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 هل طار تّيار التفاهم 
مع حزب الله..؟

 مصير العالقة بين الحزب 
والتيار يتوّقف على الرئاسة

 قصة بيان »حزب الله«: 
»كل شيء إال السّيد«

ر »التيار«   ماذا ُيحضِّ
للجلسة المقبلة؟ 03040405
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نواب من التيار الوطني وحزب الله في لقاء جانبي خالل جلسة انتخاب الرئيس امس

إمرار وقت إنتظاراً »لوحي خارجي«

هولندا بمواجهة 
أحالم ميسي... 

والبرازيل إلقصاء 
كرواتيا المتجّددة
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لكن ما َمّيز الجلسة هذه المرة هو اّن الكيل قد طفح 
طلب  الذي  بري  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  لدى 
العاشرة  الجلسة  في  يزّودوه  ان  الكتل  رؤساء  من 
آراءهم  المقبل  الخميس  السنة  هذه  واالخيرة 
رئيس  على  لالتفاق  اليه  يدعو  الذي  الحوار  في 
الرئاسي  الفراغ  من  والخروج  جديد،  جمهورية 
الذي قد يطول ويطول ان استمّر فلكلور الجلسات 

االستعراضية وغير المنتجة.
وفي وقائع الجلسة برز للمرة االولى وبنحو الفت 
ميشال  المرشح  نالها  التي  االصوات  بين  ساو 

َ
ت

من  َنجَم   )39 مقابل   39( البيض  واالوراق  معوض 
أالعيب انتخابية مارسها على ما يبدو نواب تكتل 
»ميشال«  عليها  كتب  اوراق  عبر  القوي«  »لبنان 
و«معوض« و«معوض بدري ضاهر«، ولم يذهبوا الى 
التصويت ألّي مرشح جدي آخر كما يتوقع البعض 
بهدف استثارة الكتل التي تقترع باالرواق البيض 

 
ّ

دل ما  االمس،  جلسة  وحتى  االولى  الجلسة  منذ 
الى ان »التيار الوطني الحر« لن يذهب بعيدا في 
 

َ
الخالف الناشئ بينه وبين »حزب الله« الذي استبق
التيار  رئيس  مواقف  على  فيه  َرد  ببيان  الجلسة 
 
ً
مؤكدا االخيرة،  التصعيدية  باسيل  جبران  النائب 

انه لم يقطع له اي وعد كما زعم، بعدم حضور اي 
جلسة لمجلس الوزراء.

ورأت مصادر نيابية اّن جلسة الخميس المقبل، 
واذا لم يسبقها الوحي الموعود، سيكون مصيرها 
كسابقاتها وسيكون مصير الحوار الذي يدعو اليه 
هذه  على  حصلت  ان  الكتل  بردود   

ً
مرهونا بري 

الرئاسي  االستحقاق  انجاز  اّن  يعني  ما  الدعوة، 

سيكون مرشحا للتأجيل الى السنة الجديدة، حيث 
ستكون الجلسة المقبلة االخيرة في االيام المتبقية 

مع السنة الجارية.

بري والحوار
الجلسة بعد »تطيير« نصابها  بري لدى رفع  وقال 
 الحادية عشرة قبل ظهر 

ً
القانوني للجلسة، ُمحددا

من  »آمل  جديدة:  لجلسة  موعدا  المقبل  الخميس 
 
ً
اآلن الى الخميس المقبل ان آخذ رأي الكتل جميعا
الحوار، إذا حصل فسأحّولها الى حوار، واذا ال  في 

فعندئذ نذهب الى آخر السنة«.
 
ً
ردا مداخلة،  من  اكثر  في  لفَت  قد  بري  وكان 

على بعض النواب، بأن »ال شيء يحصل إال بالحوار«، 
وذكر بأنه »قبل نهاية والية رئيس الجمهورية كان 

يحاول إجراء حوار« لالتفاق على انتخاب الرئيس.
 39 معوض  ميشال  النائب  نال  الفرز،  ونتيجة 
، ورقة بيضاء )39(، عصام خليفة )5(، »لبنان 

ً
صوتا

 ،)1( لبنان«  »ألجل   ،)3( بدري ضاهر   ،)9( الجديد« 
بارود  زياد   ،)1( ابو ملهب  )1(، فوزي  صالح حنين 
و4   ،)1( »التوافق«   ،)1( ضاهر  بدري  معوض   ،)1(

اوراق ملغاة. وبلغ عدد المقترعين 105.

حنين ُيعلن ترشيحه 
النائب  أعلن  التاسعة  الجلسة  هامش  وعلى 
إلنتخابات  رسمًيا  حه 

ّ
ترش حنين  صالح  السابق 

سلسلة  في  مشاركته  خالل  الجمهورّية،  رئاسة 
»رئاسّيات«، ضمن جلسة مع »الكتلة الوطنية« في 
مقّرها في الجّميزة. ولفت إلى أّن »االنطالقة كانت 
األسماء  بعض  تداولوا  الذين  التغيير  نّواب  مع 
أن  الحظ  لي  وكان  واحدة.  ة 

ّ
سل ضمن  لترشيحها 

يكون اسمي من بين هذه األسماء وحصل تواصل 
بيننا، وفي موقع آخر قّرروا ضمن آلّية الختيار اسم 
من بين األسماء التي توافقوا عليها وتبّين أّنهم 
اختاروا اسمي«. وأوضح أّن »المبادرة اليوم ما زالت 
بين أيديهم، وقد علمُت أّنه من الممكن أن يقدموا 
على مبادرة جديدة تقوم على التواصل مع األحزاب 
بعضهم«.  بين  التقاطعات  لتحديد  والتّيارات 

رت، وال شيء في 
ّ
أّن المبادرة تعث أضاف: »صحيح 

أّنهم  وأعتقد  ر، 
ّ
يتعث ال  الظروف  وفق  السياسة 

سيستمرون فيها بالتقاطع مع األحزاب والتّيارات«.

في عين التينة
التينة  عين  في   

ً
الحقا استقبل  بري  اّن  ولوِحظ 

وعرض  غريو،  آن  لبنان  في  الفرنسية  السفيرة 
معها االوضاع العامة وآخر المستجدات والعالقات 
الثنائية بين لبنان وفرنسا. ثم التقى مساعد وزير 
ويلسون  مركز  مدير  السابق  االميركي  الخارجية 
للدراسات في واشنطن ديفيد هيل، الذي قال بعد 
 حول لبنان 

ً
اللقاء إّن مركز ويلسون »أطلق برنامجا

السياسي  والبرنامج  االقتصادي  الموضوع  وحول 
وأين موقع لبنان في المنطقة وكيف ُيبنى لبنان«. 
أنَجز  لبنان  منه.  ميؤوس  غير  الوضع  »اّن  واضاف 
القيام  طور  في  هو  وكذلك  نيابية  انتخابات 
بإصالحات مالية واقتصادية حيث اّن الدعم الدولي 
جاهز للمساعدة فور إنجازها. والمطلوب ان تتوافر 

إرادة سياسية لدى اللبنانيين التخاذ هذه الخطوات 
الضرورية إلعادة الثقة، واذا ما توافرت هذه االرادة 
المجتمع  مع  للتعاون  اللبنانيين  لدى  السياسية 
الدولي والمؤسسات في لبنان والقطاع المالي، واذا 
بمستقبل  فأنا متفائل  الجهود،  ما تضافرت هذه 

أفضل للبنان«.

»الحزب« و«التيار«
بين  الُمستجد  الخالف  استمر  ذلك  غضون  في 
»حزب الله« و«التيار الوطني الحر« في التفاعل على 

َوقع بيانين متضادين في يوم واحد.
إذ وبعد بيان الصباح الباكر للعالقات اإلعالمية 
مشاركته  حيثيات  فيه  َسرد  والذي  الحزب،  في 
اللجنة  رّدت  النزاع،  موضع  الحكومية  الجلسة  في 
 
ً
الحقا التيار  في  والتواصل  لالعالم  المركزية 
التباس يستدعي  في  وقَع  الحزب  اّن  اعتبر  ببيان 

التصحيح.
ببيانه   

ً
راهنا سيكتفي  الحزب  اّن  يبدو  ولكن 

السطر«،  ونقطة على  وواف  »كاف  انه  قاعدة  على 
كما أكد قريبون منه لـ«الجمهورية«، ُمشددين على 

أّن  قرار الحزب بالمشاركة في جلسة مجلس الوزراء 
 فقط من أسباب اجتماعية وإنسانية ال غير، 

َ
انطلق

لموقع  أو  للتيار  استهداف  أي  يضمر  يكن  ولم 
رئاسة الجمهورية. وبالتالي، يجب أن تتم مقاربة 
مكان  ال  التي  المؤامرة«  »نظرية  من   

ً
بعيدا موقفه 

لها في حساباته.
عبر  سياسية  أوساط  رّجحت  ذلك،  الى 
»الجمهورية« ان يكون التباين الواسع في مقاربة 
باسيل  هواجس  م 

َ
فاق قد  الرئاسي  االستحقاق 

رئيس  بخيار  يتمّسك  يزال  ال  الذي  الحزب  حيال 
تيار »المردة« سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، 

.
ً
وإن يكن لم ُيجاهر به بعد علنا

من  اساسيا  جزءا  اّن  الى  االوساط  واشارت 
في  الله«  »حزب  حيال  لباسيل  الزائدة  الحساسية 
وهذا  الرئاسية،  بالحسابات  يرتبط  المرحلة  هذه 
بحضور  الحزب  قرار  بأّن  االستشعار  الى  دفعه  ما 
مجلس الوزراء َيندرج في سياق الضغط عليه في 
الملف الرئاسي، »األمر الذي ينفيه »حزب الله« ألنه 
ال يحتاج إلى توجيه رسائل إليصال موقفه الذي 

بّري يعاود طرح الحوار .. وسجال »التيار« و«الحــــزب« ُيظلله »التفاهم«

أبلغه الى باسيل مباشرة«. 

ال اجتماع
 ُعقد على هامش الجلسة 

ً
أّن اجتماعا وفيما ترّدد 

النائب  الحّر«  الوطني  »التّيار  رئيس  بين  النيابية 
للمقاومة«  »الوفاء  كتلة  وعضوي  باسيل  جبران 
من  وعدد  الله  فضل  وحسن  عمار  علي  النائبين 
غسان  النائب  أوضح  القوي«،  »لبنان  تكّتل  نواب 
ماّرين  »كانا  الله  وفضل  عمار  النائبين  أّن  عطالله 
وحصل سالم بينهما وبيني وبينهما وبين النائب 

.»
ً
جبران باسيل، ولم يكن اجتماعا

الى  باسيل  دخل  اإلقتراع  عملية  انتهاء  بعد 
ُيدِل  لم  أنه  أي  األصوات،  فرز  مرحلة  في  القاعة، 
نواب  مع  الحديث  أطراف  يتبادل  وراح  بصوته، 
أسعد  النائب  من  مقعده  استعاد  بعدما  كتلته، 

درغام.

رد ورد ُمضاد
قد  الله«  »حزب  في  االعالمية  العالقات  وكانت 
على  فيه  قت 

ّ
عل ببيان  النيابية  الجلسة  ت 

َ
استبق

المؤتمر الصحافي االخير لباسيل، واكدت اّن »حزب 
تصريف  حكومة  بأّن  ألحد   

ً
وعدا يقّدم  لم  الله 

األعمال لن تجتمع إال بعد اتفاق جميع مكوناتها 
على االجتماع، حتى يعتبر الوزير باسيل أّن اجتماع 
واوضحت  بالوعد«.  َنكث  الذي حصل هو  الحكومة 
على  وميقاتي كان  بري  »مع  والتوافق  التشاور  اّن 
اساس ان ال تجتمع الحكومة إال في حاالت الضرورة 
فإّن  اجتماعها  حال  »في  وانه  الملّحة«.  والحاجة 

ذ بإجماع مكوناتها«، واّن »حزب الله 
َ
قراراتها ستؤخ

 للتيار بأنه لن يحضر جلسات  طارئة 
ً
لم يقّدم وعدا

اّن  واكدت  التيار«.  وزراء  عنها  غاب  إذا  للحكومة 
ثوا بوعد، وقد يكون التبَس األمر 

ُ
ادقين لم ينك »الصَّ

ادقين  الصَّ هم 
ّ
ات عندما  فأخطأ  باسيل  الوزير  على 

بما لم يرتكبوه«.
الجلسة  في  مشاركتنا  إعطاء  »إّن  واعتبرت 
رسالة  المثال  سبيل  على  سياسية  تفسيرات 
ساخنة في قضية انتخاب الرئيس، أو الضغط على 
ّي ذراع 

َ
طرف سياسي في االنتخابات الرئاسية، أو ل

ها 
ّ
ألحد، أو استهداف الدور المسيحي أو... أو... كل

إلينا  بالنسبة  الموضوع  فَحجم  أوهام،  في  أوهام 

هو ما ذكرناه أعاله«. ووصفت تصرف »التيار« بأنه 
»تصّرف غير حكيم وغير الئق«. 

في  والتواصل  لإلعالم  المركزية  اللجنة  وردت 
إّن  فقالت  الله«،  »حزب  على  الحر«  الوطني  »التيار 
 
ً
تناقضا ويحمل   

ً
جدا »ُملتبس  بيانه  في  ورد  ما 

في  الحكومة  مكونات  إجماع  على  الحرص  بين 
اتخاذ القرارات، فيما ال ينسحب ذلك على حضور 
الجلسات، فإذا لم يكن هناك إجماع في الحضور، 

فكيف يكون في اتخاذ القرارات؟!«.

واعتبرت »اّن ما تم إخبار الوزير باسيل به في 
، خصوصا 

ً
حال حضور الجلسة هو غير واقعي إطالقا

فقط  الجلسة  حضر  قد  حجار  هيكتور  الوزير  أّن 
أصل  على  الموافقة  عدم  الحاضرين  إبالغ  بغية 
 مما ينفي 

ً
عقدها وبنودها، وتم تجاهل هذا أيضا

احترام ما زعم في بيان »حزب الله« االتفاق عليه«. 
 وعدم وضوح لدى قيادة 

ً
وقالت »اّن هناك التباسا

»حزب الله« في ما حصل، وما زلنا نأمل تصحيحه«. 
هذه  كل  عن  »سيتحدث  باسيل  اّن  واعلنت  
المغالطات ويكون كالمه أكثر شرحا وإيضاحا حول 
ضخامة ما حصل في مقابلته اإلعالمية ليل األحد 

.»LBC على محطة

القمة العربية ـ الصينية
نجيب  الحكومة  رئيس  وصل  ثانية  جهة  من 
القمة  لحضور  الرياض  الى  امس  مساء  ميقاتي 
المملكة  تستضيفها  التي  الصينية   - العربية 
لدعوة  تلبية  وذلك  اليوم،  السعودية  العربية 
بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  من 
هذه  الى  ميقاتي  ويرافق  سعود.  آل  العزيز  عبد 
القمة وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، 
جورج  الصناعة  وزير  الخليل،  يوسف  المال  وزير 
بوشيكيان، مستشار رئيس الحكومة الوزير السابق 
نقوال نحاس، سفراء لبنان في المملكة فوزي كبارة 
وفي مصر وجامعة الدول العربية علي الحلبي وفي 

الصين ميليا جبور.
اللبناني  الوفد  تواكب  مصادر  وقالت 
لـ«الجمهورية« اّن مشاركة لبنان الى جانب نحو 13 
تسمح  محطة  ل 

ّ
ستشك وملك  وأمير  دولة  رئيس 

لميقاتي لقاء ملوك دول الخليج وأمرائها وعدد من 
الشخصيات الدولية.

مصادر نيابية لـ«الجمهورية«: 
جلسة الخميس المقبل اذا 

لم يسبقها الوحي الموعود 
سُترِحّل اإلستحقاق الى السنة 

الجديدة

قريبون من »حزب الله« 
لـ«الجمهورية«: لم ُيضِمر 

أي استهداف للتيار الوطني 
ولموقع الرئاسة ونظرية 

المؤامرة ال مكان لها 
في حساباته

مصادر الوفد اللبناني الى 
الرياض: مشاركة لبنان في 

القمة العربية الصينية محطة 
ستسمح لميقاتي بلقاء 

ملوك دول الخليج وأمرائها

أوساط سياسية 
لـ«الجمهورية«: التباين الواسع 

في مقاربة اإلستحقاق 
الرئاسي فاَقم هواجس 

باسيل من »الحزب«

النائبان المر وفرنجية في الجلسة التاسعة النتخاب رئيس للجمهورية

قال موقع »ميزان أونالين« التابع للسلطة القضائية 
إن »محسن شكاري، مثير الشغب الذي قطع شارع 
أحد  وجرح  أيلول   25 في  طهران  في  خان  ستار 

عدم« صباح أمس.
ُ
عناصر األمن بساطور، أ

دين وحكم عليه 
ُ
وكان شكاري )23 عاما( قد أ

عناصر  أحد  وجرح   
ً
طريقا أغلق  بعدما  باإلعدام 

قوات الباسيدج، خالل إجراءات قضائية اعتبرتها 
»محاكمة  اإلنسان  حقوق  عن  للدفاع  مجموعات 

صورية«.
وحذرت هذه المجموعات من أن عشرة أشخاص 
وشيك  إعدام  خطر  يواجهون  األقل  على  آخرين 
 لوقائع مرتبطة 

ً
بعد الحكم عليهم باإلعدام شنقا

باالحتجاجات.
»شعرت  إنها  الدولية  العفو  منظمة  وقالت 

بالهلع« من إعدام شكاري بعد ثالثة أسابيع فقط 
على إدانته في »محاكمة صورية جائرة جدا«.

وأضافت أن »إعدامه يفضح وحشية ما يسّمى 
بنظام العدالة في إيران حيث يواجه عشرات غيره 

المصير نفسه«.
منظمة  مدير  مقدم  العامري  محمود  ودعا 
رد  إلى  أوسلو،  ومقرها  اإليرانية  اإلنسان  حقوق 
 »سنواجه عمليات إعدام جماعية 

ّ
دولي قوي وإال

عدم بعد 
ُ
للمتظاهرين«. وقال إن »محسن شكاري أ

 إلى 
ً
محاكمة متسّرعة وجائرة بدون محام«، مشيرا

أن اإلعدام تّم بعد 75 يوما فقط على اعتقاله.
ونشرت وكالة األنباء اإليرانية فارس تسجيل 
فيديو لشكاري يتحدث عن الهجوم أثناء احتجازه 
 
ً
»اعترافا الدولية  المنظمات  اعتبرته  مقطع  في 
تحت اإلكراه«، مشيرة إلى وجود »إصابات ظاهرة« 

على وجهه.

إستياء
الحكومات  غضب  اإلعدام  حكم  تنفيذ  أثار 
األلمانية والفرنسية والبريطانية. وكتبت وزيرة 
تغريدة  في  بيربوك  أنالينا  األلمانية  الخارجية 
اإليراني  النظام  »ازدراء  تويتر:  موقع  على 

لإلنسانية ال حدود له«.
جاءت  التي  اإلعدام  عملية  باريس  ودانت 
مقبولة  وغير  جسيمة  »انتهاكات  إلى  لُتضاف 

أخرى«، بينما قالت لندن إنها »فضيحة«.
دين 

ُ
أ أونالين« إن شكاري  وقال موقع »ميزان 

بحسب  الثاني،  تشرين   1 في  »الحرابة«  بتهمة 
في  عن 

َ
ط أنه   

ً
مضيفا أونالين«،  »ميزان  موقع 

الحكم لكن المحكمة العليا أكدته في 20 تشرين 
الثاني.

حسين  التعبير  حرية  عن  المدافع  ر 
ّ
وحذ

رونقي الذي تم إطالق سراحه مؤخًرا من السجن، 
السلطات في تغريدة على تويتر من أن »إعدام أي 
متظاهر سيكون له عواقب وخيمة عليك، وإزهاق 

روح شخص واحد هو إزهاق ألرواحنا كلها«.
أدين  شكاري  إن  القضائية  السلطة  وقالت 
»بإشهار سالحه بنية القتل وإثارة الرعب وتعكير 
صفو المجتمع وأمنه«. واضافت الوكالة انه تعّمد 
قيامه  أثناء  مرة   13 الباسيج  عناصر  أحد  طعن 

بواجبه وسد شارع ستار خان في طهران.
أحكاما  الثالثاء  اإليراني  القضاء  وأصدر 
عناصر  أحد  لقتلهم  أشخاص   5 على  باإلعدام 
عدد  ليرتفع  التظاهرات،  خالل  الباسيج 

المحكومين باإلعدام إلى 11 شخصا.

»خطر داهم«
وقبل عملية اإلعدام األخيرة، قالت منظمة العفو 
، إن 28 شخصا 

ً
الدولية، التي تتخذ من لندن مقرا

يحكم  أن  يمكن  قاصرين،   3 بينهم  األقل،  على 
عليهم باإلعدام على خلفية التظاهرات.

وتفيد تقارير المنظمة بأن إيران تعدم عدًدا 
باستثناء  أخرى  دولة  أي  من  أكبر  المدانين  من 
من  أكثر  في  اإلعدام  عقوبات  ونفذت  الصين. 
500 شخص في إيران في 2022، بحسب منظمة 

حقوق اإلنسان في إيران.
التعبير  حرية  عن  الدفاع  مجموعة  ودعت 
»ألن  عاجلة  إجراءات  اتخاذ  إلى   »19 »المادة 
آخرين  محكومين  حياة  على  داهًما  خطًرا  هناك 
باإلعدام« في قضايا مرتبطة باالحتجاجات. وقالت 
المجموعة إن »إعدام محسن شكاري بعد محاكمة 

زائفة سريعة هو أمر مروع«.
علي  السابق  اإليراني  القدم  كرة  نجم  وكتب 
كريمي المؤيد للتظاهرات، في تغريدة على تويتر، 
: »إذا بقينا صامتين اليوم فسنستخدم غًدا 

ً
محذرا

وسم ›ال تعدموا‹ األطفال اآلخرين في إيران«.

إستياء بعد تنفيذ أول حكم باإلعدام مرتبط بالتظاهرات في إيران

منبر الجمهورية

 هل طار تّيار التفاهم 
مع حزب الله..؟

الوزير السابق جوزف الهاشم

 
َ

يـوم تـمَّ ذلك التزاوج الماروني - الشيعي تحت أنظار مـار مخايل، قلنا: إّن أفضل
ـنُّ المعاكسة. 

َ
وصـٍف لهذا التعاقد هو ف

ـى زواج المتعـة، 
ّ
 تتخط

ً
 وبيئـة

ً
الفوارق المتعارضة بين الجانبين قيادة ألّن 

وألّن زعامة العماد ميشال عـون على شعب لبنان العظيم، قامْت على قـْرع طبول 
الحرب ضـدَّ سوريا حتى تكسير الرؤوس، وعلى مجابهة حـزب اللـه وتجييش 

النفوس ضـّده في لبنان وسائر الكونغرس األميركي. 
بـَدْت  حين  شهر،  منذ  مقال  آخـر  وكان  المجال،  هذا  في  اعتقادنا  وكّررنا 

نذر باإلفتراق. 
ُ
اإلهتزازات ت

 تبـّرر الوسيلة 
ُ
المعادلة بين الجانبين كانت تخضع للقاعدة القائلة: الغاية

زت بثنائية شيعية 
ّ
في تحقيق المصالح المتبادلة، الثنائية الشيعية إْن تعز

وامتداده  الداخلي  نفوذه  بـه  يحّصن  غطاًء  اللـه  لحزب  تؤّمـن  فقد  مارونية،   -
اإلقليمي ويبّرد وطـأة الضغط الخارجي. 

الحكم  على  الهيمنة  تحقيق  العوني،  التيار  مكاسب  كانت  المقابل:  وفي 
والنيابية،  الوزارية  المقاعد  الفضفاضة في  والحصص  الجمهورية  رئاسة  عبـر 

واحتكار وظائف الدولة ومؤسساتها... 
على أّن التيار، وفي إطار اإلستزادة بالمطالب، راح يعتبر أّن معادلة التفاهم 
، ال مجال للتعويض منه إاّل بما ُيؤّمن للنائب جبران باسيل خالفة 

ً
ألحقْت بـه غْبـنا
رئاسية عونّية. 

للرئاسة،   
ً
إجباريا  

ً
مّمـرا التيار  رئيس  اعتبار  على  األمر  اقتصر  وعندما   

إنتفض فيه الرفض ضـّد أي مرشح آخـر عبر سلسلة من التعجيزات السياسية، 
لمحطة  تلفزيونية  مقابلة  في  عنها  أفصح  اللـه،  لحزب  نة 

ّ
المبط واإلنذارات 

»الجديد 2-/2022/11« في قوله: 
 
ً
 وفكريا

ً
»أنا أبـن بيئة مسيحية ال أقول إنني قريٌب من حزب اللـه إيديولوجيا

 »…
ً
وعقائديا

 ما قاله المسيح: »ال يقدر أحـٌد على خدمة سيدين« )متى: 
ً
هذا يعني مسيحيا

 .)24 - 6
وعندما  اللـه،  حزب  مع  التيار  بعكس  سار  التيار  أّن   

ً
سياسيا يعني  وهذا 

تنتفـي الغاية تتحّور الوسيلة وتتبدل. 
أما بعد، فال بـّد من سؤال واستنتاج… 

كانت  باسيل، هل  جبران  النائب  ترشيح  تبّنـى  اللـه  حـزب  أّن  لو  السؤال.. 
الميثاقية تعّرضت لإلنتهاك..؟ 

قـة في الحكم، والميثاق في القاموس: هو العهد، 
ّ
وهل كانت الميثاقية محق

والميثاقية في العهد لم تكن إاّل ميثاقية الـذات وتحالفات مضاّدة في وجـه 
تحالفات. 

ق بما يعنيه كالم رئيس التيار في مؤتمره الصحافي 
ّ
وأّمـا اإلستنتاج فيتعل

أمس األول. 
»الميقاتي«  زنود   

َ
نفـخ َمـْن  ومع  باإلتفاق  ثـوا 

َ
نك الذين  مع  »مشكلتنا  ـ 

لوه…« 
ّ
وشغ

ـ »سنطّبق الاّلمركزية الموسعة إن لم يكن بالقانون فبقّوة األرض… وكأّنه 
 مع رئيس الكتائب سامي الجميل«. 

ً
يهّدد بالطالق تناغما

ـ »كل واحد عنده سالح، دورنا ووجودنا استراتيجيتان كسالح المقاومة«. 
َمـْن  يتحّدون  والمواجهة...؟  التحّدي  يعني  أْو  ارتباط  فـّك  يعني  هل هذا 

ويواجهون بماذا...؟ 
وهل بـات علينا أْن نلجأ إلى تحقيق استراتيجّيتين دفاعّيتين لمعالجة سالح 

حـزب اللـه وسالح التيار الوطني الحـر...؟ 
يا جماعـة: 

البلَد مدَمـٌر يتناثُر أجزاًء مبعثرة في مهـّب الريح... 
ق بخشبة... 

ّ
 واحٍد يتعل

ُّ
السفينة حطمّتها العاصفة وكل

هب بسعيٍر جهّنمي وفـوق السعير تراكمون الحطب... 
ّ
والشعب يتل

ويا رئيس مجلس النواب:  
ِف أْن نختار الحكم بالقرعة«.. 

ْ
يقول سقراط: »من الُسخ

 أكثر مما نحن فيه. 
ٌ

وهل هناك سخـف
صونا.

ّ
 للجمهورية بالقرعة وخل

ً
وا واختاروا رئيسا

ّ
تفضل

نّفذت إيران أمس وللمرة األولى منذ بدء 
التظاهرات التي تهّز البالد منذ منتصف أيلول، 
أول حكم باإلعدام مرتبط باالحتجاجات، ما أثار 

استياء في الخارج وتحذيرات من منظمات للدفاع 
عن حقوق اإلنسان من عمليات إعدام وشيكة 

أخرى.

جاؤوا الى الجلسة االنتخابية الرئاسية التاسعة وبِمثل ما جاوؤا عادوا، فهم يدركون اّن 
مصيرها سيكون كسابقاتها، مسرحية تصويت معروفة نتيجتها سلفًا وليس مهمًا 

»صوت بالزايد وآخر بالناقص لهذا المرشح او ذاك من المرشحين االستعراضيين او 
المعروضين طالما اّن الغاية هي الكيدية او »الزَكزكة المتبادلة« المباشرة وغير المباشرة 

بين القوى االساسية الناخبة في االستحقاق الرئاسي، وإمرار للوقت الى حين هبوط 
»الوحي« االقليمي والدولي الذي ينصاعون إليه على الفور وينتخبوا الرئيس الذي تنتقيه 

العواصم المتعاطية بالشأن اللبناني اكثر من تعاطي أهل البيت به.

اّن  المصادر  قالت  الوفد  مواعيد  ترتيب  وعن 
الصورة النهائية ستتِضح خالل الساعات المقبلة، 
وسيتم تحديد المواعيد الرسمية لميقاتي مع قادة 

المملكة وضيوف القمة الكبار.
وجاء في نص الدعوة التي تلقاها ميقاتي الى 

القمة: 

»دولة االستاذ نجيب ميقاتي رئيس الوزراء في 
حضور  بأن  ثقة  على  نحن  اللبنانية،  الجمهورية 
دولتكم سيكون له أطيب األثر في تحقيق أهداف 
هذه القمة، والمساهمة في التوافق على مخرجاتها 
بالنفع على دولنا والعالم أجمع. وتقّبلوا  بما يعود 

دولتكم أطيب تحياتنا وتقديرنا«.



سيلتزمه »التيار« في االستحقاقات الداهمة 
، من جلسات الرقابة والتشريع في المجلس 

ً
كافة

النيابي إلى »جلسات« الحكومة المستقيلة.
عندما يدعو ميقاتي إلى الجلسة المقبلة 

للحكومة، سيضع »التيار« أمام خيار صعب: إّما 
السكوت والرضوخ لألمر الواقع، وإما النزول إلى 
ساحة المعركة بكامل ثقله، وهذا هو األرجح، 

ألّن السكوت هنا يعني الهزيمة واالنكفاء 
السياسي.

على المستوى السياسي - الدستوري 
 شرسة إلسقاط القرارات 

ً
سيطلق »التيار« حربا

التي تتخذها الحكومة المستقيلة، باعتبارها 
غير شرعية، ألنها تخالف النص الدستوري 

ى صالحيات 
ّ
القائل إّن مجلس الوزراء كاماًل يتول

رئيس الجمهورية عند خلّو الموقع. وهذا يعني 
عوا أي 

ّ
 يجب أن يوق

ً
أن أعضاء المجلس جميعا

قرار يصدر عنه.

وفي موازاة هذه الحملة السياسية - 
الدستورية، يتحدث البعض عن فكرة يتم 
تداولها في بعض أوساط »التيار«، وتقضي 

بخوض مواجهة نارية داخل قاعة مجلس 
الوزراء، في الجلسات المقبلة التي سيدعو 

إليها ميقاتي، وبعد اكتمال النصاب فيها. 
فإذا كان »التيار« قد اعتمد على الوزير 

هكتور حجار وحده للتجّرؤ ومحاولة تعطيل 
الجلسة السابقة، والحؤول دون التمادي في 
الخلل الدستوري والميثاقي، فإّن الجلسات 
المقبلة قد تشهد تطورات دراماتيكية، إذ 

يدخل العديد من الوزراء الرافضين أو يدخلون 
 إلى قاعة الجلسة، فـ«يقتحمونها« 

ً
جميعا

بالمعنى السياسي، ليكون تأثيرهم أكبر.
إذا حصل هذا السيناريو، فسيعني ذلك 
أّن المواجهة بين »التيار« و«الحزب« وحلفائه 

مفتوحة على المزيد من المفاجآت، مع ما 
ستتركه من انعكاساٍت ساخنة على الواقع 

المشحون في البلد. 
فالمالمح األولى لردود باسيل على »حزب 

الله« انطَوت على رغبة في »الرّد« والرفض 
«. وأما »الحزب« فللمرة األولى َبدا 

ً
»انتحاريا

عديم االكتراث باعتراضات حليفه الماروني. 
فهل هي »غيمة خريف« فعاًل أم اّن البلد 

يستعّد لمرحلة جديدة من الصراع السياسي 
والطائفي؟ وما أفق هذه المواجهة؟

05تقارير04 تقارير

شهدت العالقة بين »حزب الله« و«التيار الوطني 
الحر« ثالث نكسات في فترة قصيرة جدا: النكسة 

األولى تجاهل مطلب باسيل تأليف حكومة جديدة 
قبل انتهاء والية الرئيس ميشال عون؛ النكسة 

الثانية إبالغ السيد حسن نصرالله لضيفه باسيل 
دعمه ترشيح النائب السابق سليمان فرنجية؛ 

النكسة الثالثة انعقاد جلسة للحكومة بعدما كان 
تفاهم الحزب مع التيار بعدم تلبية دعوة من هذا 

القبيل.
ختصر بواحدة وهي عدم 

ُ
والنكسات الثالث ت

ترك »حزب الله« المبادرة الرئاسية بيد باسيل 
ليكون صاحب القرار األول واألخير في استحقاق 
مسيحي ويشكل أساسا أولوية األولويات له، ومن 
ل في خيار 

ّ
منطلق أيضا ان »التيار الحر« ال يتدخ

الحزب وقراره فيما يتصل بالرئاسة الثانية، وانه 
على الحزب ان يحذو حذوه بأن يكون في موقع 

ر عنه. الداعم لحليفه وليس المقرِّ
وال يتعامل »التيار الحر« مع »حزب الله« على 

ذ، 
ِّ
ر واألول هو المنف قاعدة ان الثاني هو المقرِّ

إنما يتعامل معه من منطلق شراكة بين فريق 
 
ً
 في عامي 2005 و2006 ومحاصرا

ً
كان مأزوما

وبحاجة لمن يفّك عنه العزلة ويشكل غطاًء لدوره 
وسالحه، وفريق يريد رئاسة الجمهورية التي 
رفضت مكونات 14 آذار منحه إّياها. فالعالقة 

بينهما ليست بين تابع ومتبوع، إنما بين شريكين 
بوظيفتين مختلفتين وحاجتين متبادلتين: التيار 

بحاجة للحزب من أجل انتزاع رئاسة الجمهورية، 
والحزب بحاجة للتيار من أجل انتزاع الثلث 

ل بداًل من الفيتو المذهبي، واختراق البيئات 
ِّ
المعط

الطائفية بتمثيل فعلي لمشروعه.
والعالقة بين الحزب والتيار كانت محط مزايدة 

من الثاني على مكونات 14 آذار المسيحية 
بأن شريكهم السني ينافسهم على المواقع 

المسيحية، فيما شريكه الشيعي يتنازل عن هذه 
 ويبدو 

ً
 له، األمر الذي لم يعد قائما

ً
المواقع تلقائيا

د بانتخاب عون  ان هذا التنازل كان سقفه التعهُّ
وليس من يخلفه، فيما بالنسبة إلى التيار هذه 

المعادلة يجب ان تكون ثابتة وغير متحركة، ألّن 
ر هويته  ح الذي يقرِّ

ّ
تراجع الحزب عن تأييد المرش

التيار يدفع األخير إلى التراجع عن دعمه المفتوح 
للحزب. 

ويظّن الحزب اّن باستطاعته إدارة الحياة 
السياسية اللبنانية على طريقة إدارتها من قبل 
النظام السوري الذي كان يكفي ان يّتِخذ القرار 

ذ من دون اعتراض، ولكن الحزب ليس النظام، 
ّ
لينف

ومفاتيح السلطة ليست بيده، وتبّنيه لرئيس 
»المردة« قد يفقده العالقة مع رئيس التيار، فيما 

الحزب كان يظن اّن باستطاعته إقناع باسيل 
بالمداورة وان دوره يأتي بعد فرنجية، لكّن ظّنه 

.
ً
كان خاطئا

ففي العقل العوني ان ال الرئيس عون وال 

النائب باسيل يناقش السيد نصرالله في خياره 
في رئاسة مجلس النواب، وال يفترض بالمقابل 

بنصرالله ان يناقش عون او باسيل في خياره على 
مستوى رئاسة الجمهورية، فهذه الورقة يجب ان 

تكون بيد عون على غرار ورقة رئاسة البرلمان التي 
يجب ان تكون بيد نصرالله.

أما وقد قّرر نصرالله فسخ عقد الشراكة القائم 
على معادلة س-س، سلطة وسالح، حيث ان السالح 

يمنح سلطة والسلطة تغطي السالح، فهل فسخ 
هذا العقد يؤدي إلى نهاية التحالف، أم ُيبقي 

الخالف الجّدي بينهما تحت سقف هذا التحالف؟
ال يملك الحزب وال التيار ترف فك التحالف 

بين بعضهما البعض، وغير صحيح ان وضع الحزب 
 أفضل من وضع التيار، حيث انه يفتقد 

ً
وطنيا

إلى اي حليف واِزن بحجم التيار، وقد أظهرت 
االنتخابات النيابية تراجع حضوره في البيئات 

المسيحية والسنية والدرزية، ولم يعد لديه مروحة 
الشخصيات السنية المدافعة عن مشروعه الخاص 

الُمسّمى مقاومة، ونظرية انه أصبح بحاجة إلى 
حليف سني ال مسيحي غير دقيقة، فهو يحتاج 

إلى حليف سني ومسيحي ودرزي، وأقصى ما 
يريده من الساحة السنية تحييدها عن مواجهته، 
أي إبعاد نسخة الرئيس فؤاد السنيورة عن السرايا 

الحكومية، وهذا ما يجعله يتعامل بليونة مع 
عملية التكليف، وتبقى أنظاره مشدودة باتجاه 
رئاسة الجمهورية التي يعتبر اّن شاغل هذا 
الموقع يجب ان يكون من صفوف الممانعة.

ونقطة الخالف بين الحزب والنائب باسيل ان 
الثاني لم يفهم على األول بأّن ظروف انتخابه غير 

متوافرة، وان عامل الوقت هذه المرة ضاغط جدا 
خالفا للمرة السابقة وال يسمح بالمماطلة والشغور 

المفتوح، وان هناك فرصة النتخاب النائب سليمان 
فرنجية ال يجب تفويتها بمعزل عن نجاح هذه 

المحاولة او فشلها، ولكن ال بّد من المحاولة التي 
اصطدمت بجوهر اتفاق الـ«سين-سين«، اتفاق 

السالح والسلطة الذي ركيزته ومنطلقه وأساسه 
وهدفه وخلفّيته رئاسة الجمهورية التي يعتبر 

التيار انه هو من يسّمي والحزب من يدعم ال 
العكس.

وإذا كان ال مصلحة لـ«حزب الله« بفّك التحالف 
مع حليفه األقوى خارج البيئة الشيعية، فإنه ال 
 لـ«التيار الوطني الحر« بفّك هذا 

ً
مصلحة إطالقا

التحالف كونه يفتقد إلى أي حليف موضوعي له 
داخل البيئة المسيحية وخارجها بسبب أزمة الثقة 

التي تراكمت بينه وبين كل القوى السياسية، 
وبالتالي ال يملك ترف االنفصال عن حليفه الوحيد.

وفي ظل غياب البدائل التحالفية الجدية 
، فإن خالفهما سيبقى 

ً
لدى الحزب والتيار معا

تحت سقف تحالفهما، وهذا االختبار االشتباكي 
ث )عدم تأليف حكومة، وترجيح خيار فرنجية، 

ّ
المثل

وتغطية اجتماع الحكومة( حصل عشّية انتهاء 
عهد الرئيس عون وبعده، وكأّن الحزب أراد ان 

يقول لباسيل الذي بدأ مشواره السياسي الجّدي 
والفعلي مع نهاية والية عون اّن قواعد التحالف 
س التيار تختلف  رسيت مع مؤسِّ

ُ
التي كانت قد أ

عن القواعد التي ستستمر مع رئيسه الحالي، وفي 
حال صّحت هذه الرسالة فإن التحالف سيكون 

مهددا بالسقوط بمعزل عن كل االعتبارات األخرى، 

ألن علة وجود التيار دوره السلطوي الرئاسي على 
ل خياراته  غرار علة وجود الحزب سالحه، ومن يبدِّ
م شعبيته على أساسها 

َ
االستراتيجية التي راك

 إلى رئاسة الجمهورية، لن يكون من 
ً
سعيا

الصعوبة عليه الخروج من خط سياسي ساهَم في 
تراجع شعبيته ولم يعد في وارد تحقيق طموحه 

الرئاسي.
د الحزب مع باسيل له عالقة  وإذا كان تشدُّ

بتغيير قواعد العالقة معه، فإن رّد باسيل على 
الرسالة بالمثل يعني بأنه لن يقبل بتغيير 

قواعد هذه العالقة، وإذا كانت كل التباينات 
قابلة للمعالجة، فإّن دعم الحزب لفرنجية عير 

قابل للمعالجة، فمعادلة التحالف تبدأ من 
« بسالح 

ً
رئاسة الجمهورية، والتيار ليس »مغروما

الحزب ودوره سوى بقدر إبقاء مفتاح الرئاسة 
ر فيها الحزب  األولى بيده، وفي اللحظة التي يقرِّ

استعادة هذا المفتاح تنتهي هذه العالقة، 
وهذا بالذات ما قد يفتح االستحقاق الرئاسي 
على فَرص وخيارات، ألّن االشتباك مع الحزب 
الداعم لفرنجية يجعل باسيل يغادر سعيه 

الرئاسي ويبدأ طريق البحث عن خيارات يتقاطع 
فيها مع القوى األخرى. فهل سيبادر باسيل في 

ى عن ترشيحه نهائيا؟ 
ّ
هذا االتجاه؟ وهل تخل

وهل سيتبنى ترشيحات ال تكون في خدمة 
مشروعه الخاص وتشكل مساحة مشتركة 

موضع أحد 
َ
جدية مع اآلخرين؟ ال شك ان إعادة ت

المكونات ُيعيد خلط األوراق النيابية والرئاسية، 
 عن تموضع 

ً
ولكن هل يمكن الحديث جديا

جديد لباسيل؟

لم يتوّرع رئيس »التيار« جبران باسيل عن 
القول، بعد جلسة اإلثنين، إّن دور ميقاتي 

، بل 
ً
محدود، وإّن المشكلة ليست معه تحديدا

لونه«. وربما يكون هذا 
ِّ
هي مع الذين »ُيشغ

ة في مخاطبة الحليف »حزب  كالمه األكثر حدَّ
ه في شكل مباشر. الله«، ولو لم يسمِّ

ولكن، وعلى رغم كل هذا »الصراخ«، ما 
زال كثيرون يشككون في جّدية المواجهة 
بين الحليفين الماروني والشيعي. وفي أي 
حال، هم يعتبرون أّن خالفهما- وإن كان 

- لن يصل إلى القطيعة، ألّن للطرفين 
ً
جديا

مصالح متبادلة. فـ«الحزب« من دون »التيار« 
يخسر غطاءه الطوائفي الشامل وينحسر إلى 

 
ً
القوقعة الشيعية. وأما »التيار« فلن يجد مكانا
أفضل له، إذا خرج من االصطفاف إلى جانب 

»الحزب«.
أصحاب هذه الفرضية يعتقدون أّن الطرفين 

سيجدان في النهاية سبياًل للحفاظ على 
»التفاهم«، مهما اختلفا. بل إّن البعض ما زال 
 بفرضية أن باسيل هو ورقة »الحزب« 

ً
مقتنعا

الرئاسية المستورة ال فرنجية، وأن الخالف 
الدائر اليوم بين الطرفين يخدم باسيل ويرفع 

من رصيده لدى الخصوم في الداخل والخارج، إذ 
« لـ«الحزب«.

ً
يثبت لهم أنه ليس »تابعا

ولكن، إلى أن تظهر دالئل إلى صوابية هذه 
القراءة، فالظاهر هو أّن العالقات بين الحليفين 

يشوبها أقصى التوتر، بل هي تقترب من 
االنفجار. فال »حزب الله« راعى »التيار« بتجّنب 
انعقاد جلسة للحكومة، وال »التيار« ُمستعّد 

لمراعاة »الحزب« بقبول رئيس »المردة« سليمان 
      .

ً
 رئاسيا

ً
فرنجية مرشحا

ويبدو »التيار« في َصدد التحضير للرّد 
على »الحزب« في شكل تصاعدي. وأول 

الغيث جاء في الجلسة التاسعة المخّصصة 
قّصد النواب 

َ
النتخاب رئيس للجمهورية، إذ ت

»التياريون« دعم النائب ميشال معّوض 
ليتساوى باألصوات مع »الورقة البيضاء«. ولو 
ت بعض نواب »التكتل« لمعّوض، بداًل  َصوَّ

من قيامهم بمناورة التصويت بين »ميشال« 
ة لمصلحة الرجل 

ّ
و«معّوض«، لربما رجحت الكف

في الدورة األولى، ولو أن ذلك ال يحقق له الفوز 
بالرئاسة.

، معّوض نفسه يدرك حدود اللعبة. 
ً
طبعا

وا 
ّ
وهو يعرف أن نواب عون وباسيل لن يستفز

»الحزب«، ولن يتجاوزوا حدود »الزكزكة«، حتى 
اآلن على األقل. وعلى األرجح، هذا السقف 

قال مسؤول كبير إّن البعض 
يهرب من التوافق على انتخاب 

رئيس للجمهورية بذريعة أنه 
يدّفعه ثمناً من رصيده السياسي 

والشعبي ُمتناسياً أن كلفة 
التوافق مهما كانت عالية لن 

ُتقاس أمام الثمن الكارثي الذي 
سيدفعه البلد مع استمرار الجو 

القائم

ُعلم أّن خالفاً حاداً ُمستحكماً بين 
وزير ورئيس إحدى الدوائر التابعة 

لوزارته قد يصل الى درجة اإلحتكام 
الى  القضاء

فوجىء بعض الوزراء الذين 
قاطعوا جلسة مجلس الوزراء 

باإلستقبال الذي َحظوا به في 
السرايا على قاعدة انه »ليس 

هناك ما ُيفسد في الود قضية«

اسرار الجمهورية

شهدت العالقة بين »حزب الله« و«التيار الوطني الحر« ثالث نكسات في فترة قصيرة جدا

يظّن الحزب اّن باستطاعته إدارة 
الحياة السياسية اللبنانية على 
طريقة إدارتها من قبل النظام 

السوري الذي كان يكفي 
ان يتِّخذ القرار لينّفذ من 

دون اعتراض

تحريك االستحقاق الرئاسي الذي دخل 
ل بعض القوى  في جمود يتطّلب أن ُتبدِّ
تموضعاتها السياسية من أجل الخروج 

من الستاتيكو السلبي، فهل تبديل 
النائب جبران باسيل لتموضعه ُيخرج 

الرئاسة من شغورها؟

ر »التيار« للجلسة المقبلة؟ ماذا ُيحضِّ

عندما يدعو ميقاتي إلى الجلسة المقبلة للحكومة، سيضع »التيار« أمام خيار صعب )جوزف بّراك( 

بالتأكيد، يستعد الرئيس نجيب ميقاتي لعقد 
جلسة جديدة لحكومة تصريف األعمال. فالذرائع 

التي تمَّ استخدامها لعقد الجلسة السابقة جاهزة 
لالستخدام مجدداً في أي لحظة. وَيتوقع البعض 

أن يكون الموعد التالي قريباً. ومع الجلسة 
سيرتفع مستوى التحّدي بين طرفي المواجهة: 

ميقاتي و«الثنائي الشيعي« من جهة، و«التيار 
الوطني الحّر« من جهة أخرى.

أول الغيث جاء في الجلسة 
التاسعة المخّصصة النتخاب 
رئيس للجمهورية، إذ تقّصد 

النواب »التياريون« دعم النائب 
ميشال معّوض ليتساوى 

باألصوات مع »الورقة البيضاء«

مصير العالقة بين الحزب 
والتيار يتوّقف على الرئاسة

التغاضي عنه«. وفق ما يكشفه المطلعون 
القريبون من الحزب.

 
َ

ويجزم هؤالء اّن السيد نصرالله أشرف
 على كل حرف في البيان التوضيحي، 

ً
شخصيا

الفتين الى اّن بيانات بِمثل هذه األهمية ال 
تصدر اال بالتشاور التفصيلي معه. 

لكن، وعلى رغم العتب الكبير، ال تزال 
قيادة الحزب حريصة على  التمييز بين 
الخالفات الطارئة مع التيار حول ملفات 

داخلية وبين مبدأ التفاهم الذي تعتبر ان 

استمراره يشكل، بالمعيار االستراتيجي، 
مصلحة وطنية ومصلحة ثنائية للطرفين، 

مع االخذ في الحسبان ضرورة تحسينه 
وتحصينه. 

وفي إشارة رمزية الى اّن الخالف الُمستجد 
لم يصل إلى مستوى القطيعة، التقى باسيل 
وفضل الله وعمار مع نواب آخرين من التيار 

في القاعة العامة لمجلس النواب خالل انعقاد 
جلسة انتخاب الرئيس. ولئن كانت ظروف 
اللقاء ال تسمح بتحميله الكثير، اال ان ذلك 

ل فرصة لتبريد الصفيح 
ّ
لم يمنع من ان يشك

الساخن وللنقاش في عدد من المسائل، على 
قاعدة ان ال بد من العودة الى الحوار في 

نهاية المطاف. 
وهناك من يشير الى اّن مجرد حصول هذا 
التواصل عقب التصعيد، وبمعزل عن طبيعة 

 ،
ً
ض، ولو نسبيا

ّ
مضمونه، من شأنه ان ُيخف

منسوب التوتر واالحتقان بين الجانبين في 
انتظار نضوج اللحظة المناسبة إلعادة ترميم 

التحالف.

يمكن االستنتاج من خالل التدقيق في 
سطور البيان بأّن الحزب اعتمد خيار الرد 
ف على باسيل في إطار 

ّ
الموضعي والمكث

 في 
ً
»الدفاع المشروع عن النفس«، ُمتفاديا

الوقت نفسه أن ينزلق الى اشتباك سياسي 
واسع معه.

وبمعزل عن »الوقفة المطّولة« التي 
جمعت باسيل مع عضوي كتلة الوفاء 

للمقاومة النائبين حسن فضل الله 
وعلي عمار بحضور نواب من تكتل لبنان 
القوي على هامش جلسة انتخاب رئيس 

 االكتفاء 
ً
الجمهورية، فإّن الحزب قرر حاليا

ببيان العالقات اإلعالمية كناظم لموقفه 
حيال تصريحات باسيل، فيما صدر تعميم 
داخلي يطلب من المسؤولين الحزبيين على 
كل المستويات االمتناع عن التعليق على 
 في ملف 

ً
حملة التيار الحر او الخوض علنا
الخالف معه حتى إشعار آخر. 

وُعلم اّن السبب األساسي الكامن خلف 
صدور البيان التوضيحي هو استياء الحزب 
الشديد مما اعتبره تشكيك باسيل الصريح 

في صدقية األمين العام السيد حسن 
نصرالله، األمر الذي ُصنف على انه تجاوز 

كبير وغير مألوف في مسار العالقة، يتعدى 
حدود التباين السياسي المشروع الى جانب 

آخر شديد الحساسية يتعلق بـ«البعد 
األخالقي« الذي لطالما اكد الحزب وأمينه 
العام التمّسك به في مقاربة العالقة مع 

الحلفاء وحتى الخصوم.
وهناك في بيئة »حزب الله« من يلفت 

إلى اّن الصدقية تعني له الكثير، الى درجة 
انها تمثل جزءا اساسيا من سالحه، وهو بنى 
مسيرته عليها، واشتهر بها حتى لدى كيان 

االحتالل االسرائيلي الذي يصدق »السّيد« 
اكثر مّما يثق في قادته. 

 من المنحى 
ً
من هنا، انزعج الحزب كثيرا

غير المسبوق الذي اتخذه اعتراض رئيس 
التيار على حضور حليفه جلسة مجلس 
الوزراء، وقرر اصدار البيان الذي حيكت 

خيوطه بعناية، وانطوى على إشارة ضمنية 
فحواها: »كل شيء إال السّيد...«.

بالنسبة إلى الحزب، »من حق باسيل 
األكيد ان يعترض او ُيبدي مالحظات على 

مواقف معينة، وكان يمكن تفّهم األمر 
لو بقي ضمن هذه الحدود خالل مؤتمره 

الصحافي، مع انه يبقى األفضل البحث في 
المآخذ داخل الغرف المغلقة، وحتى الهجوم 
ّنه أنصار التيار تقرر ان يتم 

َ
العنيف الذي ش

الصبر عليه وتحّمله، اما الذهاب دفعة واحدة 
الى التصويب على صدقية االمين العام بكل 

 
ً
له من رمزية فهو ما لم يكن ممكنا

ّ
ما يمث

رسم »حزب الله«، عبر  البيان الصادر عن 
»العالقات اإلعالمية«، سقف التعامل مع 

الكالم األخير الذي أدلى به رئيس التيار 
الوطني الحر النائب جبران باسيل بعد انعقاد 

جلسة حكومة تصريف األعمال... فلماذا قرر 
الحزب أن يرد على هذا النحو؟

 ماذا حصل بين التيار 
والحزب في المجلس 

النيابي؟

السبب األساسي الكامن خلف صدور البيان هو استياء الحزب الشديد مما اعتبره تشكيك باسيل في صدقية نصرالله

قصة بيان »حزب الله«:      »كل شيء إال السّيد«

شارل جبور

عماد مرمل

طوني عيسى

toni.issa@aljoumhouria.com
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محليات06

9 النتخاب رئيس أمس  الجلسة رقم  ت 
ّ
واستهل

بتالوة اسماء النواب المتغيبين بعذر، وهم: سليم 
الصايغ، سيمون ابي رميا، ياسين ياسين، وضاح 
الصادق، الياس بو صعب، ستريدا جعجع، نعمة 
افرام، طه ناجي، علي عسيران، آغوب بقرادونيان، 
والنظام  الدستور  ليت مواد 

ُ
ت رياشي. ثم  وملحم 

الداخلي المتعلقة بانتخاب الرئيس.
قال  بّري  الى  كلمة  كرم  فادي  النائب  ووّجه 
مسؤولون،  وكلنا  ويتفكك،  ينهار  »البلد  فيها: 
وأتمنى عليك ان تدعو النواب الذين يغيبون ان 
يحضروا وان ننتخب رئيسا للجمهورية وُنفاجئ 
اللبنانيين، أتمنى ان نخوض المعركة الى آخرها 

ولتسّم إنقاذ وطن«.
قبل  ر 

ّ
أذك تهذيبك،  »أشكر  قائاًل:  بّري  ليرّد 

انتهاء والية فخامة رئيس الجمهورية وانا احاول 
ان أجري حوارا، ال شيء يحصل اال بالحوار«.

أننا  الى  الحسن  ابو  هادي  النائب  وأشار 
»وصلنا الى الحائط المسدود وبقي امامنا خياران: 
والثاني  والمراوحة،  الجمود  في  نستمر  ان  االول 
نجد  ان  اآلخر  الخيار  ونقترع.  رئيسا  ننتخب  ان 
باالصالح  يؤمن  مرشح  على  لنلتقي  الطريقة 
وبالطائف وتطبيق مندرجاته. لهذا السبب نتوّجه 
الى كل اعضاء مجلس النواب والكتل ان نعطي 
مجااًل )لالتفاق(. من المعيب ان نستمر في هذا 
للحوار  نفتح مجاال  ان  الحل  المستمر.  المسلسل 
رئيس  واختيار  مستديرة  طاولة  على  والتشاور 
اصبح  المشهد  وتكرار  االصالحات،  هذه  وفق 

.»
ً
 إلينا جميعا

ً
مسيئا

عائق  من  »هل  خلف:  ملحم   النائب  وسأل 
دستوري او بالنظام ان يبقى النواب داخل القاعة 

حتى بعد انتهاء الجلسة، هل نستطيع ان نجلس 
في القاعة بعد الجلسة؟«. ليرّد بّري »وهل قال لك 

احد اننا في استراحة هنا؟«.
وبوشر بعدها بتوزيع االوراق، وبدأ االقتراع.

وجاءت نتيجة الفرز كالتالي: »النائب ميشال 
عصام   ،39 بيضاء:  ورقة   ،

ً
صوتا  39 معوض: 

 ،3 ضاهر:  بدري   ،9 الجديد«:  »لبنان   ،5 خليفة: 
»ألجل لبنان«: 1، صالح حنين: 1، فوزي ابو ملهب: 
1، زياد بارود: 1، معوض بدري ضاهر: 1، التوافق: 

1، و4 اوراق ملغاة. وبلغ عدد المقترعين 105.

الجلسة العاشرة الخميس
وقال بري في نهاية الجلسة: »الجلسة االخيرة 
قبل آخر السنة الساعة الحادية عشرة قبل ظهر 
الخميس المقبل، وآمل من اآلن الى الخميس ان 
حصل  اذا  الحوار،  في  جميعها  الكتل  رأي  آخذ 
فسأحّولها الى حوار، واذا ال فعندئذ نذهب الى 

آخر السنة«.

مطر
وق�����ال ال���ن���ائ���ب اي��ه��اب 
»نحن  الجلسة:  بعد  مطر 
معّوض،  بدعم  مستمرون 
انه مرشح جدي،  ونحن نرى 
على  الباب  نقفل  لم  لكننا 
إمكان التوافق لنصل الى اي 
مرشح يستطيع الوصول الى 
كان  اذا  الجمهورية  رئاسة 
نفسها  المواصفات  لديه 
التي وضعناها. نريد رئيس 
جديا،  سياديا،  جمهورية 
اتفاق  تطبيق  على  وق��ادرا 

ميقاتي  نجيب  الحكومة  رئيس  وصل 
المملكة  في  الرياض  الى  أمس  مساء 
العربية السعودية، تلبية لدعوة من خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز آل سعود، لحضور القمة العربية - 
الصينية التي تستضيفها المملكة اليوم.
وزير  اللبناني،  الرسمي  الوفد  وضّم 
حبيب،  بو  عبدالله  والمغتربين  الخارجية 
وزير المال يوسف الخليل، وزير الصناعة 
الرئيس  مستشار  بوشيكيان،  جورج 
ميقاتي الوزير السابق نقوال نحاس، سفير 
لبنان في المملكة فوزي كبارة، سفير لبنان 
في مصر ولدى جامعة الدول العربية علي 
جمهورية  في  لبنان  وسفيرة  الحلبي، 

الصين الشعبية ميليا جبور.
وكان ميقاتي، بحسب ما أوردت وكالة 
والوفد  أّدى  »قد  السعودية«،  »األنباء 
مكة  في  العمرة  مناسك  له  المرافق 

المكّرمة. وكان في استقباله عند المسجد 
الحرام عدد من المسؤولين في مكة«.

استقباله  في  »كان  أّنه  إلى  وأشارت 
في مطار الملك عبد العزيز الدولي، األمير 
الحرمين  خادم  مستشار  الفيصل،  خالد 
الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة أمين 
التركي، مدير شرطة  محافظة جدة صالح 
منطقة مكة المكّرمة اللواء صالح الجابري، 
الملكية في منطقة مكة  المراسم  ومدير 

المكرمة أحمد بن ظافر«.
إلى  انتقل  »ميقاتي  أّن  إلى  ولفتت 
النبوي،  المسجد  لزيارة  المنورة  المدينة 
إلى  وصوله  لدى  استقباله  في  وكان 
الدولي  العزيز  مطار األمير محمد بن عبد 
المنورة  المدينة  منطقة  إمارة  وكيل 
شرطة  مدير  ونائب  السهلي  وهيب 
والمدير  الزهراني  يوسف  اللواء  المنطقة 
بالمدينة  الملكية  المراسم  لمكتب  العام 

المنورة إبراهيم بن عبدالله بّري وعدد من 
المسؤولين«.

استقباله  في  »كان   أّنه  إلى  وأشارت 
مساعد  النبوي  المسجد  إلى  وصوله  لدى 
النبوي  المسجد  لشؤون  العام  الرئيس 
الدكتور أحمد بن محمد الخضيري، وقائد 
متعب  العقيد  النبوي  المسجد  أمن  قوة 

البدراني وعدد من المسؤولين«
لدى  وداعه  في  »كان  أّنه  إلى  ولفتت 
مغادرته مطار األمير محمد بن عبد العزيز 
بن عبد  األمير فيصل بن سلمان  الدولي، 
العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وقائد 
سعود  بن  فهد  الركن  اللواء  المنطقة 
اللواء  المنطقة  شرطة  ومدير  الجهني، 
المظلي عبد الرحمن بن عبدالله المشحن، 
الملكية  المراسم  لمكتب  العام  والمدير 
بالمدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله بّري، 

والعديد من المسؤولين«.

ميقاتي في الرياض لحضور 
القمة العربية - الصينية

ورئيَس  االهلية،  الحرب  أنهى  ال��ذي  الطائف 
الالزمة،  باالصالحات  القيام  على  قادر  جمهورية 
ولديه خطة إلعادة بناء الدولة، وان يرّمم العالقة 
والتي  االقليمي  محيطنا  ومع  العربية  الدول  مع 
»لبنان  وأض��اف:  السابق«.  العهد  خالل  تدّمرت 
مجراها،  الديموقراطية  ولتأخذ  ديموقراطي،  بلد 
فليس مقبواًل ان يكون التنافس بين مرشح وورقة 
ر، وغير معقول 

ّ
بيضاء، وشعارات ال تقّدم وال تؤخ

 
ً
ان نظهر كنواب ان ليس لدينا قرار وارادة«، طالبا
»من الجميع االبتعاد عن االصطفافات المذهبية 
ونقوم  وطنيا  واح��دا  صفا  لنكون  والطائفية، 

بواجباتنا«.

الحوت
االول  اليوم  »من  الحوت:  عماد  النائب  وقال 
النيابي  »اللقاء  لدى  كان  الرئاسي  لالستحقاق 
اقتناع  الوطني«  »االعتدال  وتكتل  المستقل« 
رف 

َ
بأنه ال يصّح للبنان ان نكرر تجربة رئيس ط

عانيناها مدى 6 أعوام وأوصلتنا الى ما أوصلتنا 
ان نصّوت   

ً
اتخذنا خيارا المنطلق،  اليه. من هذا 

معايير  هناك  إن  لنقول  الجديد«  »لبنان  بورقة 
واضحة نريدها بالرئيس العتيد، وان يكون رئيسا 
رؤية  ولديه  االصالحية،  القوانين  على  حريصا 
قادر  االزمة،  هذه  من  للخروج  واضحة  اقتصادية 
االولى،  الدرجة  في  العربية  لبنان  عزلة  يفك  ان 

والدولية في الدرجة الثانية«.

معوض
وتحّدث معوض، فقال: »لكي ال أدخل في بورصة 
وتصويت  تأييد  بين  عدنا  واالصوات،  االسماء 
، وذلك يؤكد صالبة القاعدة التي 

ً
الى 45 صوتا

االستخفاف.  محاوالت  كل  رغم  على  تؤّيدني 

 للبنانيين 
ً
هذه الجلسة التاسعة، وصار واضحا

او  النصاب  تعطيل  في  البعض  صّرف 
َ
ت اّن 

بعملية التصويت االستهزائي يريد ان يوصل 
لماذا  جلسات.  وفتح  جلسات  وإقفال  رسالة 
التاسعة،  الجلسة  الجلسة؟ هذه  نقفل محضر 
صار هناك ملل وقرف. وأتوّجه الى اللبنانيين 
بالقول: اننا سنصمد، وهذا الملل مقصود، لكي 
مرشح.  وفرض  إلخضاعنا   

ً
تمهيدا »يقرفونا« 

الهدف من كل ذلك االتيان برئيس جمهورية. 
المطلوب ان نصمد، وهذا الترشيح ليس ألجل 
المنصب بل لكي نصل الى حل في لبنان، وهذ 
الحل ال يكون اال بعودة الجميع الى الدولة، وربط 

لبنان بدول العالم العربي والعالم«.

خليل
وقال النائب علي حسن خليل: »نحن حرصاء على 
بعضها  مع  السياسية  القوى  عالقات  انتظام 
وموقفنا  االمر،  هذا  في  نتدخل  وال  البعض، 

السياسي واضح«.
وعن الحوار، قال: »يجب ان تعرف كل القوى 
 بالتواصل والحوار 

ّ
ان ال خيار للخروج من ازمتنا اال

بين بعضنا البعض. والمطلوب ان ُيعيد كل طرف 
مراجعة موقفه حتى إطالق هذا الحوار. وال اعتقد 
اّن هناك اعادة تموضع ألحد، اليوم كالعادة هناك 
من يتغّيب، وبالتالي ال اعتقد ان هناك تبّداًل في 

مواقف االطراف«.

مجلس النواب يخفق للمرة التاسعة في انتخاب رئيس

جانب من الجلسة رقم 9 النتخاب رئيس )جوزف بّراك( 

بري: ل شيء يحصل الاّ بالحوار 
وسنأخذ رأي الكتل قبل 

جلسة الخميس

أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري ان »ال شيء 
يحصل ااّل بالحوار«، وأمل خالل ترؤسه الجلسة 
التاسعة النتخاب رئيس للجمهورية »أخذ رأي 

الكتل النيابية جميعها في الحوار قبل الجلسة 
العاشرة«، مذّكراً بأنه »حاول قبل نهاية والية 

رئيس الجمهورية إجراء حوار لالتفاق على انتخاب 
الرئيس«.
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قت أمس العالقات االعالمية في »حزب الله«، في 
ّ
عل

رئيس  عقده  الذي  الصحافي  المؤتمر  على  بيان، 
وعلى  باسيل  جبران  النائب  الحر«  الوطني  »التيار 

التصريحات الصادرة عن أوساط التيار، جاء فيه: 
»إنَّ الجميع في لبنان يعلم طريقة »حزب الله« 
في مقاربة المسائل التي يختلف فيها مع األصدقاء 
األمور معهم  مناقشة  والحلفاء، وهي حرصه على 
من خالل اللقاءات الخاّصة والمباشرة، وألننا ال نريد 
أن ندخل في سجال مع أي من أصدقائنا رغم أن 
الكثير مما ورد في كالم الوزير باسيل يحتاج الى 
نقاش، إال أننا نجد أنفسنا معنيين بالتعليق على 

مسألتين لضرورة إيضاحهما للرأي العام:
 ألحد 

ً
المسألة األولى: »حزب الله« لم يقّدم وعدا

بعد  إال  تجتمع  لن  األعمال  تصريف  حكومة  بأّن 
اتفاق جميع مكوناتها على االجتماع، حتى يعتبر 
الوزير باسيل أن اجتماع الحكومة الذي حصل هو 

َنكث بالوعد.
 وبعد التشاور والتوافق 

ً
ما قلناه بوضوح سابقا

مع الرئيسين بري وميقاتي هو التالي:
أ - حكومة تصريف األعمال لن تجتمع إال في 

حاالت الضرورة والحاجة الملّحة.
ب - وفي حال اجتماعها فإن قراراتها ستؤخذ 
بإجماع مكوناتها ولم نقل اّن الحكومة لن تجتمع 

إال بعد اتفاق مكوناتها.
ج - ومن جهة أخرى، فإنَّ »حزب الله« لم يقّدم 
 للتيار بأنه لن يحضر جلسات  طارئة للحكومة 

ً
وعدا

إذا غاب عنها وزراء التيار.
ثوا بوعد وقد يكون 

ُ
لذلك، فإّن الّصادقين لم ينك

هم 
ّ
التبَس األمر على الوزير باسيل فأخطأ عندما ات

الّصادقين بما لم يرتكبوه.
في  للمشاركة  ُدعينا  نحن  الثانية:  المسألة 
جدول  يقتصر  أن  شرطنا  وكان  الحكومة،  جلسة 
وغير  والُملّحة  الضرورية  المسائل  على  األعمال 
 لها إال بواسطة مجلس 

ّ
القابلة للتأجيل والتي ال حل

وبعد  وتعديلها  بالبنود  التدقيق  وبعد  الوزراء، 
هذه  لحل  الوحيدة  الطريقة  بأّن  ِقَبِلنا  من  التأكد 
المسائل المرتبطة بحاجات الناس األكيدة هي في 
وكّنا  وشاركنا.  المشاركة  قررنا  الحكومة،  اجتماع 
قد أخَبَرنا الوزير باسيل بأنه إذا شاركتم ورفضتم 

بناًء على  الجلسة سيتم احترام ذلك  أي قرار في 
ذ بإجماع مكونات الحكومة، إال أنه 

َ
أن القرار سُيّتخ

الجلسة  انعقاد  المبدئي من أصل  عّبر عن موقفه 
لحكومة تصريف األعمال.

تفسيرات  الجلسة  في  مشاركتنا  إعطاء  إّن 
في  ساخنة  رسالة  المثال  سبيل  على  سياسية 
طرف  على  الضغط  أو  الرئيس،  انتخاب  قضية 
ّي ذراع ألحد، 

َ
سياسي في االنتخابات الرئاسية، أو ل

ها أوهام 
ّ
أو استهداف الدور المسيحي أو... أو... كل

ما  هو  إلينا  بالنسبة  الموضوع  فحجم  أوهام،  في 
ذكرناه أعاله.

التيار الى استخدام  إّن ُمسارعة بعض أوساط 
بين   

ً
خصوصا والنكث  والغدر  التخوين  لغة 

األصدقاء، هو تصّرف غير حكيم وغير الئق. ويبقى 
على  الحاكم  هو  واألصدقاء  الّصداقة  على  حرصنا 
اليوم  لبنان  أّن   

ً
تعاطينا مع أي رد فعل، خصوصا

والنقاش  والحوار  التواصل  الى  يكون  ما  أحوج 
الداخلي للخروج من االزمات الصعبة التي يعانيها«.

»الوطني الحر«: التباس وتناقض
والحقا، صدر عن اللجنة المركزية لإلعالم والتواصل 
في »التيار الوطني الحر البيان« اآلتي: »آخر ما كنا 
نريده هو أن ندخل في نقاش إعالمي مع حزب الله، 
لكن الحقيقة تفرض علينا أن نوضحها ونقول إن 
الله  العالقات اإلعالمية في حزب  ما ورد في بيان 
هو ملتبس جدا ويحمل تناقضا بين الحرص على 
إجماع مكونات الحكومة في اتخاذ القرارات، فيما ال 
ينسحب ذلك على حضور الجلسات، فإذا لم يكن 
هناك إجماع في الحضور، فكيف يكون في اتخاذ 

القرارات؟!
والحقيقة أن االتفاق الذي حصل على عدم جواز 
التأكيد  أعمال تم  لحكومة تصريف  عقد جلسات 
 ،2022/11/3 في  النواب  مجلس  جلسة  في  عليه 
وتوافر  كما  واستثنائي،  طارئ  أمر  حدوث  والزمة 
موافقة مكونات الحكومة هو أمر تم التأكيد عليه 
معروف  علني  تصريح  وفي  الجلسة  في  أيضا 
كل  أن  ومعلوم  ميقاتي،  نجيب  الحكومة  لرئيس 
ذلك لم يحدث، فال األمر الطارئ في ظل وجود بنود 
كإنشاء معهد لألحداث، وال الموافقة حصلت اذ لم 

يكن هناك أي تشاور حتى.
أما ذكر ما تم إخبار باسيل به في حال حضور 
الجلسة فهو غير واقعي اطالقا، خصوصا أن الوزير 
ابالغ  بغية  الجلسة فقط  هيكتور حجار قد حضر 
الحاضرين عدم الموافقة على أصل عقدها وبنودها، 
وتم تجاهل هذا أيضا مما ينفي احترام ما زعم في 

بيان حزب الله االتفاق عليه.
ظاهر أن هناك التباسا وعدم وضوح لدى قيادة 

حزب الله في ما حصل، وما زلنا نأمل تصحيحه.
الحر يعرف  الوطني  التيار  فإن  الصداقة  أما 
معناها جيدا ألنه يقدم كل ما يلزم في سبيل 
بمسألة  يتعلق  ما  إال  عليها،  والحفاظ  حفظها 

إن  األحوال،  وبكل  والشراكة.  والوجود  الدور 
رئيس التيار سيتحدث عن كل هذه المغالطات 
ويكون كالمه أكثر شرحا وإيضاحا حول ضخامة 
األحد على  ليل  اإلعالمية  مقابلته  ما حصل في 

.»LBC محطة

لقاء 
الخالف بين »التيار« و«الحزب« حضر في  الجلسة 
الرئاسية في مجلس النواب، ذلك ان باسيل التقى 
علي  للمقاومة  الوفاء  كتلة  نائبي  الجلسة  بعد 
المجلس  اروقة  الله في احد  فياض وحسن فضل 

بمشاركة عدد من نواب تكتل لبنان القوي.

نبيه  النواب  مجلس  رئيس  إستقبل 
بري في مقر الرئاسة الثانية في عين 
المرافق،  والوفد  هيل  أمس،  التينة، 
واالوضاع  للتطورات  عرض  تم  حيث 

العامة.
فأشار  هيل،  تحدث  اللقاء  بعد 
مع  جدا  ايجابيا  كان  »اللقاء  أّن  الى 
شرف  وهو  النواب،  مجلس  رئيس 
لي أن ألتقيه كزيارة أولى الى بيروت 
في  ويلسون  لمركز  ومدير  كمواطن 
في  عاما   34 خدمة  بعد  واشنطن 
معلوم  هو  وكما  االميركية.  الخارجية 
مستقل  مركز  هو  ويلسون  مركز  إن 
يقوم بإعداد نقاشات وأبحاث وتنظيم 
حول  واشنطن  في  مفتوحة  حوارات 
جملة قضايا دولية، وان برنامج قسم 
 

َ
أطلق المركز  في  االوسط  الشرق 
الموضوع  وحول  لبنان  حول   

ً
برنامجا

وأين  السياسي  والبرنامج  االقتصادي 
موقع لبنان في المنطقة وكيف يبنى 
العناوين  أّن »هذه  الى   

ً
لبنان؟«، الفتا

واشنطن  في  المركز  طاولة  على  هي 
مستقبل  في  اإلغتراب  دور  وكذلك 

لبنان«.
م، 

ّ
وأعلن: »أنا هنا لكي أسمع وأتعل

 من 
ً
لقد كنت هنا منذ سنة ولمسُت نوعا

االسى حيال مجريات الوضع لكن أعلم 
ان الوضع غير ميؤوس منه. لبنان أنجز 
انتخابات نيابية وكذلك هو في طور 
واقتصادية  مالية  بإصالحات  القيام 
حيث ان الدعم الدولي جاهز للمساعده 
تتوافر  ان  والمطلوب  إنجازها.  فور 
إرادة سياسية لدى اللبنانيين التخاذ 
هذه الخطوات الضرورية إلعادة الثقة. 

واذا ما توافرت هذه االرادة السياسية 
المجتمع  مع  للتعاون  اللبنانيين  لدى 
الدولي والمؤسسات في لبنان والقطاع 
المالي، واذا ما تضافرت هذه الجهود، 
فأنا متفائل بمستقبل أفضل للبنان«.

 
السفيرة الفرنسية

واستقبل بري السفيرة الفرنسية في 
لبنان آن غريو وعرض  معها االوضاع 
والعالقات  المستجدات  وآخر  العامة 

الثنائية بين لبنان وفرنسا.

هيل زار بّري: متفائل بمستقبل أفضل للبنان

»حزب الله« لباسيل: إستخدام لغة التخوين تصّرف غير حكيم

رأى مساعد وزير الخارجية االميركي 
السابق مدير مركز ويلسون للدراسات 

في واشنطن ديفيد هيل أّنه »اذا 
ما توافرت االرادة السياسية لدى 

اللبنانيين للتعاون مع المجتمع الدولي 
والمؤسسات في لبنان والقطاع 

المالي، واذا ما تضافرت الجهود، فأنا 
متفائل بمستقبل أفضل للبنان«.

بري مستقبال هيل أمس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة

لقاء

قائد الجيش بحث وفرونتسكا 
أوضاع لبنان والمنطقة

إستقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون أمس في مكتبه في اليرزة، 
الممثلة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة في لبنان السيدة يوانا 

فرونتسكا، وتّم التداول في أوضاع لبنان والمنطقة.
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دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية غير العادية 
لمساهمي سيدروس بنك ش.م.ل.

السادة  بدعوة  )»المصرف«(  ش.م.ل.  بنك  سيدروس  إدارة  مجلس  يتشرف 
العادية  غير  العمومية  الجمعية  إجتماع  حضور  إلى  المصرف  مساهمي 
بتاريخ  الموافق  الثالثاء  يوم  ظهر  قبل  من   11 الساعة  عند  سيعقد  الذي 

2022/12/27، في مركز المصرف الرئيسي في برج حمود.

يخّصص اإلجتماع للتداول والتصويت على إقتراحات مجلس إدارة المصرف 
اآلتية:

1 - اإلستماع إلى تقرير مجلس اإلدارة؛
2 - إتخاذ القرار بالموافقة على إعادة تكوين رأسمال المصرف، وثم زيادته 

بمبلغ قدره سبعماية وخمسون مليار ليرة لبنانية؛  
3 - أمور متفرقة.

المصرف  رأسمال  ثلثي  يمثلون  بحضور مساهمين  قانونية  الجلسة  تعتبر 
على األقل.

مجلس إدارة
سيدروس بنك ش.م.ل.



حضر اللقاء رئيس اتحاد مجالس رجال األعمال 
رئيس  الخطيب،  سمير  الخليجية  اللبنانية- 
رئيس  صالح،  محمد  والجنوب  صيدا  غرفة 
رئيس  شماس،  نقوال  بيروت  تجار  جمعية 
رئيس  االشقر،  بيار  السياحية  النقابات  إتحاد 
بزري،  وجيه  بيروت   - الدولية  التجارة  غرفة 
رئيس الندوة اإلقتصادية رفيق زنتوت، رئيس 
العمانيين  اللبنانيين-  األعمال  رجال  مجلس 
مستوردي  نقابة  رئيس  مسعد،  شادي 
نقابة  رئيس  بحصلي،  هاني  الغذائية  المواد 
ممثل  البساط،  منير  الغذائية  الصناعات 
جمعية المطورين العقاريين محمد أبو درويش، 
أمين سر الهيئات االقتصادية ألفونس ديب، 
مكمل،  هشام  للهيئات  الضريبي  المستشار 
اللبنانيين-  االعمال  رجال  مجلس  رئيس 
مجلس  رئيس  زكي،  ابو  رؤوف  السعوديين 
أسعد  الكويتيين  اللبنانيين-  األعمال  رجال 
للسيدات  اللبنانية  الجمعية  رئيسة  صقال، 
الجمعية  رئيس  رسالن،  مديحة  القياديات 
المهنية المعلوماتية في لبنان كميل مكرزل، 

وروال خوري عن القطاع الزراعي.

شقير
العالقات  ومتانة  »قوة  شقير  د 

ّ
أك بداية، 

التاريخية واألخوية بين لبنان وسلطنة عمان«، 
الخاص  القطاع  بين  التعاون  بـ«مسيرة   

ً
مشيدا

يحتذى   
ً
نموذجا بات  والذي  البلدين،  في 

 للتقّدم الكبير المحقق في هذا اإلطار«.
ً
خصوصا

د »اإلستمرار بالسعي لتحقيق المزيد 
ّ
كما أك

زنا في ذلك 
ّ
من التقّدم والشراكة«، وقال: »يحف

وجود الرغبة ذاتها لدى السلطات في السلطنة 
ولدى شركائنا في القطاع الخاص العماني«.

التي  والتسهيالت  »االحتضان  بـ وأشاد 
رها سلطنة عمان للمستثمرين اللبنانيين«، 

ّ
توف

بين  من  باتت  عمان  »سلطنة  اّن  الى   
ً
الفتا

الوجهات األساسية لرجال األعمال اللبنانيين«، 
ل 

ّ
 »ضرورة مناقشة مواضيع رئيسية تشك

ً
دا

ّ
مؤك

االقتصادية  العالقات  لتنمية  اساسية  حاجة 
التجاري،  التبادل  زيادة  سيما  ال  الثنائية، 
المشتركة، تسيير خط  وتشجيع اإلستثمارات 
وتنشيط  ومسقط،  بيروت  بين  مباشر  طيران 

السياحة البينية«.
وإذ كشف شقير عن زيارة سيقوم بها وفد 
العام  في  السلطنة  إلى  برئاسته  إقتصادي 
2023، وّجه دعوة للقطاع الخاص العماني لزيارة 
 اّن »مستقبل االستثمار في لبنان 

ً
دا

ّ
لبنان، مؤك

البحرية  الحدود  ترسيم  بعد   
ً
خصوصا واعد، 

الجنوبية«.

السعيدي
أما السعيدي فنّوه بالجهود التي قام ويقوم بها 
شقير »لتقوية العالقات اإلقتصادية الثنائية«، 
الذي »يتمتع  اللبناني  الخاص  بالقطاع   

ً
مشيدا

بخبرات وديناميكية كبيرة، استطاع من خاللها 

خلق شراكات كبيرة في السلطنة والتوسع في 
السوق العماني«.

لبنان  إلى جانب  »الدائم  بالده  د وقوف 
ّ
وأك

المستويات، واهتمام  ومساندته على مختلف 
مع  اإلقتصادية  العالقات  بتنمية  السلطنة 
لبنان، وضرورة العمل بشكل مشترك لتحقيق 
البلدين  مصلحة  يخدم  بما  التقّدم  من  المزيد 

وشعبيهما«.
وبعد أن نقل تحيات وزير التجارة والصناعة 
محمد  بن  قيس  العماني  اإلستثمار  وتشجيع 
المقومات  عرض  المجتمعين،  إلى  اليوسف 
السلطنة  بها  تتمتع  التي  االقتصادية 
وتنافسيتها  توفرها  التي  والتسهيالت 
يمكن  التي  المجاالت   

ً
معّددا اإلستثمارية، 

الخاص في  القطاع  بين  العمل عليها بشراكة 
البلدين.

بين  مباشر  طيران  خط  »تسيير  عن  وأعلن 
األول  كانون   16 من   

ً
اعتبارا وبيروت  مسقط 

 الى 
ً
وحتى مطلع كانون الثاني المقبل«، مشيرا

ودراسة  مراجعة  محط  الخط سيكون  »هذا  اّن 
للنظر في إمكانية إبقائه«.

حوار وميدالية
من  الكثير  حول  مطول  حوار  دار  ذلك،  بعد 
سيما  ال  المشترك،  االهتمام  ذات  الملفات 
في  واإلستثمار  السياحي  التعاون  مجال  في 
المعلومات،  تكنولوجيا  مثل  واعدة،  قطاعات 
الهيدروجين األخضر والثروة السمكية والزراعة 
هذه  متابعة  على  االتفاق  وتّم  ذلك.  وغير 

المواضيع، وصواًل الى األهداف المرجوة.
وفي نهاية اللقاء قّدم شقير ميدالية إتحاد 

الغرف اللبنانية الى السفير العماني.

عقدت الهيئات االقتصادية برئاسة محمد 
شقير اجتماعاً أمس مع سفير سلطنة 

عمان في لبنان أحمد بن محمد السعيدي 
يرافقه القائم باألعمال في السفارة سعيد 
بن خلفان الحسيني، وجرى خالل االجتماع 

البحث في سبل تنمية العالقات اإلقتصادية 
الثنائية وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص 
في البلدين، باالرتكاز إلى الزيارات المتبادلة 

والنتائج الهامة المحققة في هذا اإلطار.
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تصريف  حكومة  في  الصناعة  وزير  إطلع 
األعمال النائب جورج بوشكيان من الملحق 
االقتصادي في السفارة اللبنانية في المملكة 
على  علي،  ابو  علي  السعودية  العربية 
الجهود الكبيرة التي يقوم بها بتوجيهات 
فتح  صعيد  على  كبارة،  فوزي  السفير  من 
األسواق السعودية أمام المنتجات اللبنانية. 

بإعداد  المجال،  هذا  في  السفارة  وقامت 
اللبنانية  الغذائية  الصناعات  عن  كاتالوغ 
إلى  اللبناني  االمتياز  »تصدير  بعنوان 
العالم«. ويتضّمن أسماء وعناوين مؤسسات 
األصناف  وأبرز  القطاع،  هذا  في  صناعية 

المصّنعة.
العمل  هذا  أهمية  على  بوشكيان  د 

ّ
وأك

الذي يساهم في التسويق والترويج بطريقة 
ش 

ّ
ابة في سوق شقيق ومتعط

ّ
ابداعّية وجذ

للصناعة اللبنانية.
والملحق  كبارة  السفير  بعمل  وأشاد 
 على أهمّية فتح 

ً
االقتصادي أبو علي، مشّددا

يهتّم  حيث  العربية،  األسواق  مع  القنوات 
األشقاء العرب بالمنتج اللبناني.

تصريف  حكومة  في  االتصاالت  وزير  أوضح 
في  به  التداول  »يتّم  ما  القرم،  جوني  االعمال 
التواصل  مواقع  وعلى  االعالم  وسائل  بعض 
بوست«  »ليبان  شركة  بموضوع  االجتماعي 
»بعدما  اصدره:  بيان  في  وقال  الذمة«.  وبراءة 
شمل  الذي  المحاسبة  ديوان  عن  تقرير  صدر 
اللبنانية  الدولة  بين  الحسابية  العمليات  كافة 
والمؤسسات  واالدارات  بالوزارات  المتمثلة 
العامة وشركة ليبان بوست، وغيره من المواضيع 

 
ً
واستنادا المحاسبة،  ديوان  بتقرير  المتعلقة 

الى قرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 18 6- - 
2020، تّم اجراء ما يلزم به. 

أشار تقرير ديوان المحاسبة إلى ضرورة ان 
المطلوب  المبلغ  بوست«  »ليبان  شركة  تسّدد 
 و277 ليرة، 

ً
 و613 الفا

ً
وقيمته مليار و545 مليونا

وسّددت شركة »ليبان بوست« المبلغ المطلوب. 
المالية  وزارة  قامت  الحالة،  هذه  ضمن 
»ليبان  لشركة  الالزمة  المستحقات  بتحويل 

إلى  المبالغ  هذه  حّولت  بدورها  والتي  بوست«، 
للبريد،  العامة  المديرية   - االتصاالت  وزارة 

 و470 ليرة. 
ً
 و733 الفا

ً
وقيمتها 13 مليارا

اتخذ  اإلجراء،  المرعية  للقوانين   
ً
وتنفيذا

االثنين  انعقدت  التي  بجلسته  الوزراء  مجلس 
 أجاز للوزير بتوقيع إبراء الذمة. 

ً
الماضي قرارا

والرسوم  الضرائب  يشمل  ال  اإلبراء  هذا  إّن 
دعوى  أي  وال  االجتماعي  الضمان  واشتراكات 

قضائية سابقة او الحقة، فاقتضى التوضيح«.

هل تفتح األسواق السعودية أمام اللبنانية؟

القرم يوضح قضية مستحقات »ليبان بوست«

خالل اللقاء

محطة

األبيض يتابع ملف 
مستلزمات غسيل الكلى

عقد وزير الصحة في حكومة تصريف االعمال فراس 
 أمس مع ممثلي الشركات المستوردة 

ً
االبيض اجتماعا

وذلك  الكلى،  بغسيل  الخاصة  الطبية  للمستلزمات 
لمتابعة كيفية استمرار توافر مستلزمات غسيل الكلى 
في السوق اللبنانية من دون أي تكلفة إضافية على 
قاء: »نعمل جاهدين، 

ّ
د األبيض خالل الل

ّ
المريض. وأك

وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان حق المرضى 
أي  الكلى من دون  الحصول على جلسات غسيل  في 

تكلفة إضافية«.

إضراب موظفي شركتي 
الخليوي مستمر

وقفة احتجاجية ألصحاب 
معارض السيارات

المحروقات تعاود االرتفاع

واصل موظفو شركتي الخليوي »ألفا« و»تاتش« اضرابهم 
 على عدم تلبية مطالبهم. 

ً
امس لليوم الرابع، احتجاجا

متاجر  وأقفلت  الزبائن،  خدمات  أعمال  وتوقفت 
الشركتين في بيروت والمناطق، وتوقف توزيع الخطوط 

والبطاقات المسبقة الدفع وأعمال الصيانة. 
الشركات  ومستخدمي  موظفي  نقابة  دت 

ّ
وأك

شرعي  هو  »التحّرك  أّن  الخليوي،  للقطاع  لة 
ّ
المشغ

ومصان بقوة الدستور والقانون والمواثيق الدولية، لذا 
وأصلب،  اقوى  يجعله  الحق  لصاحب  والوعيد  التهديد 
وال ينهي عنه«. ولفتت إلى اّن »مطالب النقابة حسب 

االولويات هي اآلتية: 
العام  منذ  المستحقة  السنوية  الزيادات  إقرار  اواًل: 
الترقيات  وإقرار  الجماعي،  العمل  عقد  حسب   2018
المستحقة حسب األنظمة والقوانين المعمول بها في 

شركتي »ألفا« و«تاتش« من دون استنسابية. 
المتراكمة  للمستحقات  واضحة  جدولة   :

ً
ثانيا

من   
ً
اساسيا  

ً
ا جزء عتبر 

ُ
ت والتي   )13 والشهر  )البونس 

الراتب.
: عقد العمل الجماعي هو عقد ملزم بكل بنوده 

ً
 ثالثا

ومنتفعاته من دون نقصان«.
الخّيرين  »جميع  إلى  يدها  مّد  النقابة  وكّررت 
الساعين الى إيجاد الحلول«. وخّصت بالذكر رئيس لجنة 
ووزير  الموسوي  إبراهيم  النيابية  واإلعالم  اإلتصاالت 
العمل في حكومة تصريف االعمال مصطفى بيرم على 

جهودهما.

نقابة  مع  بالتعاون  لبنان  عمال  نقابات  اتحاد  ذ 
ّ
نف

أمام  احتجاجية،  وقفة  السيارات  معارض  أصحاب 
تمثال المغترب في محلة الصيفي عند مدخل مرفأ 
ورفع  الجمركية  الشطور  بتعديل  للمطالبة  بيروت، 
أسعار  واعتماد  ليرة،  مليون   200 إلى  األدنى  الحّد 
 ،2019 كتب  من  بداًل   2022 كتب  على  السيارات 

.
ً
وإلغاء غرامات التأخير عن رسم المرفأ استثنائيا

وعمد المعتصمون إلى قطع الطريق في االتجاهين 
ل الجيش.

ّ
تحت بعد تدخ

ُ
، وف

ً
لساعة تقريبا

وبعدها توّجه المعتصمون، وفي مقّدمهم النقيب 
السيارات  معارض  أصحاب  ونقيب  الخولي  مارون 
مجلس  أمام  إلى  راجلة  مسيرة  في  فرنسيس،  وليد 
الخولي وفرنسيس  بيروت. ودخل  النواب في وسط 
لمجلس  العام  األمين  التقوا  حيث  المجلس،  إلى 
النواب عدنان الضاهر. وشرح الخولي المطالب، وتّم 
االتفاق على أن يتّم إرسال كتاب إلى الرئيس نبيه 
ل في موضوع إنصافهم ودعم مطالبهم 

ّ
بري ليتدخ

والوقوف إلى جانبهم، ومطالبة وزير المالية بالعودة 
عن المرسوم وتجزئته، لُيصار إلى تعديل المرسوم 

الخاص بالرسوم الجمركية للسيارات.
وأمهل المحتجون الدولة مهلة 48 ساعة لتحقيق 

 الذهاب الى تصعيد تحركاتهم.
ّ

مطالبهم، وإال

 امس، 
ً
 طفيفا

ً
لحظ جدول أسعار المحروقات ارتفاعا

والمازوت  بنوعيه  البنزين  صفيحة  سعر  زاد  بحيث 
8000 ليرة، كما زاد الغاز 4000 ليرة، واصبحت االسعار 
على الشكل التالي: البنزين 95 أوكتان: 781000 ليرة، 
البنزين 98 أوكتان: 799000 ليرة، المازوت: 824000 

ليرة والغاز 466000 ليرة.

 محادثات لبنانية - ُعمانية: 
تعزيز التعاون االقتصادي



التقّدم  على  وتشجيعهم  عمل  عن  الباحثين 
 كبيرة 

ً
إليها، قال %28 إّن الشركات تبذل جهودا

تبذل  أّنها  منهم  قال 32%  فيما  ذلك،  لتحقيق 
بعض الجهود في هذا المجال، بينما اعتبر 12% 
من المشاركين أّن الجهود المبذولة في هذا المجال 
قليلة، في حين قال %3 أّن الشركات ال تبذل أي 

جهد في هذا المجال.
وفي اإلطار ذاته، يعتقد المشاركون، أّن مواقع 
الشركات  وصفحات   )43%( االجتماعي  التواصل 
عمل  عن  الباحثين  تستهدف  التي  اإللكترونية 
الشركة.  ثقافة  لترويج  الوسائل  أبرز  هي   )20%(
وعندما ُسئل المشاركون عن نوع المعلومات التي 
شركة  في  وظيفة  بطلب  للتقّدم  حماسهم  تثير 
التي  والفوائد  المزايا  منهم   63% اختار  معينة، 
تقّدمها الشركة، فيما اختار %33 آراء ومالحظات 
موظفي الشركة، بينما قال %33 من المشاركين إّن 
هي  الشركة  مها 

ّ
تنظ التي  االجتماعية  الفعاليات 

األكثر أهمية في هذا المجال.

األبحاث في  ومن جهته، قال ظافر شاه، مدير 
ط هذا االستبيان الضوء على توّجه 

ّ
»يوغوف«: »يسل

الموظفين في المنطقة للعمل لدى الشركات التي 
تتسّم بالصدقية والثقة. ونتوقع مع اقتراب انتهاء 
الموظفين  أكبر على والء   

ً
الوباء وتداعياته، تركيزا

في عصر ُيعرف باالستقالة الُعظمى«.
الكفاءات  »جذب  استبيان  بيانات  جمع  تّم 
واالحتفاظ بها في الشرق األوسط وشمال إفريقيا«، 
 14 بين  ما  الممتدة  الفترة  خالل  االنترنت،  عبر 
 ،2022 الثاني  تشرين   8 وحتى  االول  تشرين 
 من اإلمارات، والسعودية، 

ً
بمشاركة 3,478 شخصا

والكويت، وقطر، وُعمان، والبحرين، ولبنان، واألردن، 
والسودان،  ومصر،  وسوريا،  وفلسطين،  والعراق، 

والمغرب، والجزائر، وتونس، وباكستان.
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الخوري  الديمان  في  البطريركي  الوكيل  زار 
البطريركية  قنوبين  رابطة  ومدير  اآلغا  طوني 
الزراعة  وزير  عرب،  جورج  والتراث  للرسالة 
الحاج  عباس  االعمال  تصريف  حكومة  في 
غابات  بأوضاع  ق 

ّ
تتعل مذكرة  ماه 

ّ
وسل حسن، 

او  المارونية  البطريركية  من  المملوكة  األرز 
حدث  نطاق  في  واليتها  تحت  الموضوعة 
البالد،  أرز  بغابات  المعروفة  وقنات،  الجبة 
والتي يتنامى فيها اليباس ويهّدد مساحاتها 

الخضراء. 
التاريخية  العناية  المذكرة  وعرضت 
الغابات ومحافظتها عليها  للبطريركية بهذه 
حين  اللبنانية،  الحرب  حتى  خضراء  سليمة 
على  أقدمت  عسكرية،  قوى  فيها  انتشرت 
قطع مئات األشجار المعّمرة، باإلضافة الى ما 
قام به تجار األخشاب وسواهم من التعّديات 

على الغابات المذكورة. 

في  المتزايد  »اليباس  ّن 
ّ
أ إلى  لفتت  واذ 

ل بيئة صحية مؤاتية للحشرات 
ّ
الغابات يشك

خطة  »بوضع  طالبت  باألخضر«،  تفتك  التي 
على  ذ 

ّ
نف

ُ
ت المذكورة  للغابات  علمية  حماية 

الغابات،  من  اليباس  برفع  المباشرة  مراحل، 
سواء المطروح على األرض او الذي ال يزال في 
أشجاره، تفعيل مراقبة وزارة الزراعة على أعمال 

التشحيل ورفع اليباس«. 
دت المذكرة حرص البطريركية المارونية 

ّ
وأك

الزراعة النتداب ممثل  وزارة  التعاون مع  على 
أعمال  على  المتواصل  اإلشراف  ى 

ّ
يتول عنها 

التشحيل والتنظيف. 
تحياته  الوفد  حسن  الحاج  الوزير  وحّمل 
مار  الكاردينال  الماروني  للبطريرك  واحترامه 
 مبادرة البطريركية 

ً
بشاره بطرس الراعي، مقّدرا

المندرجة  الغابات  على حماية هذه  وحرصها 
في إطار الثروة الوطنية الثمينة. 

وقال: »اننا نتبّنى هذه المذكرة المبنية على 
إلى  عملنا  نقّسم  وسوف  القائم،  الحال  واقع 
السريعة  بالمعالجة  ق 

ّ
تتعل االولى  مرحلتين، 

المعروف،  التقليدي  التشحيل  خالل  من 
بإشراف متواصل من فنيي الوزارة، كما تطالب 
الخطة  بوضع  تتعلق  والثانية  البطريركية، 
مع  بالتنسيق  المطلوبة  المتكاملة  العلمية 

وزارة البيئة والجهات المختصة«. 
األجل،  طويلة  الثانية  »المرحلة  اّن  وشرح 
زمنية  فترة  يتطلب  عناصرها  وتحقيق 
آلياتها  مع  نضعها  أن  المهم  لكن  متوالية، 
 موضوع متابعة متعاقبة 

ّ
التطبيقية، التي تظل

لتحقيقها«. 
حسن  الحاج  للوزير  اآلغا  الخوري  وشكر 
مذكرة  تضمنته  ما  مع  السريع،  تجاوبه 
بجولة  يقوم  ان  آماًل  مطالب،  من  البطريركية 

اطالع ميدانية على أرض الواقع.

للضمان  الوطني  للصندوق  العام  المدير  إستقبل 
اإلجتماعي محمد كركي، في مكتبه أمس، نقيب 
خبراء المحاسبة المجازين في لبنان عفيف شرارة 
عديدة  بمواضيع  التداول  وجرى  النقابة،  وأعضاء 

أهّمها:
- شرح عمل خبراء المحاسبة وضرورة التواصل 

والتكامل بين النقابة والضمان.
في  المحاسبة  خبراء  عمل  تسهيل  إمكان   -

مديريات ومكاتب ودوائر الصندوق.
الضمان  إلى  انتسابهم  موضوع  مراجعة   -
األوضاع   

ّ
ظل في  األهم  الموضوع  وهو  الصّحي، 

البالد،  فيها  تمّر  التي  واالجتماعية  االقتصادية 
القطاعات  جميع  تطال  تداعياتها  زالت  ما  والتي 
إذ  الصّحي واالستشفائي،  القطاع  وبصورة خاّصة 
لم يعد بمقدور أحد أن يتحّمل فاتورة اإلستشفاء 

تغطية  غير  من  الوضع  هذا  تدهور  ظل  في 
اجتماعية.

- تشكيل لجنة بين إدارة الصندوق ونقابة خبراء 
المواضيع  لمتابعة  لبنان  في  المجازين  المحاسبة 

والمذكرات التي تصدر عن المدير العام.
على  شرارة  النقيب  تمّنى  السياق،  هذا  وفي 
خبراء  إلدخال  كعادته  الجهود  »بذل  كركي 
في  اإلجتماعي  الضمان  ة 

ّ
مظل تحت  المحاسبة 

فرع ضمان المرض واألمومة، ألّن الضرورة أصبحت 
 لما تقّدم«.

ً
تستدعي إخضاعهم تبعا

وقد شكر شرارة لكركي »جهده الدؤوب إلدخال 
اطار  في  اإلجتماعي  الضمان  إلى  جديدة  فئات 

سياسته لتوسيع شموليته«.
سيبذل  أّنه  جهته،  من  كركي،  د 

ّ
أك فيما 

»الجهود الالزمة إلدخال خبراء المحاسبة المجازين، 

 
ً
، تمهيدا

ً
أسوة بقطاعات وفئات جرى ضّمها أخيرا

ليشمل الضمان اإلجتماعي جميع اللبنانيين، كما 
نّص قانون الضمان اإلجتماعي«.

عمال وأصحاب االفران
عّمال  نقابتي  من   

ً
وفدا كركي  إستقبل   ،

ً
والحقا

ولبنان  لبنان  وجبل  بيروت  في  األفران  وأصحاب 
هذا  أوضاع  في  التداول  جرى  حيث  الشمالي، 
القطاع المهم الذي يطال لقمة عيش المواطنين 
ومالية  اجتماعية  أوضاع   

ّ
ظل في  اللبنانيين 

واقتصادية شديدة الصعوبة والخطورة.
المعهودة  »عنايته  كركي  من  الوفد  وطلب 
ُبن الحاصل عليهم، 

ُ
بأوضاع العّمال واألجراء ورفع الغ

تقوم  التي  المشروعة  غير  المضاربة  إلى  إضافة 
وأصواًل،   

ً
قانونا المسّجلة  غير  األفران  بعض  بها 

اإلجتماعي،  الضمان  قانون  بتطبيق  مطالبين 
وبصورة خاصة ضرورة التصريح عن جميع األجراء 

العاملين لدى األفران«.
ة، 

ّ
وقد وعد كركي بـ«متابعة هذه المطالب المحق

التفتيش  مديرية  إلى  برّمتها  الملفات  وإحالة 
األفران  على  الالزمة  الرقابة  إلجراء  والمراقبة 
اللبنانيين  األجراء  عن  وللتصريح  الشرعية،  غير 
الحقيقيين، وضبط األجراء الوهميين وشطبهم من 
المختص  القضاء  إلى  وإحالتهم  الضمان  سجاّلت 

إذا لزم األمر«.
 وشكر الوفد كركي على »إيالئه قضايا العمال 
وتأمين  إلنصافهم  الكامل،  اإلهتمام  واألجراء 
العدالة المطلوبة لجميع الفئات المشمولة بقانون 
وأجراء،  ومستخدمين  عمااًل  اإلجتماعي  الضمان 

ال األفران«. ومن ضمنهم عمَّ

كشف استبيان جديد أجراه موقع الوظائف »بيت.
كوم«، بالتعاون مع »يوغوف«، المنظمة المتخصصة 
بأبحاث السوق، بعنوان »جذب الكفاءات واالحتفاظ 
عن  إفريقيا«،  وشمال  األوسط  الشرق  في  بها 
العوامل الرئيسية التي تؤثر على والء الموظفين، 
من خالل تحديد األمور التي تجذبهم تجاه مكان 
وتمثلت  فيها.  يعملون  التي  الشركة  و/أو  العمل 
العوامل الثالثة الرئيسية التي تساهم في جذب 
الرواتب  في   ،2023 لعام  لبنان  في  الموظفين 
والتعويضات )%59(، وبيئة العمل )%44( واألمن 

الوظيفي على المدى الطويل )42%(. 
فيما تمثلت العوامل األقل أهمية في المظهر 
الموقع  وتصميم  الشعار  مثل  للشركة،  الخارجي 

اإللكتروني )%10(، والتواجد اإلعالمي )15%(.
 

العوامل األكثر أهمية 
التي  الوظيفية  أّن أهم السمات  أظهر االستبيان، 
يهتم بها المهنيون في لبنان بعد حصولهم على 
المدى  الوظيفي على  التقّدم  الوظيفة، هي فرص 
الطويل )%35(، وفرص التدريب والتطوير )32%(، 

تليها المرونة )27%(.
الموظفين  ز 

ّ
تحف التي  العمل  ثقافة  وتعّد 

 لالحتفاظ 
ً
 أساسيا

ً
ز االلتزام التنظيمي عنصرا

ّ
وتعز

من   73% أّن  لالنتباه  المثير  ومن  بالموظفين. 
منذ  الحالية  شركاتهم  في  يعملون  المشاركين 

أكثر من عامين. كما أظهر االستبيان أّن أكثر من 
بالسعادة  يشعرون  لبنان  في  موظفين   5 من   2
في مكان عملهم الحالي، كما ُيوصي %54 منهم 
على  للحصول  بالتقّدم  وظائف،  عن  الباحثين 

وظيفة في شركتهم الحالية.
إّن  مشاركين،   10 من   6 حوالى  قال  كما 
الموظفين لفهم  إلى مالحظات  شركتهم تستمع 
منهم   59% ووافق  أفضل،  بشكل  احتياجاتهم 
محمل  على  مالحظاتهم  تأخذ  اإلدارة  أّن  على 
نصف  من  أكثر  أظهر  ذلك،  إلى  باإلضافة  الجّد. 
المشاركين استعدادهم للتقّدم لذات الوظيفة في 
للقيام  الخيار  لهم  تيح 

ُ
أ لو  الحالية،  الشركة  ذات 

بذلك من جديد.
 على نتائج االستبيان، قالت ُعال حداد، 

ً
وتعليقا

»بيت.كوم«:  في  البشرية  للموارد  اإلدارية  المديرة 
االستبيان  في  المشاركين  من  كبير  عدد  »يتطلع 
لالستفادة من فرص التقّدم الوظيفي على المدى 
التي  الرئيسية  العوامل  من  أّنها  حيث  الطويل، 
فيها،  يعملون  التي  الشركات  تجاه  والءهم  تعزز 
إلى جانب الراتب. ويشير ذلك إلى أّن ثقافة العمل 
التي  تلك  هي  للمهنيين  جاذبية  األكثر  المميزة 

ر فرص التطور والتقّدم المهني«.
ّ
توف

القيم المؤسسية 
التي  الخطوات  أهم  من  الكفاءات  جذب  ويعّد 
على  والعمل  اتخاذها  الشركات  على  يتعّين 
الجهود  عن  المشاركون  ُسئل  وعندما  تحسينها. 
أمام  ثقافتها  لتسويق  الشركات  تبذلها  التي 

دراسة: التقّدم الوظيفي أهم طموحات اللبناني

مذكرة بطريركية لحماية غابات األرز

كركي تابع أوضاع خبراء المحاسبة.. واألفران

كشف حوالى 75% من المشاركين في استبيان 
حول التوظيف في لبنان، أّن الشركة تكون 

أكثر جاذبية في حال اتسمت باألخالق المهنية، 
واتبعت ممارسات جيدة. كما قال 60% من 

المشاركين إّنهم يفّضلون الشركات التي تتمتع 
بثقافة عمل ودية، و49% يبحثون عن الشركات 

التي تشارك في أنشطة المسؤولية االجتماعية.

 أكثر من 2 من 5 موظفين 
في لبنان يشعرون بالسعادة 

في مكان عملهم الحالي

دراسة عن الوظائف



الفالح،  خالد  السعودي  االستثمار  وزير  وقال 
التعاون  وتيرة  رفع  في  ستسهم  شي  زيارة  إّن 
حيث  البلدين،  بين  واالستثماري  االقتصادي 
الزيارة للشركات والمستثمرين الصينيين  تقّدم 

»عوائد«، بحسب وكالة األنباء السعودية.

لقاءات مع قادة عرب
وشارك الرئيس الصيني خالل الزيارة في قمتين 
قادة  حضرهما  وعربية-صينية،  خليجية-صينية 
العاصمة  إلى  توافدوا  الذين  المنطقة  دول 
السعودية وبينهم الرئيس المصري عبد الفتاح 

السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
برنامج  فإّن  الصينية،  الخارجية  لوزارة   

ً
ووفقا

نطاق  على  دبلوماسي  نشاط  »أكبر  ل 
ّ
يمث شي 

تأسيس  منذ  العربي  والعالم  الصين  بين  واسع 
جمهورية الصين الشعبية«.

ولم يغب ذلك عن أعين البيت األبيض الذي 
ر من »النفوذ الذي تحاول الصين تنميته حول 

ّ
حذ

العالم«.

القومي في  األمن  باسم مجلس  الناطق  وقال 
البيت األبيض جون كيربي للصحافيين األربعاء: 
الصين  تحاول  الذي  للنفوذ  مدركون  »نحن 
توسيعه حول العالم. الشرق األوسط هو بالتأكيد 
بتعميق  يرغبون  حيث  المناطق،  هذه  بين  من 
العديد  أّن  »نعتقد   :

ً
مضيفا نفوذهم«،  مستوى 

من األمور التي يسعون إليها، وطريقة سعيهم 
الدولي  النظام  على  الحفاظ  مع  تتالءم  ال  إليها، 

الذي تحكمه قواعد« محّددة.
االختيار  الدول  من  نطلب  »ال  كيربي:  وتابع 
قال  كما  لكن  والصين،  المتحدة  الواليات  بين 
المتحدة  الواليات  أّن  مّرات عّدة، نعتقد  الرئيس 
بالتأكيد في وضع يتيح لها القيادة في إطار هذه 

المنافسة االستراتيجية«.
للرياض،  ا 

ً
وثيق ا 

ً
واشنطن شريك كانت  لطالما 

 بسبب الخالفات حول 
ً
لكن العالقة توترت أخيرا

األميركية  األمنية  والضمانات  الطاقة  سياسة 
لدول المنطقة وحقوق اإلنسان.

منذ  الخارج  إلى  له  رحلة  بثالث  شي  يقوم 
إغالق  إلى  الصين،  كوفيد9-  جائحة  دفعت  أن 
حدودها والشروع في سلسلة من عمليات اإلغالق، 

مما أضّر باقتصادها العمالق.
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صافح ولي العهد األمير محمد بن سلمان الرئيس 
الصيني شي جينبينغ، عندما خرج من سيارته، 
لدى وصوله إلى قصر اليمامة في الرياض، المقّر 
بحسب  الملكي،  الديوان  ومقّر  للملك  الرسمي 

لقطات بثتها وسائل اإلعالم الحكومية.
الصيني  الرئيس  إجتمع  الحق،  وقت  وفي 
العزيز،  عبد  بن  سلمان  السعودي  العاهل  مع 
عا بحضور ولي العهد على »اتفاقية الشراكة 

ّ
ووق

والصين«،  المملكة  بين  الشاملة  اإلستراتيجية 
حسبما أفادت وكالة األنباء السعودية. كما اتفقا 

على عقد اجتماع لقادة الدولتين كل عامين.
الرسمي  االعالم  عنه  نقل  حسبما  شي  وقال 
له  السعودي  الصيني-  »التعاون  اّن  الصيني، 
الصيني  الجانب  آفاق مستقبلية واسعة، وينظر 
عالم  في  مهمة  كقوة  السعودي  الجانب  إلى 
لتطوير  كبيرة  أهمية  ويولي  األقطاب  متعّدد 
العربية  المملكة  مع  شاملة  استراتيجية  شراكة 

السعودية«.
الفخرية  الدكتوراه  شهادة  شي  منح  وتّم 
 
ً
»استحقاقا الملك سعود  جامعة  من  اإلدارة  في 
اإلدارة  في  الكبيرة  وجهوده  إلنجازاته  وتكلياًل 
والتعاون  المزدهرة  للعالقة   

ً
وعرفانا والقيادة، 

 للوكالة.
ً
المستمر بين البلدين الصديقين«، وفقا

حكومية،  سعودية  إعالم  وسائل  وبحسب 
تشهد الزيارة توقيع اتفاقيات بنحو 29,3 مليار 
دوالر في مجاالت عدة، في وقت تسعى الصين 
فيروس  من  المتضرر  اقتصادها  تعزيز  إلى 
كورونا، بينما يسعى السعوديون، حلفاء الواليات 
تحالفاتهم  تنويع  إلى  التاريخيون،  المتحدة 

االقتصادية والسياسية.

شريك مهم
وتعمل الصين، أكبر مستهلك للنفط السعودي، 
مع  والسياسية،  التجارية  عالقاتها  تقوية  على 
الواليات  على  طويلة  فترة  منذ  تعتمد  منطقة 
المتحدة في الحماية العسكرية، لكنها أعربت عن 

مخاوفها من تراجع الوجود األميركي.
وبعد ساعات من وصوله األربعاء، أعلنت وسائل 
اتفاقية   34 عن  السعودية  الحكومية  اإلعالم 
الهيدروجين  تشمل  قطاعات  في  استثمار 

األخضر وتكنولوجيا المعلومات والنقل والبناء.
الرسمية  السعودية  األنباء  وكالة  تقّدم  ولم 
بين  التجارة  إجمالي  إّن  قالت  لكنها  تفاصيل، 

البلدين بلغ 304 مليارات ريال سعودي )80 مليار 
دوالر( في عام 2021 و103 مليارات ريال سعودي 

)27 مليار دوالر( في الربع الثالث من عام 2022.
األمير  الشاب  السعودي  العهد  ولي  ويرى 
محمد بن سلمان، أّن الصين شريك مهم في »رؤية 
2030« االقتصادية االصالحية، حيث يسعى إلى 
عمالقة  مشاريع  في  الصينية  الشركات  إشراك 
من  بعيًدا  االقتصاد  تنويع  إلى  تهدف  طموحة 

الوقود األحفوري.
تشمل هذه المشاريع مدينة نيوم المستقبلية 
مليار   500 فيها  االستثمارات  قيمة  تبلغ  التي 
دوالر، وستعتمد بشكل كبير على تقنية التعرف 

على الوجه والمراقبة.

إتفاقات بمليارات الدوالرات خالل زيارة 
الرئيس الصيني للسعودية

عقد الرئيس الصيني محادثات مع قادة 
السعودية، في ثاني أيام زيارته للرياض أمس، 

قبل أن يشهد توقيع اتفاقيات بمليارات 
الدوالرات بين القوتين االقتصاديتين الطامحتين 

لتعزيز تقاربهما، رغم تحذيرات واشنطن من 
تصاعد نفوذ بكين.

الملك السعودي والرئيس الصيني يوّقعان عددًا من االتفاقات بين البلدين )أ ف ب(

فلسطينيين  أربعة  اإلسرائيلي  الجيش  قتل 
حادثين  في  الغربية،  الضفة  في  أمس 
الصحة  وزارة  ذكرت  ما  على  منفصلين، 
المنطقة  هذه  تشهد  فيما  الفلسطينية، 

.
ً
 كبيرا

ً
تصعيدا

مقتل  الفلسطينية  الصحة  وزارة  وأعلنت 
من  ارحيمي،  محمد  ضياء  الفلسطيني  الفتى 
الضفة  في  الله  رام  شمال  ريما  بيت  قرية 
بجروح  آخرون  ثالثة  أصيب  فيما  الغربية، 
مختلفة، أحدهم في حالة الخطر، بعد ساعات 
في  آخرين  فلسطينيين  ثالثة  مقتل  على 

مدينة جنين.
القتيل  أعمار  أّن  البلدة،  في  سكان  د 

ّ
وأك

.
ً
والمصابين الثالثة تراوح بين 16 و17 عاما

أّن  االسرائيلي،  للجيش  بيان  في  وجاء 
حجارة  القوا  فيهم  المشتبه  من  »مجموعة 
وزجاجات طالء على السيارات المارة بالقرب من 
وقال  للخطر«.  المارة  وعّرضوا حياة  عابود،  بلدة 
المشتبه  باتجاه  النار  اطالق  تّم  إّنه  الجيش 

فيهم.
وتأتي هذه الحادثة بعد ساعات من مقتل 
اقتحام  عملية  في  آخرين،  فلسطينيين  ثالثة 
تبادل  لها 

ّ
تخل اإلسرائيلي،  الجيش  ذها 

ّ
نف

إلطالق النار مع مقاتلين في مخيم جنين الذي 
يعّد بؤرة مشتعلة في شمال الضفة الغربية، 

حسبما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.
على  الثالثة  القتلى  هوية  الوزارة  وحّددت 
( و طارق الدمج )29 

ً
أّنهم عطا شلبي )46 عاما

.)
ً
( وصدقي زكارنة )29 عاما

ً
عاما

ذ 
ّ
من جهته، أعلن الجيش اإلسرائيلي أّنه نف

مع القوات الخاصة عملية فجر أمس في جنين، 
حيث جرى اعتقال خالد أبو الهيجا الذي كان 
العملية،  هذه  »خالل  بيان:  في  وقال  يطارده. 
ألقى مشتبه فيهم عبوات ناسفة واستهدفوا 
بالذخيرة  بدورهم  رّدوا   

ً
جنودا الحية  بالذخيرة 

الحية«.
إّن  اإلسالمي«،  الجهاد  »حركة  وقالت 
القوات  مع   »

ً
عنيفا  

ً
»اشتباكا خاضوا  مقاتليها 

االسرائيلية في جنين.
ودانت حركة »فتح« التي يتزّعمها الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس، مقتل الفلسطينيين 

الثالثة، معتبرة ذلك »جريمة إعدام«.
كذلك، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد 
الحماية  توفير  إلى  الدولي،  المجتمع  اشتية، 
 استمرار الجرائم 

ّ
للشعب الفلسطيني »في ظل

الدم  واستباحة  اليومية،  االغتيال  وعمليات 

الفلسطيني... التي كان آخرها استشهاد ثالثة 
شبان في مدينة جنين ومخيمها«.

في  الفلسطينيين  من  المئات  وشارك 
إطالق  وسط  الفلسطينيين،  القتلى  تشييع 

ملثمين النار وتوعد بالثأر واالنتقام.
جمعية  رئيس  السعدي،  محمود  وقال 
الهالل األحمر الفلسطيني في جنين، إّن »سيارة 
إسعاف مع طاقمها توّجهت إلى مخيم« جنين 

بعد »بالغ عن إصابة« فيه.
واثناء  المصاب  نقل  »خالل  أّنه  وأضاف 
السيارة  تعّرضت  السيارة  في  وضعه  محاولة 
قناصة  فيها  تواجد  عمارة  من  نار  الطالق 
الجيش االسرائيلي، بعد ذلك وضعنا المصاب 

في السيارة وقمنا بنقله«.
وقال السعدي إّن »طواقم الهالل نقلت هذا 

المصاب واثنين من الشهداء«.

الجيش االسرائيلي يقتل أربعة فلسطينيين 

مسلحون فلسطينيون ملثمون يشاركون في تشييع ثالثة فلسطينيين قتلوا في نابلس )أ ف ب(

بن سلمان: الصين شريك مهم 
في »رؤية 2030« االقتصادية 

االصالحية، لناحية المشاركة 
في مشاريع لتنويع االقتصاد 

بعيًدا من الوقود األحفوري



بوريل
الخارجية  السياسة  مسؤول  د 

ّ
أك آخر،  صعيد  على 

في االتحاد األوروبي أمس، أّن الحرب الروسية على 
أوكرانيا استنزفت مخزونات األسلحة لدى التكتل، 
عن  للدفاع  »حيوية«  لقدرات  يفتقر  أّنه  وأظهرت 

حدوده.
في  دفاعي  مؤتمر  خالل  بوريل  جوزيب  وقال 
 
ً
إنذارا لت 

ّ
مث أوكرانيا  ضد  الحرب  »هذه  بروكسل: 

 للكثيرين منا«.
ً
كبيرا

وأضاف: »ندرك أّن مخزوناتنا العسكرية تستنفد 
بسرعة بسبب سنوات من نقص االستثمار«.

وقّدم الحلفاء األوروبيون أسلحة بقيمة مليارات 
الدوالرات لمساعدة كييف في الدفاع عن نفسها 

ضد قوات الكرملين منذ بدء الغزو في شباط.
وأعاد هجوم موسكو واسع النطاق على جارتها، 
األوروبي،  االتحاد  دفاعات  قوة  على  االنتباه  تركيز 
الحرب  انتهاء  بعد  اإلنفاق  نقص  من  عانت  التي 

الباردة.
قدرات  إلى  نفتقر  أننا  »ندرك  بوريل:  وتابع 
دفاعية حيوية. نفتقر إلى القدرات التي نحتاجها 

للدفاع عن أنفسنا من مستويات تهديد أعلى«.
باالتحاد  الخارجية  السياسة  مسؤول  وأردف 
تهديدات  تهديدات،  »نواجه  يقول:  األوروبي 

حقيقية، بالقرب منا ومن المحتمل أن تتفاقم«.
األوروبي  االتحاد  في  األعضاء  الدول  وعززت 
إنفاقها العسكري منذ ضمت موسكو شبه جزيرة 
أوكرانيا  في شرق  النزاع  وأّججت  األوكرانية  القرم 

عام 2014.
البالغ  التكتل  أّن أعضاء  لكن بوريل شّدد على 
عددهم 27 دولة بحاجة إلى مواصلة زيادة اإلنفاق 
وتعزيز مشترياتهم المشتركة واستثماراتهم في 

التقنيات لتعويض النقص.
أن  يجب  لي.  بالنسبة  واضح  »الخيار  اّن  وقال 
تتعاون  أن  األوروبية  الجيوش  على  أكثر،  نتعاون 

أكثر في ما بينها«.
وأضاف: »نحن بحاجة إلى مواصلة دعم أوكرانيا. 
االحتياجات  تلبية  في  االستمرار  إلى  بحاجة  نحن 
الحالية ونحتاج إلى البدء في االستعداد للمستقبل«.

من  والسيما  دعوات،  هناك  كانت  لطالما 
فرنسا، لتعزيز القدرات الدفاعية األوروبية وتعزيز 

التنسيق بين جيوش دول االتحاد األوروبي.
لكن دول االتحاد األوروبي ال تزال تعتمد بشدة 
القارة،  في  األمن  لتوفير  المتحدة  الواليات  على 

تحت مظلة حلف شمال األطلسي )ناتو(.
القوات  من  اآلالف  عشرات  واشنطن  وأرسلت 
غزو  منذ  حلفائها  لطمأنة  أوروبا  إلى  اإلضافية 
األطلسي  شمال  حلف  وعزز  شباط،  في  موسكو 

انتشاره على طول جناحه الشرقي.
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موسكو  فيه  تبادلت  وقت  في  الكالم  هذا  أتى 
وواشنطن سجناء في مطار أبو ظبي في اإلمارات 

العربية المتحدة.
فاستعادت روسيا تاجر األسلحة فكتور بوت 
حين  في  سنوات،   10 من  أكثر  منذ  المسجون 
مت العبة كرة السلة األميركية بريتني غراينر 

ّ
سل

المعتقلة منذ أشهر عدة بتهمة تهريب القّنب 
الهندي، إلى الواليات المتحدة.

في  وشخصيات  لجنود  أوسمة  تقليده  ولدى 
الغربية  االنتقادات  بوتين  دحض  الكرملين، 
للضربات الروسية التي حرمت ماليين األوكرانيين 
الماء   

ً
وأحيانا الكهرباء  من  األخيرة  األسابيع  في 

والتدفئة وسط درجات حرارة متدنية.
نفعل  نحن  »نعم،  الروسي:  الرئيس  وقال 
عمليات  أّن   

ً
معتبرا ذلك؟«،  بدأ  من  لكن  ذلك 

 
ً
أضرارا ألحق  انفجار  على  رّد  هي  هذه  القصف 

مطلع تشرين األول بجسر القرم الذي بنته روسيا، 
وهجمات أخرى نسبتها موسكو إلى كييف.

في  كييف  على  باللوم  بوتين  ألقى  كذلك 
النووية  الطاقة  محطة  كهرباء  خطوط  »نسف 
حدود  عند  روسية  منطقة  وهي  كورسك«،  في 
أوكرانيا، و«عدم توفير المياه« لمنطقة دونيتسك 

االنفصالية الموالية لروسيا في شرق البالد.
 
ً
شيئا نفعل  أن  بمجرد  جانبنا،  »من  وأضاف: 
أنحاء  كرّد، ينتشر الضجيج والصخب في جميع 
الكون«. وتابع: »لن يعيقنا ذلك عن القيام بمهامنا 

القتالية«.

»مخاطر« في القرم
وقوع  من  »خطر«  بوجود  أمس  الكرملين  وأقّر 
جزيرة  شبه  في  مواقعه  على  أوكرانية  هجمات 
القرم التي ضّمتها موسكو في 2014، إثر هجمات 

 من خط الجبهة.
ً
عدة ُنسبت ألوكرانيا بعيدا

وفي األيام األخيرة، اسُتهدفت قواعد عسكرية 
روسية عدة، بينها اثنتان تبعدان 500 كيلومتر 

عن أوكرانيا، بمسّيرات.
في  الروسي  األسطول  أسقط   

ً
أيضا وأمس 

ما  على  مسّيرة،  طائرة  القرم  في  سيفاستوبول 
أعلنت السلطات المحلية، في مؤشر إلى المخاطر 
التي  هذه  الجزيرة  شبه  تواجه  تزال  ال  التي 

تعّهدت كييف باستعادتها.
 مع 

ً
ظهر هذه الهجمات التي ترافقت أيضا

ُ
ت

أوكرانيا،  في  الروسية  االنتكاسات  من  سلسلة 
مواقعها  تعزيز  في  صعوبة  تواجه  موسكو  أّن 
وحماية قواعدها الخلفية، بعد 9 أشهر على بدء 

الهجوم الروسي.
باسم  المتحدث  بيسكوف  دميتري  وقال 
األوكراني  الجانب  ألّن  مخاطر  »ثمة  الكرملين: 

يواصل اتباع نهجه في شن هجمات إرهابية«.
أّن  »يظهر  المسّيرة  إسقاط  أّن  أضاف،  لكنه 

تخذ«.
ُ
إجراءات مضادة فّعالة ت

توقيف »جواسيس«
 تتحرك خطوط الجبهة في الشتاء، 

ّ
ومع احتمال أال

المسّيرات،  إلى  متزايد  بشكل  األوكرانيون  يلجأ 
 من الجبهة، في 

ً
لضرب قواعد روسية تقع بعيدا

األوكرانية،  الطاقة  الروس منشآت  حين يقصف 
حتى لو تسبب ذلك بقطع التدفئة عن المدنيين 

وسط البرد الصقيعي.

وقالت شركة »أوكرينيرغو« المشغلة للكهرباء، 
من  الخميس  تعاني  تزال  ال  الكهرباء  شبكة  إّن 

»نقص ملحوظ« بعد الضربات الروسية األخيرة.
القرم،  في  الحاصل  التوتر  إلى  مؤشر  وفي 
شخصين  توقيف  الروسية  األمن  أجهزة  أعلنت 
في  أوكرانيا  لحساب  تجسسا  بأّنهما  يشتبه 

القرم، عبر نقل معلومات حول أهداف عسكرية.
واقترب الجيش األوكراني في األسابيع األخيرة 
من شبه جزيرة القرم التي ضّمتها موسكو العام 
باستعادة  له  سمح  مضاد  هجوم  بفضل   ،2014

مدينة خيرسون االستراتيجية في جنوب البالد.
دنيبرو  نهر  المنطقة، حيث يفصل  في هذه 
الوضع  يبقى  واألوكرانية،  الروسية  القوات  بين 
 مع ضربات روسية منتظمة على خيرسون.

ً
متوترا

أبناء  أحد  كوفباسيوك  أوليكسي  ويعبر 
المنطقة الذي التقته وكالة »فرانس برس« النهر، 
رغم المخاطر ودرجات الحرارة الجليدية، لمساعدة 
التي  اليسرى  الضفة  على  العالقين  السكان 

احتلها الروس، على الفرار.
برصاصتين  مركبي  أصيب  »لقد  قائاًل:  د 

ّ
وأك

حتى اآلن«.

بوتين يتوعد أوكرانيا بمواصلة 
ضرب منشآت الطاقة فيها

توّعد الرئيس الروسي فالديمير بوتين أوكرانيا 
بمواصلة ضرب منشآت الطاقة فيها، رداً على 

هجمات كييف على ما يقول، ال سيما في شبه 
جزيرة القرم التي ضّمتها موسكو وأقّرت بأّنها 

معّرضة للخطر.

مدنيون يلقون مساعدات انسانية في باخموت )أ ف ب(

الحركة  لحرية  شنغن  منطقة  كرواتيا  تدخل 
في كانون الثاني المقبل بعد أن وافقت الدول 
رفضت  لكنها  أمس،  انضمامها  على  األعضاء 

انضمام رومانيا وبلغاريا.
وكتبت الرئاسة التشيكية لمجلس االتحاد 
قراره.  المجلس  »تبّنى  تويتر:  على  األوروبي 
منطقة  إلى  ستنضم  كرواتيا  أّن  رسمًيا  تأكد 

شنغن اعتباًرا من 1 كانون الثاني 2023«.
باإلجماع  الصادر  األخضر  الضوء  هذا  مع 
بروكسل،  في  المجتمعين  الداخلية  وزراء  عن 
أصبحت كرواتيا العضو السابع والعشرين في 
هذه المنطقة الشاسعة التي يمكن ألكثر من 
من  بحرية  فيها  ل 

ّ
التنق شخص  مليون   400

دون قيود داخلية على الحدود.

 3,9 سكانها  عدد  يبلغ  التي  الدولة  هذه 
ماليين نسمة، وهي عضو في االتحاد األوروبي 
منطقة  إلى  ا 

ً
أيض ستنضم   ،2013 عام  منذ 

اليورو في مطلع 2023.
من ناحية أخرى، ما زال يتعّين على رومانيا 
على  النمسا  اعترضت  فقد  االنتظار  وبلغاريا 
ترشيحهما، فيما اعترضت هولندا على بلغاريا، 
الغرفة«،  المرارة في  »ببعض  أشاع شعوًرا  مما 

وفق ما قال مصدر دبلوماسي.
كبيرة  زيادة  تواجه  التي  النمسا،  تخشى 
في طلبات اللجوء، من أن تؤدي إزالة الضوابط 
الحدودية مع هذين البلدين إلى زيادة وصول 

المهاجرين. 
تقضي  أن  العضوية  هذه  مثل  شأن  ومن 

حدود  على  للمركبات  الطويلة  الطوابير  على 
كرواتيا وأن تشّجع السياحة.

هي  أخرى  دولة  عارضت  النمسا،  عن  عدا 
هولندا دخول بلغاريا إلى شنغن. وأوضح وزير 
الهجرة الهولندية إريك فان دير بورغ الخميس 
أن بالده لديها مخاوف بشأن »الفساد وحقوق 
جديد  بتقرير  وطالب  البلد،  هذا  في  اإلنسان« 

من المفوضية حول هذه النقاط.
مليون   19 تضم  التي  رومانيا  حالة  لكّن 
نسمة مرتبطة إجرائًيا بحالة بلغاريا التي تعد 
الدولتان  انضّمت  فقد  نسمة.  ماليين   6,5
األوروبي  االتحاد  إلى  السابقتان  الشيوعيتان 
في شنغن  للدخول  وتسعيان   2007 عام  في 

منذ أكثر من عشر سنوات.

إنضمام كرواتيا إلى شنغن 
ورفض طلَبي بلغاريا ورومانيا

بوريل: النزاع يظهر افتقار 
االتحاد األوروبي لقدرات 

دفاعية »حيوية«
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اعالنات رسمية

إعالن قضائي
في  االيجارات  محكمة  عن  صادر 

طرابلس
غرفة القاضي سمر البحيري

وحنين  ميراي  عليهما:  المدعى  الى 
حسن خانات - المجهولين محل االقامة

الى  للحضور  المحكمة  هذه  تدعوكما 
وكيلكما  بواسطة  او  شخصيا  قلمها 
الدعوى  اوراق  كافة  الستالم  القانوني 
من  المقامة   2021  /  194 اساس 
شحادة  علي  محمد  ورثة  المدعين 
خانات  حسن  ورثة  وباقي  بوجهكما 
 من 

ً
طالبين فيها اسقاط حقكم جميعا

المقسمين  إلجارة  القانوني  التمديد 
زيتون   4274 العقار  من  و4   3
اي  من  خاليين  وتسليمهما  طرابلس 
الرسوم   

ً
جميعا وتضمينكم  شاغل 

والمصاريف واتعاب المحاماة كافة.
لكما   

ً
مختارا  

ً
مقاما تتخذا  ان  عليكما 

ضمن نطاق هذه الدائرة واال فكل تبليغ 
يتم لكما في قلم هذه المحكمة يعتبر 

 باستثناء الحكم النهائي.
ً
صحيحا

رئيس القلم
احمد عبد الخالق

إعالن
من امانة السجل العقاري في بعبدا

علي  وكيل  ناصر  محمد  حسين  طلب 
عباس شكر شهادة تأمين بدل ضائع 

ًللعقار A 18 / 4084 الحدث.
للمعترض المراجعة خالل 15 يوما

أمين السجل العقاري في بعبدا
نايفة شبو

إعالن
برئاسة  تنفيذ صيدا  دائرة  عن  صادر 
بالمعاملة  صادق  راني  القاضي 
إلبالغ   2021  /  365 رقم  التنفيذية 
واحمد  وعبد  عادل  عليهم:  المنفذ 
وسكينة  ومنتهى  وإلهام  ومصطفى 
وعلي  ورفيق  قاسم  فرحات،  قاسم 
ونجوى  خديجة  حمود،  درويش  وآمال 
محمود  محمد  وفتحية  فرحات  بديع 
كمال  فرحات،  توفيق  عصام  يوسف، 
قرقماز  محمد  وحيدر  قرقماز  محمد 

جميل  سهام  قرقماز،  محمد  وفاطمة 
عيسى، سعدى وفدوى محمد فرحات، 
أنطونيا فرنسيسكو ليناريس ليناريس 
وسامر  فرحات  حسن  شفيق  ونعمان 
حسن فرحات، المجهولي محل االقامة 
او  بالذات  الدائرة  هذه  الى  الحضور 
الستالم  القانوني،  وكيلهم  بواسطة 
التنفيذي ومربوطاته بالمعاملة  االنذار 
المحامي  التنفيذ  طالب  من  المقّدمة 
حسين صبحي قرقماز )بصفتي الولي 
الجبري عن إبني القاصر أمير( بموضوع 
المحكمة  عن  الصادر  الحكم  تنفيذ 
)الغرفة  في صيدا  المدنية  االبتدائية 
العقارية  بالقضايا  الناظرة  الثانية( 
تاريخ   2021  /  23 قرار  رقم  تحت 
2021/4/22 والقاضي باعتبار العقارات 
و572  و566  و565  و561   559/ رقم 
و573/ من منطقة عنقون العقارية غير 
العينية، وعليهم اتخاذ  قابل للقسمة 
واال  الدائرة،  نطاق  ضمن  اقامة  محل 
مهلة  انقضاء  بعد  لهما  تبليغ  فكل 
القلم  رئيس  بواسطة  والنشر  االنذار 
الدائرة  اعالنات  لوحة  على  والتعليق 

.
ً
يعتبر قانونيا

رئيس القلم 
احمد عبد الله

بطالن زواج
بيداء مصطفى   - الحلو  يوسف سليم 

الحاج
زحله

اعالن قضائي
دعوى: 537 / 2021

الموحدة  االبتدائية  المحكمة  ان 
المارونية تدعو الزوجة بيداء مصطفى 
الى  للحضور  االقامة،  مجهولة  الحاج، 
االبتدائي  الحكم  لتبلغ  المحكمة  هذه 
النهائي الصادر في 2022/11/1 وذلك 
تاريخ  من   

ً
يوما عشر  خمسة  بمهلة 

النشر.
ذوق مصبح في 2022/11/24
الرئيس
الخوري هنري كرم
المسجل
الخوري مارون فرح

13

ابراج

 حتى ال 
ً
ال تضغط على الحبيب طوال الوقت وتطالبه بتنفيذ أوامرك دائما

ينفر منك، بل حاول أن تقترب منه وتناقشه في أي قرار.

ال تحاول أن تتجاهل شريك حياتك حتى ال تتسّبب في تدهور عالقتكما، 
 لتطوير عالقتك به وتحسينها.

ً
بل اسع دائما

انت شخص مرح جًدا وتخوض عالقة مريحة جًدا مع شريك حياتك فحاول 
أن تحافظ على هذه الطاقة الممتلئة بالحب لكي تستمر لفترة طويلة.

ستكون هناك الكثير من المتغّيرات العاطفية التي ستظهر في حياتك 
خالل الفترة المقبلة، ولكن ال تحاول أن تجرف حبيبك نحو المشكالت.

أنت شخص كريم جًدا حتى في مشاعرك لكن يجب عليك أن تتعامل مع 
اآلخرين في نطاق معّين.

انت شخص تعشق الرومانسية وال تستطيع العيش بدون عالقات عاطفية 
.
ً
 عاطفيا

ً
 ُمتزنا

ً
لكن حاول خالل الفترة المقبلة أن تكون شخصا

أنت رومانسي ودائًما ما تسعى للحصول على وجود حبيب ُيشاركك جميع 
األنشطة الرياضية والفنية التى تمارسها طوال اليوم.

تشعر بالحنين إلى حبيبك القديم بعد سنوات من الفراق، لكنك تشعر 
برغبة في التواصل والحديث معه.

إسع خالل الفترة القادمة لوضع خطة مع الحبيب لحياتكما المقبلة، كي 
تستطيعا تكوين أسرة جديدة وقوية.

خسارة حبيب ال تعني نهاية العالم، ولكن عليك أن تفتح صفحة جديدة 
مع الحياة، وتضع خطة جديدة تساعدك على نسيان الحبيب السابق.

ل في حياتك العاطفية اليوم، واألمر 
ّ
هناك شخص ثالث سيحاول التدخ

متروك لك إلى أي مدى ينجح في تدهور هذه العالقة.

 بشأن شريكك وحالة عالقتك به، لكن األمور ستصبح أكثر 
ً
قد تكون قلقا

 من اليوم وحتى الفترة المقبلة.
ً
وضوحا

الحمل
21مارس - 19 ابريل

الثور
20ابريل - 20 مايو

الجوزاء
21مايو - 21 يونيو

السرطان
22 يونيو - 22 يوليو

األسد
23 يوليو - 22 اغسطس

العذراء
23 اغسطس - 22 سبتمبر

الميزان
23 سبتمبر - 23 أكتوبر

العقرب
24 أكتوبر - 21 نوفمبر

القوس
22 نوفمبر - 21 ديسمبر

الجدي
22 ديسمبر - 19 يناير

الدلو
20 يناير - 18 فبراير

الحوت
19 فبراير - 20 مارس
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بشكل  ويحلم   ،
ً
شعرا يتأّوه   

ً
كاتبا نرى  أن  النادر  من 

المالحم  ر 
ّ
يسط الذي  النور  بمنبر  انسكابي  زرادتشي 

فقد  رّبما  روحّية.  اشراقاٍت  في  والتاريخّية  العاطفّية 
في  االندماج  على  أصّر  ولكّنه  البصر،  حاّسة   

ً
تدريّجيا

طّيات القصائد حّد االلتئام الروحي، ويجعل من دستور 
لمسيرة  االلتوائّية  المتاريس  وراء  من  له   

ً
مسّيرا الشعر 

 الصحيح دون أن يحول فقدان 
ّ
االبداع، ألّنه التمس الخط

رؤيته بينه وبين سيطرته على رؤاه الخاّصة، إّنه الشاعر 
األرجنتيني خورخي لويس بورخيس.

ثار  فقد  للطبيعة،  مخالفة  بذرة  وليد  كان  بورخيس 
د لتزاوج الحروف وتماهيها، 

ّ
وتمّرد وتأرجح في ظفٍر مؤك

في لوحٍة مشهدّية ال تتكّرر على مّر العصور.
في  الفنّية  المعاينات  لنظرّية  المبكر  تخمينه  كان 
نوعّية  قصائد  استخراج  في   

ً
كثيرا ساعده  قد  الشعر 

تنتسب إلى فلسفة الرواقّيين الذين يسيرون بدعة في 
تحليالتهم وارتوائهم من عالم الكينونة وابتعادهم عن 

ق باألمور الدانية الفانية.
ّ
 ما يتعل

ّ
الحّس واللمس وكل

في قصيدته »البحر« يقول بورخيس: »قبل أن ينسج 
نشأة  عن  حكاياٍت  األساطيَر،  االنسانّي/  رعبنا(  )أو  حلمنا 
الكون، والحّب/ قبل أن ُيسكَّ الزماُن عنصره في أّيام/ كان 
: كان./ من هو البحر؟ من هو 

ً
البحر، البحر الدائم، موجودا

 
ُ

يقرض الذي  والعتيق،  العنيف  العنيف/  الكائن  ذلك 
أكثُر من محيط/  الوقت نفسه،  أعمدة/ األرض، وهو، في 
، وريح؟/ من ينظر الى البحر، يراُه 

ٌ
، ومجٌد، وصدفة

ٌ
وهاوية

ُه من/ األشياء األولى، 
ّ
 مرٍة/ ألّول مرة. بالعجب الذي نستل

ّ
كل

من األماسي/ الجميلة، من القمر، من وثبة النيران/ من هو 
البحر، ومن أنا؟ هذا ما/ يفصُح عنه اليوُم التالي لعذابي 
ل الحياة 

ّ
األخير«. هذا التغّني االنطوائي بالبحر الذي يمث

عها اإلرادي والالإرادي في نطاق األقدار، وبهيامها 
ّ
بتسك

ل 
ّ
داخل األنساق واألرزاق واألسرار والحكايا واألخبار، يمث

له صفعة الريح التي تدّوي بقبضتها مثل مطرقة تهوي 
اللّماحة  بهيأتها  له  ل 

ّ
تمث ال  التي  الذكريات  رقاب  على 

سوى بعض الفصول وبعض القبول.
التي  بالنيران  الحنين  تشبيه  في  بورخيس  يمضي 
اإلرادة  مبتورة  تصبح  أن  وقبل  االحتضار،  قبل  تشب 
 كيانه 

ّ
وتنقلب إلى رماٍد باهت، ثّم يستعير من البحر كل

التجّرد،  البالغ  التقوقع  على  تشرف  التي  بروحه  ليماثله 
وقد صّنفت قصائده بضّمها لجميع الميثولوجّيات الخارقة 
والنادرة والتي تجهر بإدانتها وببراءتها في نفس الوقت.
في  التي هي  األليغورّية  بالصور  بورخيس  ر 

ّ
تأث وقد 

أ 
ّ
تتوك أي  الكالم  بتحوير  وتتّسم  يونانّية  لفظة  األصل 

كتب  لما  مغايٍر  معنى  إلى  يشير   
ً
ايحائّيا  

ً
رمزّيا  

ً
طابعا

م في قصائده عناء هذه السريالّية التي 
ّ
بوضوح. وقد تجش

المعنى،  عين  تصيب  جازمة  دالالٍت  عاتقها  على  تحمل 
الكينونات  مع جوهر  تتعامل  تعبيرّية  ليؤّسس خيمياء 

الليل«  »تاريخ  قصيدة  وفي  وظاهرها،  هامشها  وليس 
يقول:« أريُج القهوة والجرائد/ األحُد ورتابته. هذا الصباح/ 
األشعار  من  العمود/  ذاك  الالمتفّحصة،  الصفحة  على 
األليغورّية/ لثّمة زميل سعيد. يضطجع الرجل العجوز/ على 
 حتى/ في غرفته المحتشمة، غرفة 

َ
، أبيض

ً
ظهره، شاحبا

في  وجهه/  الى  حاجٍة،  دونما  يتطلع،  انه  الفقير/  الرجل 
المرآة المتعبة. يفكُر، دونما دهشٍة اآلن/ ذاك الوجُه، أنا« 
ة، الفم المدحور/ 

ّ
رة، اللحية الكث

ّ
يٌد واحدة/ تلمُس، متعث

. لكن 
ً
النهاية لم تعد بعيدة. صوته ُيعلن:/ أنا فاٍن تقريبا

شعري/ يرصُد الحياة ومجدها. لقد كنُت والت ويتمان«. 
الشعوريٌّ  انتماٌء  هو  ويتمان  بوالت  الصريح  ر 

ّ
التأث هذا 

لالزدواجّية الفكرّية في الكتابة، فقد كان ينعتق من فكرة 
المختلفة  للنواحي  التحوير  مصّب  إلى  ليّتجه  التصوير 
ويتمان  فيها  برع  وقد  الحرّية،  فكرة  ترسيخ  سبيل  في 
بورخيس  أراد  رّبما  والديكتاتورّية،  الفاشّية  هاجم  حيث 
ى النماذج الروتينّية في 

ّ
أن ينزع عنه غاللة أفكاره ويتخط

الخيال ليتقّمص خيال غيره ليستقي من منجمه الهائل 
 ال تخطر على بال.

ً
 وأسرارا

ً
والعظيم أفكارا

حياته  في  االنتقادات  من  للكثير  بورخيس  تعّرض 
وتلّوى عنق قصيدته من الموبقات واالنتقادات الجارحة 
الحقيقي  الشاعر  استماتة  في  كافح  ولكّنه  ها، 

ّ
بحق

ليجابه العمى األدبي والنفسي ويّتجه إلى نسج المصائر 
والبصائر. وال عجب فهو القائل:« على مّر العصور/ شّيد 
 الليل/ في البدء كان العمى والنوم/ وأشواٌك تمزق 

ُ
الرجال

 
ً
القدَم الحافية/ والخوف من الذئاب/ لن يتسنى لنا أبدا

 بين 
ُ

/ التي تفصل
ّ

أن نعرف/ من صاغ الكلمة لمرحلة الظل
 في أّي قرن«.

ً
غسقين/ لن نعرف أبدا

وهكذا مارس بورخيس الجالء النفسي والذاتي للشعر، 
في بحٍث متحّرق للحقيقة دون أن يمارس لعبة االحتراس، 

 عن جدارة لقب »شاعر«.
ّ

فاستحق

»بورخيس« شاعر لّماٌح بخّط 
باذخ للقصيدة

العالناتكم في جريدة الجمهورية االتصال )أو عبر الواتساب( بمكاتبنا على الرقم:  
888051-01-71/911293  أو توجهوا الى أقرب مركز خدمة -  صيدا 

07-725443 AL JANOUB PRESS  ELDORADO صيدا -بناية

07-726007 ZAATARI PRESS صيدا- ساحة النجمة -البربير 

07-729599 SILVER STAR صيدا

بقلم: نسرين بلوط
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بمليون شيء«.
وي���م���ل���ك ال��م��ن��ت��خ��ب 
ورق��ة  م��ن  أكثر  البرازيلي 
خط  ف��ي  سيما  ال  راب��ح��ة، 
يضّم  ال����ذي  ال��م��ق��ّدم��ة 
 3 صاحب  ريشارليسون 
أه���داف، ب��اإلض��اف��ة إلى 
جونيور  فينيسيوس 
يتمتع  أّن��ه  كما  ونيمار، 
مختلف  ف��ي  ب��ال��خ��ب��رة 
 من 

ً
ا ب������دء خ���ط���وط���ه، 

بيكر،  أليسون  الحارس 
قلب  بثنائي   

ً
م���رورا

ال��دف��اع ال��م��ك��ّون من 
وتياغو  ماركينيوس 
خط  إلى  وصواًل  سيلفا 

الوسط بوجود كازيميرو.

كرواتيا جديدة
كرواتيا  جّددت  المقابل،  في 
حلولها  م��ن��ذ  تشكيلتها 
مونديال  نسخة  في   

ً
وصيفة

عدد  سوى   
َّ

يتبق ولم   ،2018
قليل من المحاربين القدامى، 
لوكا  الُملِهم  القائد  بينهم 
إيفان  وال��ج��ن��اح  م��ودري��ت��ش 

بيريشيتش.
واع��ت��ب��ر م��درب��ه��ا زالت��ك��و 
ال  الجيل  ه��ذا  اّن  داليتش، 
بالفريق  مقارنته  ينبغي 
في   2-4 فرنسا  هزمته  الذي 
كان  عندما  روس��ي��ا،  نهائي 
العبين  كبيرة  بنسبٍة  يضّم 
النخبة  أندية  عن  يدافعون 

 :
ً
مضيفا أوروب��ا،  في 

قنا 
ّ
حق »فقد 

على  حصولنا  بعد  تاريخية  نتيجة  بالفعل 
الميدالية الفضية في 2018 والبرونزية في 1998، 
وهذه هي ثالث أفضل نتيجة لكرواتيا في كأس 
العالم. لن نجري مقارنات مع فريق 2018، ألّنك 
عندما تنظر إلى العبينا في تلك الفترة، تجد أّننا 

لدينا اليوم 6 العبين من الدرجة األولى 
الكرواتية، إّنه فريق مختلف. لكّني 
ألّنهم  الجيل  لهذا  قبعتي  أرفع 

يلعبون بشكل رائع«.
البرازيل  فوز  من  الرغم  على 
على كوريا الجنوبية، فإّن داليتش 
أن  يستطيع  فريقه  بأّن  يعتقد 
الوحيدة  ل�«سيليساو«   

ً
ندا يكون 

المشاِركة بجميع نسخ البطولة 
بطبيعة  »والمرشحة 

ألّنها  الحال، 
 
ً
فريقا تملك 

رائعة  أجواًء  لديهم  إّن  القول  ويمكن   ،
ً
مخيفا

ين،  العالميِّ الالعبين  الفريق، يملكون أفضل  في 
ونيمار عاد من اإلصابة«.

عن مفتاح الفوز في مواجهة البرازيل، يجيب 
في  للغاية  أذكياء  نكون  أن  »يجب  داليتش: 
البرازيل،  أمام   

ً
االنفتاح كثيرا أسلوبنا. ال يمكننا 

 
ً
معترفا بالدفاع«،  االكتفاء   

ً
أيضا يمكننا  ال  لكن 

 
ً
بأّن مواجهة »سيليساو« ستكون مختلفة تماما
عن المباريات التي خاضها فريقه في البطولة، إذ 
»يوجد في البرازيل 200 مليون شخص، ولدينا 4 
ماليين فقط، لذا فنحن أشبه إلى حدٍّ ما بضاحية 
إحدى المدن فيها. ستكون مباراة مختلفة عن أي 
مباراة أخرى لعبناها حتى اآلن، ألّن البرازيل تحب 
لعب كرة القدم. إذا نظرنا إلى األمر بشكل واقعي، 

فإّنها أفضل فريق في البطولة«.
بين  الثالثة  المواجهة  هي  المباراة  أّن   

ً
علما

البرازيل وكرواتيا في النهائيات، وقد فازت األولى 
1-0 في مونديال 2006، و3-1 في مونديال 2014 
الكبير  فوزها  وقبل  البطولة.  استضافت  عندما 
على كوريا الجنوبية، تفّوقت البرازيل على صربيا 
2-0 وسويسرا 1-0، ثم خسرت بتشكيلة رديفة 
للمرة   1-0 الكاميرون  أمام  تأهلها  ضمان  بعد 

االولى أمام خصم إفريقي.
خلف  للمجموعة   

ً
وصيفة ت 

ّ
فحل كرواتيا،  أّما 

بت 
ّ
، ثم تغل

ً
افتتاحا الذي تعادلت معه  المغرب 

دون  من  بلجيكا  مع  وتعادلت   1-4 كندا  على 
اليابان  تفّوقت على  النهائي،  أهداف. في ثمن 
لحارسها  تصّديات   3 مع   1-3 الترجيح  بركالت 
في  التعادل  بعد  ليفاكوفيتش،  دومينيك 

الوقَتين األصلي واإلضافي.

عّين دي ال 
ُ
إسبانيا تقيل إنريكي وت

فوينتي
أقال االتحاد اإلسباني لكرة القدم مدرب منتخبه 
األول لويس إنريكي، بعد إقصاء »ال روخا« من ثمن 
نهائي المونديال أمام المغرب بركالت الترجيح.

وأوضح االتحاد اإلسباني في بيان، أّن »الرئيس 
خوسيه  الرياضي  والمدير  روبياليس  لويس 

فرانسيسكو مولينا أبلغا المدرب بالقرار«.
(، تدريب إسبانيا في 

ً
ى إنريكي )52 عاما

ّ
وتول

أوروبا  كأس  نهائي  نصف  إلى  وقادها   2018
أمام  خسر  حين  األوروبية  األمم  دوري  ونهائي 
فرنسا )1-2(، ما أثار انتقادات حيال أسلوب لعبه 
المبني على االستحواذ العقيم. وبعد فوز ساحق 
 7-0 هو األكبر في تاريخ 

ً
على كوستاريكا افتتاحا

مشاركاتها في كأس العالم، تعادلت بطلة 2010 
مع ألمانيا 1-1 قبل أن تخسر أمام اليابان 2-1.

إسبانيا  استحوذت  النهائي،  ثمن  في 
أّنها خسرت  بيد  المغرب،  أمام  الكرة  على 
أمامها بركالت الترجيح 0-3 بعد تعادلهما 
من دون أهداف، فأعرب االتحاد في بيانه 
وطاقمه  إنريكي  للويس  »الشكر  عن 
 
ً
تقريرا قّدم  أّنه  إلى  وأشار  التدريبي«، 

كرة  لفريق  جديد  مشروع  بدء  فيه  »تقّرر 
القدم اإلسباني، بهدف مواصلة النمو الذي 
ق في السنوات األخيرة، بفضل 

ّ
تحق

إنريكي  به  قام  الذي  العمل 
ومعاونوه«.

الخميس  القدم  لكرة  اإلسباني  االتحاد  عّين 
 لمنتخبه األول، بعد 

ً
لويس دي ال فوينتي مدربا

الذي أخفق في  إنريكي  إقالة لويس  دقائق من 
قطر  مونديال  نهائي  ربع  إلى  روخا«  »ال  قيادة 

2022 في كرة القدم.
بيان  في  االتحاد  كشف  قليلة،  ساعات  بعد 
م  المدرب لويس دي ال فوينتي »سُيقدَّ اّن  ثاٍن، 
اإلثنين كمدرب جديد للمنتخب، ويخوض بداية 
مشواره في آذار خالل تصفيات كأس أوروبا 2024 

المقّررة في ألمانيا«.
( منذ 2013 مع 

ً
وعمل دي ال فوينتي )61 عاما

ألوان  وحمل  إلسبانيا،  العمرية  الفئات  منتخبات 
أتلتيك بلباو وإشبيلية وأالفيس في الثمانينات 

والتسعينات كظهير أيسر.

د رونالدو غير ُمهدَّ
يكون  أن  القدم  لكرة  البرتغالي  االتحاد  نفى 
معسكر  بمغادرة  د  ُهدِّ قد  رونالدو  كريستيانو 
مشاركته  لعدم  العالم،  كأس  في  المنتخب 

أساسًيا ضّد سويسرا في ثمن النهائي.
 
ً
 مفاجئا

ً
واتخذ المدرب فرناندو سانتوش قرارا

بديله  فسّجل  البدالء،  ة 
ّ
دك على  رونالدو  بإبقاء 

غونزالو راموس »هاتريك« في الفوز الكاسح 1-6 
 73 الدقيقة  في  رونالدو  ودخل  سويسرا.  على 
لكّن   ،1-5  

ً
متقّدما أوروبا«  »سيليساو  كان  عندما 

صحيفة »ريكورد« البرتغالية أفادت أّن المهاجم 
سبق أن هّدد في المغادرة بعد محادثة مشحونة 

مع سانتوش.
وأوضح االتحاد في بيان، أّن رونالدو لم ُيهّدد 
اإلقامة في  المنتخب خالل  عن  الرحيل  في   

ً
أبدا

رونالدو على تعزيز سجله  قطر. كل يوم، يعمل 
االستثنائي في خدمة المنتخب والبالد، وهذا أمر 
 أّن مشاركة رونالدو الذي 

ً
يجب أن ُيحترم«، مضيفا

في  جزاء  ركلة  من  قطر  في   
ً
واحدا  

ً
هدفا سّجل 

أمام سويسرا،  المباراة  األول ضّد غانا، في  الدور 
كان دلياًل آخر على التزامه.

مع  مشاركة  الالعبين  أكثر  رونالدو  ُيعتبر 
البرتغال، وهو أفضل الهّداف الدوليين في تاريخ 
كرة القدم، لكن عندما تلتقي البرتغال مع المغرب 
ُيشارك  أن  المحتمل  من  النهائي،  ربع  في   

ً
غدا

 بداًل من رونالدو الذي لم 
ً
 مجّددا

ً
راموس أساسيا

في  بل شارك  أمس،  اآلخرين  البدالء  مع  يتدّرب 
حصة في قاعة الرياضة إلى جانب الذين شاركوا 

ين ضّد سويسرا. أساسيِّ

برنامج ربع نهائي كأس العالم 

اليوم
كرواتيا - البرازيل )المدينة التعليمية( )17:00(

ًهولندا - األرجنتين )لوسيل( )21:00(
غدا

المغرب - البرتغال )الثمامة( )17:00(
إنكلترا - فرنسا )البيت( )21:00(

رة بسقوط صادٍم أمام السعودية 
ّ
بعد بداية ُمتعث

 
ٌ
1-2، أظَهرت األرجنتين بقيادة ميسي أّنها قادرة
 والفوز 

ً
على الذهاب في النهائيات القطرية بعيدا

باللقب األول منذ 1986 والثالث في تاريخها. لكّن 
والمكسيك  بولندا  عيار  من  منتخبات  مواجهة 
 عن االصطدام بمنتخب 

ً
 تماما

ٌ
وأستراليا مختلف

وإن  حتى  العالم  كأس  في   
ً
كبيرا  

ً
تاريخا يملك 

كان من دون ألقاب.
ين  األرجنتينيِّ مهمة  صعوبة  من  يزيد  وما 
الوحيد  الكبير  اللقب  خلف  الالهث  وميسي، 
الهولندي  المنتخب  أّن  خزائنه،  عن  الغائب 
فان  لويس  ك  الُمحنَّ بإشراف  النهائيات  يخوض 
مباراة   11 الهزيمة في  َيذق طعم  لم  الذي  غال 
العالم،  كأس  في  ل�«الطواحين«  كمدرب  خاضها 
فيما ُمنَي بهزيمة واحدة في آخر 47 مباراة وتعود 

إلى 5 آذار 2014 0-2 ضّد فرنسا.
 
ً
ثأريا  

ً
طابعا »لوسيل«  ملعب  موقعة  وترتدي 

في  مشوارهما  انتهى  إذ  وهولندا،  غال  لفان 
النهائي  نصف  عند   2014 البرازيل  مونديال 
على يد األرجنتين وميسي بركالت الترجيح بعد 
التعادل السلبي في الوقَتين األصلي واإلضافي. 
ومن دون تعجرف أو مبالغة في التفاؤل بعد بلوغ 
ثمن النهائي بالفوز على الواليات المتحدة 1-3، 
د فان غال أّنه »بإمكاننا أن نصبح أبطال عالم. 

ّ
أك

أشّدد على أّني ال أقول إّننا سنصبح أبطال عالم 
)بل بإمكاننا(. ما زلنا هنا وتبقى أمامنا 3 مباريات 

)للفوز باللقب(«.

»نقاتل من أجل لويس«
التي ال تدخل   2014 بعد خسارة نصف نهائي 
المباراة  أّن  بما  والفوز،  الخسارة  حسابات  ضمن 
ُحِسَمت بركالت الترجيح، ترك فان غال المنتخب 
الوطني للمرة الثانية، بعد أولى عام 2001، حين 
استقال عقب فشل التأهل إلى مونديال 2002، 
 عن 

ً
يا

ّ
 في آب 2021، متخل

ً
قبل أن يعود مجّددا

قرار االعتزال.
 
ً
وشاءت الصدف أن يصطدم فان غال مجّددا

الالعبين  جميع  المرة  هذه  لكن  باألرجنتين، 
دين َحوله بهدف منح ثالث أكبر مدرب في  موحَّ
( أفضل هدية وداع، 

ً
تاريخ كأس العالم )71 عاما

دايك:  فان  فيرجيل  الدفاع  قطب  أفاد  ما  وفق 
كمجموعة  أجله  من  هنا  سنكون  إّننا  له  »قلُت 
حين يكون بحاجة إلينا، ونأمل من ان نجعل منها 
نسى بالنسبة له«. ولم يكن لسان 

ُ
كأس عالم ال ت

فان   عن 
ً
أكيه مختلفا نايثن  اآلخر  المدافع  حال 

نقاتل  نحن  حوله.  موّحد  »الفريق  قائاًل:  دايك، 

لويس.  أجل  من  جيدة  نتيجة  ق 
ّ
نحق أن  ونريد 

إّنها بطولته األخيرة، وهو من الشخصيات الهامة 
بالنسبة إلى هولندا«.

وسيعود المنتخبان في الذاكرة إلى عام 1978، 
 في النهائي 

ً
 تواليا

ً
 ثانية

ً
حين سقطت هولندا مرة

بخسارتها أمام األرجنتين 1-3، بعد 4 أعوام على 
اكتساحها المنتخب األميركي الجنوبي 4-0 في 
الدور الثاني )مجموعات في حينها( من مونديال 
سقطت  حين  النهائي،  إلى  طريقها  في   1974

أمام ألمانيا الغربية.

»أحد أعظم الالعبين على َمّر العصور«
 1998 عاَمي  أخرَيين  ين 

َ
مرت المنتخبان  تواجه 

في ربع النهائي، حين فاز البرتقالي 2-1، و2006 
 في دور المجموعات. لكن لَيمنح 

ً
حين تعادال سلبا

الالعبون مدربهم فان غال أفضل هدية وداعية، 
عليهم أواًل إيقاف ميسي في »تحدٍّ ليس للدفاع 
وحسب، بل للفريق بأكمله«، بحسب ما أفاد أكيه، 
 بين بلَدين كبيَرين في 

ً
 عظيمة

ً
ع »مباراة

ّ
الذي توق

كرة القدم. فميسي أحد أعظم العبي كرة القدم 
الصعب  من  سيكون  بالتالي  العصور،  َمّر  على 
ليس  جمياًل،   

ً
تحّديا لكّنه سيكون  عليه.  الدفاع 

فقط لخط الدفاع بل للفريق بأكمله«.
 العبون آخرون يتوّجب 

ً
ر أكيه »هناك أيضا

ّ
وحذ

فريقه   
ّ
يحث أن  قبل  بشأنهم«،  نقلق  أن  علينا 

من   
ً
جيدا  

ً
ما

ّ
منظ كل شيء  قبل  يكون  »أن  على 

 
ً
الناحية التكتيكية« فعلى هولندا االعتماد أيضا
 :

ً
على »وحدتها« كمجموعة إلحداث الفارق، مضيفا

»أعتقد أّنها كانت إحدى نقاط قّوتنا منذ بداية 
نملك  ال  قد   .

ً
معا التواجد  في  طريقتنا  البطولة، 

أعظم المواهب الفردية في العالم، لكّننا أقوياء 
 كفريق«.

ً
جدا

سكالوني في مواجهة مثاله األعلى
بالنسبة إلى المدرب األرجنتيني ليونيل سكالوني، 
إذ  خاصة،   

ً
نكهة تحمل  »لوسيل«  موقعة  فإّن 

يواجه فان غال الذي كان مثاله األعلى حين كان 
كنُت  »حين  إعجابه  بدأ  إذ   ،

ً
العبا  

ً
عاما ال�44  ابن 

حينها  في  كان  وهو  كورونيا،  ال  ديبورتيفو  في 
أنا فخور شخصية رائدة كمدرب برشلونة. 

ما  يعلم  الجميع  بمواجهته. 
فعله لكرة القدم«.

كان  الواقع،  في 
 
ً
العبا سكالوني 

ديبورتيفو حين  في 
على  األخير  تفّوق 

وانتزع  وبرشلونة  غال  فان 
 .2000 عام  اإلسباني  الدوري  لقب 

المنتخب  أّن  سكالوني  ورأى 
بموهبة  الحالي ليس  الهولندي 
األجيال السابقة، لكن ذلك ال 
 
ً
ل تحّديا

ّ
يعني أّنه لن ُيشك

ورفاقه،  لميسي   
ً
كبيرا

 بقدر 
ً
: »ليس رائعا

ً
مضيفا

الفرق الهولندية السابقة، 
واضحة  رؤية  لديهم  لكن 
بشأن ما يفعلونه. ستكون 
ين 

َ
فريق بين   

ً
رائعة  

ً
مباراة

إقصاء  سيتّم  ين.  تاريخيَّ
نواصل  أن  ونأمل  أحدهما، 

مشوارنا«.

البرازيل لمتابعة 
الرقص

البرازيل  منتخب  يريد 
رقصوا  ال��ذي��ن  والع��ب��وه 
طوياًل بعد كل هدف في 
في  الجنوبية  كوريا  مرمى 
مواصلة  النهائي،  ثمن 

يواجهون  عندما  عينه،  المنوال  على  النسج 
كرواتيا المتجّددة، في ربع النهائي على »استاد 

المدينة التعليمية«.
تحّول الفوز البرازيلي على المنتخب اآلسيوي 
أرضية  وعلى  المدرجات  في  »كرنفال«  إلى   1-4
لوا 

ّ
وشك الجمهور  مع  الالعبون  فتناغم  الملعب، 

من  بكل  لالحتفال  الملعب  داخل  صغرى   
ً
دائرة

 
ً
امتدادا احتفاالتهم  فكانت  األربعة،  األهداف 

حَمة الكبيرة بين 
ُ
دت الل

ّ
لتلك في المدرجات، وأك

مختلف أفراده.
يترّدد  لم  الثالث،  الهدف  تسجيله  بعد 
المهاجم ريشارليسون الذي قام برقصة »الحمام«، 
 إلى مدربه الذي رقص بدوره. 

ً
في التوّجه مباشرة

ق واضح، أظَهرت 
ّ
وبعد دور مجموعات من دون تأل

قياسي(،  )رقم  مرات   5 العالم  بطلة  البرازيل، 
وجهها الحقيقي ضّد كوريا الجنوبية، في 
الشوط  في  نتيجتها  َحسَمت  مباراة 

بإدارتها  واكتفت  األول 
في الشوط الثاني.

المباراة  شهدت  كما 
عن  غيابه  بعد  نيمار  عودة 

في  ين 
َ
األخيرت ين 

َ
المبارات

سويسرا  ضّد  المجموعات  دور 
 من ركلة جزاء، 

ً
والكاميرون، فسّجل هدفا

على  وبات   ،
ً
دوليا  

ً
هدفا  76 إلى  رصيده  ليرفع 

ُبعد هدف واحد من معادلة رقم األسطورة بيليه 
»نحن   :

ً
دا

ّ
بالده، مؤك كأفضل مسّجل مع منتخب 

نحلم بإحراز الكأس، وهذا أمر واضح، لكن يتعّين 
علينا أن نخطو كل خطوة على حدة«.

واعترف نيمار بأّنه تخّوف 
من عدم خوضه أي مباراة 
في البطولة، بعد إصابته 
في  كاحله  في  بالتواء 
ضّد  االفتتاحية  المباراة 
ليلة  يُت 

َ
»فأمض صربيا 

صعبة للغاية. كنُت أفكر 

ريتشارليسون يسّجل الهدف الثالث للبرازيل في مرمى كوريا الجنوبية )4-1( في ثمن النهائي )أ ف ب(

بين ُمنتخٍب يحلم بدخول نادي األبطال الذي يستحق الولوج إليه نظراً إلى تاريخه، وآخر ُيمّني النفس 
بمنح نجمه المطلق ليونيل ميسي لقباً ُيتّوج به مكانته األسطورية، تصطدم هولندا باألرجنتين اليوم 

على ملعب »لوسيل« في ربع نهائي مونديال قطر 2022.

هولندا بمواجهة أحالم ميسي... والــــبرازيل إلقصاء كرواتيا المتجّددة

من المحتمل أن ُيشارك 
راموس أساسيًا مجّددًا بداًل 

من رونالدو

 »المنتخب الهولندي ليس 
رائعًا بقدر الفرق الهولندية 
السابقة، لكن لديهم رؤية 

واضحة بشأن ما يفعلونه«

»ال يمكننا االنفتاح كثيرًا 
أمام البرازيل لكن ال 

يمكننا أيضًا االكتفاء 
بالدفاع«
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صحة وغذاء

الطبيبة، سينتيا  الباطني  الطب  اختصاصية  دت 
ّ
أك

لي، من الواليات المتحدة، أّن »األكل هو عالج ممتاز 
 
ً
اللتهاب الحلق، شرط اختيار الطعام بذكاء، وتحديدا

تساعد  التي  والمعادن  بالفيتامينات  الغنّي  النوع 
في محاربة العدوى المسؤولة عن التهاب الحلق«.

وتابعت: »قد تكون الزيارة إلى الطبيب ضرورية 
عن  غنى  ال  ولكن  ومّدتها،  األعراض  شّدة  بحسب 
الراحة والحفاظ على ترطيب جّيد. يمكن أن تخفف 
المياه أي نوع من إفرازات المخاط التي قد تحدث، 
عن  فضاًل   .

ً
رطبا الحلق  إبقاء  في  تساعد  أّنها  كما 

المرقة  الدافئة مثل  أهّمية الحصول على السوائل 
ويمكن  ُمهّدئة  خصائص  تملك  التي  والشاي، 
التركيز  نسيان ضرورة  دون  من  بسهولة.  ابتالعها 
ببطانة  الضرر  إلحاق  لعدم  اللّينة  المأكوالت  على 

الحلق الحساسة«.
، وعندما تعانون من ألم في الحلق، ال تترّددوا 

ً
إذا

في االستعانة بهذه المواد الغذائية التي توصيكم 
والشعور  الشفاء،  تسريع  أجل  من  لي،  د.  بها 

ن، وتقوية الجهاز المناعي: بالتحسُّ

- شوربة الدجاج
يحدث التهاب الحلق نتيجة االلتهاب والجفاف. إّن 

السوائل مثل المرقة في شوربة الدجاج ال تعّوض 
فيها  الملح  يساعد  إنما  فحسب،  المفقودة  المياه 

 في االحتفاظ بالسائل داخل األنسجة.
ً
أيضا

- العسل
ثُبت أّن عسل »Manuka« فّعال في محاربة مجموعة 
متنّوعة من العدوى البكتيرية والفيروسية، بما فيها 
سّبب نزالت البرد. لكن يجب عدم تناوله 

ُ
تلك التي ت

يمنع  قد  فيه  الموجود  ر 
ّ
السك ألّن  عالية،  بجرعات 

الجهاز المناعي من أداء وظيفته.

- اللبن
عند  حتى  بلعه  يسهل  الذي  اللبن،  ُيعتبر 
للبروتينات،   

ً
جيدا  

ً
مصدرا الحلق،  التهاب  معاناة 

وبكتيريا  الصّحية،  والدهون  والكربوهيدرات، 

البروبيوتك المفيدة لوظائف المناعة والوقوف في 
وجه الجراثيم المؤذية.

- البطاطا المهروسة
ُينصح بعدم تقشير البطاطا أثناء هرسها، بما أّنها 
مصدر جّيد للماغنيزيوم، والفيتامين C، ومضادات 
بعدم  ُينصح  المناعة.  كلها  تدعم  التي  األكسدة 
 ألّن ذلك قد ُيهّيج الحلق أكثر.

ً
تناولها ساخنة جدا

- البيض
من  بّد  ال  تناولها،  يسهل  تركيبة  على  للحصول 
مثل  بالمعادن  غنّي  إّنه   .

ً
مخفوقا البيض  تناول 

و  D والفيتامينين  والسلينيوم،  والحديد،  الزنك، 
الُمسّببة  السّيئة  للعدوى  التي تتصّدى كلها   B12

اللتهاب الحلق.

- الشوفان
بالماغنيزيوم، والزنك، ومضادات األكسدة  إّنه غنّي 
ز عملية إزالة السموم من الجسم، وبالتالي 

ّ
التي تعز

تحريره من الفضالت والعدوى.

- الزنجبيل
له  الزنجبيل  أّن  إلى  العلمية  األبحاث  توصلت 
 
ً
وأيضا لألكسدة  ومضادة  لأللم،  مهّدئة  خصائص 
لاللتهاب. كذلك يبدو أّنه يقمع نمو ُسالالت معّينة 

ضارة من البكتيريا.

»Smoothies« - الـ
 ،»Kale»الـ مثل  مكّونات  على  بالتركيز  ُينصح 
والكرفس، والتوت، التي تتمّيز باحتوائها على كمية 
األكسدة  مضادات  من  والكثير  ر 

ّ
السك من  قليلة 

الذين  األشخاص  إلى  وبالنسبة  لألمراض.  المحاربة 
يعانون من التهاب الحلق نتيجة عدوى فيروسية، 
C تصل  الفيتامين  من  عالية  تناول جرعة  عليهم 
المناعي  الجهاز  لتعزيز  اليوم،  في  ملغ   3000 إلى 
وتسريع الشفاء. ولفوائد إضافية، يمكن زيادة الثلج 

المسحوق لتهدئة الحلق أكثر.

- البوظة
يمكن لألطعمة الباردة مثل البوظة أن تكون جّيدة 
ألّنها قد تساعد في تهدئة التهاب الحلق وحتى 
عدم  إلى  االنتباه  يجب  ولكن  االلتهاب.  خفض 

ر.
ّ
المبالغة في السك

- التوت
 ألّنه يساهم في خفض ألم 

ً
 جيدا

ً
ُيعتبر التوت خيارا

ر ولكنه 
ّ
الحلق والتهابه. ناهيك عن أّنه فقير بالسك

غنّي بالفيتامين C، ما يساعد في مكافحة األمراض 
وتقوية المناعة.

ِلتسريع الشفاء من التهاب الحلق طبيعيًا!
سينتيا عواد

cynthia.aouad@aljoumhouria.com | @aouad_cynthia

من الشائع خالل هذه الفترة من السنة معاناة جفاف 
الحلق عند االستيقاظ من النوم، وإيجاد صعوبة 

في بلع الطعام أو حتى التكّلم! وفي حين أّن األكل 
هو آخر شيئ ُتفّكرون فيه، إاّل أّن اختيار المأكوالت 

الصحيحة ضروري في مثل هذه الحالة، الستمداد 
الطاقة والمغذيات الالزمة، وبالتالي تسريع الشفاء.
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