لقطة من مباراة ناديي بريوت وانرتانيك

منتخب املغرب

العبو اسبانيا وخيبة الخروج

غونزالو راموس

ــعــمــومــيــة ــة ال ــي ــع ــجــم  مــــقــــررات ال
ــرب آســـيـــا بــالــتــريــاتــلــون ــ ــاد غ ــحـ التـ

ــا هـــامـــة لــلــبــنــان ــضــاي  طـــاولـــة: 3 ق
ــدولــي خـــال »عــمــومــيــة« االتـــحـــاد ال

شــارك امني عام االتحاد اللبنــاين للرتياتلون الدكتور أحمد 
خليفة يف الجمعية العمومية التحاد غرب آسيا للرتياتلون التي 

انعقدت يف السعودية عىل هامش بطولة غرب آسيا.
ومّثــل خليفة االتحاد اللبناين اىل جانب كونه عضو املكتب 

التنفيذي لالتحاد االقليمي.
ويف ابرز املقررات الصادرة دعم ترشــيح رئيس اتحاد غرب 
آسيا األمري فهد بن جلوي اىل رئاسة االتحاد اآلسيوي ووضع 
برنامــج وخارطة طريق طويي األمد من اجل تأهل أكرب عدد 
ممكن من الرياضيني اىل األلعاب االوملبية الشبابية اىل جانب 

اقرار روزنامة نشاطات اإلتحاد لعام 2023. 

أكــد نويل لو غرانت، رئيس االتحــاد الفرنيس لكرة القدم، 
أنه يتمنى بقاء ديدييه ديشــان مدربا ملنتخب فرنسا حتى يف 
حالة إقصاء املنتخب من ربع نهايئ كأس العامل 2022، بعد غد 

السبت، أمام نظريه اإلنكليزي.
وقــال رئيس االتحاد الفرنيس لكــرة القدم يف ترصيحات 
أبرزتهــا صحيفة »لو باريزيان«، أمــس األربعاء »أمنيتي أن 
يستمر ديشان، هدفنا يف نهائيات كأس العامل الحالية واضح 
وهو الوصول لنصف النهايئ، قلت سابًقا يف حال وصولنا لهذا 
املســتوى فإن القرار بيده، وإن أقصينا أمام إنكلرتا ســنناقش 

األمر«.
وتشكل ترصيحات رئيس االتحاد الفرنيس لكرة القدم رضبة 
ألحالم األسطورة زين الدين زيدان، الذي يحلم بتدريب املنتخب 
الفرنيس خلًفا لديشــان، وينتظر الفرصة بعد نهائيات كأس 

العامل.
وينتهي عقد ديشــان مع املنتخــب الفرنيس يف الـ31 من 
كانون األول 2022 ومل يجدد عقده بعد الخروج من دور الـ16 

يف نهائيات أوروبا 2021 أمام سويرسا برضبات الرتجيح.
وأكــد لوغرانت أنه مل يتواصل مع زيدان لخالفة ديشــان، 
موضحــا »هذا غري صحيح مل يتصل به أحد من القريبني مني 
عىل كل حال، عندما تكون محظوظا مبا يكفي المتالك ديدييه 
ديشــان ال تطرق الباب املجاور طاملــا كان يف مكانه، ألكون 
صادقا أمتنى أن يبقى ديدييه يف منصبه.. َمن ســتجد أفضل 

منه؟ الرئيس حاليا هو من يتحدث وليس الصديق«.
وقاد ديشــان منتخب فرنسا للفوز بكأس العامل 2018 يف 
روســيا ودوري األمم األوروبية يف 2021 وخرس نهايئ أمم 

أوروبا 2016 أمام الربتغال.
وكان زيدان، مدرب ريال مدريد اإلســباين السابق، أعلن ِمن 
قبــل أنه يحلم بتويل تدريب منتخب فرنســا؛ ما جعله يرفض 
عروضا للعودة للتدريب من أفضل أندية العامل مبقابالت مالية 

كربى.
وحقق زيدان نجاحات تدريبية كربى يف ريال مدريد بإحراز 
11 لقبــا أبرزها ثالثية تاريخية ومتتالية لدوري أبطال أوروبا 

من 2016 إىل 2018 باإلضافة للقبني للدوري. 

مع انطــالق الجمعية العمومية لالتحــاد الدويل يف كرة 
الطاولة التي تنعقد يف العاصمة األردنية عاّمن، يساهم لبنان 
بثــالث قضايا مهمة قد تــؤدي إىل اعتامدها من قبل االتحاد 

الدويل وهي:
اوال«: متكني العبي روســيا وبيالروسيا )روسيا البيضاء( 
من استئناف نشاطهم ومعاودة املشاركة يف البطوالت الدولية 
بعدما كان االتحاد الدويل قد علّق مشاركة العبي الدولتني يف 

املسابقات الدولية. 
ثانيــاً: تيمناً بالرشعة االوملبية الدولية، تعديل اقرتاح تعليق 
نشــاطات االتحادات التي مل تتمكن من تســديد اشرتاكاتها 
الســنوية، اىل متكني العبي املنتخبات الوطنية من اللعب يف 
البطوالت واالبقــاء عىل بند اقصاء االتحاد من حق التصويت 

بحال عدم دفع اشرتاكاته السنوية.
ثالثــاً وهــو مقرتح قيد الــدرس: كيفية تبطــيء اللعب 
ليتمكن املشــاهد من االستمتاع مبشاهدة املباراة خالل النقل 

التلفزيوين. 

اتخذ إيدين هازارد، قائد منتخب بلجيكا، قراراً رسمياً باعتزال 
اللعب الدويل، عقب الخروج املبكر من كأس العامل قطر 2022.
وخرجت بلجيكا مــن مرحلة املجموعات لكأس العامل، بعد 

احتالل املركز الثالث خلف املغرب وكرواتيا.
وأصدر هازارد، بيانا عرب صفحته الرسمية عىل »إنستغرام«، 
قال فيه »الصفحة تغلق اليوم، شــكرا لكم عىل حبكم، شكًرا 
عىل دعمكم الالمتناهي، شكًرا عىل كل السعادة املشرتكة منذ 

عام 2008«.
وأضــاف »اليوم قررت إنهاء مســرييت الدولية، وأعتقد أن 

الجيل التايل أصبح جاهزاً، سأفتقدكم كثريًا يا رفاق«.
لعب هــازارد بقميص منتخب بلجيكا 126 مباراة، ســجل 

خاللها 33 هدفا وصنع 36.
وشــارك صاحب الـ 31 عاًما مــع بلجيكا يف الخروج من 
دور مجموعات كأس العامل 2022 واحتالل املركز الثالث خلف 

كرواتيا واملغرب، ولعب يف املباريات الثالث.
وكان هازارد شــارك للمــرة األوىل بقميص منتخب بلجيكا 
األول يف مبــاراة ودية عام 2008 ضد لوكســمبورغ يف عمر 

17 عاًما.
ولعــب هازارد بقميص منتخب بلجيكا 126 مباراة، ســجل 

خاللها 33 هدفا وصنع 36.
وأسهم هازارد يف حصول بلجيكا عىل امليدالية الربونزية يف 
كأس العامل 2018 عندما فاز يف مباراة تحديد املركز الثالث عىل 

إنكلرتا بهدفني دون مقابل ومتكن من تسجيل الهدف الثاين.
وســيتفرغ هازارد حاليا للعب مع ناديه ريال مدريد والذي 
يواجه معه أيًضا أوقاتًا صعبة بســبب عدم مشــاركته بشكل 

أسايس، نظرا لإلصابات املتكررة.

خليفة خالل الجمعية العمومية

 رئيس اتحاد الكرة الفرنسي ينفي تواصله
ــدان لــخــافــة ديــديــيــه ديــشــان ــ ــع زي م

كوبيل وبصيبص وحالّل خالل الجمعية العمومية

ــه  ــزال ــت ـــازارد يــعــلــن رســـمـــيـــاً اع ــ ــ ه
ــكــا ــجــي ــل ــب دولــــــيــــــاً مـــــع ب ــ ــع ــ ــل ــ ال

 إســــبــــانــــيــــا بــــعــــد الـــــــخـــــــروج أمــــــــــام املـــــغـــــرب:
ــح ــ ــي ــ ــرج ــ صـــــفـــــر أهــــــــــــــداف وصــــــفــــــر ركــــــــــــات ت

 مـــــــــــــن هـــــــــــــو غـــــــــــونـــــــــــزالـــــــــــو رامـــــــــــــــــوس
نـــــجـــــم مــــنــــتــــخــــب الــــــبــــــرتــــــغــــــال الـــــجـــــديـــــد؟



1ـ جورج الخامس، ريق

2ـ وروار، سنح، بن

3ـ رومبا، األقباط

4ـ جالينوس، مر، ذئب

5ـ بص، دير، يس، كمون، 

رقص

6ـ واكن، القرين، نيفا

7ـ وئام، ادا، رسحوا

8ـ أرجأ، بنات اليوم، رْح

9ـ علن، دمياطي، سنيورة

10ـ االنعاش، افزع

11ـ نايلون، كازينو، أديل

12ـ وز، واحــات، الحلم، 

يقّر

13ـ متام، البحرين، رسدين
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 عموديا: 

 عموديا:

من خمسة حروف:    االبراج 

 عاصمة أوروبية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  نقوال فياض 

اخترب معلوماتك

1ـ مغنية مرصية. 

2ـ االســم الثاين لنائب 

لبناين. 

إســتخدام  موقــد  3ـ 

للطبخ يف السابق.

4ـ أحــد الوالدين، عملة 

آسيوية. 

5ـ قرْضها املؤّجل. 

1ـ جزيرة يف املتوسط.

دولــة  عاصمــة  2ـ 

افريقية. 

3ـ تخلَّف عن الحضور. 

4ـ أعرّضه للنار.

نائبــة  أول  إســم  5ـ 

لبنانية. 

 أديب وشاعر مرصي راحل. كان رقيق العاطفة، عذب 

االسلوب. صاحب: عبيد األرض، واملحراث والنجوم. وله 

دراسة: رحلة يف أعامق الكلامت. 

إسمه مؤلف من 11 حرفا. إذا جمعت: 

8+2+9+10+3- شجر عريق مشهور. 

8+2+4+11- فريق كرة فرنيس.

9+5+10+1- ماركة سيارات. 

11+5+10+6- مغنية لبنانية.

7+2+8- فئة وجنس. 

11+2+1- من الحبوب. 

3+7- جاه وِغنى.

1ـ ما إسم املغنية العربية القدمية التي برعت يف الغناء 

واآلداب، واشــتهرت يف عهد الخليفة العبايس املعتصم، 

ولقبت باالستاذة؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما إســم اطول مرسحية وضعها الشاعر االنكليزي 

وليم شكسبري؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ ما إسم الجزيرة املشهورة بأجبانها، واشرتتها فرنسا 

من جنوى سنة 1768؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما اســم مقــر الحكومــة أو الــرساي يف عهد 

االمرباطورية يف الصني؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ يف أية مدينة ايطالية يقع مطار مالبنسا الدويل؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ ما اســم قطعة النقد الفرنسية التي قيمتها خمسة 

سنتيامت؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ ما اسم فريق كرة القدم األورويب الذي فاز ببطولة 

كأس أندية العامل ـ االنرتكونتيننتال ـ سنة 1972؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما اسم النبتة التي تحمل أكرب زهرة لها رائحة طّيبة؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9ـ من هو املغني العبايس الذي كان من المشــاهري، 

نادَم هارون الرشيد، وأيضا املأمون، وتويف عام 845؟

1ـ جورج بوش، عانوت
2ـ واصا، الالزم

3ـ رومل، كورناي
4ـ جربيدن، نلوم
5ـ أواين، وادعوا

6ـ ال، وراء، مانِحاً
7ـ خراس، البيش، ال

8ـ سقمنا، كتب
9ـ مسامري، أطفأ

10ـ سنقر، يأيت، زأر
11ـ حب، كندا، نييل
12ـ أذّم، الس، نحن
13ـ يبطئون، يناول

14ـ قن، بني سويف، مس
15ـ فرموزا 

16ـ راح، رعديد
17ـ وّرة، لقي

18ـ صباح، برين

؟ من هو
من هي؟

1ـ أديــب وروايئ فرنــيس 

راحل، مبَسم. 

الثاين لالعب كرة  2ـ االسم 

بريطاين، من الطيور. 

3ـ يخالج ويصيب، يسحب، 

حيوان معروف.

4ـ وضــع خلســة، ابتداع 

واخرتاع. 

5ـ الدراهم النقدية، يرتجف 

ويضطرب. 

لكاتــب  األول  االســم  6ـ 

 ، وشاعر إسكتلندي راحل، رصَّ

أصل البناء. 

7ـ إضطراب وَهّم، إضطرَم، 

جيش كثري. 

8ـ للمنــادى، ممثــل فنون 

قتالية راحل.

9ـ ممثل أمرييك راحل.

10ـ دولــة افريقية، لفظة 

 . هجاء، شقَّ

11ـ تعرث، ضد أثَقل، العَسل. 

الثاين  االسم  للتفسري،  12ـ 

ملمثل أمرييك راحل. 

13ـ شــاعر زجــيل لبناين 

راحل، آلة طرب. 

14ـ خاصَم خصومة شديدة، 

دولة أوروبية، للنفي. 

15ـ يطّربان يف الغناء.

16ـ تبــارش العمــل، دولة 

افريقية.

 ، ذمَّ منفصــل،  ضمري  17ـ 

أرسَع.

توفيت  مرصية  ممثلة  18ـ 

بحادث سيارة صاحبة الصورة. 

1ـ ممثــل مرصي راحل 

يحمل نفس االســم العب 

املرصي،  النــادي  كرة يف 

نكلّم النساء بلطف وتوّدد.

العبري،  األنبياء،  أحد  2ـ 

من أعضاء الجسم.

3ـ أذلَّ وأهلــَك، ذئــب، 

ضمري.

4ـ أخــذت اليشء من، 

نــوع مــن الســباع، من 

األحجار الكرمية. 

قّصــاب،  ُعشــب،  5ـ 

رجوعها. 

شاعر  جاع،  خصب،  6ـ 

لبنــاين راحل يحمل نفس 

اإلســم مخرج تلفزيوين، 

ملك يوناين راحل. 

7ـ قائد قرطاجي، ممثل 

أمرييك راحل.

8ـ مدينــة بلجيكيــة، 

عملتم، نشاهدها.

9ـ االســم الثاين لكاتب 

رفيقــة  راحــل،  رويس 

َسكينة، كثري.

10ـ ورك، أصّور، يتخلّص 

من، ُعرَف واشتهَر بـِ.

أرض  ادخــرت،  11ـ 

الجرس،  أقــرع  الصحراء، 

خبز يابس. 

12ـ هارِب، سَنة، يكسو 

الجمل، الشبعان الريّان.

ســيارات،  ماركة  13ـ 

والية أمريكية، آلة طرب.

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(

حاول أن تتفهم بروية كل األمور املعروضة 

أمامك اليــوم. عليك باالصغاء ومن ثم تحقَّق 

بصدق ما تسمع. ارتياح يف محيط العائلة. 

اســتعمل ذكاءك الحاّد وفطنتك يف املجال 

الذي تستفيد منه كثريا، واستقل بعملك، فأنت 

مؤهل للوصول اىل مراكز عالية ومحرتمة. 

حاول االبتعاد عن التشنج والعصبية التي متنعك 

من اعتامد الوســائل الحديثة الرضورية النجاح 

خطواتك املقبلة. صداقة قد تتطور اىل حب. 

ال تهمل شــخصا نســيبا يحــاول التوّدد 

والتقرب منــك هذه اآلونة. يجب القضاء عىل 

كل املســائل الجانبية والوصول اىل املســائل 

الجوهرية املريحة. 

انظر اىل األمام وال تفكر بأية مسألة شائكة 

يف الوقــت الحايل. عليــك االعرتاف بحقيقة 

مشــاعرك الصادقة، فالطــرف اآلخر يكن لك 

العاطفة ذاتها. 

تستطيع أن تتجاوز بعض املخاوف والرتدد، 

مام يعــزز لديك التفكــري الواعي يف مجال 

الحب. األمور العملية يف ركود، وتنتظر الفَرج 

القريب. 

ضغوط تقيد خطواتك. لن تستطيع االعتامد 

عىل أحد من حولــك. يلزمك الكثري من العناد 

والثبات لتحصل يف هذه املرحلة عىل ما تريد. 

احســب خطواتك بدقة قبــل االقدام عىل أي 

مرشوع جديد كام هي عادتك، فتغيري هذه العادة 

قد يجدي نفعا. الثقة بالنفس مفتاح النجاح. 

أنت منتج غزيــر ومحّب ال يعرف التهاون. 

األضواء حاليا موجهة عــىل احوالك املادية. 

ستتطور األمور اىل ما كنت تريد وترغب دامئا. 

وضعك العميل العام يف تحســن مستمر. 

ال تكن منغلقا عىل نفســك وحاول االنطالق 

واالتصــال باألصدقــاء، ومتضيــة األوقات 

املسلية برفقتهم. 

املواقف املســتجدة هذه اآلونة تجربك عىل 

اعــادة النظر يف وضعك العــام. كن متنّبها 

وقوّي املالحظة، وعرّب بوضوح عن أحاسيسك 

الشخصية. 

أنــت تبالغ كثريا هذه اآلونة يف غريتك عىل 

من تحّب. كرثة الصياح ال تثمر حال، واملطلوب 

أن تتعامل بتعقل مع مشــاكلك التي أصبحت 

مربكة. 

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(

الفاتيكان
أدباء

اعالم
اذاعة

آراء
استعداد

بنايات
براءة

بند
بحبوحة

تكوين
تالحم
تكاتف

مثار
ثلة

جزاء
جنزير
حدائق
حصة
خريف

خريطة
خبز

ديروط
دمنهور

دانتي
داتسون

رجب
زمهرير

زق
سوط

رسدين
سلطة

سورينام
شبارو

صواريخ
صنعاء

طبع

طروب
طقس

طواحني
عجب

عواطف

غنوة
فوج

مرونة
مسقط

ياوندي.

الحل السابق

الحل السابق

الربازيل

الخميس 8 كانون األول 2022

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

SUDOKU

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

1ـ املغنية عزّة امليالء. 

2ـ عام 1904

3ـ القلزم. 

4ـ سنة 1929

5ـ لويس فيغو. 

6ـ السويد. 

7ـ اليوبيل الورقي. 

8ـ أملانيا الغربية. 

1ـ جنادل. 

2ـ ويزُدم. 

3ـ لسمها. 

4ـ يان. 

5ـ اناقة.  

1ـ جوليا. 

2ـ نيسان. 

3ـ أزَمنا. 

4ـ دّده. 

5ـ ملّاعة. 



ــل ــاســي ــف ب ــ ــوق ــ ــى م ــلـ ــي الــــــيــــــوم... والـــعـــيـــن عـ ــاســ ــ ــرئ ــ ــد ال ــهـ ــشـ ــرة فــــي املـ ــيـ ــبـ ال تـــغـــيـــرات كـ

ــي ــ ــاسـ ــ ــي وشـــــــغـــــــور رئـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــط سـ ــ ــّبـ ــ ــخـ ــ  الـــــــــــــــدوالر يـــــــواصـــــــل ارتــــــفــــــاعــــــه وســـــــــط تـ

االتحاد األوروبي يعلق التعاون مع الشرطة اإلسرائيلية... مداهمات في الضفة...واستشهاد شاب فلسطيني في عوفر

12
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

الخميس 8 كانون االول 2022

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

باســيل »استحالة  استمرار العالقة«  معه  يف هذه الطريقة، 
ورمبا »فضلوا ســليامن فرنجية عىل  جربان باسيل  والتيار«، 
لكن ســعاة الخري ســمعوا يف املقابل من باسيل،  حرصا عىل 
العالقة مع حزب الله، وما  »يكنه« من محبة واحرتام لسامحة 
السيد حسن نرصالله،  وال يشء يفرقنا  اسرتاتيجيا مع التمسك 
بســالح الحزب واالنفتاح عىل سوريا«. وتحدث باسهاب  عن 
العالقــة املتينة  بني الســيد نرصالله  وميشــال عون. ويف 
املعلومات ان بعض الوسطاء قالوا لباسيل »ما بقى حدا بيحبك 
يف البلد« فرد »بيكفيني محبة واحرتام الســيد«، لكن كل ذلك 
ال ينفي الخالف الشــامل والعميق بينهام  عىل امللف الرئايس 
وملفات اخرى.  ويف  املعلومات، ان باســيل كرر للوســطاء 
واالصدقاء، انه لن مييش بخيار ســليامن فرنجية مهام كانت 
النتائج، ولن  يصوت ملرشــح نبيه بري ونجيب ميقايت ووليد 
جنبالط وكل رموز حقبة الفســاد  الذين حاربوا عهد ميشــال 
عون واســتخدموا كل اسلحتهم يف املعركة ضده،  ومل  يرتكوا 
»طاقة« اال واســتخدموها ضد التيار الوطني، وقاد ســليامن 
فرنجية املواجهات ووضع نفســه يف  الصفوف االمامية، ومل 
يقــم باي مبادرة ايجابية تجاه التيار حتى بعد مغادرة الرئيس 
عــون بعبدا، بــل عىل العكس حاول مد الجســور مع القوات 
اللبنانية، باالضافة اىل ان  حكم فرنجية سيكون امتدادا لعهود 
الفســاد التي خربت  لبنان منذ التسعينات،  »وكام لحزب الله 
هواجســه، نحن لدينا هواجسنا ايضا« وعىل الحزب االخذ بها،  
والغصة عنــد العونيني تعود اىل القناعة الكاملة عندهم، بأن 
الجلســة ما كادت لتعقد لوال قرار حزب الله بتغطية الرتويكا 
الجديدة  »فرنجية - بري - ميقايت«، وكشــف مســؤولون يف 
التيــار الوطنــي، ان الحزب كان قد وعــد التيار بعدم حضور 

الجلسة.
يف املقابــل،  طرح حزب الله وجهــة نظره والحيثيات التي 
اســتدعت دعم سليامن فرنجية، وســئل باسيل : هل تضمن 
الخيــار الثالث وعــدم االنقالب علينا اذا مورســت الضغوط 
االمريكيــة عليه؟ حتى  نجال ريــايش وغريها انقلبوا عليك؟ 
ورغم كل النقاشات، متسك كل طرف بوجهة نظره،  لكن  باسيل 
»باح  بكل يشء«  فيام التزم حزب الله الصمت وعدم الرد عىل 
كالم مسؤويل التيار الوطني والحرص عىل املعالجة بعيدا عن 
وســائل االعالم، وخصوصا ان لــدى الحزب الكثري من الكالم 

لقوله لباسيل وجها لوجه.
ويف املعلومات، ان باســيل ســيواصل حمالته االعالمية 
متجــاوزا كل الســقوف يف املعركــة ضــد بــري و ميقايت 
وجنبالط، وهناك  ارتياح يف  التيار للمكاســب الشعبية التي 
حققها،  وتحديدا عند املسيحيني  من خالل وقوف الشارع اىل 
جانبه  ضد بري وميقايت وجنبالط، مام دفع االطراف املسيحية 
اىل الوقــوف معه. ورغم كل التصعيد،  فــان املعلومات تفيد 
باتجاه باسيل للتصويت بالورقة البيضاء يف جلسة اليوم، وهذا 
يعني الحرص عىل االبقاء عىل خطوط التواصل مع الحزب دون 
التخيل عن خطواته التصعيدية االخرى وصوال اىل  اســتخدام 
الشــارع  اذا دعت الحاجة واستمرت الحرب عليه، بعد ان ملس 
مــدى الجهد الذي بــذل لكرسه مقابل صمت حزب الله، ومتنى 
الوســطاء عدم اللجوء اىل الشارع  لنتائجه الخطرة ورضورة 

ضبط وسائل التواصل االجتامعي والتخفيف من االحتقانات.
 واشارت املعلومات، ان الحديث املبارش بني حزب الله وباسيل 
ســيتجدد لكنه يحتاج اىل بعض الوقت حتى يهدأ رئيس التيار 
الــذي عقد اجتامعا مــع الوزراء الثامنية وتــم التوافق عىل 
استمرار املعركة والتصعيد اىل النهايات، ورفض قرارات مجلس 

الوزراء ...
ويف املقابل، كشــفت املعلومــات، عن ان  التواصل بني بري 
وميقايت مفتوح  طوال الســاعات املاضيــة مع التاكيد عىل 
الهدوء وعدم االنجرار اىل السجاالت  يف الجلسة الرئاسية اليوم 
وتحقيق رغبة باسيل باعطائها ابعادا طائفية، ويبقى  الرهان 
عــىل دور الرئيس بري يف ســحب«  فتائل » التفجري، وقد تم 
التمهيــد لذلك  بتاجيل جلســات املجلس النيــايب امس، لكن 
الدعوات اىل الهدوء ال تعني التوقف عن مامرسة مجلس الوزراء 
العامله ومهامه. وكشــفت املعلومات عن توجه لدى ميقايت 
لعقد لقاء تشاوري لكل الوزراء بعد عودته من السعودية مطلع 
االســبوع املقبل للتشاور يف جدول اعامل الجلسة الحكومية 
املقبلة ومشاركة الجميع يف وضعه  واقرار سلسلة بنود هامة 
كالتجديد للمتعاقدين وتوقيع وزير املالية عىل دورة ضباط عون 
الـ  » ٩٤ » التي مل تشملها الرتقيات بسبب الخالفات بني عون 
وبري ورفض وزير املالية التوقيع عىل الرتقيات،    هذه الدعوة 
اذا حصلت ستقطع كل الخطوط بني بري وباسيل، وعندئذ كيف 
ســيترصف  حزب الله الرافض لعزل التيار واستفراده، علام ان 
حزب الله مل يتدخل من قريب او بعيد بتأمني النصاب لجلســة 
مجلس الوزراء االثنني عىل عكس ما يســوقه باســيل، بل اكد 
عــىل حضور وزيريه من اجل مصالــح الناس، حتى ان حزب 

الله قال لقيادات ارسالنية« انتم احرار مبوقفكم بشان حضور 
عصام رشف الدين او عدمه جلسة الحكومة  وال نطلب شيئا »، 
لكن باسيل ارص عىل موقفه باتهام حزب الله بدعم بري، وهذا 

ما  ادى اىل عقد الجلسة الحكومية.
يف ظل هذه االجواء يعمل ســعاة الخري عىل تهدئة االجواء 

مراهنني عىل عامل الوقت.

{ بري وميقايت وجنبالط لن يرتاجعوا  {
باملقابل، وحســب املعلومات، فان بري وميقايت وجنبالط 
مســتمرون يف معركة تحجيم باســيل الذي عليه ان يعي  ان 
ال ٦٥ نائبا الذين صوتوا  لربي العادة انتخابه رئيســا ملجلس 
النواب  مضمونون  لســليامن فرنجية  دون زيادة ونقصان، 
ونجاح سليامن فرنجية مضمون  يف الجلسة الثانية اذا وافقت 
القوات عىل تأمني نصاب الثلثني يف الجلستني االوىل والثانية، 
وتحولت  القوات اللبنانية اىل العب اســايس  »بيضة القبان« 
يف الحســم، وليس التيار الوطني، فهل تتم اعادة احياء الحلف 
الرباعــي رغم ان  القوات ملتزمة الصمــت حول النصاب مع 

التمسك برفض جعجع وصول اي  رئيس  لسوريا؟

{ الراعي يلتقي ملك األردن {
استقبل ملك االردن عبدالله الثاين، أمس، البطريرك املاروين 
الكاردينال مار بشــارة بطــرس الراعي، يف حضور ويل العهد 
األمري الحســني بن عبدالله الثاين، والوفــد املرافق للبطريرك 

الراعي.
وتناول اللقاء، بحسب وكالة »برتا« االردنية لالنباء، »العالقات 

األخوية التي تربط األردن ولبنان والشعبني الشقيقني«.
وجدد امللــك عبدالله »التأكيد عىل وقــوف األردن ودعمه 
املســتمر للبنان يف جهوده لتخطــي األزمات التي تواجهه«، 
الفتا إىل »مواصلة األردن بذل كل الجهود لرعاية املقدســات 
اإلســالمية واملســيحية يف القدس من منطلــق الوصاية 

عليها«. الهاشمية 
من جانبه، أشــاد البطريرك الراعي »مبواقف األردن بقيادة 
امللك عبداللــه الداعمة واملتواصلة للبنان وشــعبه وللقضايا 
العربية«، مثمنا »املســاعدات اإلنسانية والطبية التي أرسلها 

األردن مبارشة عقب انفجار مرفأ بريوت قبل نحو عامني«.
وأكد البطريرك بشارة الراعي أّن »لبنان مير بسلسلة مآزق من 
الفراغ يف رئاسة الجمهورية اىل األزمة املالية االقتصادية التي 

هّجرت شبابه وصوال اىل عزلته عن العامل«.
وتوجــه الراعي بكالمه إىل املســؤولني اللبنانيني، قائالً »ال 

ميكنكــم مواصلة ما تفعلونــه بلبنان، ال يحق لكم هدم وطن 
حضاري وثقايف، وال يحق لكم اال تنتخبوا رئيســا للجمهورية، 
وأن تفقروا الشعب وتهّجروه. وال يحق لكم ان تناموا مرتاحني 
وقــد تخطى الدوالر الـ٤1000 لــرية، إمنا عليكم ان تدركوا ان 

السياسة  فن رشيف لخدمة الخري العام«.

{ الخالفات والتعيينات {
ويف املعلومــات، ان حزب الله وبــري وميقايت وجنبالط 
متفقون عىل عدم طرح اي تعيينات يف اي جلســة حكومية، 
لكن الســؤال، هل تؤثر الخالفات بني التيــار الوطني وبري 
وجنبالط يف ملف تعبئة الشــغور يف رئاســة اركان الجيش 
اللبناين مع احالة رئيس االركان العميد امني العرم اىل التقاعد 
يف 2٤ كانــون االول وعضوي املجلس العســكري العميدين 
مالك شــمص وميالد اســحاق اىل التقاعد يف شباط، وهل 
سيصدر قرار عن وزير الدفاع موريس سليم بالتمديد ٦ اشهر 
منعا للشــغور يف املرفق العــام كام حصل مع رئيس االركان 
الســابق العميد وليد ســلامن، ام تعطل الخالفات السياسية 
هــذا القرار؟  كام ان املواجهة بني عون وجنبالط انتقلت اىل 
القضاء مع تقديم رئيس التقدمي  شــكوى ضد القاضية غادة 
عــون عىل خلفية ترسيبة عن تهريب جنبالط ومجموعة من 
السياســيني اموالهم اىل سويرسا والحجز  عليها،  باالضافة 
اىل ترسيبــات عونية عــن كيفية نقل جنبالط اكرث من ٥00 
عقــار الوالده وما هي املبالغ التــي دفعها للدولة؟ وكيف تم 
تخمني العقارات؟ وكان الفتا امس الترسيبات عن توقيف امني 
السجل العقاري يف الشوف ورد املوظفني بالتوقف عن العمل، 
وجــاء  هذا التوقيف بعد  فتح ملف الدوائر العقارية وشــمل 

العديد من املوظفني والسامرسة الكبار.

{ توقيف 18٥ متعامال مع »ارسائيل« {
افــاد مصدر امني لبناين لوكالة الصحافة الفرنســية،  ان 
القــوى االمنية اعتقلت 18٥ متعامال مــع العدو االرسائييل 
منــذ بدء االزمة االقتصاديــة يف  201٩، وهو رقم قيايس، و 
تــم تحويل 1٦٥ منهــام للقضاء عازيا ارتفاع العدد اىل االزمة 
االقتصادية، مشريا اىل ان اثنني منهم اتصال بالعدو االرسائييل 
طالبني تجنيدهام يف املوســاد.  واوضح املصدر االمني انه تم 
اعتقــال 100 متعامل بني عامــي 200٩ و201٤ معظمهم من 
العســكريني وموظفي االتصاالت، محذرا من استمرار االزمة 

االقتصادية وانعكاسها عىل السلم االهيل.

السياســة االنكامشية يف القروض التي اعتمدتها املصارف 
اللبنانية تجاه القطاع الخاص بهدف تقليص االنكشــاف عىل 
القطــاع الخــاص )٦0 مليار دوالر أمــرييك قروضا للقطاع 
الخاص(، شكّلت بدء الرتاجع االقتصادي واملايل للدولة اللبنانية 
حيث كان العام 2018 من األسوأ من ناحية العجز يف املوازنة. 
وضعف اإلســتثامرات دفع بالنمو يف العام 201٩ إىل تسجيل 
أرقام سلبية ظهرت يف سعر الرصف. وزاد الطني بلِّة التضييق 
الــدويل عىل حركة دخول الــدوالرات إىل لبنان، باإلضافة إىل 
تحاويل قام بها بعض النافذين. وختامها كان تعرّث الدولة مام 
أّدى إىل وقف مجيءالدوالرات عرب القطاع املرصيف وسياســة 
الدعم التي ذّوبت ما بقي من احتياطي يف املرصف املركزي. وال 
يجب نسيان الشهية الكبرية للاملية العامة عىل الدوالر، وذلك 

منذ العام 2002 وحتى يومنا هذا.
كل هذه الــدوالرات التي تحّدثنا عنها كانت بالدرجة األوىل 

من أموال املودعني!

الثقة التــي كانت موجودة أنذاك اختفــت ومعها القنوات 
األساســية التي كانت تؤّمن االســتقرار النقدي – عنيت بذلك 
النمــو االقتصادي واالحتياطي. الدوالرات التي تدخل اليوم إىل 
لبنــان من باب تحاويل املغرتبني ال تدخل إىل القطاع املرصيف 
بحكم غياب الثقة، بل تذهب مبارشة إىل التجار من باب التجارة 
بالــكاش مع املواطنني، وبالتايل ال ميكــن لهذه الدوالرات أن 

تذهب إىل الدورة االقتصادية الطبيعية.
اليــوم ومــع اضمحالل الدوالرات من املــرصف املركزي، ال 
إمكان لألمل باســتقرار ســعر الرصف من دون أن يكون هناك 
منو اقتصادي. هذا النمو له مقومات غري موجودة اليوم، وعىل 
رأسها الثقة بقطاع مرصيف متني وجذب اإلستثامرات. ولتأمني 
هذيــن العنرصين، يجب إعادة هيكلة القطاع املرصيف وتأمني 
جو إســتثامري يسمح بجذب األموال إىل االقتصاد، سواًء من 
الداخل أم من الخارج. وهنا يظهر العنرص الســيايس حيث إن 
هذه القرارات هي حرصية للسلطة السياسية التي تتخّبط يف 
رصاع عىل السلطة أقل ما يُقال عنه أنه ُمّدمر للكيان اللبناين. 
املفاوضات مع صندوق النقد الدويل هي ممر رضوري لعودة 

التدفقات املالية من الخارج، ومن دون هذه التدفقات لن يكون 
هناك اســتثامرات. فالصندوق الذي سُيقرض الدولة اللبنانية 
ثالثة مليارات دوالر أمرييك عىل فرتة أربع ســنوات ستّذهب 
لتمويل عجز املوازنة ولتمويل عملية توحيد ســعر الرصف. أما 
االســتثامرات فتبقى رهينة مواقف العواصم الخليجية تجاه 
الواقع اللبناين، ولكن أيًضا رهينة الثقة التي ال ميكن استعادتها 
إال مــن خالل جّدية اإلصالحات االقتصادية التي من املفروض 

عىل السلطة السياسية القيام بها.
القــراءة األّولية للواقع الســيايس تقول إن اإلصالحات لن 
متّر بسهولة يف ظل االنقسام القائم حالًيا، وبالتايل ال إمكان 
للدولــة اللبنانية للتوقيع عىل اتفاق مع صندوق النقد الدويل. 
مام يعني اســتمرار تآكل الوضع االقتصادي والنقدي واتّجاها 

تصاعديا للدوالر يف السوق السوداء.
يف هذا الوقت تســتمر املضاربة عىل الدوالر يف الســوق 
السوداء، حيث يتّم الحديث عن رّصافني يقومون برشاء الدوالر 
عىل ســعر أعىل من السوق الســوداء وبيعه عىل سعر أعىل 
من ســعر الرشاء، مام يؤّدي إىل تسجيل أسعار عالية ال ميكن 

تربيرهــا باملنطق االقتصادي الربحــي وحده، بل هناك أهداف 
أخرى قد تكون سياسية بامتياز، خصوًصا أننا نشهد يف لبنان 
رصاعا سياسيا محلّيا، ولكن أيًضا إقليميا دوليا يؤّدي حكاًم إىل 
تدخل يف هذه السوق بدون أي تربير اقتصادي. فمثاًل االرتفاع 
األخري يف ســعر الدوالر يف الســوق السوداء ال ميكن تربيره 
اقتصاديًــا من ناحية أن هناك توّقعات بدخول ما يقارب مليار 
دوالر أمرييك خالل أعياد رأس الســنة من الســياحة، وهو ما 
يعني أن ســعر دوالر السوق السوداء يتجه إىل االنخفاض، إال 
أن ما نشهده يف السوق السوداء هو عكس ذلك، إذ يرتفع سعر 

رصف الدوالر  األمرييك عىل عكس املنطق االقتصادي.
يف الختام، يجب القول إن الخروج من األزمة هو بيد السلطة 
السياسية التي تحتكر القرار االقتصادي، وبالتايل هي الوحيدة 
القادرة عىل اتخاذ القرارات املناسبة.إال أن هذه السلطة تعيش 
تخّبطًا كبريًا مينع وســيمنع أي استقرار نقدي، وهو ما يعني 
استمرار الرتّدي يف الواقع النقدي، ومعه ارتفاع األسعار. فهل 
تُغرّي املُعطيات الخارجيــة الواقع الحايل املرير؟ وحده الوقت 

قادر عىل الرد عىل هذا السؤال.

استشهد الشــاب الفلســطيني مجاهد النجار من سلواد 
بعد مطاردته بزعم تنفيذ عمليات إطالق نار يف مســتوطنة 
عوفرا شــامل رشق رام الله. ونقل اإلعالم الفلســطيني أن 
قــوات االحتالل، كانــوا متموضعني يف نقطة عســكرية، 
وفتحوا النار عىل ســيارة ابتعدت بعد إطالق فلســطينيني 
النار منها باتجاه مســتوطنة عوفر، وعرثت قوات االحتالل 
عىل الســيارة بالقرب من قرية دير دبوان، وبداخلها السائق، 

النار. عليه  فأطلقت 
ونرش اإلعالم اإلرسائييل صورة للشــاب مرمياً عىل األرض، 
فيام نرشت حسابات فلسطينية عىل مواقع التواصل االجتامعي 

صورة للشهيد، وقالت إنه يدعى مجاهد النجار.
وكان الشهيد كتب عىل حسابه الخاص عىل فيسبوك، منشوراً 

طلب فيه السامح، وقال إنه »حان موعد لقائه مع الله«.
اىل ذلك أصيب عدد من الفلســطينيني جراء حملة مداهامت 

واقتحامات ملناطق مختلفة بالضفة الغربية املحتلة.
وذكرت وســائل إعالم فلسطينية أن قوات كبرية من جيش 
االحتــالل اإلرسائييل اقتحمت منطقــة رأس العني واملناطق 

املحيطة، وحارصت حارة الياسمينة بالبلدة القدمية.
واندلعت اشتباكات مســلحة بني مجموعات من املقاومني 

وقوات االحتالل يف منطقة البلدة القدمية وحي الياسمينة.

وأفــاد شــهود عيان بتســجيل العديد مــن اإلصابات يف 
االشتباكات يف البلدة القدمية، التي متت محارصتها من كافة 
املحاور من قبل القــوات اإلرسائيلية التي قامت بنرش قناصة 

عىل أسطح املنازل.
ومنعت القوات اإلرسائيلية ســيارات اإلســعاف والطواقم 
الطبية الفلسطينية من دخول البلدة القدمية، لتقديم العالجات 

للجرحى.
ووفقا للهــالل األحمر، فإنه تم اإلبالغ عن ٤ إصابات بينها 
إصابة برصاص حي بشــكل ســطحي لشاب بالرأس والظهر، 

إضافة إىل 3 إصابات بشظايا.
وقــال نادي األســري إن القوات اإلرسائيلية شــنت حملة 
اعتقــاالت ومداهامت يف نابلس والقدس ورام الله وبيت لحم 
والخليل طالت 13 فلســطينيا، حيث جرى تحويلهم للتحقيق 
لــدى األجهزة األمنية اإلرسائيلية بحجة املشــاركة يف أعامل 

مقاومة شعبية.
وأصيب عدد من الفلســطينيني باالختناق، خالل مواجهات 

ليلية مع القوات اإلرسائيلية يف بلدة بيت أمر شامل الخليل.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بإصابة شاب بالرصاص 
الحــي يف الصدر والحــوض والفخذ خالل اقتحــام القوات 
اإلرسائيلية لكفر عني شــامل غرب رام الله، ووصفت إصابته 

بأنها بني املتوسطة والخطرية.
وذكرت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني أن طواقمها قدمت 
اإلسعافات األولية لثالثة فلسطينيني أصيبوا بالرصاص الحي 
املتفجــر »دمدم« يف األطراف الســفلية خالل املواجهات التي 

اندلعت يف منطقة جبل الطويل يف مدينة البرية.
من جانبه، أفاد الجيش اإلرسائييل بتعرض قواته إلطالق نار 

قرب بلدة النبي صالح برام الله دون إصابات.
عىل صعيد آخر قالــت صحيفة عربية إن االتحاد األورويب 
علّــق مؤقتا التعــاون مع الرشطــة اإلرسائيلية، عىل خلفية 

»مخاوف« من سياسة الحكومة املرتقبة.
ونقلــت صحيفة هآرتس اإلرسائيلية عــن مصادر مطلعة 
يف تــل أبيب أن »االتحاد أبلغ الســفري اإلرسائييل لديه حاييم 
ريغيف، أنه يف الوقت الحايل ســيتوقف عن الرتويج ملســودة 
اتفاق للتعاون االســتخباري بني الرشطة اإلرسائيلية ووكالة 

الرشطة األوروبية )يوروبول(.
ووفقا للصحيفة، تم تســليم ريغيف إعالن تعليق االتفاق ، 
وقال مســؤولون إرسائيليون إن القرار هو أول إشارة أوروبية 
عىل أن التغيري يف السياســة اإلرسائيلية يف الضفة الغربية 

سيؤدي إىل اإلرضار بالتعاون مع االتحاد األورويب.
وحســب أحد املســؤولني، هناك ضغوط يف أوروبا لتقليل 

التسامح تجاه »إرسائيل« اآلن بعد تغيري الحكومة.
وتــم تقديم مســودة االتفاق املوقعــة إىل أعضاء الربملان 
األورويب بعد إعــالن نتائج االنتخابات اإلرسائيلية التي جرت 

مطلع ترشين الثاين املايض.
ومبوجب القانون الــدويل، يعترب االتحاد األورويب الضفة 
الغربية أرايض محتلة، ويدعو »إرسائيل« إىل وقف االستيطان 

فيها.
وحسب الصحفية، فمن املتوقع أن تتضمن االتفاقية الناشئة 
بنــدا مينع »إرسائيل« من اســتخدام أي معلومات تتلقاها من 

أوروبا يف األرايض املحتلة عام 1٩٦7.
وأوردت الصحيفة أنه يف السنوات األخرية أسهمت املعلومات 
التــي نقلتها »إرسائيل« يف إحباط سلســلة هجامت إرهابية 
عىل األرايض األوروبية، بينام ســاعدت املعلومات التي نقلها 

األوروبيون يف »مكافحة الجرمية املنظمة يف إرسائيل«.
وتسود مخاوف إقليمية ودولية من الحكومة اإلرسائيلية 
التــي يعكــف رئيس حــزب الليكود بنيامــني نتنياهو عىل 
تشــكيلها، كونها تضم وجوها من أقىص اليمني ُعّينت وفق 
اتفاقــات ائتالفيــة يف مناصب أمنية حساســة، وُمنحت 
صالحيات واســعة عىل قوات األمــن اإلرسائيلية بالضفة 

الغربية.

شارل ايوب رئيس التحرير العام
نـائـــب رئــيس التحرير : حــنـا ايــــوب
نائــبة رئــيـــس التحرير : نــور نعمة
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- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل
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- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين
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هاتف : 1-2- 0٥/٩23830 - 03/81178٥

فاكس : 0٥/٩23773

االعالنات : ٩23770-٩237٦7-٩237٦8-0٥/٩2377٦

فاكس : 0٥/٩23771

info@addiyaronline.com

ــة لــــروســــيــــا... والـــكـــرمـــلـــيـــن يــنــفــي ــل ــم ــاط مــخــطــط انـــقـــابـــي..أملـــانـــيـــا : عـــاقـــة مــحــت ــ ــب ــ بـــعـــد إح
)تتمة ص1( 

2021 تنظيام إرهابيا ملحاربة مؤسســات الدولة وممثليها.

وأفادت االســتخبارات العســكرية األملانية بأن جنديا يف 

القــوات الخاصة وعددا من جنود االحتياط من بني املشــتبه 

فيهــم، كام تــم توقيف قياديــة يف حزب البديــل من أجل 

أملانيا ونائبة برملانية سابقة.

وقال االدعاء العام إن املتهمني أسسوا أيضا ذراعا عسكرية 

بعض أعضائها خدمــوا يف الجيش األملاين، وهدفها القضاء 

عــىل دولة القانــون الدميوقراطية عىل مســتوى البلديات 

واملقاطعات.

وذكــر االدعاء العــام أن أعضاء الهيئــة املركزية للتنظيم 

يجتمعون بانتظام منذ ترشين الثاين 2021 من أجل التخطيط 

لالســتيالء املزمع عىل السلطة يف أملانيا وإنشاء هياكل دولة 

خاصة بهم.

ووفقــا لالدعاء العام، فإن نقطة انطالق التحقيقات كانت 
صالت بــني أعضاء التنظيم وأعضــاء مجموعة »الوطنيون 
املتحدون« الذين تم اعتقالهم يف نيســان املايض عىل خلفية 

التخطيــط الختطاف وزير الصحة األملاين كارل الوترباخ.

{ جيش جديد {
وكشــف االدعاء العــام يف والية شــتوتغارت أن الجناح 

العســكري للتنظيم كان يهدف اىل بناء جيش أملاين جديد.
من جانبه، قال وزير العدل األملاين ماركو بوشامن إن عملية 
كربى ملكافحة »اإلرهاب« تُجرى »، مشريا إىل أن املدعي العام 
يحقق يف شــبكة »إرهابية« مشتبه بها يف التخطيط لهجوم 

مسلح عىل مؤسسات دستورية.
والحقــا، أشــاد الوزير بتفكيــك ما وصفهــا بـ«الخلية 
اإلرهابيــة«، مؤكدا أن ذلك يثبت قــدرة أملانيا عىل الدفاع عن 

دميقراطيتها.
ووصفــت الحكومــة األملانية عملية الدهــم ضد »حركة 

مواطني الرايخ« بالناجحة، وأنها دليل عىل أن أملانيا يف حالة 
تأهب.

وأعلنــت وزيرة الداخلية نانيس فيزر أن قوات األمن تبحث 
عن أي عالقة محتملة لروســيا باملخطط الذي كشــف عنه، 
وقالت الوزيرة إنه يبدو أن التنظيم يتكون من قيادة سياسية 

وجناح عسكري.
بدورها، أعلنت الرشطة اإليطالية اعتقال ضابط سابق يف 
الجيش األملاين يف إيطاليا عىل عالقة بأقىص اليمني، وعلقت 
وزارة الدفاع األملانية عىل هذا االعتقال بالقول إنه ال تســامح 

بشأن أي تطرف يف الجيش.

{ نفي رويس {
ويف ســياق متصل، قالت الرئاســة الروسية إنه ال ميكن 
الحديــث عن أي تدخــل رويس يف التحضري »النقالب« يف 
أملانيا، وإن العملية األمنية ضد »حركة مواطني الرايخ« شــأن 

داخيل أملاين بحت.

كذلك نفت الســفارة الروســية يف برلني أي عالقة مع ما 
وصفتها بالجامعات اإلرهابية، مؤكدة أن املكاتب الدبلوماسية 
والقنصلية الروســية يف أملانيــا ال تقيم اتصاالت مع ممثيل 

جامعات إرهابية أو كيانات غري قانونية أخرى.
ويف وقت سابق، قال مكتب االدعاء العام األملاين إن املؤامرة 
كانت تهدف اىل تنصيب عضو ســابق يف عائلة ملكية أملانية 
يُعرف باسم »هايرنيخ الـ13 يب. آر« زعيام للدولة املستقبلية، 
ومشــتبه فيــه آخر يدعــى »روديجر يف يب« قائــدا للذراع 

للدولة. العسكرية 
وأضــاف املكتب أن هايرنيخ -الذي يســتخدم لقب األمري 
وينتمــي إىل األرسة امللكيــة يف رويس التــي حكمت أجزاء 
مــن أملانيا الرشقية يف املايض- تواصل مع أشــخاص روس 
تعتربهم املجموعة جهة االتصال املركزية لتأســيس نظامها 

الجديد.
وأشــار االدعاء األملاين إىل أنه ال يوجد دليل عىل أن املمثلني 
الروس ردوا بشكل إيجايب عىل طلب هايرنيخ للتواصل معهم.
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