
 

مستمرة في الصدور منذ 1926 
الجمعة 2 كانون ا�ول 2022 / العدد 21977                          16 صفحة / 20.000 ليرة

اليوم الثاني والثالثون للشغور الرئاسي 
مبروك للبنان ..

رحل عهد جهنم
وجاء عهد ا�مل والعزم والمستقبل

إيران الحقيقّية 
التي لعبت مع اميركا

بقلم خيرا= خيرا=

كرة  يف  مباراة  مجرد  تكن  مل 
تعبريا  كانت  ما  القدم مبقدار 
عن وجود ايران أخرى، إيران 
التي  تلك  غري  الحقيقّية، 
«الجمهوريّة  نفسها  تسمي 
إىل  وتسعى  اإلسالمّية» 
املنطقة  انحاء  كّل  يف  التوسع 
تحت شعار «تصدير الثورة». 
لعبت ايران األخرى مع امريكا.

حب  مدى  املباراة  كشفت 
واملبادئ  ألمريكا  اإليرانيني 
تسرّي  ان  يفرتض  التي  والقيم 
كذلك  األمريكّية.  السياسة 
معركة  اختالق  أن  كشفت 
ومواجهة دامئة مع «الشيطان 
ذريعة  سوى  ليس  األكرب» 

التتمة على الصفحة 11 n

سّلموا
سليم عياش
وحبيب مرعي
وحسين العنيسي

 
حديث الجمعة

n

بقلم المهندس
بسام برغوت

ُشْكِر الِنَعِم في اHسالم

وجل  عز  الله  نَِعُم 
وال  تَُعدُّ  ال  عباده  عىل 

تُْحىص .
كتابه  يف  تعاىل  قال 
عباده:  مخاطباً  الكريم 
اللَِّه  نِْعَمة  وا  تَُعدُّ ”َوإِْن 
سورة   )  ” تُْحُصوَها  َال 

إبراهيم).
جزاء  هو  الشكر 
والثناء   ، اإلحسان 
يقدم  َمْن  الجميل عىل 
الخري واإلحسان ، وأََجلُّ 
الشكر  يستحق  من 
هو  الناس  من  والثناء 
له  ملا  جالله   جل  الله 
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ا�وراق البيضاء في الصين  
للتعبير عن اHحباط والغضب

تم  سوفياتية  نكتة  هناك 
طويلة  فرتة  منذ  تداولها 
رجل  حول  الصني،  يف 
بسبب  عليه  القبض  تم 
احتجاجه يف امليدان األحمر 
رفع  خالل  من  مبوسكو 

ورقة بيضاء.
القبض  ميكنك  ”كيف 
”مل  الرجل:  يعرتض  عيل؟“ 

أقل شيًئا“.
الرشطة:  ضابط  أجاب 
تقصد  ما  يعرف  ”الجميع 

قوله“.
القدمية  النكتة  تلك  كانت 
لبعض  إلهام  مصدر 
األوراق  من  املتظاهرين 
يف  ُعرضت  التي  البيضاء 
الصني.  يف  األخرية  األيام 
ما  البالد  يف  الجميع  عرف 
يحاولون  املتظاهرون  كان 
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بقلم نيكوالس كريستوف
”نيويورك تايمز“
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كتب عوني الكعكي:
اليوم...  افتتاحيتنا  البعض ما جاء يف «عنوان»  قد يستغرب 
قراءة  بعد  حتامً  سيزول  الكثريين  استغراب  أّن  أظن  لكن 
السابق...  الرئيس األمرييك  ما جاء عىل لسان دونالد ترامب 
وسيتأكد الجميع بأّن هذا العنوان صحيح وصادق وحقيقي، 
مثبتاً ذلك بأدلة دامغة، ال تتحّمل أي شك... فهي صدرت من 

فم ترامب نفسه... ومن فمه أدينه وأدين  غريه...

يقول ترامب يف خطاب جامهريي لحزبه الجمهوري وبالفم 
املآلن إّن العامل كان أكرث استقراراً قبل أن يتخذ سلفه باراك 
أوباما قراره بتعيني هيالري كلينتون وزيرة للخارجية ورئيسة 

للديبلوماسية االمريكية. ومن هذه النقطة أبدأ:
تويل  قبل   2009 عام  قبل  الفرتة  يف  إنه  ترامب  يقول  أوالً: 
هيالري كلينتون منصبها عىل رأس الخارجية االمريكية، مل تكن 

«داعش» موجودة عىل الخارطة.

بالسالم،  تنعم  كانت  ومرص  مستقرة،  كانت  ليبيا  ثانياً: 
ومستوى العنف يف العراق مل يكن قد تفاقم بعد... بل كان 

مقبوالً.
أما إيران فكانت محارصة بالعقوبات... وكانت سوريا تحت 

السيطرة اىل حد كبري..
ثالثاً: بعد 4 سنوات من تويل هيالري كلينتون مهامها تغرّيت 

والدوالر بـ 41.500 ل.ل.

معظم الرؤساء ا�ميركيين كّذابون

أزمة النازحين تنذر 
بعواقب وخيمة

المّس با�من ممنوع 
ولسنا ساحة

اللواء عثمان ُيعان 
صوال ُيدان
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ص روتين الجلسات مستمر.. واتصاالت لميقاتي لجمع الحكومة 
2

ص انعقاد مجلس الوزراء حل وليس مشكلة بل وضرورة إنسانية خاصة لمرضى السرطان والكلى
3

(أسود ا�طلسي) المنتخب العربي 
الوحيد في الدور الثاني

آخ 
يا رأس بيروت 

وينك يا رأس بريوت؟ وين 
رحتي؟

وراك  تركتينا  كيف 
ومشيتي؟

شو لصار؟ زعلنايك؟

مثل  كانت  بريوت  رأس 
بنايتنا

مشكّلة، أنيقة ومثّقفة
بناية متيم شارع الّتّنوخيني

نزلة  أو  ريتا  الّسانت  نزلة 
أبو طالب

مثل ما كّنا نقول
صورة  كانت  متيم  بناية 

مصغرة لرأس بريوت 
كلها  طابق،   ١٢ فيها  كان 

بطّل عىل البحر
 - مسيحي  األول  الطّابق 

ماروين بيت ريحان
مسيحي  الثاين  الطّابق 
بيت  األصل  فلسطيني   -
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دينا جورج بّيوض

فريدمان: بوتين يجّهز قنبلة الطاقة أمام 
أنظار العالم وسيفجرها في أعياد الميالد
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إن  فريدمان  توماس  الكاتب  قال 
العامل يخىش من أن يُقِدم الرئيس 
قصف  عىل  بوتني  فالدميري  الرويس 
التكتييك  النووي  بالسالح  أوكرانيا 
هذا  لكن  هناك،  قواته  تعرث  مع 
الصحايف األمرييك يرى أن ”القيرص“ 
سالح  تحضري  عىل  اآلن  يعكف 

مختلف.
وأبرز فريدمان يف مقالله بصحيفة 

نيويورك تاميز  أن الرئيس الرويس 
ينزع اآلن صامم األمان عن قنبلة 
أمام  والغاز  النفط  بشقيها  الطاقة 
أعني العامل ومبساعدة غري مقصودة 
تفجريها  وميكنه  الغرب،  من 

بسهولة هذا الشتاء.
وأوضح الكاتب أن أسعار البنزين 
يف  للتدفئة  املستخدمني  والغاز 
الغرب ستبلغ عنان السامء لو فجر 
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معظم الرؤساء ا�ميركيين كّذابون
األحوال:

أ- «داعش» انترش يف املنطقة وحول العامل... وليبيا 
دّمرت، حتى ان سفرينا وموظفينا هناك تعرّضوا للموت 

عىل أيدي قتلة مجرمني.
ب- مرص سيطر عليها اإلخوان املسلمون... وها هي إيران 
يف طريقها اىل صنع قنبلة نووية. وسوريا صارت األحوال 
فيها كارثّية... ودخلت حرباً أهلية أكلت األخرض واليابس 
فيها... وبعد خمسة عرش عاماً من القتال واالقتتال املدّمر 
وبتدخالت من هنا وهناك، وإنفاق تريليونات الدوالرات 
والهجرة  التهجري  ونشط  العنف  وعّم  األحوال  ساءت 
خارجية  قوى  عليها  تسيطر  مناطق  اىل  سوريا  وقّسمت 

ومحلية.
الفوىض وعدم  يعيش حاالً من  أيضاً  العراق  ج- ها هو 
األمّرين  يُعاين  العراقي  الشعب  هو  وها  االستقرار... 
فتحّول العراق من بلد غني مستقر، اىل بلٍد سادت فيه 
فيه...  واملذهبيات يف كل مكان  والعرقيات  االضطرابات 

وهو ما يقوده حتامً اىل الخراب والدمار.
 وختم ترامب:

هذا ما ورثناه هديّة من أوباما ووزيرة خارجيته هيالري 
يف  مساهمة  فعلية  رشيكة  هي  فكلينتون  كلينتون.. 
تأسيس الدولة االسالمية (داعش) ودعمها لتؤدي مهاماً 

تخريبّية.
كالم ترامب هذا مل يقله إنسان عادي... وأخطر ما فيه انه 
جاء عىل لسان رئيس أمرييك سابق، كان مسؤوالً عن سياسة 

بالده يف الحقبة ما بعد أوباما والحزب الدميوقراطي.
واملصيبة األكرب ان الرئيس الحايل جو بايدن الدميوقراطي 
يسري عىل خطى أوباما... فهل عرفتم اآلن ما يُضمره لنا 

الرؤساء األمريكيون؟
واألنىك من ذلك كله، ان ترامب، صاحب القول السابق، 
يف  وتعّصباً  عصبّية  وأكرثهم  أمريكا  رؤساء  أقوى  من 
تاريخ أمريكا، حتى ان البعض يقول إنه مجنون، وأقواله 

وترصفاته عصبية جداً وغري موزونة ليس لها حدود.
جداً  ومهم  تاريخياً..  قريب  منوذج  هذا  حال،  كل  عىل 
واألصعب  االمريكيني.  رحمة  تحت  نعيش  اننا  ندرك  يك 
ان هناك الكثري من الرؤساء الذين مّروا يف تاريخ الحلم 
االمرييك يشبهون الرئيس أوباما بالعنف والرئيس ترامب 
للترصيحات  وال  للمشاكل  عنده  سقف  فال  بالتهّور 

العشوائية، يعني ان كالمه يُبنى عليه بالتأكيد.
بل  فقط..  إرسائيل  ليست  العرب  مشكلة  ان  باختصار: 
املشكلة عند من أوجدها. وهنا نعود اىل «وعد بلفور» 
مستمرة  تزال  ال  التي  املؤامرة  تلك  االنكليزي..  والدور 

والتي دمرت ثروات العامل العريب...
ولوال ذلك الوعد وتداعياته منذ احتالل فلسطني من ِقَبل 
االدارة  يف  الصهيوين  التحكّم  ولوال  الصهيونية،  املؤامرة 

االمريكية حالياً، ما كان ليحصل ما حصل اليوم عندنا.
باختصار، علينا أن نعلم جيداً ان الحكم يف أمريكا محكوم 
تسرّي  التي  هي  الصهيونية  وأّن  العاملية،  الصهيونية  من 

الحكم هناك ويف العامل قاطبة.

aounikaaki@elshark.com
عوني الكعكي
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الدوالر يتسّيد المشهد صرفl وجمركl و“الهيئات“ تحذر
”الرئاسة“ روتين ممجوج وميقاتي يواصل اتصاالته

للمواقف  البياين  الخط  يراقب  من 
الساعات  خالل  الرسمية  اللبنانية 
األخرية، ال يجد صعوبة يف رصد حجم 
وانقسامها  السياسية  السلطة  ارتباك 
موقف  اتخاذ  عن  وعجزها  وتخبطها 
املأزومة،  امللفات  من  اي  يف  حازم 
فعىل  باالنفجار.  منها  املهددة  حتى 
الـ42  مالمسا  الدوالر  تحليق  وقع 
الدوالر  رفع  قرار  دخل  لرية،  الف 
هذا  امس.  التنفيذ  حيز  الجمريك 
اللبنانيني  حياة  سيزيد  الذي  الواقع 
املشهد  يف  شيئا  يبّدل  مل  صعوبة، 
السيايس الرئايس يف مجلس النواب يف 
حلقته الثامنة، بل تبدو البالد ذاهبة 
رئيس  قرر  اذا  اضايف،  نحو ”مشكل“ 
نجيب  االعامل  ترصيف  حكومة 
يف  وزارية  جلسة  اىل  الدعوة  ميقايت 
االيام املقبلة، وهو ما تؤكده اوساط 
موعد  اعالن  ان  موضحة   ، الرساي 
التي  االتصاالت  نتيجة  رهن  الجلسة 
مع  ميقايت  الرئيس  يجريها  زال  ما 
االطراف السياسية، مرجحة انعقادها 

قبل نهاية االسبوع املقبل.
اخفاق جديد

امس  النواب  مجلس  اخفق  مجددا   
ويف  للجمهورية.  رئيس  انتخاب  يف 
الجلسة االنتخابية الثامنة، أدىل 111 
نائباً باصواتهم يف الدورة االوىل وبعد 
جاءت  األصوات،  فرز  عملية  انتهاء 
ميشال  اآليت:  الشكل  عىل  النتائج 
،عصام   2 بارود:  زياد   ،  37 معوض: 
لبنان   ،52 بيضاء:  ورقة   ،4 خليفة: 
الجديد: 9، الثوابت: 1 ، املواقف: 1 
ضاهر:  بدري   ،1 يونس:  أيب  ،بشارة 
سيلفا:  دي  ،لوال   1 لبنان:  ألجل   ،1
النصاب  تطيري  وبعد   .1 ،التوافق:   1
من قبل نواب 8 آذار والتيار الوطني 
الخميس  اىل  الجلسة  رفع  تم  الحر 

املقبل.
حبيش

 يف مستهل الجلسة، أكّد عضو تكتل 
أنطوان  النائب  القوية“  ”الجمهورية 
حبيش أّن ”التعطيل ليس حًقا مكتسًبا 
واملامرسات التي تحصل تضع مجلس 
وتوّجه  دوره“.  إطار  خارج  النواب 
لتطبيق  عندك  القصة   ” قائًال  لربي 
من  جزءاً  ألن  خصوصاً  الدستور 
إليك،  املقربني  أقرب  هم  املعطلني 
ونتمنى عليك دعوة النواب اىل البقاء 
الدميقراطية“.  لتطبيق  املجلس  يف 
خطرة  حالة  نعيش   ” حبيش:  وتابع 
بالغ  باستخفاف  معها  ونتعاطى 
جهته،  من  حرضتك“.  عند  و“القصة 
قال بري رداً عىل مداخلة حبيش: ”انا 

أكرث الناس حرصاً عىل إنتخاب رئيس 
للجمهورية ”أمس قبل اليوم“ وهذا 

الكالم ال يُوجه يل“!
كرامي

فيصل  النائب  قال  الجلسة  وبعد   
جلسته  يف  يشارك  الذي  كرامي 
من  فوزه  اعالن  بعد  االوىل  النيابية 
”أتيُت  الدستوري،  املجلس  قبل 
أمل  وكّيل  الجلسة  يف  ألشارك  اليوم 
العمل  انتظام  إعادة  إىل  نصل  بأن 
رئيس  انتخاب  خالل  من  الدستوري 
ولكن ما شاهدته هو عود عىل بدء 
واألسلوب نفسه“. اضاف ”صّوتنا مع 
هذه  من  لدينا  مخرج  وال  التوافق 
جمهورية  رئيس  بانتخاب  إال  األزمة 
الحقيقي  الحّل  إىل  نصل  وبذلك 
وتابع:  منها“.  نُعاين  التي  للمشاكل 
حرق  وليس  مرّشح  إيصال  ”هديف 
أعّز  هو  فرنجّية  وسليامن  أسامء 
ونحرقه  باسمه  نُتاجر  أن  من  وأعىل 
ميشال  طروحات  اللحظة  وحّتى 

.“ معّوض هي طروحات تحدٍّ
معوض

”حركة  رئيس  أكد  جانبه،  من   
معوض،  ميشال  النائب  االستقالل“ 
أنه ”حان الوقت للعودة إىل الدولة، 
واملحاصصات  الرشعي  غري  فالسالح 
وما  اللبنانيني،  وضع  عىل  يؤثران 
بعد  موضحا  الدستور“،  هو  يجمعنا 
دوليا  قرارا  انتظرت  ”لو  أن  الجلسة 
االستحقاق،  بلبننة  طالبت  كنت  ملا 

لكل  يدي  أمد  أنا  الحوار  أرفض  ومل 
األفرقاء تحت سقف الدستور“. 

الدوالر الجمريك
اعلنت  االقتصادي،  الصعيد  عىل   
”يدخل  ان  بيان  يف  الصناعة  وزارة 
الدوالر  بتسعرية  العمل  اليوم 
بـ  ُحّددت  التي  الجديدة  الجمريك 
يطال  ولن  لبنانية.  لرية  ألف   15
الصناعية واملواّد  هذا االجراء اآلالت 
الصناعة  لزوم  املستوردة  األّولية 
لن  وبالتايل،  لبنان.  يف  والتصنيع 
الوطني  الصناعي  املنَتج  كلفة  تتأثّر 
وسوف  الجديد،  الجمريك  بالتدبري 
املعمول  املعتاد  سعره  عىل  يحافظ 
به كام كان سابقاً عىل أساس الدوالر 
الوزارة  وشددت  لرية.“     1500 بـ 
واملوّردين  والتجار  ”الصناعيني  عىل 
واملوّزعني االلتزام بعدم تغيري األسعار 
”كّل  وحذرت  واهية“.  ذرائع  تحت 
من يستغّل ويتالعب ويزّور األسعار 
حّق،  وجه  غري  من  أرباح  لتحقيق 
أصالً  املكتوي  املواطن  وعىل حساب 

بنريان الغالء“.
الشطور

اسعار  ارتفعت  وقت  ذلك، ويف  اىل   
املحروقات من جديد امس، استقبل 
ترصيف  حكومة  يف  املال  وزير 
وفداً  الخليل  يوسف  األعامل 
وّرصح  العام  العاميل  االتحاد  من 
بعد  األسمر  بشارة  االتحاد  رئيس 
التي  القرارات  يف  البحث  تم  اللقاء: 

الشطور  عىل  رضيبياً  ارتفاعاً  فرضت 
يتقاضون  الذين  والعامل  للموظفني 
بالدوالر  كلياً  أو  جزئياً  رواتبهم 
وتابع:  أجنبية.  عملة  أي  أو  األمرييك 
هذه  تنفيذ  وقف  الوزير  عىل  متنينا 
بعض  يف  النظر  وإعادة  القرارات 
سلبية  تداعيات  من  له  ملا  بنودها 
وعىل  املستثمرة  الرشكات  عىل 
كل  يف  الخاص  القطاع  يف  العاملني 
املؤسسات التي تدفع الرواتب جزئياً 
أو كلياً بالعملة األجنبية. وأضاف أن 
”بعض هذه املؤسسات ستلجأ حتامً 
مام  والحسابني  الدفرتين  مبدأ  إىل 
والترصيح  الرضيبي  التهرّب  يشجع 
الرضيبي وكذلك الترصيح عن األجور 
للضامن  الوطني  للصندوق  الفعلية 
األجواء  ووصف  االجتامعي“، 

باإليجابية.
الهيئات ترفض

الهيئات  أعلنت  جانبها،  من   
أصحاب  إلزام  ”قرار  أن  االقتصادية 
بالدوالر  األجور  بتسجيل  العمل 
عليها  املتوجبة  الرضيبة  واقتطاع 
مثابة  هي  الفعلية  قيمتها  بحسب 
مؤسسات  عىل  الرحمة  رصاصة 
وعقدت  الرشعية“.  الخاص  القطاع 
الوزير  برئاسة  اجتامعاً  الهيئات 
غرفة  مقر  يف  شقري  محمد  السابق 
خالله  تم  لبنان  وجبل  بريوت 
مناقشة آخر املستجدات يف البالد ال 
واملالية  االقتصادية  التحديات  سيام 
وقع  عىل  واملعيشية  واالجتامعية 

الفراغ الرئايس والشلل الحكومي.
يف الرساي

جلسة  اىل  دعوة  اي  انتظار  ويف   
املستشفيات  ملف  سيحرض  وزارية 
اليوم  ميقايت  اجتمع  طاولتها،  عىل 
فراس  الصحة  وزير  مع  الرساي  يف 

االبيض ، ثم وزير املال.

بري يقترع في الجولة الثامنة

دعوة مفتوحة لبري لزيارة ارمينيا
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، يف مقر الرئاسة الثانية يف 
عني التينة، سفري أرمينيا يف لبنان فاهاكن أتابيكيان، الذي سلمه 
رسالة تهنئة مبناسبة اإلستقالل من نظريه األرميني آالن سيمونيان 

ودعوة مفتوحة لزيارة أرمينيا.
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حرب: آمل أال تتحّول قضية االّتهام إلى تصفية حسابات سياسية

المكاري: فرنجية لن يكمل مسار الرئاسة
ما لم يتأّمن الدعم العربي له

ميقاتي وغراندي

المكاري يدلي بحديثه التلفزيوني

ترصيف  حكومة  رئيس  طالب 
مطالبة  ميقايت  نجيب  االعامل 
النهاء  بالتعاون  الدويل  املجتمع 
أزمة النزوح السوري التي تضغط 
عىل لبنان عىل الصعد كافة. وأبلغ 
املفوض السامي لشؤون الالجئني 
غراندي  فيليبو  املتحدة  األمم  يف 
مجلس  رئيس  ايضا  زار  الذي 
النواب نبيه بري ووزيري الصحة 
ياسني  نارص  والبيئة  ابيض  فراس 
«وجوب تنسيق املفوضية وسائر 
مع  املعنية  الدولية  املنظامت 
أجهزتها  عرب  اللبنانية  الحكومة 
املعضلة،  هذه  لحل  املختصة 
النه ال يجوز أن يبقى هذا امللف 
ورقة تضغط عىل الواقع اللبناين، 
القدرة  للبنان  تعد  مل  وقت  يف 
والسياسية  والخدماتية  املالية 
عىل تحمل تداعيات هذا امللف».  

امام  املجلس  رئيس  اكد  بدوره 
املوفد االممي «أن حجم االعباء 
جراء  من  لبنان  يتحملها  التي 
باتت  السوريني  النازحني  أزمة 
تنذر  وهي  جداً  وكبرية  كبرية 
بعواقب خطرية عىل لبنان وعىل 

الالجئني».
تفهامً  غراندي  أبدى  بدوره، 
التي  املخاطر  هذه  لحجم 
إىل  الفتاً  بري،  الرئيس  عرضها 
مستعد  الدويل  املجتمع  «أن 
هذا  يف  مساعداته  حجم  لزيادة 
النازحني  ملساعدة  املجال وصوالً 

السوريني يف بالدهم».
بعد  غراندي  قال  جانبه،  من   
عن  اللقاء  خالل  «عربنا  اللقاء 
للتحديات  الكامل  تقديرنا 
يف  البالد  تعانيها  التي  الهائلة 
اإلطار  هذا  ويف  الوقت،  هذا 

ألوف  مئات  استضافة  فإن 
الالجئني  من  وغريهم  السوريني 
عىل  جدا  ضاغطة  مسؤولية  هو 
املستقبلية،  اآلفاق  ناقشنا  البلد. 
الخاص  املنسق  مع  له  وعربت 
لألمم املتحدة ان األمم املتحدة 
ذلك  يف  مبا  دعمها،  يف  ستستمر 
اللبناين  للشعب  اإلنساين  الدعم 
وكل من يعيش يف البالد، وستزيد 

دعمها للشعب اللبناين». 
الجانب  مع  نعمل  «نحن  وقال 
السورية  الحكومة  السوري ومع 
التي  الجدية  العوائق  إزالة  عىل 
والتي  السنني  مر  عىل  تراكمت 
حققنا  العودة.  من  الناس  متنع 
بعض التقدم ولكن ال يزال هناك 
أن  أجل  من  العمل  من  املزيد 
اتخاذ  من  واثقني  الناس  يكون 

القرار بالعودة.

بري وميقاتي يطالبان المجتمع الدولي
بالتعاون Hنهاء أزمة النزوح السوري

انعقاد مجلس الوزراء حّل وليس مشكلة
يوسف فارس

امللفات  فيام بات مؤكدا ترحيل 
العام  الرئايس اىل  مبا فيها امللف 
الجديد، تتقدم الهموم املعيشية 
واملالية  االقتصادية  واالزمات 
التي تتفاقم كل يوم وتضع البالد 
يف  املجهول  املصري  امام  والعباد 
والنيايب  الحكومي  التخبط  ظل 
واالزمات  املشكالت  معالجة  يف 
واالتصاالت  بالكهرباء  بدءا 
واالستشفاء  واملحروقات 
والدوالر  الجمريك  والدوالر 
العسكريني  ومطالب  الرسمي 
التعليم  واساتذة  املتقاعدين 
رواتب  وزيادة  واملهني  الرسمي 
بالتوقف  املهددة  العام  القطاع 
بعد تقدم عدد من النواب بطعن 
بقانون  الدستوري  املجلس  امام 
الجاري،  للعام  العامة  املوازنة 
ترصيف  حكومة  رئيس  يتجه 
االعامل نجيب ميقايت اىل الدعوة 
الجتامع ملجلس الوزراء كاختبار 
الوزارية  القوى  ملوازين  جدي 

بني ميقايت والتيار الوطني الحر، 
ومحاولة استكشاف عدد الوزراء 
الذين ميكن ان يستجيبوا لدعوة 
الجلسة خصوصا  ملقاطعة  التيار 
قبل  التذكري  اعاد  ميقايت  ان 
بانه  تلفزيوين  حوار  يف  اسبوع 
جلسة  اىل  الحاجة  عند  سيدعو 
حكومية تعترب دستورية بحضور 

ثلثي الوزراء . 
درويش  عيل  السابق  النائب 
املقرب من الرئيس ميقايت يؤكد 
دعوة  قرار  ان   » لـ»املركزية 
االنعقاد  اىل  الوزراء  مجلس 
وحده  الحكومة  برئيس  «منوط 
ويف رأيي مثة ملفات كثرية تحتم 
املتصلة  سيام  الحكومة  اجتامع 
خصوصا  املواطنني  بحياة  منها 
االنسانية منها والعائدة ملعالجة 
الكىل.  وغسيل  الرسطان  مرىض 
وسواهم  هؤالء  ترك  يجوز  فهل 
اقرار  اىل  يصار  ام  عالج  دون 
للمستشفيات  الالزمة  االموال 
لتعود وتستقبلهم؟ اضافة اىل ان 
تحتاج  اخرى  مالية  امورا  هناك 

انعقاد  وتستدعي  االقرار  اىل 
الحكومة». 

الرئيس  البعض  اتهام  وعن 
املشكالت  مبراكمة  ميقايت 
مدخال  واستعاملها  وامللفات 
يقول:  الحكومة  النعقاد  الزاميا 
امام  مرشعا  بات  االتهام  «باب 
الجميع، باستطاعة اي كان اتهام 
االخر ولكن ما مدى صحة ذلك؟ 
يزيد  ما  هو  املعالجات  انعدام 
اذا  اما  العكس.  ال  املشكالت 
كان البعض يريد من وراء هذه 
مع  مشكلة  افتعال  االتهامات 

رئيس الحكومة فهذا شأنه». 
بني  حكم  «ديو»  تشكيل  وعن 
التغطية  وتوفري  وميقايت،  بري 
البعض  لبعضهام  السياسية 
ليسا  «هام  درويش:  يقول 
ميارس  منهام  فكل  لذلك  بحاجة 
ولتأخذ  الدستورية  صالحياته 
وكفى  القانوين  مجراها  االمور 
الوزراء  ومجلس  وتعطيال  تأويال 
وليس  املشكالت  لحل  هو 

لخلقها». 

السابق  والوزير  النائب  قال 
«بعد  بيان:  يف  حرب  بطرس 
تبلغي، بواسطة أمني عام مجلس 
الخاصة،  الجلسة  تاريخ  النواب 
مجلس  رئيس  دولة  عينها  التي 
النواب األستاذ نبيه بري يف ٧-١٢-

اإلتهام  طلب  يف  للنظر   ٢٠٢٢
املقدم من ٢٦ نائبا بحقي، وذلك 
خطية  مبذكرة  تقدمت  بعدما 
دولته  إىل   ٢١-١١-٢٠٢٢ بتاريخ 
السادة  عىل  توزيعها  إىل  ليصار 
إحالتي  عىل  تعليقا  النواب، 
عقد  فسخ  مللف  العدل  وزير 
والرتخيص  قصابيان  مبنى  إيجار 
أموال  لرصف  الخلوي  لرشكتي 

للدعاية واإلعالم أثناء تويل وزارة 
 ٢٠١٤ عامي  بني  االتصاالت 
و٢٠١٦، يهمني أن أعلن ما يأيت: 
وأحرض  الدعوة  سألبي  أوال: 
ألحكام  مني  احرتاما  الجلسة 
نفيس  وأضع  والقانون،  الدستور 
الذي  النواب،  مجلس  بترصف 
أن  املطلقة  ألكرثيته  يعود 
من  به  سأديل  ما  تقرر، يف ضوء 
لجنة  إىل  إحالته  إما  معلومات، 

تحقيق نيابية، أو رده. 
رئيس  لدولة  شكري  أكرر  ثانيا: 
حث  من  متكن  الذي  املجلس، 
السادة النواب الستة والعرشين 
للفلفته،  تفاديا  امللف  فتح  عىل 

وطلب اإلتهام، كام أشكر النواب، 
والتيارات  الكتل  املمثلني ملعظم 
ألخذ  الطلب  موقعي  النيابية، 
تسمح  أن  آمل  التي  املبادرة، 
بجالء الحقيقة وإحقاق العدالة. 
أن  أميل  عن  أعرب   : وختم 
قضية  إىل  امللف  يتحول  ال 
للتجاذبات  تخضع  سياسية، 
وتصفية الحسابات السياسية أو 
املوضوع  طرح  ألن  الشخصية، 
إىل  يحوله  النيايب  املجلس  عىل 
كام  سيايس،  غري  قانوين  مرجع 
من  نابعا  قراره  يكون  أن  أمتنى 
أحكام القانون لتحقيق العدالة، 

وأميل كبري يف ذلك».

لفرنجية،  «القوات»  تصويت 
أّن ال يشء مستبعداً رئاسياً. 

االعالم  وزير  يشكّك  ومل  هذا 
املطلق  الله»  «حزب  دعم  يف 
وقال  فرنجية،  لرتشيح سليامن 
ال  الحزب  إّن  اإلطار  هذا  يف 
يريد الفراغ ألنّه مؤمن بالدولة، 
وأكّد أّن فرنجية يحظى بدعم 
ليس  والتقلّب  الله»،  «حزب 
العام السيد  من عادات أمينه 

حسن نرص الله. 
وتطّرق إىل العالقة مع الرياض، 
من  إنّه  اإلطار  هذا  يف  وقال 
الوهم التفكري أّن العالقة سيئة 
واململكة  فرنجية  سليامن  بني 

يف  وذكّر  السعودية،  العربية 
العائلية  بالعالقات  هذا اإلطار 
وبالوثيقة  الجانبني،  بني 
أطلقها  التي  الدستورية 
الرئيس سليامن فرنجية، شارحاً 
لـ  األوىل  املسودة  كانت  أنّها 
«اتفاق الطائف»، ما يعني أنّنا 

من مؤسيس «الطائف». 
ويف السياق ذاته، اعترب املكاري 
دول  مع  العالقة  كرس  أّن 
ولعّل  مميت،  خطأ  الخليج 
أهّم ما قاله يف هذا اإلطار هو 
أّن فرنجية لن يُكمل يف املسار 
الدعم  يتأّمن  مل  ما  الرئايس 

العريب له.

حكومة  يف  اإلعالم  وزير  رأى 
ترصيف األعامل زياد املكاري 
شاشة  عىل  استضافته  خالل 
مع  برنامج  يف  لبنان  تلفزيون 
تيار  زعيم  ان   عبود،  وليد 
«املردة» سليامن فرنجية أقوى 
يحظى  كونه  رئايس،  مرشح 
بإجامع عىل املستوى الوطني، 
باسيل  جربان  النائب  واتّهم 
الرئاسية،  االنتخابات  بتعطيل 
من خالل موقفه من فرنجية. 

يستطيع  ال  باسيل  أّن  واعترب 
التعطيل  لعبة  يلعب  أن 
الرئايس يف ظّل أزمة اقتصادية 
عىل  البلد  أّن  شارحاً  قاتلة، 
 ٢٠٢٢ وظروف  عفريت،  كّف 
 ،٢٠١٦ ظروف  عن  اختلفت 
أّن  إىل  اإلطار  هذا  يف  ولفت 
ضغوطاً خارجية ستامرس عىل 
لبنان ما مل تحصل االنتخابات 

الرئاسية قبل نهاية العام. 
املسافة  عن  املكاري  وُسئل 
الفاصلة بني بنشعي ومعراب، 
بني  «رايقة»  الجبهة  إّن  فقال 
واعترب  و»القوات»،  «املردة» 
رداً عىل سؤال حول احتامالت 
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موسى: النصوص واضحة

”جلسة  أن  عىل  اذاعي  حديث  يف  موىس  ميشال  النائب  شدد 
مجلس النواب املتعلقة بقضية االتصاالت ستعقد حكام األربعاء 

لتستتبع الحقا مبا تقتضيه نصوص النظام الداخيل والدستور“.
وأشار موىس إىل أن ”النصوص واضحة وال ميكن أن يتوقف مجلس 
النواب عن العمل والترشيع بسبب مشكلتي عدم تأليف حكومة 

وعدم وجود رئيس للجمهورية (...)“.
وأسف موىس ”ألن الشغور الرئايس قد يطول قليال“، مؤكدا 
املستشفيات  أموال  مسألة  سيام  طارئة،  قضايا  هناك  ”أن 
من أجل االستمرار يف عملها، وبالتايل هناك حاالت تستدعي 
النصاب  تأمني  إىل  يحتاج  ذلك  ولكن  الوزراء  مجلس  انعقاد 

وامليثاقية“.

رستم زار خشفة

قائد  رستم،   أحمد  النائب  الوطني“،  ”اإلعتدال  تكتل  زار عضو 
حسني  العميد  الداخيل  االمن  قوى  يف  املركزية  االدارة  وحدة 
خشفة. وتم البحث يف الشأن اللبناين بعامة وقضايا عكار بخاصة.
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لقاء المولوي مع ابناء الجالية

لقاء جنبالط واالحمد

لقاء سليم وعون

مولوي التقى الجالية في مرسيليا:
العبث با�من ممنوع

جنبالط أمام وفد فلسطيني: نحّذر من الفتنة

سليم وعون عرضا أوضاع المؤسسة العسكرية

الخطيب: Hصالح النظام السياسي من داخله وفق «الطائف»

والبلديات  الداخلية  وزير  اعترب 
األعامل  ترصيف  حكومة  يف 
القايض بسام مولوي أن «جميع 
لبناء  الوطن  يف  رشكاء  اللبنانيني 
«النوايا  أن  اىل  الفتاً  مستقبله»، 
لبناء  الجدي  والعمل  الصادقة 
من  قوية  ومؤسسات  الدولة 
شأنها أن تخرج لبنان من أزماته 

اىل نحو أفضل». 
وفداً  لقائه  خالل  مولوي،  وأشار 
من الجالية اللبنانية يف مرسيليا يف 

صونيا  العام  لبنان  قنصل  حضور 
األمني  «الوضع  أن  اىل  عازار،  ابو 
يف لبنان جيد بفضل عزمية األجهزة 
عىل  واألمنية»، مشدداً  العسكرية 
وأن  ممنوع  باألمن  «العبث  أن 
مرسحاً  تكون  لن  األمنية  الساحة 

لتوجيه الرسائل السياسية». 
وأكد  «رضورة اإللتزام مبقتضيات 
الرشعية قوالً وفعالً، وعىل ثبات 
بأنه «ال مرشوعية خارج  موقفه 
«بناء  أن  إىل  مشريا  الرشعية»، 

األوطان يكون عىل اسس اربعة: 
األمن والقضاء والرتبية والصحة، 
وهي ما تقتيض أن تهتم به كل 

دولة مستقرة وطموحة». 
آراء  إىل  مولوي  إستمع  وقد 
مرسيليا  يف  اللبنانية  الجالية 

وهواجسها. 
أبو عازار عىل  أثنت  من جهتها، 
الوزير  به  يقوم  الذي  «الدور 
اإلمساك  خص  ما  يف  مولوي 

باألمن وتطوير العمل البلدي».

يف  الوطني  الدفاع  وزير  التقى 
حكومة ترصيف االعامل موريس 
قائد  الريزة،  يف  مكتبه  يف  سليم 
عون  جوزاف  العامد  الجيش 
واطلع منه عىل اوضاع املؤسسة 
العام  العسكرية والوضع االمني 

يف البالد.
املؤسسة  «شؤون  اللقاء  وتناول 
يتعلق  ما  خصوصا  العسكرية 

التي  والخطوات  اإلجراءات  يف 
لتوفري  الجيش  قيادة  تتخذها 
وأبرزها  العسكريني،  حاجات 
لهم  الطبية  الخدمات  توفري 
اإلستشفائية  سيام  ال  ولعائالتهم 
موحدا  املوقف  وكان  منها، 
تخص  التي  اإلستحقاقات  تجاه 
يف  سيام  ال  العسكرية  املؤسسة 
مير  التي  الدقيقة  املرحلة  هذه 

بها الوطن».
كذلك تم التطرق اىل «اإلنجازات 
تحققها  التي  العديدة  األمنية 
عىل  الجيش  وحدات  يوميا 
مكافحة  يف  األمني  املستوى 
اإلستقرار  وحامية  الجرمية 
املناطق  يف  اإلجتامعي  واألمن 
املجرمني  وكشف  كافة،  اللبنانية 
وتوقيفهم وسوقهم اىل العدالة».

التقدمي  الحزب  رئيس  إستقبل 
يف  جنبالط،  وليد  االشرتايك 
فلسطينياً  وفداً  كليمنصو، 
التنفيذية  اللجنتني  عضو  ضم 
عزام  فتح  حركة  يف  واملركزية 
الفلسطيني  السفري  األحمد، 
وأمني  دبّور،  أرشف  لبنان  يف 
التحرير  منظمة  فصائل  رس 
الفلسطينية فتحي أبو العردات، 
غازي  السابق  الوزير  حضور  يف 
العرييض وعضو مجلس القيادة 
كّروم.  أبو  بهاء  ”التقدمي“  يف 
وتم التشاور يف األوضاع العامة 
خط  عىل  املستجدات  وآخر 

القضية الفلسطينية.
عن  األحمد  عّرب  اللقاء،  بعد 
وقيادة  جنبالط  بلقاء  سعادته 
وقال:  التقدمي،  الحزب 
”تربطنا عالقة تاريخية ال ميكن 
أن  األرض  قوة يف  تستطيع  أن 
تنتزعها. واملعلم كامل جنبالط 
أذهان  يف  حارضاً  سيبقى 
واللبنانية  الفلسطينية  األجيال 

والعربية (…)“.
من جهته، قال جنبالط: ”تشاورنا 

املجلس  رئيس  نائب  شدد 
األعىل  الشيعي  اإلسالمي 
اثناء  الخطيب  عيل  الشيخ 
ديان»  مؤسسة  رئيسة  استقباله 
التنفيذي  واملدير   طبارة  نايال 
عىل  الهندي  إييل  للمؤسسة  
«رضورة إصالح النظام السيايس 
من داخله، وفق دستور الطائف 
بالغاء الطائفية السياسية واقرار 
القيد  خارج  انتخايب  قانون 
للجميع   نظاما  ليكون  الطائفي، 
دون أي متييز طائفي أو مذهبي، 
مع الحفاظ عىل الطوائف ضمن 

مجلس الشيوخ».
القيم  مفاهيم  «ترسيخ  وأكد 
باألرسة  املتصلة  تلك  سيام  ال 
«كل  منتقدا   واملجتمع، 
قيم  مع  تتناىف  التي  الدعوات 
األرسة واملجتمع وتناقض الفطرة 
اإلنسانية السليمة التي فطر الله 

تعاىل الناس عليها».
ومتنى الوفد»العمل عىل تطوير 
ال  مبا  الشخصية  األحوال  نظام 
يتناىف مع األديان ومع الفقه يف 
كل مذهب، فاعترب سامحته «أن 
ال مانع من إعادة صياغة نظام 
ينسجم  مبا  الشخصية  األحوال 

الفلسطيني،  الوضع  حول 
واستمعنا ملالحظات األخ عزام، 
يف  العقالء  أشكر  وبحضوره 
والطائفة  الفلسطينية  السلطة 
تفادوا  الذين  املعروفية، 
ُخطفت  عندما  الفتنة،  مرشوع 
جثة الشاب الفلسطيني من آل 

فرو“.
”دروز  أن  عىل  وشدد 
الشعب  من  جزء  هم  فلسطني 
أن  ”علينا   : وقال  الفلسطيني“. 
مرشوع  ألن  املستقبل  اىل  ننتبه 

إرسائيل  له  تخطط  الذي  الفتنة 
ال يزال موجوداً، لذلك، كنا قمنا 
بجهود يف املايض وستستمر بقدر 
ما منلك، ونحذر من االنخراط  يف 
لعدم  وندعو  االرسائييل  الجيش 
أمر مطلوب  التطوع فيه، وهذا 

مّنا ومن السلطة(...)“.
من جهة اخرى،أبرق جنبالط إىل 
الشعبية  الصني  رئيس جمهورية 
بوفاة  معزيا  بينغ،  جني  يش 
جيانغ  السابق  الصيني  الرئيس 

زميني.

وبشكل  الشخصية  الثوابت  مع 
السليم،  الفقهي  االجتهاد  يلحظ 
يف  االجتهاد  نعتمد  أننا  سيام  ال 

الفقه وفق أصوله». 
واستقبل الشيخ الخطيب رئيس 
الجعفري  الثقايف  «املجمع 

االسالمية  والدراسات  للبحوث 
محمد  الشيخ  االديان»   وحوار 
وتم  وفد.  مع  الحاج   حسني 
الحوار   «اعتامد   عىل   الشديد 
لحل املشاكل وتخفيف االحتقان 

بني اللبنانيني».



شؤون محلية

قائد كندي في اليرزة
الجيش  قائد  استقبل 
يف  عون  جوزاف  العامد 
قائد  الريزة  يف  مكتبه 
املشرتكة  العمليات 
 J.r. البحري  اللواء  الكندية 
يف   ،AUCHTERLONIE
يف  الكندية  السفرية  حضور 
 Stefanie السيدة  لبنان 
وامللحق    MCCOLLUM
 Gino العقيد  العسكري 

.CHRETIEN

بقرادونيان طلب وساطة إبراهيم
زار األمني العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان رئيس 
مجلس النواب نبيه بري وتم التشديد عىل ”رضورة انتخاب رئيس 
املتعلقة  القوانني  ترشيع  رضورة  يف  البحث  تم  كام   للجمهورية،  

بقضايا الناس“.
ويف موضوع مبادرة الرئيس بري للحوار، أشار اىل أن“ انتخاب رئيس 
جديد يجب أن يتم يف أرسع وقت، والحل الوحيد يكمن يف التوافق 
من خالل  لبنان  بها  مير  التي  الصعبة  للمرحلة  مناسب  مرشح  عىل 

الحوار“ .
باروير  للحزب  املركزية  اللجنة  عضو  يرافقه  بقرادونيان  زار  كذلك 
دير غوغاصيان، املدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم حيث 

تناول النقاش الوضع األمني يف البالد واالنتخابات الرئاسية.
السلطات  مع  للتفاوض  ابراهيم  اللواء  تدخل  رضورة  إىل“  وتطرق 
إلجقيان،  فيكني  أذربيجان  يف  اللبناين  األسري  بشأن  والرتكية  األذرية 

لتحريره وإعادة حريته“.

رشكة «ميداس العقارية ش.م.ل.»
رأساملها /١٠٠،٠٠٠،٠٠٠/ ل.ل. محرر بكامله

مركزها الرئييس- املدور-الكرنتينا- بريوت
سجل تجاري بريوت رقم ٦٦٦٥٥

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

ستعقد لرشكة «ميداس العقارية ش.م.ل.»
يترشف مجلس إدارة رشكة ميداس العقارية ش.م.ل. الذي إنعقد بتاريخ  ٢٠٢٢/١٢/١، 
بدعوة حرضات السادة املساهمني اىل حضور جمعية عمومية  عادية  سنوية للرشكة، 
ستعقد بتامم الساعة الساعة الواحدة والنصف من  بعد ظهر يوم االثنني الواقع فيه 
٢٠٢٢/١٢/١٩ يف مركز الرشكة يف بريوت، الطابق السادس من البناء القائم عىل العقار 

رقم ٣٣٧ منطقة املدور العقارية، وذلك للتداول يف جدول األعامل التايل:
١) اإلستمـاع اىل تقرير مجلـس اإلدارة العام حــول حسابات وأعامل الرشكـة للسنة 

املالية ٢٠٢١ وتقرير مجلس اإلدارة الخاص حول الدورة املالية ٢٠٢١،
٢) اإلستامع اىل تقرير مفويض املراقبة حول حسابات وأعامل الرشكة للسنة املالية 

٢٠٢١ وتقرير مفويض املراقبة الخاص حول الدورة املالية ٢٠٢١،
 ٢٠٢١/١٢/٣١ بتاريخ  املوقوفة  والحسابات  العمومية  امليزانية  ودراسة  اإلطالع   (٣

وإتخاذ القرارات املناسبة بشأنها،
٤) إبراء ذمة رئيسة وأعضاء مجلس اإلدارة عن إدارتهم للرشكة للسنة املالية ٢٠٢١،

٥) إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة،
٦) مخصصات رئيسة وأعضاء مجلس اإلدارة للسنة املالية ٢٠٢٢،

٧) تأكيد عىل تعيني مفوض مراقبة أسايس للعام ٢٠٢٢ وتحديد بدل أتعابه،
٨) أمور أخرى مختلفة.
بريوت يف ٢٠٢٢/١٢/١. 

                                         مجلس اإلدارة
                    رئيسة مجلس اإلدارة ـ املديرة العامة

                                                      مي حكمت طنوس 
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طراف من مقر هيئة مكافحة الفساد:
معركتها صعبة وتحتاج الى كل الدعم

الراعي والبابا... قلق متبادل حول مستقبل لبنان

أبي المنى بحث مع زّواره في ا�وضاع

ملكافحة  الوطنية  الهيئة  التقت 
كلود  القايض  برئاسة  الفساد 
فردان  يف  مقرها  يف  أمس  كرم، 
االتحاد  سفري  الربيستول،   -
طراف  رالف  لبنان  يف  االورويب 
الذي امل يف ترصيح «أن يكون 
االسايس  الدور  الهيئة  لهذه 
الفساد  مكافحة  يف  والفاعل 
وأن  الفاسدين،  ومحاسبة 

بحاجة  ألنها  الدعم  بكل  تحظى 
حتى  وبرشية  مالية  موارد  إىل 
تتمكن من القيام باملهام املناطة 
الفساد  مكافحة  معركة  بها، ألن 
الدعم،  كل  إىل  وتحتاج  صعبة 
كل  تقديم  يف  مستمرون  ونحن 
هذه  ملصلحة  املطلوب  الدعم 
الهيئة للقيام مبهامها يف مكافحة 
القطاع  يف  فقط  ليس  الفساد، 

نشاطها  يطاول  ان  بل  العام 
القطاع الخاص أيضا». 

كرم  القايض  شكر  جهته،  من 
السفري طراف عىل زيارته، مثنيا 
األورويب  االتحاد  «تعاون  عىل 
ودعمه الكبري  واملتواصل للهيئة 
باملهام  القيام  من  تتمكن  حتى 
الفساد  مكافحة  يف  إليها  املوكلة 

ومحاسبة الفاسدين».

يوال هاشم

املاروين  البطريرك  زيارة  اكتسبت 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
بدأها  التي  الفاتيكان،  اىل  الراعي 
الجمعة املايض وتستمر ملدة  يوم 
خصوصا  كربى،  أهمية  أسبوع، 
فيه  ميّر  وقت  يف  جاءت  وأنها 
واجتامعية  اقتصادية  بأزمة  لبنان 
الشغور  إليها  غري مسبوقة يضاف 
اللبنانيون  يعّوله  ما  مع  الرئايس، 
الديبلومايس  الفاتيكان  دور  عىل 
لحث الدول الكربى وأهمها فرنسا 
دور  للعب  املتحدة  والواليات 
مساعد لحلحلة كل هذه األزمات 

املرتاكمة.
الراعي  البطريرك  من روما، أطلق 
سلسلة مواقف أخذت حّيزا مهاّمً 
وتصّدرت  املحيل  االهتامم  من 
حديثه  لجهة  الصحف  عناوين 
رئيس  انتخاب  جلسات  عن 
فشل  بعد  واليوم  للجمهورية. 
الثامنة، ال بّد من التذكري  الجلسة 
مبا قاله الراعي : «بقطع النظر عن 
العرف القائل بوجوب نصاب ثلثي 
جلسة  يف  النواب  مجلس  أعضاء 
يجب  الجمهورية،  رئيس  انتخاب 
القائل:  القانوين  املبدأ  ننىس  أال 
للدستور».  مضادا  عرف  ال  «ان 
انتخاب  عن   ٤٩ مبادته  الدستور 
الدورة  بثلثي األصوات يف  الرئيس 
األوىل، ويف الدورة التالية وما يليها 
زائدا  (نصف  املطلقة  باألغلبية 
واحدا). فلامذا إقفال الدورة األوىل 
بعد كل اقرتاع وتعطيل النصاب يف 
 ٥٥ للامدة  خالفا  التالية  الدورة 
للمجلس؟...  الداخيل  النظام  من 
بعد  قادرا  رئيسا  وانتخبوا  إذهبوا 
اللبنانيني  يجمع  أن  عىل  انتخابه 
ما  الدولة...  مرشوع  وحول  حوله 

الذي مينع انتخابه اليوم؟».
تؤكد  مطلعة  ديبلوماسية  مصادر 

لطائفة  العقل  شيخ  استقبل 
املوحدين الدروز الشيخ الدكتور 
سامي ايب املنى يف دار الطائفة - 
بريوت ، عضو تكتل «الجمهورية 
القوية» النائب رازي الحاج الذي 
«الدستور   : سؤال  عىل  ردا  قال 
جهتنا  ومن   ٧٤ املادة  يف  واضح 
موضوع  من  أبعد  نذهب 
االرقام النتخاب رئيس، الواجب 
الدستوري يقيض حضورا واقرتاعا 
للنصاب  الجلسات  افقاد  وعدم 

بـ٦٥  اقله  رئيس  وانتخاب 
لبننة  الكتل  عىل  ونتمنى  صوتا. 
كلمة  انتظار  وعدم  االستحقاق 
رس ال من الخارج وال من غريه».

نقيب  املنى  ايب  واستقبل 
يرافقه  سلوم،  جو  الصيادلة 
الخريجني  جمعية  رئيس 
التقدميني سامر العود ومسؤول 
الحزب  يف  الصيادلة  قطاع 
التقدمي االشرتايك الدكتور عامد 
شيا والقطاع التقدمي يف بريوت 

زيارة طراف لمقر الهيئة

محمد ارناؤوط.
اطلع  الوفد  ان  سلوم  واوضح 
الذي  الدور  عىل  العقل   شيخ 
تقوم به النقابة لحامية املريض 
البطاقة  الدواء ومرشوع  وتوفري 
الدواء  يؤمن  الذي  الصحية 
للمريض  املالية  وبالقدرة  الجيد 
كل  مواجهة  يف  وايضا  لرشائه، 

اشكال التهريب (...)“.
وأكد سلوم ان «الدواء مل يتأثر اليوم 
مبؤرش  الرتباطه  الجمريك  بالدوالر 
«موضوع  ان  اىل  الفتا  الصحة»، 
االحتكار غري موجود يف الصيدليات 

وامنا يف امكنة باتت معروفة».  
من  وفدا  املنى  ايب  والتقى 
دار  لبنان يف  اوقاف جبل  دائرة 
الرشع  قايض  برئاسة  الفتوى 
الجوزو  هاين  محمد  الشيخ 
يرافقه املحامي محمد الخطيب 
وعلامء، وجرى البحث يف قضايا 

اسالمية ووطنية عامة.
نقابة  من  وفد  الزوار:  ومن 
املعلوماتية والتكنولوجيا برئاسة 
ومرتوبوليت  خويري  جورج 
للروم  وتوابعها  وجبيل  بريوت 
امللكيني الكاثوليك سابقا كريلس 
سليم بسرتس الذي أكد «رضورة 

الوحدة الوطنية واالخّوة“.

الراعي  مواقف  ان  لـ«املركزية» 
رئيس  انتخاب  اىل  تدعو  مبدئية 
للجمهورية بدل املراوحة والتعطيل 
مع  البطريرك  أتخذه  موقف  وهو 
النتخاب  الدستورية  املهلة  بدء 
الشغور  بدء  قبل  حتى  رئيس، 
الرئايس يف ٣١ ترشين االول، حيث 
شدد يف عظاته عىل انتخاب رئيس 

يف أرسع وقت.
عن  يتحدث  مل  الراعي  ان  وترى 
مجلس  اىل  توجه  بل  الثلثني 
النصاب  اىل  يتطرق  ومل  النواب 
كام فرسها كل من جهته، بل قال 
يف  االنتخاب  استكامل  يجب  بأنه 
النصاب  تعطيل  بدل  ثانية،  دورة 
أنه  صحيح  االوىل.  الجلسة  بعد 
الرشح  يف  أسهب  االخرية  املرة  يف 
موقفه  ولكن  بالتفاصيل  وتحدث 
مبديئ وواحد ومل يتغري منذ ما قبل 

الشغور حتى.
الفاتيكان،  اىل  الراعي  وزيارة 
بعدين:  ذات  املصادر،  بحسب 
لبحث  والثاين  االول كنيس رعوي، 
األزمة التي ميّر بها لبنان. ويف لقائه 
الراعي  عرض  املسؤولني،  كبار  مع 
ملشكلة لبنان، ولقي اهتامما كبريا 
يفوق  الرسويل  الكريس  قبل  من 
ان  إال  التقليدي.  االهتامم  حتى 
املصادر نفت ان يكون الراعي قد 

تسلّم مذكرة من البابا يحملها معه 
اىل املسؤولني اللبنانيني.

الفاتيكان   ان  صحيح  وتضيف: 
لكن  لبنان،  ويدعم  دامئا  يهتم 
الرئايس  الشغور  موضوع  اليوم 
يشغل باله كام يشغل بال العديد 
ال  الفاتيكان  ان  علامً  الدول.  من 
يدخل يف تفاصيل االمور، بل يعمل 
عىل  وقلق  حرص  وهناك  بصمت، 
خالل  من  ويتابع  اللبناين،  الوضع 
اتصاالته مع كافة االطراف املعنية 
فرنسا  ومنهم  اللبناين  بالشأن 
والواليات املتحدة االمريكية ودول 
بشكل  املوضوع  وغريها،  اوروبية 

جدي.
عىل  يعمل  الفاتيكان  ان  وتؤكد 
واليوم  الوسائل  بكافة  لبنان  دعم 
مفاتيح  لكن  أكرث،  مكثف  بشكل 
الحلول للوضع اللبناين ليست كلها 

من الخارج. 
عىل  الفاتيكان  خوف  وعن 
اىل  املصادر  تشري  املسيحيني، 
عىل  يرتكز  الفاتيكان  اهتامم  ان 
وضع  عىل  ايضا  ولكن  املسيحيني 
ومسلمني  مسيحيني  ككل،  البلد 
املشرتك  العيش  وموضوع 
االطراف  بكل  ويهتم  والحريات 
والفئات وليس بفئة او طائفة دون 

االخرى.
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إعالن
من أمانة السجل العقاري يف بريوت

سند  عيد  حليم  نشأة  طلب 
 ٣ للقسم  بدل عن ضائع  متليك 

من العقار ٢٥١١ مصيطبة.
خالل  االمانة  مراجعة  للمعرتض 

١٥ يوم
أمني السجل العقاري يف بريوت
جويس عقل

اعالن
 من أمانة السجل العقاري 

يف مرجعيون وحاصبيا
طلب مازن حسني ضاوي بوكالته 
املوكل  يوسف  محمد  وليد  عن 
الحميص  فرهود  لوريس  عن 
الحميص  اليس فرهود  من ورثة 
حسب  الحميص  فرهود  (وصال 
قيد  شهادة  االرث)  حرص  قرار 
 ١٠٧٣ العقار  يف  ضائع  بدل 

جديدة مرجعيون.
للمعرتض ١٥ يوما للمراجعة

امني السجل العقاري 
يف مرجعيون وحاصبيا
يوسف شكر

اعالن 
من أمانة السجل العقاري 

يف مرجعيون وحاصبيا
طلب كامل احمد غريب ملوكلته 
نجات موىس زعرور شهادة قيد 
العقار  يف  لحصتها  ضائع  بدل 

٥٢١ الخيام.
للمعرتض ١٥ يوما للمراجعة

امني السجل العقاري
 يف مرجعيون وحاصبيا
يوسف شكر

اعالن 
من أمانة السجل العقاري 

يف مرجعيون وحاصبيا
انطون  جورج  ادغار  طلب 
الجلبوط  طالل  غاده  ملوكلته 
الجلبوط  رائف  طالل  ورثة  من 
للعقار  ضائع  بدل  قيد  شهادة 

٥٠٦٤ الخيام.
للمعرتض ١٥ يوما للمراجعة

امني السجل العقاري 
يف مرجعيون وحاصبيا
يوسف شكر

اعالن 
من أمانة السجل العقاري

 يف مرجعيون وحاصبيا
طلبت وداد وديع عازار شهادات 
يف  لحصصها  ضائع  بدل  قيد 

و٢٤٣٦  و٤٣٢   ٤١٦٩ العقارات 
و٣٦٢٥ و٣٨٦٥ و٢١٠٤ و٤٥٢٠ 

ابل السقي.
للمعرتض ١٥ يوما للمراجعة

امني السجل العقاري 
يف مرجعيون وحاصبيا
يوسف شكر

اعالن 
من أمانة السجل العقاري 

يف مرجعيون وحاصبيا
طلب سالم ميشال سالمه ملوكله 
شهادة  رزق  شحاده  الله  رزق 
قيد بدل ضائع لحصته يف العقار 

٢١٦ الخربه.
للمعرتض ١٥ يوما للمراجعة

امني السجل العقاري 
يف مرجعيون وحاصبيا
يوسف شكر

اعالن
إىل مجهول محل اإلقامة

يجب  فرحات  محمد  سامي 
الرشعية  املحكمة  اىل  حضورك 
االربعاء  يوم  برالياس  السنية يف 
 ٢٠٢٢/١٢/٢٨ فيه  الواقع 
وذلك  صباحاً  التاسعة  الساعة 
لسامع أقوالك يف الدعوى املقامة 
عليك من املدعية شفيقة محمد 
برقم  وفاة  اثبات  مبادة  فرحات 
مل  وإن   ٢٠٢٢/١٠٥٠ األساس 
تحرض يف املوعد املحدد أو ترسل 
خطية  معذرة  أو  عنك  وكيالً 
مقبولة فسيجرى بحقك اإليجاب 
القانوين  وكتب يف ٢٠٢٢/١١/٣٠.
رئيس القلم
الشيخ بالل شحادة

اعالن 
عن فقدان سند متليك بحري

يعلن السيد محمد رفعت سعد 
البحري  التمليك  سند  فقد  بأنه 
رقم ٤٢٥٥ العائد لزورق النزهة 
رقم   «RIO 600 CRUISER»
تاريخ  جونية   /١٣٥٢ التسجيل 
ومكان الصنع ٢٠٠١ ايطاليا رقم 
 NCS6A217D101 الهيكل 

اللون ابيض.
اعرتاض  أي  لديه  ملن  ميكن 
جونية  مرفأ  رئاسة  من  التقدم 
خالل مهلة خمسة عرش يوماً من 
تاريخ نرش هذا اإلعالن، لالتصال 
هاتف ٩٣٣٨١٨-٠٩ / ٩٥٨٧٥١-٠٣

جونية يف ٢٠٢٢/١١/٢٩
رئيس مرفأ جونية
املهندس البحري بطرس نافع

6 ماليين يورو أوروبية للجيش

أقر املجلس األورويب أمس، «مساعدة بقيمة ٦ ماليني يورو لدعم 
الجيش اللبناين»، بحسب بيان لبعثة االتحاد االورويب يف لبنان، أشار 
تكيف  وقدرة  طاقات  تعزز  أن  املساعدة  هذه  شأن  «من  أن  اىل 
من  لبنان،  يف  واالستقرار  القومي  األمن  ضامن  يف  اللبناين  الجيش 
الفردية  املعدات  وتوفري  العسكرية  الطبية  املرفقات  تحسني  خالل 
البيان أنه «لتحقيق هذا الهدف، سيتم  للعنارص األمنية». وأوضح 
متويل معدات الرعاية الصحية لدعم الخدمات الطبية العسكرية، 

وتوفري املعدات الفردية».

أسعار المنتجات الغذائية اللبنانية
لن ترتفع وتحديدv الصناعات الغذائية

أكّد رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية منري البساط، يف بيان، 
«عدم تأثر أسعار املنتجات الوطنية وتحديداً منتجات الصناعات 
الغذائية التي تهم اللبنانيني بشكل كبري، برفع سعر الدوالر الجمريك 
اىل ١٥ ألف لرية»، مشرياً اىل ان «معظم املواد األولية معفاة من 
الجامرك كام أن جزءاً من هذه املواد موجود يف داخل لبنان». وقال 
«هناك تفاصيل قد تظهر باملامرسة والتطبيق وقد تؤدي اىل بعض 
الرسوم  إلرتفاع  تعود  وهي  األسعار  يف  جداً  الطفيفة  اإلرتفاعات 
الصناعات  يف  تدخل  التي  والتغليف  التعبئة  مواد  عىل  الجمركية 
الغذائية، لكن رغم ذلك لن نلحظ اي فروقات كبرية يف األسعار».

اللبنانية  السوق  من  الغذائية  الصناعات  «حصة  ان  اىل  واشار 
بعد  باملئة  و٦٠  باملئة   ٥٠ اىل  باملئة  الـ٣٠  دون  ما  من  ارتفعت 
اللبنانية  السوق  حاجات  الوطنية  املنتجات  تغطي  حيث  األزمة، 
بشكل كبري ال سيام يف قطاعي األلبان واالجبان واملعلبات». ولفت 
اىل ان «قطاع الصناعات الغذائية ومنذ بداية األزمة وما تبعها من 
تلبية حاجات  االقتصادي، نجح يف  اإلنهيار  جائحة كورونا ومتادي 
السوق املحلية ومل يُلحظ أي غياب ألي منتج صناعي غذايئ لبناين 
عىل  قدرته  اىل  إضافة  السوق  تغطية  عىل  القطاع  قدرة  يؤكد  ما 
تشهد  حيث  نفسه،  الوقت  يف  الخارجية  األسواق  اىل  التصدير 

صادراته ارتفاعاً عاماً بعد عام».
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الخوري التقى السفير ا�لماني
ونقيب المحامين

القايض  األعامل  ترصيف  حكومة  يف  العدل  وزير  امس  بحث 
شؤونا  ليندل  أندرياس  لبنان  لدى  املانيا  سفري  مع  الخوري  هرني 
 تتعلق باإلتفاقيات الثنائية املوقعة بني البلدين يف املجال القضايئ.
نارض  بريوت  يف  املحامني  نقيب  الخوري  الوزير  واستقبل 
من  نسخة  وسلمه  النقابة  مجلس  أعضاء  من  وفد  مع  كسبار 
املحامني. لنقابة  األوىل  املئوية  ملناسبة  صدر  الذي   الكتاب 

كام تناول البحث طرق تفعيل إعادة العمل يف قصور العدل.

قوى  مع  بالتعاون  املدين  للدفاع  العامة  املديرية  عن  امس  صدر 
األمن الداخيل, بياٌن جاء فيه: «يطلب اىل كافة العنارص واملتطوعني 
مللء  املحصورة  املباراة  يف  لإلشرتاك  طلباتهم  املقبولة  االختياريني 
املراكز الشاغرة يف الوظائف التي لها طابع عمالين يف حال فقدان أو 
تلف ايصال اإلشرتاك املعطى لهم من قبل اللجنة األساسية املشرتكة، 
لإلستحصال عىل  الداخيل يف عرمون  األمن  التقدم من معهد قوى 
بدل عن ضائع بإعتباره من املستندات األساسية املطلوبة لتمكينهم 
لكل  املحدد  االمتحان  موعد  قبل  وذلك  االختبارات،  خوض  من 

مرّشح».

الدفاع المدني: بيان مهم
الى كافة العناصر والمتطوعين

الدنون،  ـ طرابلس عند مفرق  القبة  فردي يف منطقة  إشكال  وقع 
يف  برصاصة  شخص  إصابة  إىل  ماأدى  نار،  إطالق  إىل  الحقاً  تطّور 
الحكومي  طرابلس  مستشفى  اىل  إثرها  عىل  نقل  ظهره،  أسفل 

بواسطة سيارة مدنية. وفّر مطلق النار إىل جهة مجهولة. 
املكان، وعملت عىل مالحقة مطلق  إىل  الجيش  وحرضت قوة من 

النار لتوقيفه. 

جريح بإطالق نار في القبة

العامة يف تقرير نرشته اول امس عن حاالت  اعلنت وزارة الصحة 
الرتاكمي  العدد  لبنان تسجيل ١١ اصابة جديدة رفعت  الكولريا يف 
الرتاكمي  العدد  إىل٦٢٢ فيام مل يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل 

للوفيات ٢٠».

11 إصابة «بالكوليرا»

وطريق  االرز   – عيناتا  طريق  أن  املروري  التحكم  غرفة  أفادت 
كفرذبيان – حدث بعلبك مقطوعتان بسبب تراكم الثلوج،أما طريق 
العاقورة حدث - بعلبك فمقطوعة بسبب تكون طبقة من الجليد.

طرقات مقطوعة بالثلوج

غرق مركب في عمشيت
والدفاع المدني أنقذ ركابه

مخصص  كب  مر امس  غرق 
البحرية  راكب  امل لصيانة 
وعىل  عمشيت  شاطىء  مقابل 
إىل  وهرعت  خاص.  أش  ٨ متنه 
مغاوير  فوج  ارص  عن املكان 
البحري  اإلنقاذ  حدة  وو البحر 
سمري  بقيادة  املدين  الدفاع  يف 
املركب  ركاب  إنقاذ  م  وت يزبك 
املدين  الدفاع  بواسطة  ونقلهم 
ماريتيم  سيدة  شفى  مست إىل 
لهم  قدمت  حيث  ل  جبي يف 

اإلسعافات الالزمة.

رسقة  عىل  مجهولون  أقدم 
كابالت محول كهرباء يف محلة 
قبل  -الضنية،  عاصون   - داريا 
أن يلوذوا بالفرار، بعدما كانوا 
أيضا،  املحول  رسقة  يحاولون 
لكن ثقل وزنه وعدم قدرتهم 
عىل حمله دفعهم إىل تركه يف 
مكانه بعد رميه أرضا،وحرضت 
املكان  إىل  األمنية  القوى 
حني  يف  تحقيقاتها،  وبارشت 
الذين  املنطقة  أهايل  ناشد 
يتغذون من املحول املسؤولني 
متهيدا  األعطال  إصالح  إعادة 

لعودة الكهرباء.

سرقة كابالت 
كهرباء الضنية
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صائب مطرجي، فيصل كرامي، محمد المشنوق

صائب مطرجي، الشيخ خلدون عريمط، فيصل كراميصائب مطرجي، فيصل كرامي، نهاد المشنوق

صائب مطرجي، أحمد الحريري، فيصل كرامي، وليد بساتنة، هاني شميطلي، اديب بساتنة

فيصل كرامي، فيصل الصايغ، اسامة شقير

صائب مطرجي، فيصل كرامي، سمير حمود

رضوان عقيل، بسام برغوت، أحمد طبارة

صائب مطرجي، اديب بساتنة، فيصل كرامي، وليد بساتنةالشيخ خلدون عريمط، نزيه نجم، فيصل صايغ

فيصل كرامي وانطوان حبيب

فؤاد مطرجي، صائب مطرجي، فيصل كراميسعد الدين حميدي صقر ومحمود الجمل

النائب فيصل  أقام املحامي صائب مطرجي حفل غداء عىل رشف 
كرامي حرضه عدد كبري من الشخصيات تقدمهم ممثل الرئيس سالم 
محمد، وممثل املفتي الوزير والنائب السابق نهاد املشنوق، احمد 
الحريري، النائب السابق نزيه نجم، وعدد من الفاعليات السياسية 

واالقتصادية ورجال األعامل.

المحامي صائب مطرجي يولم على شرف النائب فيصل كرامي

د. غالب محمصاني، سعد الدين الخطيب

محمد المشنوق، فيصل صايغ، محمود الجمل، حسن الزعتري

رياض بساتنة، اديب بساتنة، نزيه نجم
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مسلسل  يف  بّصارة  دور  *قّدمِت 
يف  وراقصة  األوىل»،  «الزوجة 
الدور  هو  ما  «راحوا»،  مسلسل 

الذي ترفضني تقدميه؟
أخجل  يجعلني  دور  أّي  أرفض   -

من نفيس.
*هل ستشاركني يف مرسحّية جديدة 
«نّيالك  يف  لك  مشاركة  آخر  بعد 

بعدك صابر» لكميل سالمة؟
- إذا ُعرض عّيل نّص جّيد أكيد.

*هل زوجك املمثل طوين عاد هو 
الناقد األّول لك؟

- أكيد.
عىل  حائزة  أنّك  صحيح  *هل 
األزياء،  تصميم  يف  شهادة 
واعتزلِت العمل يف هذا املجال ألّن 

عامل التمثيل جذبك أكرث؟
- ال أعلم اذا كنت قد ربحت مهنة 

التمثيل أو هي ربحتني!
أو  الكوميديّة  األدوار  *تفّضلني 

الدرامّية؟ 
- ال أفضلية ألّي نوع عىل اآلخر.

املفّضلة  الفّنانة  هي  كرم  *نجوى 
لديِك؟

- أنا معجبة بها كإنسانة أيضاً.
*الدراما اللبنانّية دون املستوى أو 

جّيدة؟
- جّيدة جداً.

تحايك  مسلسالت  مع  أنت  *هل 
الواقع اللبناين أو أخرى كوميديّة؟
- أنا منحازة ألّي نص جّيد وممتع.

وجوه  إىل  بحاجة  الدراما  *هل 
جديدة؟

- التمثيل مهنة حّية، والحياة فيها 
الجديد دامئاً.

*هل الكاريزما أهم من املوهبة؟
- الكاريزما واملوهبة من العطاءات 

اإللهية، واإلثنتان مهّمتان.
*كم عمل رفضته ألنّه ال يتناسب 

مع مكانتك؟
- الكثري.

املسلسالت  عرض  مع  أنت  *هل 
القصرية عىل املنّصات الرقمّية بدالً 

من ٣٠ حلقة؟
- لكل نوع جمهوره، أنا مع اإلثنني.

*عارضات األزياء وملكات الجامل 

اإلنتاج  تعامل رشكات  سبب عدم 
مع بعض املمّثلني املحرتفني؟

بياخد دور حدا»، ويف  - «ما حدا 
النهاية كل مهنة تغربل نفسها.

ضعف  أسرية  اللبنانّية  *الدراما 
اإلنتاج املحّيل ولذلك مل تتطّور؟

ضعيفة،  اإلنتاجات  كل  ليست   -
واضح  وهو  حاصل،  والتطور 

للجميع.
*أجور املمثلني هل تراجعت كثرياً 
بسبب ترّدي األوضاع االقتصاديّة؟

بعض  تراجعت  األزمة  بداية  يف   -
األجور  أّن  أعتقد  لكن  اليشء، 

تعود إىل طبيعتها.
*هل راودتك فكرة إعتزال التمثيل 

والعمل يف مهنة أخرى؟
اآلن  حتى  ولكّنني  أحياناً،   -

صامدة.
ثنائّيات  تكرار  ضد  أنت  *هل 
ونجمة  سوري  نجم  بني  الجمع 
لبنانّية أو العكس يف املسلسالت؟

ومتطلّبات  له،  جنسّية  ال  الفن   -
إنتاجّية  أو  كانت  فنّية  العمل 

يجب أن تؤخذ يف اإلعتبار.
ملقاعد  متوضع  إعادة  هناك  *هل 
النجومّية أو أّن الحال عىل ما هو 

عليه؟
يف  يبقى  أن  ألحد  ميكن  وهل   -

مكانه إىل األبد؟
أنّه  الجمهور  تشبيه  يجوز  *هل 
مثل اإلسفنجة ميتّص ما تقّدمه له 

املحطّات؟
الوصول  نستسهل  أن  ينبغي  ال   -
وعقولها،  الناس  قلوب  إىل 
وبوجود الكم الهائل من املحطّات 
ما  سيختار  الجمهور  واملنّصات، 

يناسبه.
أداء  بني  مستمرّة  املقارنة  *ملاذا 

املمّثل اللبناين واملمّثل السوري؟
له،  جنسّية  ال  الفن  قلت  كام   -
وبرأيي لكّل فنان جمهور ومحّبني، 
هي  تؤّخر،  وال  تقّدم  ال  واملقارنة 

مجرّد تضييع وقت.

فدوى الرفاعي

؟
الممّثلة أنطوانيت عقيقي: 
أرفض أّي دور يجعلني أخجل من نفسي

معجبة بنجوى كرم كفّنانة وإنسانة 
كل مهنة تغربل نفسها

أجور الممّثلين تعود إلى طبيعتها

ال ينبغي أن نستسهل الوصول إلى قلوب الناس وعقولها
المقارنة بين أداء الممّثل اللبناني والسوري تضييع وقت
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محمد شقير

اعامر  اعادة  عىل  املستثمرين 
«بهدف  الخاصة  املستودعات 
اعادة احياء الدور الذي كان يلعبه 

التسهيالت  اىل  اضافة  «التجمع»، 
املنطقة  توفرها  كانت  التي 
اللوجستية للتجار واملستوردين».

حمية مترئسl االجتماع

العامة  األشغال  وزير  عقد 
ترصيف  حكومة  يف  والنقل 
يف  اجتامًعا  حميه  عيل  األعامل 
مرفأ  ادارة  مجلس  رئيس  حضور 
وفد  مع  عيتاين،  عمر  بريوت 
املستودعات  شاغيل  «تجمع  من 
املنطقة  يف  املستثمرة  الخاصة» 
 اللوجيستية الحرة يف مرفأ بريوت. 
املكتب  بحسب  الوفد،  وأطلع 
االعالمي يف الوزارة، الوزير حميه 
عىل «هواجس مرحلة ما بعد اعادة 
خطة  ووضع  بريوت  مرفأ  اعامر 
اعادة اعامره، وما يتعلق ببدالت 
الضامنة  والكفاالت  االشغال 
يف  الضامنات  عن  فضال  للرسوم، 
السيناريوهات  من  العديد  ظل 
املرفأ،  إعامر  إلعادة  املعدة 
الهواجس  هذه  ان  بحيث 
الوفد  إىل  بالنسبة  حيوية  تعترب 
مجددا».  االستثامر  عىل   وتشجع 
بـ»إرصاره  الوفد  هواجس  وبّدد 
كجزء  الحرة  املنطقة  ابقاء  عىل 
وحث  بريوت»،  مرفأ  من  اسايس 

دعت  األساس،  هذا  وعىل 
املالية  وزير  االقتصادية  الهيئات 
ووقف  القرارين  عن  الرتاجع  اىل 
تطبيقهام، وذلك اىل حني اإلتفاق 
عىل تسوية منصفة وحل جذري  

ملوضوع تعويض نهاية الخدمة.
هذين  أن  الهيئات  اعتربت  وإذ 
الرحمة  رصاصة  مبثابة  القرارين 
الخاص  القطاع  مؤسسات  عىل 
الرشعية، أبدت إستغرابها الشديد 
املختصة  وأجهزتها  الدولة  إرصار 
املحاسبية  النظرة  إعتامد  عىل 
للدولة  املالية  للسياسة  كمرتكز 
التداعيات  من  الرغم  عىل 
الكارثية التي سببتها يف السنوات 
اإلقتصادية،  األزمة  سبقت  التي 
إلغاء  رضورة  عىل  أيضاً  مشددة 

املفعول الرجعي لهذه القرارات.
تزال  وما  كانت  أنها  وأكدت 
وإداراتها  الدولة  تدعيم  مع 
وهي  مرافقها،  وكل  ومؤسساتها 
كل  وضعت  املاضية  الفرتة  يف 
إمكانات القطاع الخاص لتحقيق 
الظلم  رفع  سيام  ال  الهدف  هذا 
الوقت  يف  لكن  موظفيها،  عن 
أن  من  الهيئات  حذرت  نفسه 

املالية ال يكمن  الدولة  حل أزمة 
بإتخاذ قرارات مجتزأة لن يكون 
إمنا  كارثية،  تداعيات  إال  لها 
تعايف  خطة  تفيذ  مع  بتزامنها 

إقتصادي ومايل شاملة.
وحذرت من أن القرارين سيكون 
عىل  سلبية  إنعكاسات  لهام 
يف  واملوظفني  العامل  من  الكثري 
لن  أمر  وهذا  الخاص،  القطاع 
مشددة  اإلطالق،  عىل  به  نقبل 
التعاطي  يتم  أن  رضورة  عىل 
والتنزيالت  الشطور  موضوع  مع 
العائلية ضمن مقاربة ديناميكية 
ال تظلم األجري كام هو حاصل يف 

هذه القرارات.
باإلعالن  بيانها  الهيئات  وختمت 
عن انها بصدد متابعة هذا امللف 
الدولة،  يف  املسؤولني  كبار  مع 
كبرية  معلقة يف هذا اإلطار، آمالً 
املعنيني  املسؤولني  حكمة  عىل 
الحكومة  رئيس  خاص  وبشكل 
من  به  يتمتع  وما  ميقايت  نجيب 
إليجاد  باملسؤولية  كبري  حٍس 
تخدم  وعادلة  منصفة  حلول 
الخاص  والقطاع  الدولة  الجميع، 

والعاملني فيه.

االقتصادية  الهيئات  أعلنت 
العمل  أصحاب  إلزام  «قرار  أن 
بتسجيل األجور بالدوالر واقتطاع 
بحسب  عليها  املتوجبة  الرضيبة 
قيمتها الفعلية هي مثابة رصاصة 
القطاع  مؤسسات  عىل  الرحمة 

الخاص الرشعية».
وعقدت الهيئات اجتامعاً برئاسة 
يف  شقري  محمد  السابق  الوزير 
مقر غرفة بريوت وجبل لبنان تم 
املستجدات  آخر  مناقشة  خالله 
التحديات  سيام  ال  البالد  يف 
واالجتامعية  واملالية  االقتصادية 
الفراغ  وقع  عىل  واملعيشية 

الرئايس والشلل الحكومي.
االجتامع  بعد  بيان  يف  وأشارت  
اىل أنها ركزت بشكل أسايس عىل 
صدرت  التي  القرارات  مجموعة 
وبشكل  املالية  وزارة  عن  أخرياً 
 ١/٦٨٦ رقم  القراراين  خاص 
 ٢٣-١١-٢٠٢٢ تاريخ  و١/٦٨٧ 
العمل  أصحاب  إلزام  سيام  ال 
التي  واألجور  الرواتب  بتسجيل 
بأي  أو  األمرييك  بالدوالر  تدفع 
وإقتطاع  أخرى  أجنبية  عملة 
عليها، بحسب  املتوجبة  الرضيبة 

قيمتها الفعلية.
وحذرت  عالياً،  الصوت  ورفعت 
القرارين  هذين  تطبيق  أن  من 
عىل  كلياً  القضاء  شأنهام  من 
القطاع الخاص يف لبنان الذي هو 
الكيل،  اإلنهيار  شفري  عىل  أصالً 
سيكون  القرارين  أن  اىل  مشرية 
عىل  ضخمة  مالية  تبعات  لهام 
ميكنها  ال  الخاصة  املؤسسات 
عىل اإلطالق تحملها، ستنتج عن 
الخدمة  نهاية  تعويض  تسويات 
للضامن  الوطني  الصندوق  يف 

اإلجتامعي.

الهيئات االقتصادية ترفع الصوت...
وتحّذر من القضاء على القطاع الخاص

السابق  الوزير  اإلقتصادية  الهيئات  رئيس  إستقبل 
وبحث  فرفاك،  كوين  بلجيكا  سفري  شقري  محمد 
لبنان  بني  اإلقتصادية  العالقات  تنمية  سبل  معه يف 
وبلجيكا. ورحب شقري بالسفري فرفاك، وأكد «أهمية 
الصديقة  بلجيكا  ودولة  لبنان  بني  املتينة  العالقات 
وهو  االورويب،  اإلتحاد  داخل  مميز  دور  لها  التي 
من  أكرث  عىل  لبنان  ملساعدة  كثرياً  عليه  نعول  دور 
اإلقتصادية  أزمته  من  الخروج  سيام  وال  مستوى 
وتنمية العالقات اإلقتصادية الثنائية وتسهيل دخول 
وأكد  األوروبية».  األسواق  اىل  اللبنانية  املنتجات 

ميكن  التي  املتاحة  الفرص  من  الكثري  «وجود  ايضا 
العمل عليها برشاكة بني القطاع الخاص يف البلدين»، 
التي مير  الصعبة  الظروف  اىل «أنه عىل رغم  مشرياً 
فيها لبنان، إال أنه ال يزال لديه الكثري من املقومات 
أفضل».  البناء عليها ملستقبل  التي ميكن  التفاضلية 
أما سفري بلجيكا، فأكد «إهتامم بالده بلبنان ووقوفها 
اىل جابه لتجاوز أزماته، وكذلك عىل تنمية التعاون 

اإلقتصادي املشرتك يف املجاالت املجدية».
ويف نهاية اللقاء، قدم شقري اىل السفري فرفاك كتاب 

غرفة بريوت وجبل لبنان.  

شقير يجتمع مع سفير بلجيكا

فّياض في «المؤتمر العربي للمياه»:
نسعى لتخفيف االعتماد على الموّلدات

ترصيف  حكومة  يف  واملياه  الطاقة  وزير  شارك  
عىل  عقدت  التي  الجلسة  يف  فّياض  وليد  األعامل 
هامش «املؤمتر العريب الرابع للمياه» وضمت وزراء 
من الدول العربية واختصاصيني من خرباء، حيث كٌل 
رشح معاناة بلده يف قطاع املياه والحلول التي يتم 
العمل عليها بغية املعالجة،. وكانت مداخلة للوزير 
بدأناه  طويال  مائيا  االجتامع  كان  فيها:  قال  فّياض 
واستكملناه  للمياه  الرابع  العريب  املؤمتر  إفتتاح  مع 
العريب  الوزاري  للمجلس  عرشة  الرابعة  الدورة  يف 
الرثوة  لوزير  الدورة  رئاسة  سلمنا  حيث  للمياه، 
املائية الليبي، واآلن نحن يف هذه الجلسة مع األشقاء 
والزمالء للوقوف عىل أبرز أهداف هذا املؤمتر الهام 
املياه  بني  الرتابط  حول  جلسة  خالل  من  وسنتابع 
يف  املائية  الندرة  ظروف  ظل  يف  والطاقة  والغذاء 
ان  أقول  تقدم،  ما  كل  من  وتابع:  العربية.  املنطقة 
تتكلم  شقيقة  دول  أننا  املناطق  باقي  عن  مييزنا  ما 
اللغة نفسها ولدينا عادات وتقاليد متشابهة وشعوبنا 
شقيقة ومنلك ثروات هائلة، واألهم من ذلك أن لدينا 
املظلة التي ميكن لنا العمل عرب مؤسساتها عىل تعزيز 
العربية.  الدول  جامعة  وهي  اال  والتكامل،  التعاون 
إن هذه املنصة التي تجمعنا دوريا هي نعمة لدولنا 
ويجب تطويرها وإعالء شأنها وتعزيز دورها خدمة 
اليوم خالل  لشعوبنا وبلداننا. ويف هذا املجال لفت 
جلسة إفتتاح الدورة الرابعة عرش للمجلس الوزاري 
تأسيس  يف  الحاصل  الكبري  التقدم  اىل  للمياه  العريب 

املركز العريب لدراسات إقتصاديات املياه والذي سوف 
يشكل مستقبال مكانا توضع فيه اإلسرتاتيجيات املائية 
العربية املشرتكة بغية تحقيق األهداف التي تناقش 
اليوم وغداً يف هذا املؤمتر. أضاف: إذا تكلمنا تحديدا 
عن األمن املايئ يف لبنان، نجد بأنه، وعىل الرغم من 
عدم ندرة املاء لدينا وذلك بسبب كثافة املتساقطات 
الواجهة  عىل  ومتوضعه  البلد  جغرافية  عن  الناتجة 
قد  الخدمة  مستوى  فإن  املتوسط،  للبحر  الرشقية 
تدىن بشكل كبري خالل األعوام الثالثة املاضية بسبب 
األزمة اإلقتصادية الخانقة وتدين سعر العملة الوطنية 
وإرتفاع كلفة الطاقة حتى باتت تتعدى الـ٧٠٪ من 
الكلفة اإلجاملية للمرت املكعب الواحد. لذلك أصبحت 
وتوزيع  استثامر  عن  املسؤولة  العامة  املؤسسات 
املايل. وختم: كذلك نسعى  اإلنهيار  املياه عىل شفري 
والتخيل  بالنقاطات  الرشيدة  الري  طرق  اعتامد  اىل 
عن الري باإلغراق، اللجوء خالل الفرتة اإلنتقالية اىل 
الجهات الدولية املانحة للمساعدة عىل سد الثغرات 
يف موازنات املؤسسات اإلستثامرية للمياه من خالل 
التشغيل  كلفة  لتغطية  املخصصة  واملنح  الهبات 
الكيميائية املستعملة  الغيار واملواد  والصيانة وقطع 
كهربائية  خطوط  إنشاء  اىل  اضافة  املياه،  تعقيم  يف 
مخصصة لخدمة املنشآت املائية اإلسرتاتيجية تتمتع 
اإلعتامد  التخفيف من  بهدف  بتغذية ٢٤ ساعة/٢٤ 
عىل املولدات الكهربائية املكلفة جدا، بإنتظار تحسن 

التغذية الكهربائية العامة يف لبنان.

حمّية: للمناطق الحرة أهمية محورّية
وهي تشّكل جزءv أساسيl من المرفأ

سجل الجدول الصادر عن وزارة 
الطاقة واملياه – املديرية العامة 
للنفط   امس، ارتفاعاً يف أسعار 
وأصبحت  النفطية،  املشتقات 
 ٩٥ بنزين   - اآليت:  النحو  عىل 

 (٧٠٠٠  +)   ٧٩٤٠٠٠ أوكتان 
  ٨١٢٠٠٠ أوكتان   ٩٨ بنزين   -
 ٨٤١٠٠٠ املازوت   -  (٨٠٠٠  +)
 ٤٥٩٠٠٠ الغاز   -  (٨٠٠٠  +)

(٤٠٠٠+)

ارتفاع أسعار المحروقات
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المتخب المغربي (اسود االطلس) الى الدور الثاني

مونديال قطر 2022: 
المغرب يصنع التاريخ ويتأّهل الى الدور التالي

ألمانيا تخرج من البطولة بعد تأّهل اليابان وإسبانيا

لكرة  املغرب  منتخب  تأهل 
من  الثاين  الدور  اىل  القدم 
بفوزه   ٢٠٢٢ قطر  مونديال 
بهدفني  الكندي  نظريه  عىل 
واملغرب  واحد.  هدف  مقابل 
هو الفريق العريب الوحيد الذي 

تأهل من الدور األول.
سجل للمغرب حكيم زياش يف 
النصريي  ويوسف   ٤ الدقيقة 
يف الدقيقة ٢٣... يف حني سجل 
املغريب  الالعب  كندا  هدف 

نايف أكرد خطأ يف مرماه.
وبهذا الفوز ارتفع رصيد املغرب 
مباريات   ٣ من  نقاط   ٧ اىل 

وقد  صفراً.  كندا  رصيد  وظّل 
مساء  املغريب  املنتخب  نجح 
بطاقة  الخميس يف حجز  أمس 
العبور اىل دور الـ١٦ كام ذكرنا.

رافائيل  الحكم  ان  اىل  نشري 
ثالثاً  هدفاً  ألغى  كالوس 
األول  الشوط  يف  للمغرب 

بداعي التسلل.
مع  سلبياً  تعادل  املغرب  وكان 
األوىل، وفاز  املباراة  كرواتيا يف 
يف  بلجيكا  عىل  نظيفة  بثنائية 

اللقاء الثاين.
تعادلت  الثانية  املباراة  ويف 
وبهذا  سلباً،  وبلجيكا  كراوتيا 

تأهلت كرواتيا اىل الدور الثاين 
برصيد ٥ نقاط وخرجت بلجيكا 
من الدور االول برصيد ٤ نقاط.

فازت  الخامسة  املجموعة  ويف 
بنتيجة  إسبانيا  عىل  اليابان 
عىل  أملانيا  فازت  كام   ،٢-١
وانتقلت   ،٢  -  ٤ كوستاريكا 
إىل الدور الثاين كل من اليابان 
بست  املجموعة  تصدرت  التي 
حلت  التي  وإسبانيا  نقاط، 
نقاط  بأربع  الثاين  املركز  يف 
أملانيا  عن  األهداف  وبفارق 
يف  إسبانيا  مع  تساوت  التي 

النقاط.

للتعبئة  اإلسالمّية»  «الجمهوريّة  اعتمدتها 
الداخلّية ضد عدو وهمي سّمي «الشيطان 

األكرب».
ميكن الحديث، بكّل اريحية، عن ايران أخرى بعد 
األمرييك  الفريق  مع  مباراة  اإليراين  الفريق  خوض 
هذا  من  مباراة  كّل  يف  كام  رياضّية  روح  سادتها 
بخسارة  اإليرانيون  املواطنون  ابتهج  لذلك  النوع. 
الفريق الوطني املباراة امام الفريق األمرييك. كان 
لدى هذا املواطن خوف من استغالل النظام ملثل 

هذا اإلنتصار... عىل امريكا وتوظيفه يف مصلحته!
الالعبون  ترصّف  وبعدها،  وقبلها  املباراة  اثناء  يف 
العكس  الدوحة بشكل طبيعي عىل  اإليرانيون يف 
رحابة  بكل  الخسارة  تلقوا  طهران.  يف  النظام  من 
العبا  يوايس  أمرييك  العب  مشهد  كان  صدر. 
التي  بالطريقة  له  عالقة  ال  إنسانيا  مشهدا  إيرانيا 
يتعاطى بها النظام اإليراين مع األمريكيني واألجانب 
عموما. فكل أمرييك أو أورويب، بالنسبة إىل النظام، 
العكس. مل يقترص األمر،  جاسوس... إىل أن يثبت 
الالعب  مواساة  عىل  قصري،  فيديو  يف  ظهر  كام 
من  تجاوب  هناك  كان  اإليراين،  لالعب  األمرييك 
الالعب اإليراين الذي وجد يف األمرييك انسانا طبيعيا 

صادقا عانقه بدفء. 
كانت املباراة بني الفريقني األمرييك واإليراين يف كرة 
القدم يف اطار مسابقة كأس العامل التي تستضيفها 
بنتيحة  الفريق األمرييك  املباراة بفوز  انتهت  قطر. 
الجيد  اإلداء  من  الرغم  عىل  وذلك  صفر   – واحد 
هذه  بني  يفّرق  ما  يوجد  مل  اإليراين.  للفريق 
كأس  اطار  يف  أجريت  أخرى،  مباراة  وأي  املباراة 
العامل، خصوصا لجهة اإلحرتام املتبادل بني الالعبني 

األمريكيني واإليرانيني.
من  اإليراين  النظام  أوساط   يف  ليس  أن  مؤسف 
سيفكّر يف هذه املفارقة يف وقت مل يرتدد «املرشد» 
الشعبّية  الثورة  عىل  رّدا  القول  يف  خامنئي  عيل 
العراق  يف  ايران  «دور  أّن  ايران  تشهدها  التي 
وسوريا ولبنان أفشل املرشوع األمرييك إلسقاطها». 
واألقوى  األعىل  الصوت  صاحب  أّن  واضحا  يبدو 
املشكلة  أن  يدرك  ال  اإلسالمّية»  «الجمهوريّة  يف 
مع  هي  بل  امريكا،  مع  ليست  للنظام  الحقيقّية 
الظلم  وجه  يف  انتفض  الذي  اإليراين  الشعب 

والتخلّف.
عمليا، مل ينتفض الشعب اإليراين يف وجه الحجاب 
أو عدم وضعه حّرية شخصية  يبقى وضعه  الذي 
نظاما  يستأهلون  اإليرانيون ألنّهم  انتفض  للمرأة. 
أفضل ال يعتقد أّن دفاعه عن نفسه يكمن يف تدمري 
العراق وسوريا ولبنان واليمن، وال بإفقار الشعب 
اإليراين وحرمانه من ثروات البلد... وجعل ما يزيد 

عىل نصف املواطنني يعيشون تحت خّط الفقر!
مل تكن املباراة بني الفريقني األمرييك واإليراين مباراة 
عاديّة بأي مقياس من املقاييس. كانت تعبريا عن 
النساء  اإليرانيني وليس لدى  الكيل طفح لدى  أّن 
شعب  هناك  فقط.  املجتمع  نصف  ميثلون  الذين 

يبحث عن حريته وكرامته وعن خروج من التخلّف 
العام  يف  الشارع  إىل  اإليرانيون  ينزل  مل  والبؤس. 
حصل  ما  وهو  الشاه،  نظام  من  لتخلّص   ١٩٧٨
يك   ،١٩٧٩ العام  من  فرباير   – شباط  يف  بالفعل 
العامل وحولها  بلدهم عن  أسوأ عزل  بنظام  يبتلوا 

إىل تهديد ملحيطها، خصوصا للمحيط العريب.
تعطي املباراة فكرة عن أن الثورة  التي تشهدها 
سبتمرب   – أيلول  من  عرش  السادس  منذ  ايران 
يف  اميني  سمها  الكردية  الفتاة  وفاة  إثر  املايض، 
الداخل  يف  تغرْي  ما  ستستمّر. يشء  للرشطة،  مركز 
عىل  الرصاع  أّن  واضحا  يبدو  وقت  يف  اإليراين 
السلطة بني اجنحة النظام صار حادا بعدما تقّدم 
لكّنه  مطروحة.  خالفته  وباتت  بـ»املرشد»  العمر 
التعلّق  املباراة هو ذلك  أهّم ما كشفته  أن  يبقى 
لدى الشعب اإليراين بالقيم األمريكية وذلك بغض 
النظر عن ارتكابات حصلت يف املايض، خصوصا يف 
امام  الشاه  عندما هرب  املايض  القرن  خمسينات 
والربيطانيون  األمريكيون  واعاده  مصّدق  حكومة 

مبوجب انقالب مدبّر عىل مصّدق.
يبقى يف املجمل أّن ايران يف السنوات التي كانت 
عىل  جّنة  إىل  أقرب  كانت  بأمريكا،  جيدة  عالقتها 
األرض بغض النظر عن ميل الشاه محّمد رضا بهلوي 
الجسيمة  واألخطاء  الخليج  رشطي  دور  لعب  إىل 
يف  برسيبوليس  احتفاالت  بينها  من  ارتكبها،  التي 
بعدها  ليس  عنجهية  والتي كشفت  العام ١٩٧٢  

عنجهية واحتقارا للفقراء يف بلده.
عاجال أم آجال، مثّة سؤال سيطرح نفسه بقّوة. هل 
من مستقبل للنظام اإليراين؟ الجواب من اآلن أّن 
ال مستقبل لهذا النظام الذي بات يعيش يف حال 
الفريقني  بني  املباراة  تكن  مل  شعبه.  مع  انفصام 
اإلنفصام  هذا  عن  صورة  سوى  واإليراين  األمرييك 

الذي سيظهر بوضوح مع مرور الوقت.
يبقى كيف سيؤثر التغيري الداخيل اإليراين يف دول 
انعكاس  ما  واليمن؟  ولبنان  وسوريا  العراق  مثل 
لـ»الحرس  التابعة  امليليشيات  عىل  التغيري  هذا 

الثوري» التي تتحكم بهذه الدول؟
سيتوقف الكثري عىل كيفية تطور األمور يف الداخل 
اإليراين. األكيد أّن كثريين سيحذرون من أي تفاؤل 
لكّن  األفضل،  نحو  تغيري  حصول  يف  نوع  أي  من 
الواقع يقول أّن حصول التغيري اكرث من طبيعي يف 
مثل  كانت  لو  النظام.  تكّرست هيبة  بعدما  ايران 
هذه الهيبة ما زالت موجودة ملا كان العب إيراين 
امام  الدوحة  يف  أمرييك  العب  معانقة  عىل  تجّرأ 

مئات الكامريات.
اكرث من مباراة.  ايران  امريكا –  نعم، كانت مباراة 
ألمريكا  العادي  اإليراين  حب  ملدى  تأكيدا  كانت 
وإعجابه بها مع كّل ما ميكن ابداؤه من مالحظات 
عىل ترصفات الواليات املتحدة يف الرشق األوسط 
مصلحة  عىل  ايران  مصلحة  وتقدميها  والخليج 
حلفائها التقليديني مرات عدة... يف أدّق الظروف 

وأكرثها حساسّية.  

إيران الحقيقّية التي لعبت مع اميركا

n

تأهلتا  وبولندا  مرتني  العامل  بطلة  االرجنتني  كانت 
لكرة  الـ٢٢  العامل  كأس  نهائيات  من  الثاين  للدور 
القدم التي تستضيفها قطر حتى ١٨ كانون املقبل، 
بعدما انتزعتا بطاقتي التأهل الخاصتني باملجموعة 

الثالثة.
وفازت االرجنتني عىل بولندا ٢ - ٠ بعد معاناة يف 
 ،١  -  ٢ السعودية  عىل  واملكسيك  االول،  الشوط 
علام ان اهداف املباراتني سجلت يف الشوط الثاين. 
اال ان بولندا تنفست الصعداء بفضل اصابة سجلها 
سامل الدورسي للسعودية يف الوقت املحتسب بدل 
البطاقات  بفارق  تتأهل  كادت  انها  علام  ضائع، 
وفارق  نقاطا  تساويهام  بعد  املكسيك  عن  الصفر 
اهداف، قبل ان يحسم الشهري تأهل بولندا بعيدا 

من احتساب البطاقات.
وتلتقي االرجنتني مع اوسرتاليا يف دور الـ١٦ الساعة 
التاسعة مساء السبت، فيام تلتقي بولندا مع فرنسا 

حاملة اللقب الخامسة عرص االحد.

 =االرجنتني - بولندا
عىل استاد ٩٧٤، جهدت االرجنتني لتخطي بولندا، 
يف مباراة لعبت فيها ضد الحارس فويتشيك تشيزين 
الذي صد «بنالتي» للكابنت ليونيل مييس. يف حني 
ملقارعة  ييذكر  شيئا  البولندي  املنتخب  يقدم  مل 

«منتخب التانغو».

العارشة  الدقيقة  يف  العمليات  مييس  وافتتح 
اياها  اقتحامه  اثر  املنطقة  داخل  من  بتسديدة 
تشيزين  فويتشيك  الحارس  ان  اال  فردي،  مبجهود 
املكان  يف  يقف  كان  االيطايل  جوفنتوس  العب 

املناسب ومتكن من ابعاد الكرة.
سددها  كرة  بالقبضتني  وصد  تشيزين  تألق  ثم 
جوليان الفاريز من داخل املنطقة يف الدقيقة ٣٥، 
مبضايقة  املرمى  فوق  برأسية  اللعبة  مييس  وتابع 
الحارس، ما استدعى تحقق الحكم الهولندي داين 
ماكييل عرب تقنية الفيديو، فمنح «بنالتي» انربى لها 
مييس وسددها متوسطة االرتفاع فأحسن تشيزين 

تقديرها واخرجها بيمناه اىل ركنية.
الدقيقة  الثاين،  الشوط  من  االوىل  الدقيقة  ان  اال 
البولندية بكرة ارضية  الشباك  ٤٦، شهدت اهتزاز 
االنكليزي  برايتون  دفاع  ساعد  من  صاروخية 
اليكسيس ماك اليسرت، سددها اىل الزاوية اليمنى 
البعيدة ملرمى الحارس تشيزين اثر عرضية من دي 

ماريا.
 ٠  -  ٢ التعزيز  اصابة  الفاريز  جوليان  وسجل 
االيرس  املقص  اىل  املنطقة  داخل  من  بتسديدة 
املنطقة  من  انطلقت  هجمة  من  تشيزين،  ملرمى 

االرحنتينية.

املجموعة الثالثة
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واشنطن تطالب أنقرة بعدم مهاجمة ا�كراد

رئيسي يدعو من كردستان اHيرانية
 للتصّدي للعدو المّتهم بإثارة البلبلة

ا�مم المتحدة تطلق نداء لجمع
 51.5 مليار دوالر للمساعدات اHنسانية في 2023

قال وزير الدفاع الرتيك خلويص 
من  طلبت  واشنطن  إن  أكار 
العملية  تقييم  إعادة  بالده 
العسكرية التي لوحت بتنفيذها 
تركيا  وإن  سوريا،  شامل  يف 
املتحدة يف  الواليات  طلبت من 

املقابل الوفاء بوعودها.
ترصيحات  يف  أكار  وأضاف 
مع  لقاء  -عقب  صحافية 
املبعوث األمرييك السابق لسوريا 
جيمس جفري، أن الجيش الرتيك 
وتصميم  حزم  بكل  «يواصل 
بهدف  اإلرهاب  ضد  كفاحه 
ضامن أمن شعبه وحدود بالده 
ميثاق  من   ٥١ املادة  إطار  يف 
عىل  ينص  الذي  املتحدة  األمم 
عن  الدفاع  يف  املرشوع  الحق 
احرتام  مع  يتوافق  ومبا  النفس، 

وحدة تراب وسيادة جريانها».
وأشار أكار إىل أن حزب العامل 
حامية  ووحدات  الكردستاين 
من  «زادوا  الكردية  الشعب 
بهدف  وهجامته  استفزازاتهم 

زعزعة السالم واالستقرار شاميل 
سوريا».

الدفاع  وزير  من  اكار  وتبلغ 
معارضته  اوسنت  لويد  االمرييك 
لعسكرية  للعملية  الشديدة 

الرتكية يف شامل سوريا.
أيام  قبل  تركيا  وأطلقت 
«املخلب-السيف»  عملية 
بشامل  الكردية  الوحدات  ضد 
بعدما  سوريا،  رشق  وشامل 
اتهمتها بتدبري التفجري الذي وقع 
بإسطنبول  االستقالل  شارع  يف 
قتىل،   ٦ وأوقع  أسبوعني  قبل 
وهو ما نفاه املسلحون األكراد.

رضبات  الرتكية  القوات  وشنت 
مواقع  عىل  وبرية  جوية 
أرياف  يف  الكردية  الوحدات 
والحسكة  حلب  محافظات 
أتراك  مسؤولون  وأكد  والرقة، 
الرضبات أسفرت عن مقتل  أن 

املئات من املسلحني األكراد.
رسمية  تركية  مصادر  وقالت 
اشرتطت  تركيا  إن  للجزيرة  

بقوات  تعرف  ما  انسحاب 
منبج  من  الدميوقراطية  سوريا 
وعني العرب وتل رفعت وعودة 
السوري  النظام  مؤسسات 
سوريا  «قوات  عن  كبديل 
القوات  فيها  مبا  الدميوقراطية»، 

األمنية وحرس الحدود.
وتطالب أنقرة حلفاءها الغربيني 
-وعىل رأسهم واشنطن- بالكف 
عن دعم ما تسمى قوات سوريا 
امتدادا  باعتبارها  الدميوقراطية 
الذي  الكردستاين  العامل  لحزب 
انفصالية  حربا  تركيا  يف  يشن 
لوائح  يف  واملدرج  عقود  منذ 
تركيا  من  كل  يف  اإلرهاب 
والواليات  األورويب  واالتحاد 
تربر  األخرية  أن  إال  املتحدة، 
مع  التعامل  برضورة  دعمها 
تنظيم  ملكافحة  محلية  قوات 
إن  وتقول  اإلسالمية،  الدولة 
«قسد» متثل مظلة متنوعة من 
وغري  والعرب  األكراد  املقاتلني 

ذلك.

إبراهيم  اإليراين  الرئيس  دعا 
محافظة  من  امس  رئييس 
التي  التظاهرات  مهد  كردستان، 
منذ  اإلسالمية  الجمهورية  تهز 
التصدي  إىل  أميني،  مهسا  وفاة 
يتهمهم  الذين  إيران  لـ»أعداء» 

بتدبري االضطرابات يف البلد.
«أعداء»  السلطات  وتتهم 
ويف  اإلسالمية،  الجمهورية 
املتحدة،  الواليات  مقدمهم 
الشغب».  «أعامل  يف  بالضلوع 
معارضة  كردية  أحزابا  تتهم  كام 

خارج البالد بتأجيج االحتجاجات 
يف املناطق ذات الغالبية الكردية.

وقال رئييس لدى تدشينه مرشوعا 
مركز  سنندج،  يف  الرشب  ملياه 
إيران،  بغرب  كردستان  محافظة 
األخرية،  الشغب  أعامل  «خالل 
ارتكب األعداء خطأ يف حساباتهم 
بظنهم أّن بإمكانهم زرع الفوىض 

وانعدام األمن».
أن  يجهلون  كانوا  «لكنهم  وتابع 
آالف  بدماء  ضحت  كردستان 
الشهداء وأن سكانها هزموا العدو 

الحرب  إىل  إشارة  املايض»، يف  يف 
اإليرانية العراقية (١٩٨٠-١٩٨٨).

وقال «الناس يواجهون مشكالت 
لكنهم  واجتامعية  اقتصادية 
للعدو  يتصدون  كيف  يعرفون 

بتضامنهم».
«الجيل  أبناء  أن  رئييس  ورأى 
املنطقة  هذه  يف  الجديد 
سيترصفون مثل أمهاتهم وآبائهم 
الذين أحبطوا خطط العدو، ولن 
وخصوصا  األعداء  مشيئة  يتبعوا 

الواليات املتحدة».

اردوغان وأكار

تشييع شهيدين للجهاد

االفارقة اكثر الشعوب حاجة للمساعدات

الجمعية العامة تحيي الذكرى الـ 75 للنكبة
«الجهاد اHسالمي» تنعى اثنين من أبرز قادتها الميدانيين

فلسطينيان  شابان  استشهد 
اقتحام  خالل  ثالث  وأصيب 
اإلرسائييل  االحتالل  قوات 
ومخيم  مدينة  الخميس  فجر  
الغربية،  الضفة  شاميل  جنني 
خالل  آخرين   ١٠ اعتقلت  كام 
مدنا  شملت  دهم  عمليات 
وقد  عدة،  فلسطينية  وقرى 
اإلسالمي  الجهاد  حركة  نعت 
من  إنهام  وقالت  الشهيدين، 
أبرز قادتها امليدانيني، وتوعدت 

بالرد.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية 
يف بيان إن الشابني «محمد أمين 
السعدي (٢٦ عاما) ونعيم جامل 
استشهدا  عاما)   ٢٧) الزبيدي 
اإلرسائييل   االحتالل  برصاص 
خالل عدوانه عىل مخيم جنني».

عن  األملانية  الوكالة  ونقلت 
قائد  هو  السعدي  أن  مصادر 
وتم  املسلحة،  جنني  كتيبة 
بعد  اشتباكات  خالل  استهدافه 
أن نرش الجيش اإلرسائييل قناصة 
املنازل  من  عدد  أسطح  عىل 

والبنايات.
وشيعت جامهري غفرية يف جنني 
السعدي  الشهيدين  جثامين 

جاب  موكب  يف  والزبيدي، 
جنني  ومدينة  مخيم  شوارع 
املقاومني  عرشات  مبشاركة 
التكبريات  وسط  واملسلحني، 
الشهداء  متجد  التي  والنداءات 
والهتافات  بتضحياتهم،  وتفتخر 
لدمائهم  الثأر  إىل  الداعية 

وتصعيد املقاومة ضد االحتالل.
الوزراء  رئيس  ناحيته، حذر  من 
من  اشتية   محمد  الفلسطيني 
للجرائم  الخطرية  «التبعات 
اإلرسائييل  االحتالل  يواصل  التي 
شعبنا»،  أبناء  بحق  ارتكابها 

بالتدخل  العامل  دول  مطالبا 
العاجل لوقفها.

ويف االطار الفلسطيني، اعتمدت 
املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية 
رفيعة  جلسة  بعقد  قرارا 
 ٧٥ الذكرى  إلحياء  املستوى 
للنكبة يف قاعدة الجمعية العامة 
عىل  القرار  وحصل  املقبل  العام 
٩٠ صوتا مؤيدا بينام صّوتت ٣٠ 
بريطانيا  بينها  من  ضده  دولة 
وكندا وأملانيا والسويد والواليات 
املتحدة وإرسائيل، وامتنعت ٤٧ 

دولة عن التصويت.

االحتياجات  أن  مبديا أسفه من 
الذروة  بلغت  التي  اإلنسانية 
مل  كوفيد-١٩  جائحة  أعقاب  يف 

تتضاءل منذ ذلك الحني.
والفيضانات  «الجفاف  إن  وقال 
من  الدمار..  يف  تسببا  القاتلة 
األفريقي،  القرن  إىل  باكستان 

والحرب يف أوكرانيا حّولت جزءا 
من أوروبا إىل ساحة معركة».

وأضاف أن «أكرث من ١٠٠ مليون 
مشريا  العامل»،  يف  نزحوا  شخص 
إىل  «يضاف  هذا  كل  أن  إىل 
الدمار الذي ألحقه الوباء باألكرث 

فقرا يف العامل».

امس  املتحدة  األمم  أطلقت 
 ٥١٫٥ جمع  أجل  من  نداًء 
قيايس،  مبلغ  مليار دوالر، وهو 
للمساعدات اإلنسانية يف ٢٠٢٣ 
يف  شخص  مليون   ٢٣٠ إلعانة 

جميع أنحاء العامل.
الشؤون  مسؤول  ورصح 
الدولية  املنظمة  يف  اإلنسانية 
للصحافيني  غريفيث  مارتن 
أكرب  سيشهد  املقبل  «العام  بأن 
برنامج إنساين» يتم إطالقه عىل 

مستوى العامل.
األمم  تقدم  ال  ذلك،  ومع 
جميع  إىل  املساعدة  املتحدة 
يحتاج  أن  يتوقع  إذ  املحتاجني، 
العامل يف  مليون شخص يف   ٣٣٩
طارئة  مساعدات  إىل  املجموع 
العام املقبل، مقابل ٢٧٤ مليونا 

يف ٢٠٢٢.
مليون   ٣٣٩ إن  غريفيث  وقال 
ومحبط»،  ضخم  «رقم  شخص 
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 سويسرا  تجّمد 
أصوًال روسية

جّمدت  بأنها  سويرسا  أعلنت 
حتى اآلن أصوال روسية بقيمة 
مليارات   ٧,٥ تبلغ  إجاملية 
مليار   ٧,٩) سويرسي  فرنك 
مرتبطة  خطوة  يف  دوالر)، 
عىل  املفروضة  بالعقوبات 
موسكو ردا عىل غزو أوكرانيا.

يتغرّي  الذي  الرقم  ويعد 
فرنك  مبليار  أكرث  أشهر،  منذ 
أعلنت  الذي  ذاك  عن  تقريبا 
للشؤون  الدولة  أمانة  عنه 

االقتصادية يف متوز.

تراجع تأييد الروس للحرب روسيا تّتهم الغرب بتهديد وجودها
و«الناتو» يتحّدث عن خطأين كبيرين لبوتين

قصف روسي مدمر للمدن االوكرانية

بايدن وماكرون

سالح، وعلينا أن نحقق توازنا عامليا جديدا».
اليوم  املتحدة  للواليات  زيارته  ماكرون  ويختتم 
نيو  األشهر  مدينتها  وتحديدا  لويزيانا،  والية  يف 
أورلينز. وستكون هذه أول زيارة يقوم بها رئيس 
فرنيس إىل املدينة منذ أكرث من ٤٥ عاما، والثالثة 

لويزيانا، مستعمرتها  فرنسا  بيع  منذ  اإلطالق  عىل 
السابقة، للدولة األمريكية الوليدة عام ١٨٠٣.

وكان ماكرون حذر األربعاء من أن برنامج الواليات 
املتحدة لالستثامرات واإلعانات ملساعدة الرشكات 

املحلية يهدد «بتفتيت الغرب».

دعم أميركا لشركاتها يهّدد «بتفتيت الغرب»
ماكرون يدعو بايدن Hحياء قوة السالح

بقيم  امس،  بايدن  جو  األمرييك  الرئيس  أشاد 
«الحرية واملساواة واألخوة»، وذلك خالل استقباله 
يف البيت األبيض الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون 

الذي يؤدي زيارة دولة ألمريكا.
الرئيس  جانب  إىل  مقتضبة  كلمة  يف  بايدن  وقال 
تطلب  أن  املتحدة  للواليات  ميكن  «ال  الفرنيس 
أن  مؤكدا  معه»،  للعمل  فرنسا  من  أفضل  رشيكا 
يف  لالستقرار  «أساسيا»  يبقى  فرنسا  مع  التحالف 

العامل.
املتحدة  «الواليات  أن  األمرييك  الرئيس  وأضاف 
الوحشية  روسيا  حرب  مواجهة  تواصالن  وفرنسا 

ضد أوكرانيا».
من جانبه، اعترب ماكرون أن عىل فرنسا والواليات 
املتحدة «أن تصبحا مجددا أخوين يف السالح» يف 

مواجهة الحرب يف أوكرانيا و«األزمات املتعددة».
وأكد ماكرون الذي يقوم بزيارة دولة لواشنطن أن 
«الحلف» بني البلدين هو «االكرث صالبة ألن هذه 

الصداقة متجذرة عرب القرون».
األرايض  إىل  تعود  الحرب  الفرنيس:  الرئيس 
أوكرانيا»،  عىل  الرويس  العدوان  بسبب  األوروبية 
مضيفا أنه «عىل باريس وواشنطن أن يكونا رشييك 

الفرنسية يف سفارة  الجالية  أمام  ألقاها  ويف كلمة 
«خطر»  من  أيًضا  ماكرون  حذر  بواشنطن،  بالده 
ضحية  تحديدا  وفرنسا  عموما  أوروبا  تذهب  أن 
التنافس التجاري الراهن بني واشنطن وبكني؛ أكرب 

قوتني اقتصاديتني يف العامل.
ويف اليوم األول من ثاين زيارة دولة يقوم بها إىل 
التي أجراها يف ٢٠١٨  تلك  املتحدة بعد  الواليات 
أوضح  ترامب،  دونالد  السابق  الرئيس  عهد  إبان 
األمور  «مبارشا» وسمى  كان  أنه  الفرنيس  الرئيس 
بأسامئها خالل غداء عمل مع أعضاء يف الكونغرس.
وقال «لقد أبلغتهم برصاحة وصداقة كبريتني بأن ما 
حدث يف األشهر األخرية ميثل تحديا لنا: الخيارات 
التضخم- ستؤدي  قانون خفض  -ال سيام  املتخذة 

إىل تفتيت الغرب».
الطاقة  «قضايا  أن  عىل  الفرنيس  الرئيس  وشدد 
وتكلفة الحرب (يف أوكرانيا) ليست هي نفسها يف 

أوروبا والواليات املتحدة».
املعونات  برنامج  تداعيات  أن  ماكرون  وأوضح 
ستكون  املتحدة  الواليات  يف  للرشكات  الحكومية 

كارثية عىل االستثامرات يف أوروبا.

إزاء  لهجتها  من  روسيا  صعدت 
وحلف شامل  املتحدة  الواليات 
أطلق  إذ  (الناتو)،  األطليس 
سريغي  الرويس  الخارجية  وزير 
املواقف  من  سلسلة  الفروف 
املتحدة  الواليات  فيها  اتهم 
تهديد  إىل  أوكرانيا  بتحويل 
الواليات  واتهم  لروسيا  وجودي 
األطليس  شامل  وحلف  املتحدة 
يف  املبارش  بالضلوع  (الناتو) 
الدعم  بسبب  أوكرانيا،  حرب 
لكييف.، يف حني  يقدمانه  الذي 
األطليس  شامل  حلف  تحدث 
عن خطأين إسرتاتيجيني كبريين 
يف  بوتني  الرئيس  ارتكبهام 

أوكرانيا.
وأكد أن روسيا مل تنسحب أبدا 
الواليات  مع  اتصاالت  أي  من 
املتحدة، لكن الروس مل يسمعوا 
أي ”أفكار ذات قيمة كبرية“ من 

نظرائهم األمريكيني.
العام  األمني  قال  املقابل،  يف 
لحلف شامل األطليس (ناتو) 
ينس ستولتنربغ إن ”الرئيس 
خطأين  ارتكب  الرويس 
عندما  كبريين  إسرتاتيجيني 

غزا أوكرانيا“.
وأشار إىل أن بوتني ارتكب خطأ 
القوات  شجاعة  من  بتقليله 
ما  أما  والتزامها،  األوكرانية 
وصفه بالخطأ اإلسرتاتيجي الكبري 
فهو  بوتني،  ارتكبه  الذي  اآلخر 
”التقليل من أهمية قدرة الناتو 
تقديم  عىل  وعزمنا  وحدتنا  يف 

الدعم ألوكرانيا“.
قدمها  التي  األسلحة  أن  وأكد 
أحدثت  أوكرانيا  إىل  الحلف 
املعركة،  ساحة  يف  كبريا  فرقا 
ويضمن  ويصّعد  سيستمر  وأنه 

األسلحة  عىل  أوكرانيا  حصول 
يتطلب  األمر  دام  ما  والذخرية 

ذلك.
مسؤول  قال  أخرى،  ناحية  من 
واألمن  الخارجية  السياسات 
باالتحاد األورويب جوزيب بوريل 
التحتية  البنية  تدمر  روسيا  إن 
أوكرانيا، وهي جرمية  املدنية يف 

حرب.
تدفع  أن  يجب  روسيا  أن  وأكد 
تكلفة إعادة إعامر أوكرانيا، وأنه 
يجب استخدام األرصدة الروسية 
أوكرانيا،  إعامر  إلعادة  املجمدة 

األورويب  االتحاد  أن  إىل  مشريا 
سيبحث السبل القانونية للقيام 

بذلك.
كام أكد الكرملني أن أي محكمة 
قضائيا  روسيا  ملالحقة  تتأسس 
يف  حرب  جرائم  ارتكاب  بشبهة 
الرشعية  إىل  ستفتقر  أوكرانيا 
موسكو،  باعرتاف  تحظى  ولن 
بعدما أعلن االتحاد األورويب أنه 
هذا  من  محكمة  إلقامة  يسعى 

القبيل.
األوكراين  الجيش  أكد  ميدانيا، 
عىل  الرويس  القصف  استمرار 
وزاباروجيا  خريسون  مقاطعات 
جنويب  ودنيربو  وميكواليف 
القصف  استمرار  أكد  البالد.كام 
يف  أوتشاكوف  ملنطقة  الرويس 
قرى  من  والعديد  ميكواليف 

التامس يف زاباروجيا.
قيادة  قالت  أخرى،  جهة  من 
األوكرانية  الجنوب  عمليات 
عىل  غارة   ١٧ نفذت  قواتها  إن 
خالل  الروس  متركز  مواقع 
 ٤ إىل  إضافة  املاضية،  الساعات 
منظوماتهم  مواقع  عىل  غارات 

الصاروخية املضادة للطائرات.

 The) ”تاميز“  صحيفة  أفادت 
Times) الربيطانية بأن استطالعا 
رسيا أجراه الكرملني، وتم ترسيبه 
لوسائل اإلعالم، كشف عن تراجع 
الرويس  الشعبي  للتأييد  كبري 

للحرب يف أوكرانيا.
أن  إىل  الصحيفة  تقرير  وأشار 
واحدا فقط من كل ٤ مواطنني 
يف  الحرب  استمرار  يؤيد  روس 
الرأي  الستطالع  وفقا  أوكرانيا، 

الذي أجراه الكرملني.
 ٪٥٧ نسبة  أن  التاميز  وأبرزت 
من املشاركني يف استطالع سابق 
أعربوا  املايض  متوز  يف  جرى 
القوات  بقاء  يف  رغبتهم  عن 
اآلن  أما  أوكرانيا،  يف  الروسية 
 ،٪٢٥ إىل  النسبة  تراجعت  فقد 

وفق االستطالع األخري.
نتائج  إن  الصحيفة  وقالت 
الحرس  أجراه  -الذي  االستطالع 
الفدرايل التابع للكرملني وحصل 
 (Meduza) ”ميدوزا“  موقع 
نسخة  عىل  املعارض  الرويس 
نسبة  أن  تظهر  منه-  مرسبة 
املؤيدين إلجراء مفاوضات سالم 
تضع حدا للحرب املشتعلة منذ 
٩ أشهر بلغت ٥٥٪، بعدما كانت 

٣٢٪ يف االستطالع السابق.

االستطالع  أن  التاميز  وأوضحت 
أبحاث واستطالعات  يأيت ضمن 
الرويس  العام  الرأي  بشأن 
الرئاسية  املؤسسة  تجريها 
عليها  لالطالع  بانتظام  الروسية 
حرصيا من قبل الرئيس الرويس 
املسؤولني  وكبار  بوتني  فالدميري 

يف حكومته.
التأييد  يف  الرتاجع  هذا  ويأيت 
يف  للحرب  الرويس  الشعبي 
القوات  انسحاب  بعد  أوكرانيا 
خريسون  مدينة  من  الروسية 

(جنويب أوكرانيا).
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التعبري عنه لكنهم كانوا يخشون قوله.
وعندما يستطيع الجميع أن ميأل عقلياً ورقة 
الكثري  به  يشعر  الذي  والغضب  باإلحباط  فارغة 
من الصينيني العاديني، فهذا تحٍد ال يستطيع يش 
جني بينغ، قمعه بسهولة بقدر ما ميكنه من اعتقال 
عبادة  بدقة  يش  طور  لقد  الفرديني.  املتظاهرين 
اللطيف،  يش“  ”العم  باعتباره  حوله  شخصية 
ولكن يف املدن الكربى أصبح من الواضح اآلن أنه 
الكثريون يعتربنه عنيداً وقاسياً وغري فعال بشكل 

رهيب دكتاتور.
إذاً، إىل أين ستؤدي هذه االحتجاجات؟

رغم كل الحديث عن كون هذه املظاهرات صدى 
لحركة تيان ان مني يف عام 1989، فهي يف الحقيقة 
يف   1989 عام  مظاهرات  اندلعت  بعيدة.  ليست 
أكرث من 300 مدينة يف جميع أنحاء الصني، وجلبت 
وأغلقت  بكني،  إىل وسط  مليون شخص  من  أكرث 
مداخل مجمع القيادة، واستفادت من رصاع عىل 
تأخري حملة  إىل  أدى  الصينية  القيادة  السلطة يف 
القمع. يف املقابل، يقوم نظام يش بالفعل بسحب 
املتظاهرين وتفتيش الناس يف مرتو األنفاق بحثاً 
Instagram عىل  عن املواد املهربة، مثل تطبيق 

هواتفهم املحمولة.
هو  اليوم  الصني  يف  الوطنية  الحكومة  تحدي  إن 
كيف  رؤية  الصعب  من  لذلك  للسجن،  دعوة 
يف  تاريخياً  املفتوحة.  املقاومة  استمرار  ميكن 
ليس  الجامهريية  االحتجاجات  ظهرت  الصني، 
عندما كانت الظروف ال تُطاق (مثل املجاعة من 
أن  الناس  اعتقد  عندما  ولكن   (1962 إىل   1959
بإمكانهم اإلفالت منها، مثل حملة مائة زهرة عام 
1956، وحادثة 5 نيسان عام 1976، تخفيف جدار 
الطالب  واحتجاجات   ،1979-1978 الدميوقراطية 

عام 1986 وتيان ان مني يف عام 1989.
ذلك  الكبري يف  االحتجاج  أن  الناس  اعتقد معظم 
الشجاعة  حدث.  أن  إىل  مستحيًال،  كان  العام 

البرشية معدية وكذلك ال ميكن التنبؤ بها.
ومع ذلك، مهام حدث يف األسابيع واألشهر املقبلة، 
رئيس  تشيانغ،  شياو  قال  مهم.  يشء  تغري  رمبا 
بالغ  أمر  ”إنه   :China Digital Times تحرير 
الكبري.  لـ“الصمت  حاسم  انتهاك  ألنه  األهمية، 
يرتدي  اإلمرباطور ال  أن  اآلن  املعروف  أصبح من 
مالبس“، وأقر بأن يش قد يكون قادراً عىل إعادة 
تزال  ”ال  أضاف:  لكنه  الكبري“،  ”الصمت  فرض 

الصني مختلفة“.
الرغم من وجود  أنه عىل  إىل  ويرجع ذلك جزئياً 
البالد،  أنحاء  جميع  يف  االحتجاجات  من  العديد 
احتجاجات محلية حول  العادة  كانت يف  أنها  إال 
النزاعات العاملية أو مصادرة األرايض أو التلوث. 
يف املقابل، فإن سياسة عدم انتشار فريوس كورونا 
الذين  الصينيون  يعرف  ليش..  مرادفة  الصني  يف 
ينتقدون  أنهم  كوفيد  إغالق  عمليات  استنكروا 

يش.
لقد وضع يش نفسه يف مأزق، وسيكون من املكلف 
بالنسبة له التخفيف من سياسة كوفيد املكروهة.

رفض  لقد  بنفسه.  يش  صنع  من  مشكلة  هذه 
الفعالية، وكانت  عالية   mRNA لقاحات استرياد 
فقر  من  تعاين  السن  كبار  لتطعيم  الصني  جهود 
الصينيني فوق  املائة فقط من  الدم. تلقى 40 يف 
التخفيف  فإن  لذا  معززة،  جرعة  عاماً  الثامنني 
من قواعد كوفيد ميكن أن يؤدي إىل مقتل مئات 

اآلالف من األشخاص بسبب فريوس كوفيد 19-.
كوفيد“  ”صفر  سياسة  فإن  نفسه،  الوقت  ويف 
السكان.  عداء  وأثارت  االقتصاد  دمرت  الحالية 
صديق  قاله  ما  هذا  األمل“،  الناس  فقد  ”لقد 
من  اآلن  يسخر  ولكنه  زعيم  ابن  وهو  صيني 
الحزب الشيوعي، مضيفاً أن بكني ”تشعر بالهدوء 
وامليت“. من أصحاب األعامل إىل سائقي سيارات 
األجرة، يكافح املواطنون الصينيون مع اختبارات 
ذلك  وبعد  اإلغالق،  وعمليات  املستمرة   Covid

من  حشوداً  التلفزيون  شاشات  عىل  يشاهدون 
يف  العامل  كأس  مباريات  يف  مكشوفني  املشجعني 

قطر، ويستمتعون بحياة طبيعية.
الزعيم  مني،  تسه  جيانغ  وفاة  الصورة  تعقد 
السابق للحزب الشيوعي، يوم األربعاء. أصبحت 
الي  إن  تشو  ذلك  يف  مبا  السابقني،  القادة  وفاة 
وهيو ياوبانغ، طرقاً للصينيني لالحتجاج من خالل 

االنخراط اسمياً يف الحداد.
عندما  أنه  الصيني هي  لالحتجاج  املميزة  السمة 
يتم حظر االنتقادات األكرث اعتداًال، يلجأ الناس إىل 
السخرية، وهو ما يرقى إىل السخرية من الدعاية 

الصينية.
كتب  الذي  األمرييك  الباحث  شارب،  جني  اعتاد 
أحد  إن  يقول  أن  بالديكتاتوريني،  اإلطاحة  دليل 
ميكن  الفكاهة.  كانت  للطغاة  التهديدات  أكرب 
لحرية  الجادة  الدعوات  من  املستبدون  ينجو  أن 
السخرية  متت  عندما  تضاءلوا  لكنهم  التعبري، 

منهم.
دأب طالب الجامعات الصينية عىل ترديد النشيد 
الوطني ألنه يتضمن هذه الكلامت (املكتوبة قبل 
الذين  أيها  عام 1949): ”قوموا  الشيوعية  الثورة 

الصينية تواجه  ترفضون أن تكونوا عبيداً... األمة 
أكرب خطر لها“.

الشباب  عىل  القبض  إلقاء  املحرج  من  سيكون 
الورقة  تلك  مثل   - لكن  الوطني،  النشيد  لغناء 
البيضاء - يعلم الجميع ما تعنيه. قد يكون هذا 

أمراً ال يطاق بالنسبة ليش.
املتظاهرون  يتحول  الرشطة،  ضباط  يظهر  عندما 
سياسة  لصالح  ساخرة  شعارات  ترديد  إىل  أحياناً 

صفر كوفيد، مثل ”نريد اختبارات كوفيد!“.
بيادق  لكونهم  بكني  متظاهري  انتقاد  تم  عندما 
للقوات األجنبية، مل يفت أحدهم شيئاً بينام كان 
يعمل مع الحشد. وتساءل: ”القوى األجنبية.. هل 

تشري إىل ماركس وإنجلز؟“
هذه  الصينيون  اإلنرتنت  مستخدمو  يناقش 
(شيانغ جياو يب) و“طحلب  املوز“  األيام ”قشور 
نفس  له  األول  ألن  ملاذا؟  تاي).  (زيا  الروبيان“ 
األحرف األوىل من اسم Xi Jinping. و ”طحلب 

الروبيان“ تبدو مثل كلمة ”تنحي“ يف الصني.
معضلة ديكتاتور: كيف تعتقل الناس لنرشهم عن 
قشور املوز من دون زيادة السخرية التي تقوض 

حكمك؟

n

ا�وراق البيضاء في الصين للتعبير عن اHحباط والغضب
ما عالقة ”قشور الموز“ و“طحلب الروبيان“ بـ شي جين بينغ؟

بوتني قنبلته تلك، التي يتوقع الكاتب 
أنه يعتزم تفجريها خالل أعياد امليالد 

املقبلة.
وقال أيضاً إن بوتني يأمل أن تؤدي التداعيات 
الطاقة  أسعار  ارتفاع  عىل  املرتتبة  السياسية 
ألوكرانيا،  الداعم  الغريب  التحالف  انقسام  إىل 
ويأمل أن تدفع العديد من البلدان، مبا يف ذلك 
التوصل  خالل  من  مخرج  عن  للبحث  أمريكا، 

التفاق مع موسكو يف أرسع وقت ممكن.
وأشار الكاتب إىل أن بوتني يخوض اآلن حرباً 
أخرى  بأوكرانيا، وحرباً  املعركة  برية يف ساحة 
يف مجال الطاقة عىل جبهتني هدفها كرس إرادة 

هذا البلد وإرادة حلفائه.
شبكات  تدمري  يحاول  بوتني  أن  وأوضح 

توليد  عىل  قدرتها  وشل  بأوكرانيا  الكهرباء 
وطويل،  بارد  شتاء  يف  البلد  وإغراق  الطاقة 
جميع  يف  الطاقة  تكاليف  لرفع  يحّرض  بينام 
مخيف  أمر  وهو  لكييف.  الحليفة  البلدان 
والغرب  أمريكا  متلك  ال  حيث  الكاتب،  برأي 
تأثري  من  التخفيف  ميكنها  للطاقة  اسرتاتيجية 

قنبلة الطاقة التي يستعد بوتني لتفجريها.
الحظر وشح النفط

التي  العوامل  من  لجملة  فريدمان  وتطرق 
ستؤدي ال محالة الرتفاع أسعار الطاقة الشتاء 
بينها  من  مسبوقة،  غري  مستويات  إىل  القادم 
لفرضه  األورويب  االتحاد  يستعد  الذي  الحظر 
من  بحراً  املنقولة  الخام  النفط  واردات  عىل 
روسيا، اعتباًرا من 5 كانون األول املقبل، لحمل 

موسكو عىل االنصياع لبيع نفطها بالسعر الذي 
حدده االتحاد وأمريكا.

وإذا أضفنا إىل هذا الحظر تحرك أملانيا وبولندا 
عرب  املنقولة  الروسية  الطاقة  واردات  لوقف 
 90% خطوط األنابيب، فإن ذلك يعني حظر 
من واردات االتحاد األورويب الحالية من النفط 
الرويس. وقد أشار تقرير صدر أخرياً عن مركز 
بواشنطن  والدولية  االسرتاتيجية  الدراسات 
الرشكات  عىل  أيضاً  تحظر  ”العقوبات  أن  إىل 
أو  الشحن  تأمينات  توفري  األورويب  باالتحاد 
النفط  صادرات  متويل  أو  السمرسة  خدمات 

من روسيا إىل دول ثالثة“.
الصني  خروج  احتامل  هو  آخر  عامل  وهناك 
يعطل  كان  الذي  كورونا  بسبب  اإلغالق  من 

جوانب عديدة من اقتصادها، ومن ثم عودة 
استهالكها للطاقة إىل ما كان عليه قبل الوباء، 
والغاز  النفط  إمدادات  سيوقف  الذي  األمر 
حيث  أوروبا،  إىل  تصديره  تعيد  كانت  الذي 
يشري املقال إىل أن بكني -بحكم العقود طويلة 
األجل مع موردي الطاقة- كانت تبيع الفائض 
عن أسواقها من الطاقة لألوروبيني خالل فرتات 

اإلغالق جراء كورونا.
هدية عيد امليالد

يف  سبق  ما  كل  أخذنا  إذا  الكاتب:  ويقول 
املقبل  األول  كانون  يف  بوتني  وأعلن  االعتبار، 
 30 ملدة  والغاز  النفط  صادرات  جميع  وقف 
أو 60 يوماً إىل كل الدول التي تدعم أوكرانيا، 
بدالً من االنصياع لقرار االتحاد األورويب الذي 

بوتني  فإن  الرويس،  النفط  لسعر  سقفاً  يحّدد 
هدية  وقدمها  الطاقة  قنبلة  فجر  قد  سيكون 

للغرب بأعياد امليالد.
النفط  سعر  رفع  شأنه  من  ذلك  أن  ويضيف 
إىل 200 دوالر للربميل، كام سريتفع سعر الغاز 
الطبيعي عىل نحو مامثل. وهذا يعني أن سعر 
ما بني 10  املتحدة سرياوح  بالواليات  البنزين 

و12 دوالراً للغالون الواحد.
الطاقة  قنبلة  أهمية  أن  إىل  املقال  وخلص 
الرويس تكمن يف كون تفجري  للزعيم  بالنسبة 
أسعار النفط سيؤدي إىل انقسام الغرب بشأن 
التي  النووية  للقنبلة  خالفاً  أوكرانيا،  دعم 
ضد  بأرسه  العامل  لتأليب  استخدامها  سيؤدي 

بوتني.

n

فريدمان: بوتين يجّهز قنبلة الطاقة أمام  أنظار العالم وسيفجرها في أعياد الميالد
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عباده  واملنن عىل  النَعم  من عظيم 
الله  أمرنا  وقد   ، والدنيا  ين  الدِّ يف 
وعدم   ، النعم  تلك  عىل  بشكره  تعاىل 
جحودها ، فقال جل شأنه :  ”َفاْذكُُرويِن 
أَْذكُْركُْم َواْشكُُروا ِيل َوال تَكُْفُروِن ” ( سورة 

البقرة ).
لقد مّن الله تعاىل عىل اإلنسان بالكثري من 
فسّخر  إحصائها،  يستطيع  ال  التي  الِنَعِم 
كّل  وأعطاه  اإلنسان،  لخدمة  كلّه  الكون 
يف  غاياته  لتحقيق  وسائل  من  يحتاج  ما 
ا  مَّ لَكُم  َر  ”َوَسخَّ تعاىل:  الله  قال  حياته، 
ْنُه  مِّ َجِميًعا  اْألَْرِض  ِيف  َوَما  اَمَواِت  السَّ ِيف 
إِنَّ ِيف َذلَِك َآليَاٍت لَِّقْوٍم يََتَفكَُّروَن“ (سورة 
الجاثية )  ، وقد فرض الله عّز وجّل عىل 
عبادته  طريق  وجعل  عبادته،  اإلنسان 
فوضع  عليه،  وإشفاقاً  به،  رحمًة  ميّرساً؛ 
األنبياء،  له  وأرسل  الخري،  طرق  أمامه 
له  املستقيم،ويّرس  الطريق  عىل  ودلّه 
،وجعل  الحسنات  عىل  الحصول  طرق 

فطرته سليمًة تحّب الخري، وتبحث عنه.
شكر  اإلنسان  عىل  وجب  ذلك  اجل  من 
عىل  إن  الكثرية.  نعمه  عىل  تعاىل  الله 
بشكر  قام  مهام  أنّه  يدرك  أن  اإلنسان 
الله عىل نعمه ، فإّن كرم الله أعظم من 
شكر االنسان له، وثنائه عليه؛ فاإلنسان ال 
يستطيع إحصاء نعم الله من حوله حتى 
يؤّدي الشكر كله، قال الله تعاىل: ”َوآتاكُم 
نِعَمَت  تَُعّدوا  َوإِن  َسأَلُتموُه  ما  كُلِّ  ِمن 
اللَِّه ال تُحصوها إِنَّ اإلِنساَن لَظَلوٌم كَّفاٌر“ 
أن  ما ميكن  أقّل  لكّن   ،( ابراهيم  (سورة 
االلهية  النعم  تِجاه فيض  اإلنسان  يؤّديه 
التي ينعم بها هو أن يتعلّم كيف يشكر 

ربه عّز وجّل عىل فضله.
نعمه  عىل  عزوجل  الله  شكر  وسائل  ان 
والثناء  اإلكثار من حمده   : منها  عديدة 
عليه ، السجود له ، واظهار نعمه  لقول 
إن   ” وسلم:  عليه  الله  صىل  الله  رسول 
الله يُِحّب أن يرى أثَر نعمتُه عىل عبدِه“، 
يجتهد  أن  الشكر  وسائل  من  ان  كام  
لله عز وجل   الليل شكراً  املؤمن يف قيام 
لقوله   ، ملسو هيلع هللا ىلص  الله  برسول  اقتداًء  وذلك 

”أفال أكُوُن َعْبًدا َشكُوًرا“.
يف  نعمه  عىل  الله  شكر  أهمية  تتجّىل 
أموٍر عّدة منها: إّن شكر الله عىل نعمه 
يف  تعاىل  لقوله  زيادتها  يف  سبٌب  هو 
لَِنئ َشكَرتُم َألَزيَدنَّكُم ”  كتابه الكريم: ” 
(سورة ابراهيم ). إّن االنسان قد ميتحن 
الله  امتحن  كام  وجل  عز  لله  شكره  يف 
سليامن عليه السالم، فجاء عىل لسانه يف 
الكتاب الحكيم: ”َقاَل َهـَذا ِمن َفْضِل َريبِّ 
أَكُْفُر ” (سورة النمل).  أَْم  أَأَْشكُُر  لَِيْبلَُويِن 
إّن عدم الشكر يقابله الكفر، كام جاء يف 

َوَمن َشكََر  الكريم، قوله تعاىل: ”  القرآن 
َا يَْشكُُر لَِنْفِسِه َوَمن كََفَر َفإِنَّ َريبِّ َغِنيٌّ  َفإمِنَّ
النمل ) ،كام ربط الكفر  كَِريٌم ” (سورة 
والشكر يف موضع آخر، إذ قال تعاىل: ”إِن 
يَرَْىض  َوَال  َعنكُْم  َغِنيٌّ  اللََّه  َفإِنَّ  تَكُْفُروا 
لَكُْم“  يَرَْضُه  تَْشكُُروا  َوإِن  الْكُْفَر  لِِعَباِدِه 
الله  وعد  ذلك  اىل  اضافة  الزمر).  (سورة 
يف  قال  إذ  الشاكرين،  يجزي  أن  تعاىل 
اِكِريَن”  كتابه الكريم: ” َوَسَيْجِزي اللَُّه الشَّ
يقرن  القرآن   إّن   .  ( عمران  آل  (سورة 
تعاىل:  الله  قول  يف  بالشكر،  العبادَة 
 ” تَْعُبُدوَن  إِيَّاُه  كُنُتْم  إِن  لِلَِّه  ”َواْشكُُروا 

(سورة البقرة ) .
ان التزم العبد بأوامر ربّه سبحانه وتعاىل، 
قدره،  الله  فريفع  شكوراً؛  عبداً  يجعله 
ويكتب له األجر العظيم يف الدنيا واآلخرة. 
إن من فضائل الشكر التي يجنيها العبد 
الشكور  ما اوضحه رسول الله صّىل الله 
املؤمِن،  ألمِر  ” عجباً  بقوله:  عليه وسلّم 
إّال  ألحٍد  ذاك  وليس  خري،  كلَّه  أمرَه  إن 
للمؤمِن، إن أصابته رساُء شكَر، فكان خرياً 
له ” . ان العبد الشكور بشكره يصل إىل 
رضا الله تعاىل، حيث قال الله عّز وجّل: 
” َوإِن تَْشكُُروا يَرَْضُه لَكُْم“ (سورة الزمر) 
الله  عذاب  يأمن  الشكور  العبد  ان  .كام 
ا  مَّ  ” قال:  حيث  بإذنه،  االخرة  يف  تعاىل 
َوآَمنُتْم”  َشكَرْتُْم  إِن  ِبَعَذاِبكُْم  اللَُّه  يَْفَعُل 
يف  بزيادة  يتمّتع   كام  النساء)،  (سورة 
من  الجزيل  األجر  وينال  والِنعم.  الرزق 

الله سبحانه يف اآلخرة .
ختاماً ، َجْعَل الله شكره َسَبًبا لِلَْمِزيِد ِمْن 
َن َربُّكُم لَِنئ  َفْضلِِه: إذ قال تعاىل: ” َوإِذ تَأَذَّ
َعذايب  إِنَّ  كََفرتُم  َولَِنئ  َألَزيَدنَّكُم  َشكَرتُم 
ان  كام   ،  ( ابراهيم  سورة   )  ” لََشديٌد 
الخليفة عيل بن أيب طالب كرم الله وجهه 
قال لرجٍل: ”إنَّ النعمة موصولة بالشكر، 
والشكر متعلٌق باملزيد، وهام مقرونان يف 
قرن، فلن ينقطع املزيد من الله عز وجل 

حتى ينقطع الشكر من العبد ”.
عباده،  عىل  املُنعم  هو  سبحانه  الله  إن 
فقد أخربنا أّن َمْن يشكر الله بصدٍق عىل 
الّنعم، يدميها عليه، ويزيدها سعة، ومن 
يجحد وال يشكر الله، ويظّن أن ما لديه 
من نعٍم هي من صنع يديه ، فان عقاب 

الله يكون بإزالة تلك النعم عنه.
الله  ثناء  املسلم  يستشعر  أن  أعظم  فام 
عليه عندما يقوم ” بعبادة الشكر“ عىل 
النعم، وهي يف األساس كلّها منه سبحانه، 
فقد قال تعاىل مخاطباً  الشاكرين: ” إِنَّ 
ْشكُوًرا  َهـَذا كَاَن لَكُْم َجزَاًء َوكَاَن َسْعُيكُم مَّ

” ( سورة االنسان ).
املهندس بسام برغوت

n

ُشْكِر الِنَعِم في اHسالم
إمييل الخوري

الطّابق الثالث مسيحي - فلسطيني األصل 
صحايف الّنهار نبيل خوري

الطابق الّرابع درزي بيت الّدكتور سامي قائدبيه
الطّابق الخامس شيعي بيت املحامي نرصت أبو 

خليل
يوسف  الّدكتور  بيت  سّني  الّسادس  الطّابق 

حبيب
الطّابق الّسابع عائلة ديبلوماسّية سعوديّة

الطّابق الّثامن عائلة إيرانّية
الطّابق الّتاسع طابقنا مسيحي - أرثوذكيس

البناية  ألصحاب  دوبلكس  و١١   ١٠ الطّابقان 
سّني من بريوت

والطّابق ١٢ كان محجوزاً للّسفارات األجنبّية
من  الجئ  كامل  أبو  البّواب  ننىس  بدنا  وما 

فلسطني
اجى وراح وما رجعت فلسطني

البناية هلّق فضيت وأصحابها ماتوا وباعوا
كل الطّوابق تركت عىل مدى الزمن

وطابقنا صمد وكان من أواخر اليل تركوا
البعض ترك وهاجر

والبعض بقي برأس بريوت
بس رأس بريوت راحت للغريب

ورأس بريوت راحت للمجهول املخيف
وميكن انباعت، ما بعرف

يا ضيعانك يا رأس بريوت
كنِت الفرن الّسّني اليل تحت البيت

والحالق  الّشارع،  بأّول  املاروين  الحّالق  كنِت 
الّسّني بآخره

كنِت املدارس املتنوعة والجامعات املمّيزة
 collège protestant كنِت املقاصد والـ

I.C كنِت املدرسة األرثوذكسية والـ
كنِت الجامعة األمريكّية وجامعة هايكازيان 

وجامعة الـ BUC بآخر الطّلعة

كنِت شارع الحمراء والّروشة وفردان
والـ  الكبرية  واملحّالت  األنيقة  البوتيكات  كنِت 

Red Shoe

 Horse Shoe والـ Cafés de Paris كنِت الـ
مسارح،  أفخم  وفيك  ومهضومة  حلوة  كنِت 

أشهرهم 
مرسح وسينام البيكاديليل

 Sporting Long Beach والـ  الـ  كنِت مسبح 
Club

Summerland والـ Coral Beach والـ
Saint Georges والـ Riviera وما بدنا ننىس الـ

 Holiday كنِت أوتيل الفينيسيا والربيستول والـ
Inn

آخر اثنني راحوا، واحد سكّر بوابه مش من زمان
واحد اتّدّمر كلّه بالحرب

كنِت الكاتو من عند الـ La Cigale وهلّق هيدا 
سكّر كامن

والحلو العريب من عند البحصيل والعرييس 
كنِت الّشاورما من عند شاتيال والفالفل من عند 

صهيون
Universal كنِت الهامبورغر من عند

Bella Napoli والبيتزا من عند
 Massis كانوا  بيتزا  أطيب  عن  بعيد  ومش 

ويلدزالر 
كنِت املطبخ اليومي عند العجمي وسقراط

كنِت ضاّمة العامل كلّه ببقعة صغرية

آخ يا رأس بريوت 
وجودك كان نادر وكنِت محسودة 

 منطقة فيها التعايش املشرتك
طبيعي جّداً وغري مصطنع

دولة  غري  بدك  كان  وما  الدنيا  مالكة  كنِت 
تحميك

بس لألسف دولتنا فاسدة من زمان كتري
ولألسف ما زلنا كامن لعبة لألمم

لألسف رحتي مع يّيل راحوا
رصنا  كامن  ونحن  أهلنا  راحوا  جدودنا،  راحوا 

رايحني
وكلنا مثل جربان خليل جربان 

رايحني بغّصة بقلبنا اسمها 
لبنان وبغّصة بعد أكرب لرأس بريوت 

n

آخ يا رأس بيروت 

الظهور ا�ول لـ“قاتلة الرادارات“ في كاليفورنيا
جديد  جيل  عن  الكشف  من  املتحدة  الواليات  تقرتب 
العمل  تم  التي  االسرتاتيجية  الشبحية  القاذفات  من 
تظهر  أن  املقرر  ومن  تامة.  رسية  يف  تصنيعها  عىل 
الجمعة،  اليوم  مرة  ألول  الجديدة   B-21 Raider
والتي ستشكل العمود الفقري للقوة النووية األمريكية 
املحمولة جواً يف املستقبل، وتلقب بـ“قاتلة الرادارات“.

األول  كانون   2 يف   B-21 Raider إطالق  وسيشكل 
املصنعة  الرشكة  تراها  قاذفة  عىل  العامل  يف  ملحة  أول 
قفزة  األمريكية  الجوية  والقوات  جرومان“  ”نورثروب 

لألجيال يف تكنولوجي الطائرات وتطويرها.
واملشار   001 -املرقمة   B-21 الطائرة  ظهور  وسيكون 
الجو يف والية  تابعة لسالح  باسم T1، يف منشأة  إليها 

كاليفورنيا، بداية مرحلة رئيسية يف تطوير القاذفة.
التخفي،  قدرات  يف   B-21 تطورات  أن  جونز  وأوضح 
تقنيات  وإدراج  املفتوحة،  األنظمة  بنية  واستخدام 
املجاالت ملشاركة  املشرتكة يف جميع  والتحكم  التوجيه 
من  ”األوىل  ستجعلها  األساسية  األنظمة  عرب  البيانات 

أنظمة الجيل السادس.
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االستحقاق وسوء التقدير

khalilelkhoury@elshark.com

شروق وغروبشروق وغروب

«الحّب الحقيقي»

خليل الخوري

القاضي م جمال الحلو

للحّب معاٍن كثرية وأسامء كثرية.

للحّب مكانة كبرية وأوجه منرية.
وخلجات  وجوالت،  صوالت  للحّب 
وعربات،  خفقات  للحّب  وآهات. 
كّل  نشرتي  قد  ونظرات.  ولفتات 
الحّب فهو مينح  إّال  الحياة  يشء يف 
نفسه بال مقابل، وقد يكون الهدف 

القاتل.  
نتنّفس  يجعلنا  الحقيقّي  الحّب 
البسيطة  الصعداء، ونحيا عىل وجه 

أنقياء. 
سائر  عن  ميّيزنا  الحقيقّي  الحّب   
خلق الله بأن نتحّمل عقبات الحياة 

ومخاطر العيش فيها. 
الحّب الحقيقّي ليس شيًئا نفعله أو 

عمًال نؤّديه، بل هو ما نحن عليه. 
بال  وباختصار  األمور  واقع  ويف 
املوّدة  عن  الحديث  ميكننا  سطور، 
والسكينة  والوفاء  والتعلّق  والوالء 
الحّب  عن  الحديث  لكّن  والصفاء. 

الحقيقّي يشء آخر. 
غزل،  كالم  ليس  الحقيقي  فالحّب 
وال أغاين عشق وهيام، وال مكاملات 
طويلة وال لقاءات وحوارات، وليس 

أضغاث أحالم.  
مبن  اهتاممك  هو  الحقيقّي  الحّب 
هو  األخطار.  لدرء  ومداراتك  تحّب 

تحّملك لوهج النار وسبيلك لتوازن 
األفكار.

وباختصار ومنًعا للتكرار، يقول أحد 
الحكامء:

الوجع: أن تحّب َمن ليس لك. 
األمل: أن تُسعد شخًصا وأنت تحتاج 

السعادة. 
اليأس: أن متوت أشياء كثرية بداخلك 

وال تستطيع اسرتجاعها. 
الفقد: أن ترتك أحًدا وأنت ما زلت 

تريده وتتمّناه. 
الدموع: كلامت إن خرجت لن تعود 

وترتك أثًرا. 
الحنني: اشتياق ال يرتكك وإن أقبلت 

عىل أواخر العمر. 
يحّبك  من  تجد  أن  هو  الجامل: 

وتحّبه. 
تحّب  ملن  متنحها  أن  السعادة: 

ومينحك لك. 
يدور  أن  قبل  شعور  هو  االهتامم: 
يف فلك الجامل يجب أن يتمحور يف 

كنه التبادل. 
يف  ميّر  قاٍس  حنني  هو  االشتياق: 
سويداء  ويستوطن  الدم  أوردة 
القلب.  وبرصاحة متناهية ليس فيها 
خافية: «الحّب الحقيقّي هو كّل ما 

قيل سابًقا».

دعوة ميقاتي الى القمة العربية - الصينية في السعودية

عندما  لبنان،  عاشق  الغريب،  األورويب  الديبلومايس  يفاجئني  مل 
اتصل بَُعْيَد انتهاء «جلسة الالنتخاب» الرئاسية الثامنة، أمس، بأنه 
يتابع، من حيث هو، هذه الجلسات بتفاصيلها «اململة واملضجرة» 

كام وصفها، مبدياً رأيه يف املسار الرئايس، مسجالً النقط اآلتية:
☆ - قال: سّجل عندك أنه سيكون عندكم رئيس جديد يف الربيع 

املقبل. فتجربة إطالة الفراغ لن تطول كام يف املرتني السابقتني. 
الفرنيس  الرئيس  أن  «أكيدة»  معلومات  لدّي  أضاف:   -  ☆
اللبنانية مع نظريه األمرييك  إميانويل ماكرون سيبحث «املسألة» 
جو بايدن، وال يهم أن يعلنا هذا األمر أو ال... وسينتقل البحث 
بينهام من السلبي اىل اإليجايب، يعني انهام سينتقالن من مرحلة 
َمن هم الذين ال نريدهم يف قرص بعبدا اىل َمن هو الذي نتوافق 
عليه رئيساً جديداً للبنان. واستدرك قائالً يل: ال تأخذ كالمي عىل 
«األجندا»   من  إمنا هي جزء  الزيارة،  غاية  النقطة هي  أن هذه 
الفرنسية يف املباحثات التي تبدأ بالحرب يف القرم ومتر بالعالقات 
املتوترة جداً بني الصني وأمريكا وال تنتهي عند شتاء أوروبا القارص 

وسعر الغاز األمرييك املرتفع(...). 
☆ - يريد ماكرون من بايدن ان «يزيّك» دور باريس يف مساعيه، 
الله  اللبناين، مع كلٍّ من حزب  الرئايس  باالستحقاق  الصلة  ذات 

وإيران واململكة العربية السعودية. 
ميشال  الشاب  املرشح  كالم  من  الحظُت  يقول:  ومىض   -  ☆
أعرف  وكنت  شخصياً  أعرفه  ال  الذي  الجلسة،  رفع  بعد  معوض 
والده الرئيس الراحل رينيه معوض واعتربُ أن اغتياله ألحق بلبنان 
مبادرة»  «مرشوع  ورمبا  الخيبة  من  كثرياً  الحظُت  فادحاً،  رضراً 

حول االستمرار يف الرتشح(...).
باريس،  طليعتها  ويف  الفاعلة،  أوروبا  عواصم  واستطرد:   -  ☆
معنية جداً بسّد الشغور الرئايس ألن استمراره ستكون له تداعيات 
البلدان  الغرب كرمى لعيونكم إمنا من أجل  «هائلة» ال يريدها 
األبيض  البحر  شاطئ  عىل  القامئة  تلك  وبالذات  ذاتها،  الغربية 
املتوسط، التي تخىش من امتداد تفاقم أزمتكم إليها، وبخاصة إذا 

انفجر الوضع األمني يف لبنانكم املعّذب.
... طبعا، مل يتوقف الكالم مع الديبلومايس الغريب عند ما تقدم، 
تيار املردة سليامن فرنجية، وقائد  تناول كذلك ترشح رئيس  بل 
«مرشح  يكون  وَمن  وسواهام،  عون  جوزاف  العامد  الجيش 
الوفاق» الذي ال بديل عنه، وهل يكون من بني تلك األسامء أو ال؟ 
وختم الديبلومايس الصديق كالمه باآليت: لن يكون للبنان رئيس 
ال يشبه الدور الفرنيس، فباريس منفتحة عىل حزب الله وأخصامه 
وعىل اململكة العربية السعودية وإيران وعىل الفاتيكان والواليات 

املتحدة األمريكية، فال يقع أحد عندكم بسوء التقدير(...).

- تَُفّضل املرأة أن تكون جميلة 
ألنها  ذكية،  تكون  أن  من  أكرث 
تعلم ان الرجل يرى بعينيه أكرث 

مام يفكّر بعقله. (مثل فرنيس)
- قدمياً كانت الفروسية والغزل 
واملرأة بيئة واحدة، تتعاون فيها 
والجامل.  والشاعرية  البطولة 

(عباس محمود العقاد)
الحّب  عن  الرجل  يكتب  قد   -
كتاباً... ومع ذلك ال يستطيع أن 
يُعّرب عنه، ولكن كلمة عن الحب 
كله.  لذلك  تكفي  املرأة  من 

(ڤيكتور هوغو)
- ثالثة أمور تزيد املرأة إجالالً: 
الحسن.  والخلق  والعلم  األدب 

(وليم شكسبري)
فإذا  املرأة...  الرجل من صنع   -
فعليكم  عظاماً،  رجاالً  أردتم 
باملرأة، تعلمونها ما هي عظمة 
النفس وما هي الفضيلة. (جان 

جاك روسو)
واملرأة  بعينيه  يعشق  الرجل   -

بأذنيها. (أديب اسحق)
والنار  املاء  منها:  انتبه  ثالثة   -
والنار  يُغرق  فاملاء  واملرأة... 
(وليم  تَُجّنـن.  واملرأة  تحرق 

شكسبري)
رجال:  ثالثة  املرأة  حياة  يف   -

األب وهو الرجل الذي تحرتمه، 
تخافه  الذي  الرجل  وهو  واألخ 
تحبه  الذي  الرجل  والزوج وهو 

ويحبها. (وليم شكسبري)
الصحافة  بعد  هّن  النساء   -
األخبار.  لنقل  وسيلة  أفضل 

(مارك تواين)
- الحياة يف نظر الطفلة الصغرية 
الفتاة  نظر  ويف  وبكاء،  صياح 
املرأة  نظر  ويف  باملظهر  اعتناء 
تجربة  الزوجة  نظر  ويف  زواج 

قاسية. (وليم شكسبري)
فكيف  لسانها،  املرأة  سالح   -
االستعامل.  بعدم  يصدأ  تدعه 

(مثل فرنيس)
فهي  املجتمع،  نصف  املرأة   -
اآلخر.  النصف  وتريب  تلد  التي 

(مثل فرنيس)
فيها  ما  ورش  كلها،  ّرش  املرأة   -
بن  (اإلمام عيل  بد منها.  أنه ال 

ايب طالب)
هي  واملرأة  النار،  هو  الرجل   -
الهواء.  هو  وإبليس  الحطب 

(مثل فرنيس)
- الزوج األصم والزوجة العمياء 
(مثل  األزواج.  أسوأ  هام 

دامناريك)
ع. م.

الدنيا وجوه 
وأعتاب

تعّرف على المرأة من خالل هذه ا�قوال


