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ــه ــ ــ ــل ــ ــ ــرال ــ ــ ــص ــ ــ الــــــــســــــــّيــــــــد ن
يــــــــطــــــــّل عــــــصــــــر الــــســــبــــت 

يتحدث األمني العام لحزب الله الســيد حسن نرص الله 

يف الحفــِل التكرميي الذي يُقاُم وفــاًء وتقديراً للعالمة 

الراحل الســيد محمد عيل األمني، وذلك يوَم السبِت املقبل 

عند الســاعة الرابعة عرصا يف حسينية السيدة زينب يف 

بلدة شقرا الجنوبية.

احتكاك بني املتقاعدين العسكريني والقوى االمنية )تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص 9( 

ابراهيم نارصالدين

بعد ايام من »املزايــدات«، اّقر املجلس النيايب عىل 
موازنة »التخدير الشــعبوية« للناس، بعد تأخري لنحو 
9 اشــهر دون اصالحات، ودون وجود ارقام صحيحة 
للــواردات والنفقات، اقر الــدوالر الجمريك عىل 15 
الفــا دون اي تربير مايل او اقتصادي، وهذا يعني ان 
»االنكامش« عىل »االبواب«. اقرت زيادات للقطاع العام 
ثالثــة اضعاف دون اي توضيح حول كيفية متويلها. 

وهذا يعني حكام طبع للعملة وزيادة للتضخم. 
موازنة »لزوم ما ال يلزم« اقرت  الرضاء »الشــارع« 
باغلبية »هزيلة«، النها افضل االمور سوءا باقرار من 
صّوت عليها من النواب. وفيام برش وزير الطاقة وليد 
فياض اللبنانيني ب8 ســاعات اىل 10 ساعات تغذية 
اذا تم التفاهم مع االيرانيني والعراقيني عىل مســألة 
الفيــول، يتقدم »تعويم« الحكومة مجددا كخيار بديل 
عىل عدم االتفاق عىل التعديالت الوزارية املفرتض ان 
تكون عىل بســاط البحث اليوم يف بعبدا بني الرئيس 

املرابطـــــون فـــــي املســـــجد يتصـــــّدون القتحامـــــات املســـــتوطنين
ومتصاعد،  آثم  عدوان  يف 
تشــهد ســاحات املســجد 
مــن  تدنيًســا  األقــى 
االســتيطانية  الجامعــات 
تزامًنا  الهيكل«،  و«منظامت 
مع بدء االحتفال مبا يسمى 
وتشكل  اليهودية«.  »األعياد 
هذه األعياد كابوًســا ينغص 
حياة املقدســيني، خصوًصا 
انتهاكات  مــع  تتزامن  أنها 
كبــرية متارســها قــوات 
االحتالل يف املدينة املقدسة، 
تعسفية  إجراءات  تصاحبها 
تحت ذريعة تأمني احتفاالت 

املستوطنني.
واتخــذ االحتالل قرارا بعد 
نفخ األبواق لالنتقال ملرحلة 
زمنية جديــدة ولو معنويًا، 

ان اقرار موازنة 2022، وقد مر منها تســعة اشــهر، هو امر ايجايب 
جدا، النه ميهد الطريق لوضع ميزانية عام  2023، التي يجب ان تكون 
مدروســة جدا وال يكون فيها عجز، وتكون االمور كامليزان ســواء يف 
ميزان املدفوعات ام عىل مســتوى رواتب املوظفني يف القطاعني العام 

والخاص ومصاريف الدولة بني مداخيلها ومصاريفها.
حســنا فعــل 66 نائبا عندما ايدوا اقرار موازنــة 2022 ومل يبق من 
الســنة اال 3 اشــهر، وبالتايل هكذا يسري لبنان نحو ميزانية عام 2023 

ويكون لديه الوقت لوضع امليزانية الجديدة ودراســتها، وتكون املشاكل 
الكربى بشــأن التعويضات ودفع الرواتب وغريها  قد متت تســويتها، 
بعدما اقرّت املوازنة تسوية رواتب القطاعني الخاص والعام واملتعاقدين 
واملتقاعدين والعاملني بالساعة او باليوم يف الدولة اللبنانية، والتي تم 

زيادة رواتبهم، فاصبحت 3 مرات اكرث من راتبهم االسايس.

عىل طريق الديار

»الديار«

ــتاني ــ ــ ــ ــ ــي البسـ ــ ــ ــ ــ ــر ناجـ ــ ــ ــ ــ الوزيـ
ــوّي ــ ــ ــ ــ ــي القـ ــ ــ ــ ــ ــح الوفاقـ ــ ــ ــ ــ املرشـ

نحــن يف الفرتة الدســتورية النتخاب رئيــس للجمهورية، 
واللبنانيون يفتشــون عن رئيس جمهورية يحكم البالد، ويعرف 
بكل تفاصيل املؤسســات وتطبيق الدســتور والقانون، ويعرف 
كيف نخرج من االزمة االقتصادية من خالل خربته باملؤسســات 
اللبنانية الرسمية والخاصة، ومعالجة قضية ردع »ارسائيل« من 
خالل ايجاد السياســة الدفاعية التي تجمع كل القوى، مبا فيها 

املقاومة، لتكون سدا منيعا يف وجه العدو االرسائييل.
الوزير السابق املحامي االستاد ناجي البستاين هو منذ 40 عاما 
واكرث، محامي وزارة الدفاع، وملّم بكل املشــاكل التي تتعرّض لها 
وزارة الدفــاع، منذ ان كان الجيش عديده 20 ألفا، واصبح منذ 10 
سنوات 100 ألف جندي وظابط ورتيب، وقام بحل كل املشاكل وفق 
القانون بني وزارة الدفاع واملؤسسات االخرى يف الدولة اللبنانية، 
كذلك تعاطى مع املؤسسات اللبنانية كلها، واهم يشء انه مل يتم 
تســجيل طيلة 45 ســنة من نضال الوزير السابق املحامي ناجي 
البســتاين اي مأخذ عليه، ال بل عىل العكس كان محاربا للفساد 
وعامال عىل تطبيق الدستور والقوانني بكل االعامل التي قام بها، 

ومل يجِن قرشاً واحداً اال من عرق جبينه.
هو ابن دير القمر املاروين، من بيت اصيل من عائلة البستاين، 
ويردد دامئا ان الشــوف لجميع ابنائه، ومؤمن بالوحدة الوطنية 
الكاملة، واذا تحدثنا عن برنامج الوزير الســابق ناجي البستاين، 
فهو مل يرتشــح حتى اآلن لكن يتم التداول باسمه ، امنا املعروف 

عن برنامجه انه يركز عىل نقطتني: 
- االوىل: كيفيــة التعايف االقتصــادي يف لبنان والخروج من 
االنهيار االقتصادي واملايل والنقدي واملعييش وكل االنهيارات التي 
حصلت عىل مستويات عديدة. -- الثانية: هي السياسة الدفاعية 
الذي هو ملّم بها طوال 40 ســنة يف الجيش اللبناين، ويعلم ان 
السياســة الدفاعية هي الحل الوحيد الخراج البالد من رصاع فئة 
مع ســالح املقاومة وفئة مع غري ســالح املقاومة، ومن خالل 
فكره ومعلوماته طوال 40 سنة يف الجيش اللبناين، وتعاطيه يف 
مهامت امنية وغريها، ودراســته االسرتاتيجية الدولية للجيوش 
واملقاومــة وغريها، وهو قادرعىل طرح سياســة دفاعية امام 
مجلــس الوزراء تنزع فتيل االزمة بني اللبنانيني، من خالل خطة 
سياسة دفاعية متكاملة ترسل اىل مجلس النواب ويتم مناقشتها 
اوال من لجنة الدفاع يف مجلس النواب، ثم من كامل الهيئة العامة 
ملجلس النواب، ويتم اقرارها لحل هذه املسألة التي يريد البعض ان 

يجعلها شعبوية، والبعض اآلخر مؤمن باملقاومة.
 والسياسة الدفاعية التي يقرتحها الوزير السابق املحامي ناجي 
البســتاين هي سياسة دفاعية لكل لبنان، يكون فيها لبنان سيدا 

عىل ارضه ، وقادرا عىل ردع العدو االرسائييل. 
الوزير الســابق ناجي البســتاين املرشح لرئاسة الجمهورية، 
ومن خالل التداول باسمه حاليا، هو املرشح الوفاقي القوي، الن 
قوته مبنية عىل عالقاته مع كل االطراف، فهو طوال 45 ســنة 
مل يقــم بصدام مع اي جهة ، نظرا الحرتامه لنفســه واحرتامه 
للمواطنــني اللبنانيني واحرتامه لكل االطراف، فهو يطرح االمور 
بايجابية بعيدة عن االستفزاز، وكلها تصب عىل احرتام مبدأ لبنان 

الوطن النهايئ لكل ابنائه.
اذا كان لبنان ســيخرج من وضعه الصعب، فليس امام النواب 
اال انتخاب الوزير السابق ناجي البستاين نظرا لنزاهته اوال، والنه 
محارب للفساد ثانيا ، والنه مل يستغل نفوذه الي مكسب شخيص 
ثالثا، ولذلك ال ميكن الي جهة نيابية او سياسية او غريها ان توّجه 
لــه اي اتهام ، واهم يشء عنده هو معركته بتفعيل املؤسســات 
الدســتورية واملؤسسات القانونية واملؤسســات املالية، وجعل 
القضاء مستقال بصورة تامة، النه حريص جدا عىل العدالة، ويريد 
من الجسم القضايئ ومن املحامني ان يطّبقوا القوانني فقط، بعيدا 

عن السياسة.
عظمة الوزير الســابق ناجي البســتاين هــي محبته للبنان 
ومحبته للشعب اللبناين ، وقد مارس هذه املحبة من خالل عمله 
عىل تطبيق القوانني والحلول االيجابية، بدال من الذهاب اىل حلول 

خالفية واستفزازية.
يتقن اللغة العربية مبســتوى عال، ويتقن اللغتني الفرنســية 
واالنكليزيــة، وعالقاته الدولية محرتمــة، لكنه ال يعرف زيارة 
السفارات والطلب اليهم مساعدته يف اي موضوع كان. لذلك فان 
الوزير الســابق ناجي البستاين لن يزور اي سفارة اثناء ترشيحه 

لرئاسة الجمهورية.
يفتشون عن املرشح الوفاقي كتسوية عىل الرصاع عىل رئاسة 
الجمهورية، لكن الشــعب اللبناين يريد الشخصية القوية بالفهم 
والثقافة ملامرســة املســؤوليات يف الدولة اللبنانية، ومعرفته 
باملؤسسات الفاعلة، وبدور مجلس الوزراء وبدور املجلس النيايب 

وبدور القضاء اللبناين السلطة الثالثة. 
ليت املرشــح ناجي البستاين يأيت رئيسا للجمهورية، الن ذلك 

سيكون من حظ لبنان، ومن حظ الشعب اللبناين اوال واخريا.

شارل ايوب

حقيقة الديار

ابتداًء من اول تشرين االول

ثمن العدد من جريدة »الديـــار«

10 آالف ليرة

)التتمة ص12( 

تهجير 
اللبنانيين!!!!

إنتهاء العمل 
بالتوقيت الصيفي

العام  االمــني  أصدر   
القايض  الوزراء  ملجلس 
مذكرة  مكيــة  محمود 
تحمل الرقم 115/م  تتعلق 
بالتوقيت  العمل  بانتهاء 
ليل  منتصف  الصيفــي 
29 - 30 ترشيــن االول 
املذكرة  ونصــت  املقبل. 

عىل ما ييل:
»عمــال بقرار مجلس 
الــوزراء رقم )5 ( تاريخ  
بتقديــم   1998/8/20
التوقيت املحيل ســاعة 
فصل  خــالل  واحــدة 
من  اعتبــارا  الصيــف 
منتصف ليل آخر ســبت 
أحد من شهر آذار ولغاية 
منتصف ليل آخر ســبت 
ترشين  شــهر  من  أحد 

االول من كل عام.
يذكــر االمــني العام 
بوجوب  الوزراء  ملجلس 
ساعة  الســاعة  تأخري 
واحــدة اعتبــارا مــن 
 -  29 ليــل  منتصــف 
تاريــخ   2022/10/30
انتهــاء العمل بالتوقيت 

الصيفي«.

نور نعمة

مواطن  كل  خســارة 
لبناين هجرة سواء كان 
بحرا او بــرا او جوا هو 
اشد ايالما من الخسارة 
املاليــة التي يشــهدها 
لبنــان، الن البالد تفرغ 
من ناسها ومن ادمغتها 
ومن  تالمذتها واطبائها 
واساتذتها  وممرضاتها 
وموظفيهــا ومزارعيها 
االمر  وهــذا  وتجارها، 
يشكل ســابقة خطرية 

بحق الوطن وابنائه.
املاليــة  الخســارة 
واهرتاء  واالقتصاديــة 
املؤسسات له عالج متى 
بــدأت الحكومة بوضع 
اقتصادية،  تعاف  خطة 
فينهــض لبنــان رويدا 
الذي  القعر  مــن  رويدا 
والفراغ  اآلن.  فيــه  هو 

ــات: ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ إيــــــــــــران تـــــعـــــّهـــــدت بـــــعـــــدم الــــتــــســــاهــــل مــــــع اإلحـ
ــا لـــن تــمــّر ــن ــادت ــاك ســي ــه ــت ــاوالت ان ــ ــح ــ ــم أعـــمـــال الـــشـــغـــب... وُم الـــغـــرب دعــ

ــيـــن واشـــنـــطـــن ومــوســكــو ــة« بـ ــ ــارئ ــ ــط ــ ــل ال ــ ــائ ــ ــرس ــ ــادل »ال ــ ــبـ ــ ــاالت وتـ ــ ــصـ ــ إتـ
ــن وزيـــلـــنـــســـكـــي ــ ــي ــ ــوت ــ ــن ب ــ ــي ــ ــاء ب ــ ــقـ ــ ــى لـــتـــرتـــيـــب لـ ــعـ ــسـ أردوغـــــــــــــــان: نـ
ــة جــــــديــــــدة الــــــــى كــيــيــف ــ ــّيـ ــ ــنـ ــ ــا تــــــقــــــّدم ُمــــــســــــاعــــــدات أمـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ أمـ

قال املتحدث باســم وزارة الخارجية اإليرانية 
نــارص كنعــاين امــس، إّن »سياســات أعداء 
الجمهورية اإلســالمية والشعب اإليراين كانت 
دامئاً مقرونة باالزدواجية والنفاق«، واشار اىل 
أّن »قادة سياســيني من أمريكا، وأحياناً أوروبا، 
دعمــوا وســائل اإلعالم الناطقة بالفارســية 
واملعادية إليران، مستغلني حادثة أليمة ما زالت 

قيد التحقيق«.
وأشــار إىل أّن »أمريكا والغرب بذلوا قصارى 

جهدهــم يف دعــم مثريي الشــغب وزعزعة 
األمن، تحت شعار دعم الشعب اإليراين، لكنهم 
تجاهلوا أو قللوا من شــأن املشــاركة املليونية 
للشــعب اإليراين يف الشــوارع والســاحات 
الداعمة لنظام البالد، والرافضة رفضاً حاسامً 

الشغب«. ألعامل 
ورأى كنعــاين أّن »الحــرب املعرفية املركّبة 
لألعداء ضد الشــعب اإليراين فشــلت هذه املرة 
أيضــاً لتســجل يف التاريــخ، إىل جانب املئات 

من هزامئهم املفضوحة«، مشــرياً إىل أنّه »من 

األفضــل ملــن يزعم الدفاع عم حقوق الشــعب 

اإليراين أن يرتك الشعارات الكاذبة الزائفة، وأن 

ينهي العقوبات الظاملة ضد االنسانية املفروضة 

عىل الشعب اإليراين منذ عقود«.

وقالــت »الخارجيــة« اإليرانيــة يف بيان إن 

فــوراً ينتهي  أن  يجب  ــا  ســوري فــي  شــرعــي  غير  عسكري  ــود  وجـ أّي  املــقــداد: 
ــئ ــاجـ ــفـ ــل ُمـ ــكـ ــشـ ـــواب الــــعــــراقــــي بـ ــ ــنـ ــ ــ ــس ال ــلـ ــجـ إســـتـــقـــالـــة رئــــيــــس مـ
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الثلثاء 27 أيلول 2022

هذا رئيس جمهوريّتكم ...
نبيه الربجي

 يف مقالــة لصحيفــة 
»لوموند » الفرنسية،  الحظ 
الكاتب أن الفســاد يشــكل 
فلسفة  أو  حياة،  فلســفة 
السياسية  اللعبة  وجود يف 
اللبنانيــة. ال دولة هنا دون 
الجتثاث  محاولة  أي  فساد. 
وكأنها  تبــدو  اآلفــة  هذه 

محاولة لتقويض الدولة ...
كام  يضيــف:  الكاتــب 

نتعايش مع الشــيطان، حتى أثناء تناولنا القربان املقدس، ال 
سبيل أمام اللبنانيني اال أن يتعايشوا مع تلك الحالة التي ما لبثت 
أن تحولت اىل وباء ثقايف يجتاح سائر طبقات املجتمع«. نفهم 
مــن من الفقرة األخــرة يف املقالة أن اللبناين النظيف الكف 

استثناء. رمبا كان ... عاهة سوسيولوجية !
الفرنســيون يقولون اآلن أنهم مرغمون عىل التفريق بني 
املشكلة السياســية واملشكلة االقتصادية يف لبنان،  بالرغم 
من الرتابط العضوي بينهام. لذا ينصحون برئيس ميتلك بعضاً 
مــن الدراية،  أو من الرؤية االقتصادية، بعدما أصاب البلد ما 

أصابها من الخراب املايل واالقتصادي.
لكــن املنطق، ولطاملا أخذ الفرنســيون باملنطق الديكاريت 
عىل أنه فاق املنطق األريســطي، يقول برئيس للدولة يتصف 
باالســتقامة، وبالرتفع عن الغــوص يف الوحول )مبا فيها 
الوحول السياسية والطائفية(، ناهيك عن الشفافية األخالقية 

والتصدي لذئاب املال العام.
مثة أمثلة كثرة عىل عدم حاجة الدول التي واجهت أزمات 
اقتصادية أو أزمات مالية،  اىل رئيس للسلطة التنفيذية ميتلك 
التجربة االقتصادية )واملالية( . تكفي الكثافة )أو الديناميكية( 

األخالقية. 
مــن هنا جاء شــارل ديغول ال لينقذ فرنســا من التدهور 
السيايس فحســب، وامنا أيضاً من التدهور االقتصادي. عنّي 
جورج بومبيــدو، اآليت من ادارة مرصف غي روتشــيلد يف 
  ENA املاتينيون، ليحتل فالري جيسكارـ   ديستان، خريج الـ

والدماغ الفذ،  منصب وزير املال واالقتصاد.
فرنكلني روزفلت،  الذي يعترب مع جورج واشنطن وأبراهام 
لنكولن الثالوث الذهبي يف قامئة رؤســاء الجمهورية،  كان 
محاميــاً ودرس القانــون يف جامعة كولومبيا. مع ذلك، هو 
 New  َمــن أخرج بالده من حقبة الكســاد الكبر، وأطلق الـ
Deal   كمجموعة من  الربامج االقتصادية الغاثة األمركيني 

الخارجني للتو من الحرب العاملية الثانية ..
مهاتــر محمد الذي انتقل مباليزيا من الدولة الزراعية اىل 
الدولة الصناعيــة، كان طبيباً  ودرس الطب يف جامعة امللك 

ادوارد قي سنغافورة .
 مارغريــت تاتــر،  املحامية وابنة البقال،  اذ درســت 
الكيمياء يف جامعة أكســفورد،  أرست مفهوما أكرث حداثة 
  Monetarism »لاليقاع االقتصادي من خالل نظرية »النقدوية

لصاحبها ميلتون فريدمان،  الحائز نوبل يف االقتصاد .
رونالــد ريغان الذي كان أول من أخذ بـ »النقدوية«،  ممثل 
هوليــوودي وال عالقة له باالقتصاد ســوى أنه كان املتحدث 
باســم رشكة »جرنال الكرتيك«،  أطلق اسرتاتيجية اقتصادية 

أثبتت نجاحها،  وعرفت بالـ »ريغانوميكس ».
بيل كلينتون،  املحامي وعازف الساكســون،  درس القانون 
يف جامعة ييل،  لتشهد أمركا خالل وجوده يف البيت األبيض 
أطول مدة من االزدهار االقتصادي. من هذه الزاوية تم التداول 
بني األمركيني والفرنســيني والسعوديني باسم العامد جوزف 
عون،  ليس فقط كرجل ظل بعيداً عن لوثة الضوء،  وبقي ملتزماً 
املفاهيم الفلسفية للمؤسســة العسكرية، بل كقائد خاض 
معركة ضارية ضد تدخل السياســيني يف امتحانات املدرسة 
الحربية، بعدما كان أركان بعض األحزاب، أو القوى السياسية 
والطائفية،  يتعامل مع هذه املسألة بالطريقة العثامنية ) أي 

البازار الخاص براء أو بيع وظائف الدولة العلّية(.
يف كل األحوال، صندوق النقد الدويل هو من سيتوىل ادارة 
املاليــة العامة. ال مكان،  وال مجال أمام ناهبي املال العام من 
نجوم األوليغارشيا الحاكمة. األشعة ما تحت الحمراء ملراقبة 

كل التفاصيل املالية.
يف هــذه الحال، ما هو رأي حزب الله كقوة مؤثرة يف ذلك 
االستحقاق الدســتوري؟ بحسب معلوماتنا،  الحزب الذي مل 
يقرتب يوماً من موبقات أهل الســلطة، أو جلّهم،  يريد رئيساً 
للدولة يعي الحالة اللبنانية بكل تفاصيلها، ويعيد االعتبار اىل 
الضمر السيايس والضمر الوطني،  الذي ضاع بني تضاريس 

مغارة عيل بابا ...

هيام عيد

أّما وقد أُقرّت املوازنة لظروٍف واعتباراٍت اجتامعية وصحية 
وتربويــة، وفق  ما أكدته بعض املصادر النيابية املطلعة، وأن 
هذا ما حّتم عليها املشــاركة يف الجلســة وتأمني النصاب من 
أجل تأمني املداخيل لحاجات ماّسة كاألدوية والتعليم وسواها، 
فــإن الحديث بــدأ اآلن يدور حول الحكومة، وهل سُتحســم 
التشــكيلة الحكومية منتصف هذا األســبوع أو يف نهايته. 
وتكشــف املصادر أن ليس مثة يشء محسوم حتى اآلن، ال بل 
هناك مؤرشات إىل أن األمور تعقدت وقد تعود إىل املربع األول 
خالل الســاعات القليلة املقبلة، إالّ يف حال كان هناك تدّخٌل 
عىل مستوى كبر إلعادة األمور إىل ما كانت عليه قبل التوافق 

الضمني بني الرئيســني ميشال عون ونجيب ميقايت.
وبالتايل، فإن ما يبقي األمور غر محســومة، وفق املصادر 
النيابية نفسها، يتمثل بعدم قبول رئيس »التيار الوطني الحر« 
النائب جربان باســيل بالصيغة التي تّم التوافق عليها، بل يرّص 
عىل تشــكيلٍة حكومية جدية وتكون ثالثينية، ما يتطابق مع 
املوقف السابق منذ أشهر لرئيس الجمهورية، الذي لطاملا شدد 
عىل وجوب أن تكون الحكومة موّســعة وسياسية، مع العلم 
أنه وحتى الســاعة، فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري وكام 
تكشف املصادر النيابية نفسها، مل يتبلّغ أي يشٍء جديد يدفعه 

اىل زيارة قرص بعبدا.
ومــرّد هذا التشــاؤم بعدمــا طغى التفاؤل، بأن املســألة 
الحكوميــة منتهية ويعــود ذلك إىل عدة عقبات سياســية 

الكشــف عنهــا خالل  جرى 
األيام املاضيــة، وفق املصادر 
نفســها، والتي تتصل بامللفني 
ومبعنى  والرئايس،  الحكومي 
الرئاسية  الحسابات  فإن  آخر، 
والكيديات وتصفية الحسابات 
قد يكون لها التأثر املبارش يف 
الحكومية  التشــكيلة  تطير 
اإلســتحقاق  ألن  الجديــدة، 
كل  لدى  األساس  الرئايس هو 
والحزبية  السياســية  القوى 
وبالتايل،  الخارج،  لدى  وحتى 
فإن طرح تعديل الحكومة، من 
قبــل الرئيس بري كام الرئيس 
عىل  وموافقتهــام  املكلّــف 

إضافة 4 وزراء يســّميهم رئيس الجمهورية، يعود لحسابات 
رئاسيٍة كيال يتذّرع البعض بعدم دستورية ورشعية الحكومة 

الحالية.
 فالتعديــل ثم القبول مبا تّم التوافق عليه، يفتح الباب أمام 
انتخاب رئيــٍس جديٍد للجمهورية، تقــول املصادر، وبالتايل 
تجّنب الفراغ، ولكن وبعدما كُشــفت األوراق الرئاسية من قبل 
بعض املرشحني، فإن البعض يتحدث عن حرٍق لبعض األسامء، 
ما يدفع مرشــحني أساسيني إىل املناورة السياسية، وبالتايل 
التصعيد وهذا ما ستشهده الساحة املحلية يف األيام القادمة، 

وقــد تكون األوضاع اإلجتامعيــة واإلقتصادية مدخالً لهذه 
الفــوىض، وصوالً إىل أن عامالً آخــراً كان له التأثر املبارش 
يف مــا آلت إليه األوضاع أخراً، هو البيان الثاليث الذي اعتربه 
البعــض تدخالً يف الشــؤون اللبنانيــة، ويقطع الطريق من 
خــالل ما حدده البيان املذكور مــن مواصفات الرئيس العتيد 

عىل شــخصياٍت تُعترب من أبرز املطروحني للرئاسة.
وعليــه، تتحدث املصادر نفســها، عن حاٍل من الرتّقب عىل 
الساحة الداخلية، مؤكدًة أن اي تصـــعيد سيايس، لن يجعل 
األيام املقبلة ضبابيًة عىل مســتوى الحكومة فحسب، وإمنا 

عىل صعيد اإلســتحقاق الرئايس وكّل ما يحيط به بصلة. 

فادي عيد

يف معــرض قراءتها للنتائج التي أفــى إليها لقاء النواب 
السّنة يف دار الفتوى نهاية األسبوع املايض بدعوة من مفتي 
الجمهورية الشــيخ عبد اللطيف دريان، وجدت مصادر سنّية 
مطلعة، أن معادلة جديدة قد تكّرست عىل الصعيدين السيايس 
العام، كام الســّني الخاص، حيث أن اللقاء املذكور قد رســم 
خطوطاً حمراء أمام اتفاق الطائف، بحيث ســحب أي بحث أو 
محاولة التفاف أو سعي مبارش أو غر مبارش من قبل أي فريق 
سيايس لتعديله، وبالتايل وضع ثوابت سياسية واضحة وليس 
فقط عىل مســتوى الطائفة السّنية، بل عىل مستوى الواقع 
العام يبدأ بالتمســك باتفاق الطائف، وال ينتهي باإلرصار عىل 

انتخاب رئيس جديد للجمهورية يف املهلة الدستورية.
ولكــن املهم يف هذا الصدد، هو أن املجتمعني يف دار الفتوى 
قد قطعوا الطريق عىل أية تفسرات غر واقعية حول حراك دار 
الفتوى، إذ أنهم وضعوا خطاً فاصالً ما بني مرحلة قد انطلقت 
بعد قرار رئيس »تيار املستقبل« سعد الحريري تعليق مشاركته 
يف الحياة السياســية ومقاطعة اإلنتخابات النيابية األخرة، 
ومرحلــة مختلفة بدأت بعد هذه اإلنتخابات أفرزت واقعاً نيابياً 
جديــداً يف املجلس النيــايب، وبالتايل فإّن لقاء دار الفتوى قد 
شــكّل خطوة يف اتجاه محاولة توحيد الصف السّني واملوقف 
من اإلنتخابات الرئاســية، متهيًدا النتخاب رئيس جديد ضمن 
املهلة الدســتورية، والتأكيد عىل رفض أية تعديالت دستورية 
قد يكون الهدف منها تعزيز أوراق قوى سياســية معينة عىل 

الساحة الداخلية.
ويف هــذا املجال، فإن اللقاء النيايب للنواب الســّنة يف دار 

الفتوى، كام تضيف املصادر السياسية املطلعة، قد وضع حجر 
األســاس لحراك  ستتظّهر معامله يف املرحلة املقبلة، بحيث أن 
اللقاءات التشاورية املامثلة ستتكّرر يف كل مرة تجد دار الفتوى 

أّن املصلحة الوطنية تستدعي ذلك.
وانطالقاً مام تقــدم، فإن مرجعية دار الفتوى، ومن خالل 
اللقاء املذكور، قد طرحت مجدداً املكوِّن الســّني كفريق مؤثّر 
يف  اإلستحقاق الرئايس، عىل حد قول األوساط نفسها، والتي 
توّقعت أن يكون لهذا املعطى دوراً يف الحســابات السياســية 
املتصلة بتأمني التأييد داخل الكتل النيابية يف جلسات انتخاب 
رئيس الجمهورية العتيد، خصوصاً وأن الجدل الذي ســاد يف 
السابق حول املرجعية السّنية، وغياب الزعيم يف الشارع السّني 
بعــد مقاطعة الحريري، قد زالت أســبابه اليوم، بحيث أنه بدا 

جلياً أن للنواب الســّنة خياراتهم، وليسوا بالرضورة مرذمني 
داخل الربملان، علامً أن هذا األمر قد تحّقق خالل أكرث من محطة 
يف املجلس النيايب عىل مستوى انتخاب رئيس املجلس ونائبه 
وتشكيل اللجان، وبالتايل فإن هذا الواقع سوف يتكرّس مجدداً 
يف انتخابات رئاســة الجمهورية، كام خالل تســمية رئيس 

الحكومة يف العهد الجديد.
وعــىل هذا الصعيد، فان اللقاء الــذي انعقد يف دار الفتوى 
يوم الســبت املايض، هو الخطوة األوىل يف مســار سيايس 
وليس فقط ســّني، وسيفرض معطيات واضحة عىل الساحة 
الداخلية، ورمبا يطوي صفحــة الترذم والفراغ يف املرحلة 
املاضية، ولكنه يف الوقت نفسه يعزِّز املرجعية الدينية ودورها 

يف ملّ شمل النواب غر املنضمني إىل كتلة نيابية واحدة.

بريم مع السهالوي

قائد الجيش مجتمعاً مع فرونتيسكا

ــو ــ ــريـ ــ دريــــــــــــــــــان بــــــحــــــث مـــــــــع غـ
ــة ــقـ ــطـ ــنـ ــان واملـ ــ ــن ــ ــب ــ ــي أوضـــــــــــاع ل ــ ــ ف

بحث مفتي الجمهورية الشــيخ عبد اللطيف دريان يف دار 
الفتوى، مع ســفرة فرنســا يف لبنان آن غريو يف القضايا 

اللبنانية وأوضاع املنطقة. 

للتعليم الــحــكــومــي  ــال  ــمـ اإلهـ  : ــان  ــب ق
ــد ــلـ ــبـ ــي يـــــكـــــاد يـــــحـــــرق الـ ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ الـ

توّجــه املفتي الجعفــري املمتاز الشــــيخ أحمد قبالن، 
يف بيــان اىل »القــوى الحكومية ورئيســها ووزير الرتبية 
املحرتمني« قائالً: »أنتم تعلمون جيدا أن املدرسة الرســــمية 
تلفظ أنفاســها، والعام الدرايس مهدد بشدة، لدرجة أن أوالد 
أساتذة الرسمي تركوا الرسمي، فيام املدرسة الرسمية باتت 
للمعدمني، وأكرث اللبنانيني معدم، واليوم مصر أوالد الفقراء 
معلق عىل رحمة الحكومة وأساتذة الرسمي الذين يخوضون 
معركة حقوق عرب طحن أشــالء الطــالب الفقراء، والبديل 
املــدارس الخاصة فيام املدرســة الخاصة عينها عىل الدوالر 
وبورصة األقســاط، واليوم الفقــراء حطب األغنياء وبنزين 
الكارثــة اإلقتصادية، وال محل للفقــر ال عند الحكومة وال 
عنــد املدارس الخاصة، وأكــرث أوالد الفقراء باتوا بال مدارس 
والتعاســة تدمرهم، واليوم يا سعادة الوزير لحم الفقراء بال 
مثن وحقوقهم يتم دعســها، فيام النازح مضمون الدراســة 
والدعم عرب جمعيات مفوضية الالجئني وعرب الفريش دوالر 
لألساتذة، لذلك أقول للقوى الحكومية: تداركوا طالب الفقراء 
واملدرسة الرســمية ألن اإلهامل الحكومي للتعليم الرسمي 

يكاد يحرق البلد بكل ما فيه«.  

دريان مع غريو

رأى رئيــس تكتــل بعلبك - 
الهرمل النائب حســني الحاج 
حسن أن »عدم تشكيل حكومة 
يف  بالتأكيد،  ســلبيات  يرتب 
حني أن تشكيل الحكومة ميكن 
للمستقبل.  إيجابيات  يرتب  أن 
لذلــك نحن ندعــو ونعمل مع 
كل االفرقاء للدفع إىل تشكيل 
حكومة يف أقرب وقت، تكون 
مكتملة الصالحيات، تنال ثقة 
املجلس النيــايب، وتعمل عىل 
تفكيك العقد ما أمكن، وتذليل 
الصعــاب ومعالجة األوضاع 

االقتصادية ما أمكن«. 
جاء ذلك خالل رعايته حفل 
اإلسالمية  »املؤسسة  تخريج 
للرتبيــة والتعليم« 242 طالبا 

وطالبة نجحوا وتفوقوا يف امتحانات الشــهادات الرسمية، 
يف »ثانوية املهدي« يف بعلبك. 

وأشــار إىل أننا »نعيش يف بلد أوضاعه معقدة وسلبية إىل 
حــد كبر، لكن علينــا أن نبقي األمل قامئا من ضمن ما ميكن 
أن يحصل من إيجابيات، ومنها أن تتشــكل حكومة، ألن عدم 
تشــكيل حكومة يرتب ســلبيات بالتأكيد، يف حني أن تشكيل 
الحكومة ميكن أن يرتب إيجابيات للمســتقبل. لذلك نحن ندعو 
ونعمل مع كل االفرقاء للدفع إىل تشكيل حكومة يف أقرب وقت، 
وتكون مكتملة الصالحيات، تنال ثقة املجلس النيايب، وتعمل 
عىل تفكيك العقد ما أمكن، وتذليل الصعاب ومعالجة األوضاع 

االقتصادية ما أمكن«. 
وتطرق إىل ترسيم الحدود البحرية، مشرا إىل أن »األمركيني 
واإلرسائيليني ماطلوا خالل ما يزيد عىل 10 سنوات، الذي تغر 
هو التطبيق العميل الحقيقي ملعادلة الجيش والشعب واملقاومة 
والدولة، عندما أعلن موقف قوي من املقاومة متناسق ومتناغم 
مع الدولة ومع الجيش، وموقف شعبي متكامل، صارت هناك 
مسارعة أمركية وقلق وإرباك عند اإلرسائيليني، واأليام القادمة 
ستظهر ما قد تكون عليه النتائج يف ملف الرتسيم. ولكن األهم 
ترسيخ معادلة حامية ثرواتنا وحقوقنا يف مواجهة عدونا، أي 
أن ال يكون العدو قادرا عىل فرض ما يريد، وكام يشاء وساعة 

يريد، بل أن يكون للبنان بدولته وجيشــه وشــعبه ومقاومته 
القــدرة عىل الردع، وعىل مواجهة هذا العدو، وفرض املعادالت 

التي تحفظ لنا هذه الحقوق«. 
واعترب الحاج حســن أن »املشكلة الحالية يف الكهرباء هي 
مشــكلة عدم توافر املحروقات. الدولة ال متلك األموال لراء 
محروقات، واألمركيون منعوا حتى اآلن اســتجرار الغاز من 
مــرص والكهرباء مــن األردن، رغم كل الوعــود التي اتضح 
للبنانيــني كذبها. الدولة الوحيدة التــي أعطت لبنان مليون 
طن فيول هي العراق خالل ســنة، والدولة الثانية التي أعطت 
الشــعب اللبناين املازوت الســنة املاضية هي إيران، حزء من 
املازوت كان مجانا وجزء منه بأســعار مخفضة. واآلن أعلنت 
الجمهورية اإلســالمية اإليرانية أنهــا تريد أن تعطي لبنان 
هبــة مجانية 600 ألف طن مــن املحروقات، والهبة اآلن قيد 
التفاوض. ومن واجبنا أن نتوجه إىل الجمهورية اإلســالمية 
قيادة وشعبا، وإىل العراق الشقيق قيادة وشعبا، بالشكر عىل 

وقوقفهم إىل جانب لبنان«. 
وسأل: »أين صدق األمركيون أيها اللبنانيون؟ يف الكهرباء 
من األردن؟ يف الغاز من مرص؟ مبفاوضات الرتسيم البحري؟ 
لوال تدخل املقاومة لدعم املوقف اللنباين يف ملف الرتسيم كان 
األمريك يدير ظهره للبنان. بينام أصدقاء لبنان الحقيقيون هم 

الجمهورية اإلسالمية والعراق وسوريا«.

ــة ــ ــاي ــ ــم ــ ح ُمـــــــعـــــــادلـــــــة  رّســــــخــــــنــــــا   : ــن  ــ ــ ــس ــ ــ ح الــــــــحــــــــاج 
ــا ــ ــ ــدون ــ ــ ــا فــــــــي ُمـــــــواجـــــــهـــــــة ع ــ ــ ــن ــ ــ ــوق ــ ــ ــق ــ ــ ثـــــــرواتـــــــنـــــــا وح

الحاج حسن خالل حفل التخرج

ــا ــســك ــي ــت ــرون ــى ف ــقـ ــتـ ــيـــش الـ ــجـ ــد الـ ــ ــائ ــ ق

استقبل قائد الجيش العامد جوزف عون يف مكتبه يف الرزة 
املنســقة الخاصة لألمني العام لألمم املتحدة يف لبنان السيدة 
Joanna Wronecka، وجرى التداول يف أوضاع لبنان واملنطقة. 

ــاوي ــ ــهـ ــ ــسـ ــ ــرم عـــــــــرض مـــــــع الـ ــ ــ ــي ــ ــ ب
ـــى لـــبـــنـــان ــ ــ ــد قــــطــــري ال ــ ــ زيــــــــــارة وفـ

استقبل وزير العمل يف حكومة ترصيف االعامل مصطفى 
برم صباحا ســفر دولة قطر يف لبنــان ابراهيم عبد العزيز 
السهالوي، وكان بحث يف العالقات الثنائية واهمية التنسيق 
املشــرتك ملا فيه خر الشعبني الشقيقني، والتمهيد لزيارة وفد 
قطري رفيع املســتوى اىل لبنان تنفيذاً ملا اتفق عليه يف اللقاء 
الذي جمع وزيري العمل اللبناين والقطري عىل هامش مؤمتر 
العمل العريب الذي انعقد يف القاهرة االسبوع الفائت والوقوف 
عىل احتياجات سوق العاملة القطرية من الكفاءات اللبنانية 
حيث من املزمع ان يصل الوفد القطري اىل لبنان خالل االسبوع 
الحايل وســيتم االعالن عن مخرجات هذه الزيارة يف مؤمتر 

صحايف مشرتك يعلن عن موعده يف حينه. 

الحكومة تتأرجح بين التعويم والتعديل وتصفية الحســــــابات

أشــار وزير الداخلية يف حكومة ترصيف األعامل بســام 
مولوي، إىل أنه »يف الفرتة األخرة أحبطنا 24 عملية تهريب 
مهاجريــن إىل الخارج وأعدنا اكرث من 200 من املهاجرين«.
ولفــت، يف حديــث تلفزيوين إىل أّن »الجهــات التي تدفع 
لبنانيني إىل الفوىض يف املصارف تكشــف عن نفسها وهي 
تخرج يوميا وترّصح وتهدد«، مشدًدا عىل أنه »ليست مهّمة 
عنرص قوى األمن ان يقف حارســا عىل ابواب املصارف، ولن 
أضــع القوى األمنية مبواجهة املواطنــني«. كام أوضح أّن 
»الســعودية مل ترتك يوما لبنــان وإن كان لها بعض العتب 

أو الغضب بســبب ترصفات تحصل يف لبنان ســواء مبجال 
تهريــب املخــدرات أو مبجال بعض املؤمتــرات التي تتدخل 

السعودي«. بالشأن 
وأعلن مولوي، أّن »معدل جرائم القتل ارتفع بنســبة %10 
عن العام املايض جرائم النشــل ارتفعت 19%، جرائم السلب 
انخفضت 11% ورسقة الســيارات انخفضت 15%«، من جهة 
أخرى اعترب أنه »عند خلو ســدة الرئاسة تنتقل الصالحيات 
إىل الحكومة، ومل ينص الدســتور عن شــكل الحكومة وما 

اذا كانــت حكومة ترصيف اعامل أم ال«.

حـــــــارســـــــاً ــف  ــ ــ ــق ــ ــ ي أن  األمـــــــــــــن  قـــــــــــوى  ــر  ــ ــصـ ــ ــنـ ــ عـ ــة  ــ ــ ــّمـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ُمـ ــت  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ لـ  : مــــــــولــــــــوي 
ــة املـــواطـــنـــيـــن ــ ــه ــ ــواج ــ ــم ــ ــوى األمـــــنـــــّيـــــة ب ــ ــ ــق ــ ــ ــى أبـــــــــــواب املــــــــصــــــــارف.. ولـــــــن أضـــــــع ال ــ ــل ــ ع

ــوي صــفــحــة تـــشـــرذم الــطــائــفــة ــط ــوى مــحــطــة ت ــت ــف ــاء دار ال ــق ل
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ـــــــــــــــتاين ـــــــــــــــن هوكش ـــــــــــــــوب م ـــــــــــــــص املكت ـــــــــــــــّلم الن ـــــــــــــــد تس ـــــــــــــــة الترســـــــــــــــيم ِإلَّ بع ـــــــــــــــع اتفاقّي ـــــــــــــــرب توقي ـــــــــــــــاؤل بق ـــــــــــــــة التف ـــــــــــــــن ترجم  ل يُمك
ـــــــــــــــة و>اإلســـــــــــــــرائيلّية« ـــــــــــــــه الـــــــــــــــى النوايـــــــــــــــا األميركّي دراســـــــــــــــة النـــــــــــــــص تســـــــــــــــتلزم وقتـــــــــــــــاً لتالفـــــــــــــــي بعـــــــــــــــض األفخـــــــــــــــاخ .. وضـــــــــــــــرورة التنّب

بشعالين دوليل 

بعد اإلجتامعات »املكوكية« التي أجراها الوسيط األمرييك 
يف املفاوضــات غري املبارشة لرتســيم الحــدود الجنوبية 
البحرية آموس هوكشــتاين، أصبحت الكرة اليوم يف ملعب 
األمرييك. وينتظــر لبنان والعدو االرسائييل، كّل عىل حدة، 
النــص املكتوب التفاقية الرتســيم التي وعد هوكشــتاين 
بصياغته، ال ســيام بعــد الخالصات التي اســتنتجها من 
اللقــاءات األخرية التي عقدها أخرياْ يف نيويورك مع موفدي 

الجانبني.
 وإذ تــّر الواليات املتحدة األمريكيــة عىل امليض ُقدماْ 
يف إنجــاز صفقة الرتســيم قبل نهاية ترشين األول املقبل، 
سيام وأّن الفرصة ســانحة لها من وجهة نظرها، أكرث من 
أي وقت مىض، ما جعل مســاعد وزير الخارجية األمريكية 
الســابق لشؤون الرشق األدىن ديفيد شينكر يؤكّد أّن »لبنان 
نال مكاســب يف اإلتفاق، تقريبــاً نال مئة يف املئة من كّل 
مــا طلبه«، ال يزال البعض يف الداخل يُشــكّك بنوايا العدو 
اإلرسائيــيل، ويجد بأّن رئيــس الحكومة الحالية يائري البيد 
يريــد تأجيل توقيع هذه اإلتفاقية ملا بعد اإلنتخابات النيابية 
املقبلــة يف 1 ترشين الثاين املقبل، رغــم أنّه »برّش« بعقد 
إتفاق مع لبنان خالل أســبوعني، ورغم نفي هوكشــتاين 
محاولة ربط إتفاقية الرتســيم باإلنتخابات »اإلرسائيلية« 

الترشيعية.
مصادر سياســية متابعة مللف الرتســيم البحري، أكّدت 
أّن التفــاؤل بقــرب إنجاز اإلتفاق ال ُيكــن ترجمته إِالَّ بعد 
وصــول النّص املكتوب من قبل هوكشــتاين، إّما من خالل 
زيارة جديدة له للبنان ول »ارسائيل« لتســليم النّص لكّل من 
الجانبني، كّل عىل حدة، أو من خالل إرســال مسودة اإلتفاق 
عن طريق بعض القنوات الديبلوماســية والسياسية. وألّن 
الوســيط األمــرييك مل يُحّدد موعداً لإلنتهــاء من صياغة 
النــّص، فإّن األمــور تبقى معلّقة اىل حني إعالنه عن وضع 
اإلتفاقيــة. كذلك فإّن اإلتفاق عــىل مضمون النّص يتطلّب 
وقتاْ، وإن كان جرى التوافق عىل التفاصيل شفهياً، ألّن مثّة 

عبارات وجمل ُيكن تأويلها، أو تفســريها كّل عىل هواه.
من هنــا، نصحت املصادر انتظار مســودة اإلتفاق، مع 

اإلشــارة اىل أّن بعض التفاصيل ال تزال تحتاج اىل معالجة، 
عىل ما أشار رئيس حكومة تريف األعامل نجيب ميقايت، 
ره شــينكر بقوله أنّه »ال يــزال هناك نقاط خالفية  وما كرَّ
صغرية ُيكن تخطّيها بســهولة«. ولكن يبقى هذا األمر من 
وجهة نظره، ويحتاج اىل موافقة لبنان عليه، مثل مسألة أن 
ينتفع العدو اإلرسائييل من حقل »قانا« عرب الرشكة املنّقبة، 
أكانت »توتال« أو ســواها، يف الوقت الذي يّر فيه لبنان، 
مــن ضمن املحافظة عىل حقوقــه البحرية، عىل الحصول 
عىل حقل »قانا« كامالً، من دون املوافقة عىل وجود حقول 
مشرتكة بينه وبني »اإلرسائييل«، سيام وأنّه تنازل عن الخط 
29، وعن النصف الشــاميل من حقــل »كاريش«، مقابل أن 
ينال حقل »قانا« كامالً ومن دون أي مشــاركة يف عائداته 

املنّقبة. املالية، وإن عرب الرشكة 
وتقول املصادرنفســها بأّن مثل هذا التفصيل أو ســواه، 
ليــس نقطة خالفية صغرية، ولهذا يجب معالجة التفاصيل 

املتبقية من قبل هوكشــتاين قبــل صياغة نّص اإلتفاقية، 
ليك ال يأيت »ِمســخاً«، وال يخدم ســوى مصلحة األمرييك 
و«اإلرسائييل« يف الحصول عىل غاز منطقة الرشق األوسط. 
وتجد املصادر بأّن كالم نائب األمني العام لحزب الله الشــيخ 
نعيم قاســم عن »أننا ســننتظر حتى يأيت النص الخطي من 
الوســيط األمرييك غري النزيه، ويعطيه للحكومة اللبنانية 
ولرئيــس الجمهورية، وعندها، عندما تقول الدولة اللبنانية 
بأّن هذا النص ينســجم مع الحقــوق اللبنانية ويعلنون ذلك 
نعتــرب أنَّ لبنان اســرتد حقوقه يف الرتســيم والحفر«، مل 
يــأِت عبثاً، بل لوضع النقاط عىل الحروف بأّن ليس أي نّص 
ســيكون مقبوالً ما مل يجد لبنان الرسمي أنّه يعطيه حقوقه 
كاملة. أّما حديث شــينكر عن أّن لبنان قد نال 100 يف املئة 
مــن مطالبه، فيجب أن يُرف يف النص املكتوب املنتظر، ال 

أن يبقــى كالماً يف الهواء أو وعوداً فارغة. 
أّما مرحلة اإلنتظار التي حّددها البعض بأســبوعني فقد 

تطــول أكرث، عىل مــا لفتت املصادر، مبديًة خشــيتها من 
حصول تأجيل تقني وســيايس لتوقيع إتفاقية الرتســيم. 
وإذا تأّجــل البّت بأمر اإلتفاقية اىل مــا بعد مغادرة رئيس 
الجمهوريــة قر بعبــدا يف 31 ترشين األول املقبل، واىل 
مــا بعد اإلنتخابــات »اإلرسائيلية«، فــإّن الخوف من تعرّث 

يتفاقم.  سوف  اإلتفاقية 
فمــن جهة، إذا مل يتّم انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية 
خالل املهلة الدســتورية، يكون لبنان أمام مشــكلة فقدان 
املرجع األســايس لتوقيع اإلتفاقيــات واملعاهدات الدولية، 
وهو رئيس الجمهورية، وإن كانت الحكومة أصيلة وفاعلة. 
ومــن جهة ثانية، قد تُشــكِّل عودة بنيامــني نتنياهو اىل 
الحكومة »اإلرسائيلية« مشــكلة إضافية، كون هذا األخري 
قد ينســف اإلتفاقية برّمتها ويعيدها اىل نقطة الصفر، يف 
حال عاد اىل املطالبة بأمور عّدة، مثل حصوله عىل الخط 1 
أو سوى ذلك من مطالب غري محّقة، بهدف تحقيق استفادة 

أكــرب من الرثوة النفطية يف املياه اإلقليمية.
ولكــن يف حــال صدقــت التوّقعات، عىل مــا أوضحت 
املصادرعينهــا، وجرى توقيع اتفاقية الرتســيم قبل نهاية 
ترشيــن املقبل، فإّن هذا األمر ســيعني حتامً ليس التطبيع 
مــع العــدو اإلرسائييل، إّنا الحصول عىل نوع من الســلم 
واإلســتقرار عــىل الجبهة الجنوبية، لــيك يتمكّن كّل من 
الجانبــني مــن بدء عمله واســتثامر ثروتــه النفطية يف 
الحقــول النفطية الواعدة. وقد تتضّمن اإلتفاقية بنداً ينّص 
عىل رضورة الحفاظ عىل األمن والســلم الدوليني، ما يُشّجع 
الــرشكات الدولية عىل التقّدم لدورة الرتاخيص الثانية التي 
ينوي لبنان اإلعالن عنها قريباً، والتي كان العدو اإلرسائييل 
اعرتض لدى األمم املتحدة عليها يف وقت ســابق بحجة أّن 

لبنان ال يســتطيع القيام بها يف منطقة متنازع عليها.
كام تحّدثت األوســاط عن خشيتها من أن يُحوِّل األمرييك 
و«اإلرسائييل« إتفاقية الرتســيم اىل نوع من التطبيع، األمر 
الــذي ال بّد وأن يتّم توضيحه يف نــّص اإلتفاقية، وإاّل فقد 
يُفــّران موافقة لبنان عىل الرتســيم مع العدو اإلرسائييل 
عــىل هواهام ووفق ما يناســب مصلحتهام. ولهذا حّذرت 
املصــادر من بعض األفخاخ التي قد يتضّمنها نّص اإلتفاقية 
ومن رضورة أخذ الوقت الالزم لدراســته قبل التوقيع عليه.
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محمد علوش

كام كان متوقعاً، مل يخرج البيان الصادر عن لقاء 
دار الفتــوى عن العموميــات التي ال يختلف عليها 
أي مــن األفرقاء، نظراً إىل أن املطلوب كان شــكل 
الصــورة الجامعة التي تكــرّس املرجعية الجديدة 
يف املرحلة الراهنة، عىل أن يتم إســتثامر ذلك من 
جانب اململكة العربية الســعودية، التي دخلت عىل 
خط اإلســتحقاقات املحلية بكل قوتها يف املرحلة 
الالحقة، وهو ما تأكد من خالل الدعوة التي وجهت 
إىل النواب من أجل اإلجتامع يف السفارة السعودية، 
مبارشة بعــد اإلنتهاء من لقاء دار الفتوى، واللقاء 
كان أيضاً رسالة شكلية، ألن املضمون كان عاماً ال 

يتضمن أي مرشوع سيايس مستقبيل.
من حيث املبدأ، عملية اإلستثامر هذه من املمكن 
أن تنجــح فيام لــو بقيت يف اإلطار العام، لكن من 
الناحيــة العملية لن تتأخر مســاعي الذهاب إىل 
التفاصيل التي ستقود إىل بروز الخالفات، فالجميع 
يدرك أن النواب الســّنة الحاليني ال ينتمون إىل كتلة 
نيابيــة واحدة، بل هم موزعون عىل مجموعة من 
الكتــل املتباعدة، وبعضهم يعتــرب من صلب قوى 
الثامــن من آذار، وهؤالء ليســوا يف وارد الدخول 
يف أي حلــف معادي لهذا الفريــق، بينام بعضهم 
اآلخر يعترب من أركان كتلة »املســتقبل« السابقة، 
وهــؤالء أيضاً لن يســاهموا بأي مرشوع يتضمن 
إنهاء »الحريرية السياســية«، يف حني أن التالقي 
بني النواب »املستقلني« و«التغيرييني« ليس باألمر 

السهل عىل اإلطالق. 
عىل الرغم من ذلك، مل يكن من السهل عىل بعض 
النواب، خصوصاً الذين ينتمون إىل قوى الثامن من 
آذار مقاطعة هذا اللقاء، نظراً إىل أن ذلك سيســّهل 

من مهمة التحريض عليهم داخل بيئتهم الشعبية، 
عىل قاعدة أنهم يرفضون دعوة مفتي الجمهورية 
لإلجتــامع، واملفتي هو أعىل مرجعية ســنية يف 
لبنــان، وبالتايل كان مــن األفضل لهم الذهاب إىل 
املشــاركة والتعبري عن وجهة نظرهم يف الداخل، 
لكــن من حيث املبدأ األمور ســتبقى متوقفة عىل 
تلك الصورة الجامعة، بينام املواقف العملية مكانها 
الكتل النيابية، حيث سيعود كل نائب إىل التعبري عن 

موقفه داخل الكتلة التي ينتمي إليها.
وبحســب املعلومات  كان املطلــوب من النواب 
الســّنة يف فريق 8 آذار املشاركة يف اللقاء يف دار 
الفتوى، ويف دارة السفري السعودي، علامً أن أحدهم 
كان قد قال سابقاً يف جلسات خاصة أنه ال يُشارك 
يف »مثل هذه اللقاءات« لكنه عاد وشــارك بها، يف 

إشارة واضحة اىل أن النية كانت املشاركة.
وتُشــري املعلومات اىل أن حزب الله عىل ســبيل 
املثــال كان بإمكانــه الطلب من نــواب كتلته من 
السّنة عدم املشــاركة، إنا هو ال يريد مشكلة يف 
الشــارع السني، خاصة يف ظل الفراغ الذي تعاين 
منه الســاحة السنية وغياب املرجعية القادرة عىل 
ملّ أي خالف يقع، ومن هنا كانت مشــاركة أحزاب 

8 آذار يف اللقاءين.
إذا من حيث الشــكل نجحت دار الفتوى يف جمع 
النواب الســّنة، لكن من حيــث املضمون ال يكن 
الحديث عن جبهة ســنية موحــدة، خاصة إذا ما 
كانــت أهدافها »تحّدي« اطــراف داخلية، حيث ال 
يكن التقاء النواب سوى عىل فكرة واحدة: حامية 

اتفاق الطائف.
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صدر عــن املديرية العامة 
ألمن الدولة - قســم اإلعالم 
والتوجيــه والعالقات العامة 
البيان التايل: »ملناســبة العيد 
الثامــن والثالثني  إلنشــاء 
ألمــن  العامــة  املديريــة 
العام  الدولة، يعمــم مديرها 
النرشة  صليبا  طــوين  اللواء 
التوجيهيــة التاليــة عــىل 

العاملني يف املديرية.
يأيت  العســكريون،  »أيها 
العيــد الثامــن والثالثــون 
للمديرية العامة ألمن الدولة، 
ولبنــان يــر يف ظــروف 
أكرث من ثالث  استثنائية منذ 
انهيارات  رافقتها  ســنوات، 

متعددة، خاصة املالية منها. 
إال اإلنســان أيها العســكريون، مل تستطع كل 
الظروف الداخلية والخارجية التســلل إليه وإليكم، 
فبقيتم وبقي اإلنســان فيكم قويا وصامدا ومرا 
عــىل املتابعة والتقدم، فرآكم اللبنانيون بأم العني، 
تكافحــون االحتكار واالبتــزاز يف لقمة العيش، 
وتطــردون العتمة من كل حي ومبنى ومســكن 
ليبقى النور أمال للبنانيني، وتجولون يف كل املناطق 
اللبنانية مكافحة لجشــع بعض تجار النفوس، كل 
هذا، وأنتم تعيشــون مع اللبنانيني أزمة اقتصادية 
صعبة، لكن وفاءكم للقســم، دفعكم إىل تضحية 
رشيفة وغري مســبوقة، للنهوض من جديد بلبنان 

الذي تريدون.
أيها العسكريون، إن املديرية العامة ألمن الدولة، 

لن ترتك وسيلة لتكثيف املساعدات االجتامعية التي 
تقدمهــا لكم، من أجل تخفيف األعباء الصعبة عن 
كاهلكم، وما معمودية الضائقة التي ير بها الشعب 
اللبناين إال طريقا موصال اىل النهاية املرجوة التي 
نتمناها قريبة وعاجلة، فال تتأثروا باإلشاعات وال 
تردوا عليهــا إال بالعمل الدؤوب الحثيث، يف تنفيذ 
املهامت املوكلة إليكم، والتي حققتم خالل تنفيذها 
أهدافا استثنائية، يف مكافحة اإلرهاب والتجسس، 
بوجــه عدوين ال تهاون معهام، إرسائيل والحركات 

التكفريية اإلرهابية.
أيهــا العســكريون، ير لبنــان بأوقات دقيقة 
للغاية، وهو عىل مشارف ربح معركة دبلوماسية 
وحقوقيــة خاضها ضد العــدو اإلرسائييل، الذي 
حــاول هضم حقوق لبنان التــي تختص برثواته 

الوطنيــة، ولكــن التضامن 
اللبنــاين ووحدة املوقف، أديا 
إىل تحصيل الحقوق والحفاظ 
عليها من أجل األجيال الحالية 
واملقبلة، لنبدأ مســارا جديدا 
يف النهــوض والتعايف، عرب 
التوظيــف الصحيــح للرثوة 
املنتظــرة، مبا يزيــل األعباء 
عن كاهل الشــعب، وأنتم من 
املعاناة  وتعيشــون  نسيجه 

نفسها.
أيها العسكريون، األمن هو 
العمود الفقري لبقاء األوطان 
الذي  وعدم سقوطها، ولبنان 
ير يف أحلــك الظروف عىل 
أكرث من صعيــد، مل يبق من 
ركيزة له يتكئ عليها ســوى املؤسســات األمنية 
والعســكرية، لذا، علينا أن نكون مســتعدين لكل 
االحتامالت والتحديــات التي تقتيض منا الحفاظ 
عــىل بنيان األمن عامــرا ومتينا، وأن نبعد عنه أي 
اهتزاز من خالل تكثيف الجهد، انطالقا من مفهوم 
األمن االستباقي لصيانة االستقرار والسلم األهيل، 
واألهم، أن نبادر إىل إنفاذ القانون مع التزام املعايري 
الدولية لحقوق اإلنســان، إذ، ال ســقف يعلو فوق 
سقفها، يف وطن، ارتبط وجوده تاريخيا بالحرية 

والكرامة واإلنسانية.
أيها العسكريون، إن إرصاركم عىل قيامة لبنان، 
عيص عىل االنهيار، ولذا، لبنان سوف يقوم حتام، 
بفضل سواعدكم وإرادتكم وتضحياتكم وسننتقل 

معا، بإذن الله، إىل الحياة التي تليق بالجميع«.

أشار الحزب التقدمي اإلشرتايك اىل ان »مع 
استمرار فصول املأساة املتمثلة بتكرار حادثة 
غرق ووفاة العرشات يف قوارب املوت، وعطفاً 
عــىل مواقفه املتكررة بشــأن كل الخطوات 
الواجــب اتخاذهــا للجم املزيد من مشــاهد 
الهجرة نحــو املوت ولوقــف االنهيار، يعيد 
الحزب التقدمي اإلشــرتايك التذكري بالشعار 
الذي رفعه تاريخيــاً وأكّده الربنامج املرحيل 
للحركة الوطنية، وكّرسه الدستور بعد اتفاق 
الطائف، وطّبقه يف الوزارات التي متّثل فيها: 

اإلناء املتوازن«.
ولفــت يف بيــان اىل »اّن كل اإلجــراءات 
والخطــوات والخطط والربامــج املطروحة 
واملقرتحة للتعايف أو لوقف االنهيار االقتصادي 
واملايل واملعييش، ســوف تبقى قارصة وغري 
مجديــة إذا مل تكتمل بعنر التوزيع العادل 
للتنمية بــني املناطق، والتي لألســف يبدو 

واضحاً الخلل الجذري يف ما بينها«.
وأضــاف: »وإذا كان اليشء باليشء يذكر، 
فهــل من فكّر يف دوائر القرار يف الدولة يف 
كيفية االســتفادة من املليارات األربعة التي 
يُقّدر أن الســياح واملغرتبــني رصفوها هذا 
الصيف، ويف كيفية تعميم العائد االقتصادي 

منها عىل املناطق التي مل يدخلها السّياح؟ هل 
مــن تذكّر مثالً أن غالبية املنتجعات واملالهي 
التي اســتفادت من الســياحة ُمقامة عىل 
األمالك البحرية أو سواها من األمالك العامة، 
وأن ال رسوم فعلية تُجبى عىل هذا االستغالل 
ألمالك الدولة؟ وهل من يســتدرك أن املوسم 
السياحي كان عىل أهميته من نصيب مناطق 
محددة فيام أخــرى تنئ وال تزال تحت وطأة 

الحرمان؟«
وســأل: »وباملناسبة أين هم نواب ووزراء 
طرابلس ومنطقتها من اإلناء املتوازن؟ وما 
هي خططهم التفصيلية التنموية االجتامعية 
واالقتصاديــة، وماذا هــم بفاعلني حيال ما 
يجــري؟ ثم هل هناك مــن يغطّي، وبالتايل 
يســتفيد مالياً، من قــوارب الهجرة؟ وملاذا ال 

تُكَشف كل أسامء املتورطني أياً كانوا؟«
وختم البيــان: »ان الحكومة، كام املجلس 
النيــايب الذي يدرس املوازنــة العامة اليوم، 
معنّيان بإقرار وتطبيق كل ما من شــأنه ردم 
هذا التفــاوت الخطري يف اإلناء وأن يقرتن 
اإلقرار بالفعــل، قبل أن ينفجر برميل البارود 
املتمثــل بالهجــرة عرب قــوارب املوت بوجه 

الجميع«.

 بــــــــــو صعــــــــــب: العــــــــــرض الخطــــــــــي لهوكشــــــــــتاين
ــــــــــة األســــــــــبوع ــــــــــل نهاي ــــــــــه قب ــــــــــع وصول متوقّ

خريــــــس: الــــــى متــــــى التأخيــــــر فــــــي تأليــــــف الحكومــــــة؟

ــــــع ــــــن انفجــــــار بوجــــــه الجمي »الشــــــتراكي« حــــــّذر م

أشار عضو كتلة »التنمية والتحرير« النائب 
عيل خريس يف ذكرى اســبوع يف الحمريي 
اىل  أن »لبنــان دخــل يف املهلــة القانونية 
النتخاب رئيس جديد للجمهورية«، وقال: »من 
غري املقبول أال ينتخب مجلس النواب رئيســاً 
جديداً للجمهوريــة«. ولفت اىل أن »الرئيس 
بــري كان قد حدد يف كلمته يف ذكرى تغييب 
اإلمام الصدر يف صور مواصفات الرئيس الذي 
يجمع وال يطرح ويوّحد وال يفّرق والذي يكون 
عليه إجامع«، مؤكداً أن »هذا ما نسعى من أجل 
تحقيقه من خالل اإلتصاالت التي يتم إجراؤها 
مع معظم الكتل من أجل الوصول اىل الهدف«. 
ودعا اىل »اإلرساع يف إقرار املوازنة لتكون 
املنطلق لتأســيس موازنة شاملة سنة  2023 
وتحقق أصداء إيجابية خصوصاً يف ما يتعلق 
مبوضــوع رواتب القطاع العام ورشاء أدوية 

الرطان«. 
ولفت اىل أن »اإلمام الصدر غرّي كل املعادالت 
التي كانت ســائدة ســابقاً حيث تحّول لبنان 

من بلد ضعيف ال يستطيع املواجهة اىل دولة 
مقاومة تستطيع ان تتصدى وتواجه، فنحن 
يف لبنان اســتطعنا أن نهزم الجيش الذي كان 
يقال عنه إنه جيش ال يُهزم اىل أن فّر من أرض 

املعركة«. 
وقال: »ان لبنان يعيش اليوم انقســامات 
حادة عىل املســتوى الوطني، ويّر مبرحلة 
تكاد تكون من أصعب املراحل عىل املستويات  
كافة فيام السياسيون يف لبنان حتى اللحظة 
مل يتمكنوا من تأليف حكومة«. ســائالً: »اىل 
متى التأخري يف تأليف الحكومة والبقاء عىل 

ما نحن عليه اليوم؟« 
وعن الرثوة النفطية والغازية أكّد أن »لبنان 
كان حاسامً وجازماً، فكام قلنا أننا لن نتخىل 
عن ذرة تراب من أرضنا كذلك ال يكن أن نتخىل 
عــن كوب ماء أو غــاز، وحقوقنا نريدها من 
خالل املفاوضات وعندما نصل اىل هذا االتفاق 
بالتأكيد ســيخرج لبنان من أزمته ويتعاىف 

اقتصادياً«.  

الجمهورية  رئيس  عرض 
العامد ميشــال عــون قبل 
ظهــر  امس مع نائب رئيس 
مجلــس النــواب الياس بو 
اســتقباله  خــالل  صعب 
نتائج  بعبــدا،  قر  يف  له 
الزيــارة التي قــام بها اىل 
نيويورك االســبوع املايض 
واللقاءات التي عقدها هناك 
مع الوســيط االمرييك يف 
املبارشة  غــري  املفاوضات 
البحرية  الحدود  لرتســيم 
آموس  الســيد  الجنوبيــة 
هوكســتني . وأكد بو صعب 

ان« العرض الخطي الذي سريسله هوكستني 
مــن املتوقع وصوله اىل بعبــدا قبل نهاية 

الحايل«. االسبوع 
اىل ذلــك، اســتقبل الرئيس عــون الوزير 

السابق طارق الخطيب وعرض معه االوضاع 

العامة والتطورات الحكومية االخرية.

واســتقبل الرئيس عون ســفري لبنان لدى 

الكريس الرسويل فريد الياس الخازن وعرض 

معه العالقات اللبنانية - الفاتيكانية. 

عون مستقبال بو صعب        )دااليت ونهرا(
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ــن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن إضافييـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــب ضعفيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــادة الراتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن« وزيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة املمكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــّر »ُموازنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــواب أقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــس النـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مجلـ
ـــــــــــــــن ـــــــــــــــردة« واألرم ـــــــــــــــاء الديموقراطـــــــــــــــي« و»امل ـــــــــــــــنّة ونصـــــــــــــــف »اللق ـــــــــــــــّر« والس ـــــــــــــــي الح ـــــــــــــــي و»الوطن ـــــــــــــــدون 63: الثنائ املؤيّ
املعارضـــــــــــــــون 37: »القـــــــــــــــوات« و »الكتائـــــــــــــــب« و»التغييـــــــــــــــر« و»التجـــــــــــــــّدد« ونـــــــــــــــواب ُمســـــــــــــــتقّلون

محمد بلوط

اقر مجلس النواب امس موازنة العام 2022 باغلبية 63 صوتا ومعارضة 
37 وامتناع 6 نواب. وايّد املوازنة كتل: التنمية والتحرير، الوفاء للمقاومة، 
لبنــان القوي، االرمن، املردة، بينام صّوت بعض كتلة اللقاء الدميوقراطي 
لصالح املوازنة، وامتنع منها اثنان عن التصويت هام مروان حامده وحافظ 
الصايغ.  ولفت ايضا تأييد عضو كتلة »جمعية املشــاريع الخريية« عدنان 
طرابلــي للموازنة وامتناع العضو اآلخر طه ناجي عن التصويت، كذلك 

لفت ايضا تصويت النائب حسن مراد ضد املوازنة.
وامتنع ايضا عن التصويت ايضا النواب: جميل الســيد، فريد الخازن، 

وارشف ريفي.
ويشار ايضا اىل ان معظم النواب السّنة صوتوا لصالح املوازنة.

اما الذين عارضوا املوازنة فهم كتلة الجمهورية القوية، وكتلة الكتائب، 
والتجدد، ونواب التغيري، باالضافة اىل النواب: اسامة سعد، نزيه البزري، 

رشبل مسعد وايهاب مطر.
وايد املوازنة ايضا عدد من النواب املســتقلني بينهم: ميشال املر، سجيع 

عطية، عبد العزيز الصمد، وليد البعريني، احمد رستم، عامد الحوت، نبيل 
بدر، محمد سليامن، احمد الخري، عبد الكريم كبارة، بالل حشيمي وغسان 

سكاف.
ويف موازنة املمكن او االمر الواقع، اقر املجلس زيادة الرواتب يف القطاع 
العام وللمتقاعدين واملتعاقدين واالجراء يف الدولة عىل اســاس ضعفني 
اســاس الراتب زائد الراتب الحايل، رشط ان ال تقل الزيادة عن 5 ماليني 

لرية وال تزيد عىل الـ 12 مليون لرية.
وجرى التأكيد وفق االقرتاح الذي تقدم به النائب عيل حسن خليل يف 
هذا الخصوص، عىل ان هذه الزيادة »استثنائية« ومحدودة الزمن بانتظار 
معالجة الرواتب، وعىل انها ال تحتســب يف تعويض نهاية الخدمة او يف 

املعاش التقاعدي للذين يحالون عىل التقاعد يف هذه الفرتة.
وكذلك اعتمدت ارقام املوازنة للنفقات والواردات عىل اساس سعر الدوالر 
الجمريك 15 الف لرية كام كان اعلن الرئيس نجيب ميقايت يف الجلســة 

السابقة.

ووفقا لذلك اعلن ايضا ان النفقات املقدر بلغت 40873 مليار لرية. اما 
االيرادات فبلغت 29986 مليار لرية، فيكون العجز 10873 مليار لرية.

كام قرر املجلس تحويل الف مليار لرية اىل احتياط املوازنة.
ويف املوازنة ايضا، اقر املجلس زيادة بعض الرسوم ومنها زيادة سعر 
جواز السفر اىل مليون لرية للجواز الصالح لخمس سنوات، واىل مليوين 

لرية للجواز لصالح لعرش سنوات.
كام خفض سّن التقاعد للعسكريني  اىل 18 سنة خدمة.

وبعيدا عن االرقام واملواد، فان ما جرى يف جلســة االمس تسجل فيه 
مالحظات ونقاط بارزة منها:

1- تراجــع النــواب املعارضني من »قــوات« و »كتائب« و »تجدد« و 
»تغيرييني« عن »اسرتاتيجية« تطيري النصاب التي لجأوا اليها يف الجلسة 
السابقة بعد ان وجدوا ان املؤيدين استنفروا قواهم لتأمني النصاب واقرار 

املوازنة.
كام ان هذا الرتاجع، وفقا ملصادر نيابية مطلعة، جاء يف ضوء الخالف 

بينهم حول االستمرار يف توجه تطيري النصاب خصوصا ان كتلة »القوات« 
عدلت موقفها السباب عديدة منها انها ال تريد ان تعطي انطباعا بتعطيل 

اقرار املوازنة وزيادة الرواتب يف القطاع العام.
2- انخرطت املعارضة يف مناقشة واقرار مواد للموازنة وتعديل بعضها 
بشــكل ناشط ثم صوتت ضد املوازنة. وهذا ما جعل رئيس التيار الوطني 
الحر جربان باسيل »يلتقط اللحظة« ويخاطب املجلس بعد التصويت عىل 
املجلــس قائال: »اليّل صّوت مع مواد وبنود املوازنة كيف بريجع بيصّوت 

ضد املوازنة«؟
3- تراجعت املعارضة ايضا عن شعار اقرار االصالحات قبل املوازنة بعد 
ان وجدت ان هذا املوقف ليس واقعيا، خصوصا مع اقرتاب دخول املجلس 

يف فرتة انتخاب رئيس الجمهورية.
4- برز موقف الرئيس بري بعد ان حاول الرئيس ميقايت ربط او االعتامد 

عىل تعهد صندوق النقد بتمويل العجز.
وهنا قاطعه الرئيس بري طالبا شطب هذا الكالم من محرض الجلسة، 
ومؤكــدا »ان املجلــس النيايب ال يلتزم بصندوق النقد او غري وهو ســيد 
نفســه، وانا واملجلس ال نخضع لصندوق النقد وال لغريه، وهناك سيادة 

يف مجلسنا«.

{ الجلسة النهارية {
} استنأنف مجلس النواب مناقشة املوازنة من املادة الثانية 

التي كان يناقشها يف الجلسة السابقة.

}واوضح النائب ابراهيم كنعان ان االرقام التي كان طالب 

بها املجلس وصلت اىل النواب من الحكومة، مشريا اىل ان االرقام 
غري واضحة يف خصوص زيادة الرواتب ثالثة اضعاف ومل تحدد 
يف ضوء هذه الزيارة وكذلك فان زيادة خمسمئة املليار للجامعة 

اللبنانية غري متوافرة يف االحتياط.
وانتقــد الحكومــة التي مل تعط ارقامــا واضحة حتى االن 

متسائال هل نذهب اىل عجز 16 الف مليار.

} عيل فياض: هناك ايرادات غري محسوبة ومنها بدأ جبايتها 
وهي تغطي الطلبات االضافية ومنها زيادة اسعار االتصاالت.

} ميشــال الضاهر اعترب انه من املفروض ان يكون هناك  

فائض يف املوازنة بالنسبة للجباية.

}بــالل عبدالله: اي قرار ال ينصــف الحد االدىن املوظفني 
واملتقاعدين واملتاعاقدين نكون ال نفعل شيئا.

} وزير املال يوسف خليل: هذه املوازنة يف اوائل 2022 كان 
الوضع قاسيا جدا، وكان لدينا هدف واحد الرصف عىل حاجات 
الناس االساسية. و2023 صفحة جديدة يجب ان تكون وهناك 

اجراءات قاسية جدا.
} أالن عــون: هل زيادة الرواتب تؤدي اىل زيادة العجز اىل 
16 الف مليار ؟ نحن امام خيار من ثالثة: اما ان نســري بالعجز 

او نزيد االيرادات وال يوجد غري الدوالر الجمريك، او التأجيل.
} بــوال يعقوبيان: هناك 32 وظيفة غري قانونية ليس لها 
توصيف قانوين يجب معرفة ما هو مصري 5 االف وظيفة متت 

قبل االنتخابات باالضافة اىل 32 وظيفة.
} عيل حســن خليل: نسبة التضخم صارت 2400 يف املئة 

والرواتب انخفضت قيمتها 24 مرة.
هناك اســتحالة ان تبقى الرواتب كام هي. نحن نقوم بعمل 
جزيئ بســيط للتعويض قليال العادة العجلــة للقطاع العام 
ونحن نفهم ان هناك حاجة العادة هيكلة القطاع العام ولكن ال 
نســتطيع ان نرتكه معطال. العجز االضايف 2500 مليار وهناك 
واردات مل يعاد تقديرها من جديد ومثال التقدير اكرث من 2800 

مليار للخليوي.
} وزير االتصــاالت جورج قرم: االرقام التي اعطيناها كنا 
نلحظ فيها اســتثامرات يف الشــكبة ومل نعملها. نستطيع ان 
نحــول 3200 مليار للخزينة ابتداء من 1 متوز وباحتســابها 
ميكن ان يزيد الرقم والتحويل 1200 مليار لرية )عىل الرقم املحدد 

باملوازنة 2800 مليار(
} الرئيس نجيب ميقايت: عندنا واردات اضافية الن املواضيع 

تتغري كل يوم وبرسعة، اذن لدينا واردات اضافية عديدة.
هناك من املطار حواىل 5 االف مليار لرية اضافية غري موضوعة 
بأرقام املوازنــة. والبنك الدويل تعهد بتمويل الخزينة من دون 

املرور مبرصف لبنان ولن يؤدي ذلك اىل مزيد من التضخم.
} وزير االشغال عيل حمية: لدينا نقص بعجز املوازنة ويجب 
ان نخفــض رقم العجز يف املوازنة من االشــغال حواىل 4200 

مليار لرية.
} ســليم عون: زيادة الرواتب 3 اضعاف هو امر بسيط جدا 

يعطى للموظفني يف ظل هذه الظروف.
} اسامة سعد: الزيادة كام افهم هي مساعدات ولن تحتسب 
يف اســاس الراتب وهذا اجــراء ترقيعي ال يؤدي اىل معالجات 

مستقرة، وستؤدي اىل تضخم وتآكل هذه املساعدات.
وشدد عىل رضورة اعتامد الرضائب التصاعدية.

} ميشال معوض: املشكلة االساسية يف هذه املوازنة انه اذا 
اكملنا بواقع العجز سيحصل تضخم وال بد من بداية اصالحات.

} جهــاد الصمد طالب مبوضوع الزيــادة التمييز بني كل 
الفئات.

} عيل حسن خليل: وضع حد ادىن للزيادة.
} ســيمون ايب رميا: حســب ما سمعنا من ارقام لواردات 
اضافية فان العجز تقدير العجز ســينخفض من 12 الف مليار 

اىل عرشة االف مليار لرية او ما يزيد قليال.
} ســجيع عطية: اشار اىل تفعيل الجهد لتحسني الجباية، 

وقال الناس تجوع وتأمل بهذه الزيادة.
} ســامي الجميل: ما نفعله جرمية كبرية ضد البلد. نحن 
اقررنا سلســلة الرتــب والرواتب عــام 2017 وخضنا معركة 
االصالحات واقررنا التدقيــق يف وظائف القطاع العام، وعدم 

تطبيــق هذا القانون هو مخالفة مــن قبل اي حكومة اتت او 
ستأيت.

} جربان باسيل: سأتكلم عن التصويت للموازنة او ضدها. 
علينا ان نقر انه ليك منول نريد ان نسري باالصالح، ولكن اقرار 
املوازنة عىل كل سيئاتها هو عىل االقل مطلوب لالنتظام املايل 
العام وتطبيق الدوالر الجمريك واعادة وتصحيح وضع االدارة.

واتهم الحكومة بعــدم الجدية يف تقديم املوازنة وارقامها، 
والدليل ما سمعناه من وزراء يف اضافات للواردات )التي تخفض 

العجز املقدر(.
} الرئيس بري: نتيجة االنتقادات عملت وزارة املال وقدمت 

االرقام منذ 3 ايام.
}أالن عون: الورقة الجديدة ال تضم االرقام التي ســمعناها 

من الوزراء.
} نواب: املتقاعدون عم ميوتوا عالطرقات ويرمى عليهم الغاز 

يف الشارع.
} وزير املال: اعدت املوازنة منذ عرشة اشــهر وحصلت بعد 
ذلك امور عديدة كثرية. حصل تضخم كبري يف العامل ونحن عندنا 
مشكلة اضافية اننا ال نستطيع ان نصل اىل التمويل الخارجي.

} فــراس حمدان: هل الزيادة مســاعدة اجتامعية ام يف 
اساس الراتب.

} الرئيس ميقايت: اذ متكنا من توقيع االتفاق مع صندوق 
النقد الصندوق يتعهد بتمويل عجز الخزينة.

} الرئيس بري: يشــطب من املحرض كالم الرئيس ميقايت. 
واملجلس ال يلتزم ال بصندوق النقد وال بيشء.

} وارجئ البت باملادة الثانية املتعلقة بالرسم الجمريك.
}كذلك املادة الثالثة لتعديل االرقام.

}ســينتيا زرازيري اثارت الصدام بني املتقاعدين والقوى 
االمنية.

}الريس بري: نعالج املوضوع.
}وجــرى نقاش حول املادتني 22 و23 حول اعفاء الرشكات 

الصغرية واملتوسطة من الرضائب، واقرتا كام وردتا.
}وطالبــت بوال يعقوبيان باعفاء معاشــات التقاعد من 

رضيبة الدخل.
}الرئيــس بري: املفروض ان ال تكون هذه املادة التي تنص 

عىل الرضيبة.
}عيل حسن خليل دعا اىل اعادة العمل باملادة قبل 2019.

}الرئيس بري: بناء لذلك ووفقا للنص صدق التعديل بالعودة 
للعمل يف املادة للموازنة 2019 املتعلقة برضيبة الدخل.

}وأقر املجلس تعديال عىل املادة 32 باحتســاب الرسوم عىل 
اســاس الســعر الفعيل للدوالر الذي يحدده شهرياً وزير املال 

ومرصف لبنان.
}ورفع املجلس الرســوم عىل الرشكات اللبنانية التي تعمل 

خارج لبنان اىل 50 مليون لرية.
}وادخــل تعديل عىل املادة 75 باعفاء الطالب اللبنانيني يف 
الخارج من رســوم التصديق يف الســفارات والقنصليات يف 

الخارج.
}الرئيس بري: الجامعة اللبنانية لها حق مايل يف موضوع 
رســم الـ P.C.R الذي استوفته رشكات الطريان، ويجب السري 

بالقضاء لحسم هذا االمر.
}وزير االشــغال: مل تحصل الرســوم منذ 7 سنوات عىل 
املنتجعــات املندرجة يف اطار االمالك البحرية )واملؤسســات 
املبنية بطريقة غــري قانونية( ووصلني من وزارة املال مؤخراً 

تخمينا جديدا من وزارة املال متهيدا لتحصيل كل الرســوم عىل 
االمالك البحرية. واكد انه مع اي نص يدعم استعادة حق الدولة 

يف االمالك البحرية.
}جورج عدوان: مل ينفذ قانون االمالك البحرية الذي صدر 
يف العام 2017، ونشــدد عىل التنفيذ مقرتحا ايضا كام النائب 
بوال يعقوبيان بوضع الدولة يدها عىل الذي يتخلف عن تسديد 

الرسوم عىل املؤسسات التي تستمر يف االمالك البحرية.
} امني رشي: هنــاك 1084 مخالفة يف االمالك البحرية، 
ومجموع التخمينات الحالية ال تزيد عىل ثالثة ماليني ونصف 
املليون دوالر ونأمل ان تكون التخمينات الجديدة ال تقترص عىل 

ضعفني او ثالثة وتكون اكرث من ذلك.
} واكد وزير االشــغال قبول كل االقرتاحات بتخفيض املهل 
للمؤسســات، مشــددا عىل نص الختم بالشــمع األحمر عىل 

املتخلفني عن تسديد الغرامات والرسوم.
} عيل حسن خليل: ما يناقش أقل من القانون عىل هؤالء 
املخالفني، ويجب املصادرة وليس االكتفاء الختم بالشمع األحمر. 
وهذا النص يف املادة تشويه للنص األصيل. االن تستطيع وزارة 
االشــغال وفق نصف القانون الختم بالشمع االحمر وال حاجة 

لهذا النص.
}الرئيس بري: ملاذا هذه املادة.

}جورج عدوان: من الغد تستطيع الختم بالشمع االحمر.
} والغيــت املادة 81 املتعلقة مبهل الرســوم عىل االمالك 

البحرية لوجود نص قانوين اقوى منها.
}الرئيــس بري اشــار اىل ان املجلس النيايب اخذ قرارا منذ 
زمن مبوضوع مسح االرايض يف البقاع ومل نعرف ماذا حصل.
}واقرت املادة 82 املتعلقة بالتحديد والتحرير لالرايض بزيادة 
الرسوم عليها. واعطي النائب عيل فياض مثال ان الرسوم تصبح 

عىل الثالثة »دومنات« حواىل مليون ونصف املليون لرية.
}واقــر املجلس الغاء املادة 85 التي تنص عىل اعفاء الودائع 

الجديدة من الرضيبة.
} وأقر املجلس رسم جواز السفر لـ 5 سنوات اىل مليون لرية، 

وجواز السفر لعرش سنوات اىل مليوين لرية.
}الرئيــس بري: »عندما بصري البلد دولة مدنية عندها يتم 
ذلــك« )نقّر عدم اعفاء االوقاف الدينية واملرجعيات الدينية  من 

الرسوم(.
}وطالب النائب حسن فضل الله بتضمني املوازنة نص املادة 
37 من مرشوع املوازنة الســابقة التي تقيض بفرض رضيبة 
»التضامن الوطني« عــىل الودائع ما فوق املليون دوالر بحيث 
تكون الرضيبة عىل وديعة املليون دوالر واحد باملئة والخمسة 

ماليني واحد ونصف باملئة.
} الرئيس ميقايت: ال مانع لدي.

}عيل حسن خليل: فلتكن مبادة مستقلة.
}االن عون فليكن: موضوع الرضيبة عىل الودائع بقانون 

مستقل.
}الرئيس بري: فليكن باقرتاح قانون.

}حسن فضل الله: ماذا جرى برضيبة التضامن الوطني؟
}الرئيس بري: مبادة مستقلة.

}فضل الله: فلنصوت عليها االن.
}عيل حســن خليل اقرتح رســام اضافيا عىل السيارات 

واليخوت التي يزيد سعرها عىل مئة الف دوالر بنسبة %10.
} االن عون: يجب درس هذه املواضيع بقوانني مستقلة.

الرئيس بري: لن نصوت عىل يشء جديد خارج املوازنة.
}واوضــح الرئيــس ميقايت ان العجز املقــدر اصبح بعد 
مراجعة االرقام 9800 مليار لرية )وكان مقدرا اكرث من 12 ألف 
مليــار يف مرشوع املوازنة(.  واقرتح اضافة الف مليار لرية اىل 

احتياط املوازنة.
}الرئيس بري: حســب املعلومات واالرقام كلفة موضوع 
املتقاعدين العســكريني واحتساب متمامت املعاش يف الزيادة 

حواىل مئة واربعني مليار لرية شهرياً.
}واوضــح وزير العمل ان هذه الزيادة عىل الرواتب للقطاع 
العام هي مســاعدة اجتامعية وال تدخل يف تعويضات نهاية 
الخدمة او احتســاب املعاش التقاعــدي، وال يجب ان تنزل عن 

السقف الذي اتفقنا عليه.
}حسن فضل الله: دعونا نجيز للحكومة احالة الف مليار 
لرية لالحتياط تخصص لصندوق البلديات وموضوع املتمامت 

واحتسابها يف الزيادة.
}الرئيس بري: زيادة االحتياط يف املوازنة الف مليار لرية.

} وتال النائب عيل حسن خليل اقرتاحا متكامال يف موضوع 
زيادة الرواتب يعطي فيه العاملون يف القطاع العام واملتقاعدون 
واملتعاقدون ويف البلديات واملؤسسات العامة واملياومون ضعفي 
اساس الراتب عىل الراتب وعىل اال تقل عن خمسة ماليني لرية 

وال تزيد عىل الـ 12 مليون لرية شهرياً.
}وجرى نقاش وجدل شــارك فيه عــدد من النواب، وجرى 
الكالم عن الزيادة عىل انها مســاعدة مؤقتة لشهرين او ثالثة 

ريثام يصار اىل معالجة حاسمة ملوضوع الرواتب.
}واكمل عيل حســن خليل االقرتاح الذي نص عىل ان هذه 
الزيادة »تتســم بالطابع االســتثنايئ وال تحتسب يف تعويض 

نهاية الخدمة واملعاش التقاعدي«.
}ابراهيم كنعان اثار مرة اخرى عدم وجود ارقام محددة من 
الحكومة، متسائال هل هناك عىل سبيل املثال وضع الف مليار 

لرية اضايف يف االحتياط؟
}جربان باســيل: لســنا مع فكرة وضع الف مليار لرية يف 
احتياط املوازنة وان نرتك الحكومة تترصف بها وتوزعها كام ترى.

}وبعد ذلك رفع الرئيس بري الجلسة اىل السادسة مساء.

{ الجلسة املسائية {
} اعلن الرئيس بري يف مستهل الجلسة استئناف الجلسة 

املسائية ملناقشة مواد املوازنة.
} عــيل فياض: هناك بعض املواد الرضورية نقرتحها منها 
تخفيض الغرامات بصورة استثنائية بنسبة 85% عىل الرسوم 

البلدية والدولة وغريها.
} واقر اقرتاح فياض.

} ثم اقرتح فياض متديد مهل تسوية مخالفات البناء لسنتني 
اضافيتني. واقر االقرتاح.

} واقــرتح النائب جهاد الصمد تعديالت عىل قانون الرشاء 
العام تتعلق بالبلديات ويخدم مصلحة البلديات. واقر االقرتاح.

} واقرتح وزير الصناعة مادة اضافية تتعلق بتصدير املواد 
والخردة املصنعة.

} وعاد املجلس اىل مناقشة املادتني 2 و3.
} الرئيــس ميقايت: بعد كل التعديــالت بالنفقات العامة 
اصبح مجموعها 40873 مليار )بدل الـ 39 الف مليار( وااليرادات 

العامة تبلغ 29986 مليار لرية.
} عيل حسن خليل: هذه مبنية عىل اساس الدوالر الجمريك 

15 الف لرية.
} ميقايت: نعم عىل اساس الـ 15 الف لرية الدوالر االمرييك.

} جربان باسيل: نحن غري موافقني عىل اضافة الف مليار 
لالحتياط من دون توضيح.

واضاف: معقول ان نخصص الف مليار. كم االحتياط االن؟
} الرئيس ميقايت: ال يوجد احتياط.

} عيل حسن خليل: االحتياط 1566 مليار لرية موجودة االن 
هي يف املوازنة وبزياد الف املليار يصبح 2566. ليلحظ تسوية 

متمامت الرواتب والبلديات.
} وبعــد نقاش اجمــع الرأي عىل اضافة الــف مليار لرية 

لالحتياط دون ان يخصص مسبقا.
ثم صوت املجلس باملناداة عىل املوازنة فصدقت مبوافقة 63 
نائبا ومعارضة 37 وامتناع 6 نواب. وتيل محرض الجلســة قبل 
رفعها. وكان املجلس وقف دقيقة صمت يف مســتهل الجلسة 
النهاريــة حدادا عىل ضحايا فاجعة مراكب املوت كام وصفها 

الرئيس بري.

{ بري مليقاتي: املجلس ال يخضع وال يلتزم بصندوق النقد أو غيره وهو ســّيد نفســه 

بالتشــريع وتنخــرط  النصــاب«  »اســتراتيجّية تطييــر  تتراجــع عــن  املعارضــة   }

حرض وزير الدفاع يف حكومة ترصيف االعامل موريس سليم 
اىل حيث تظاهرة العســكريني املتقاعدين يف ساحة النجمة، 
وأبلغهم ان »املطالبة بالحقوق تشمل العسكريني بفئاتهم  كافة 
وعوائل الشــهداء والعسكريني املتقاعدين مبا فيها كل االسالك 
العسكرية. وهؤالء أعطوا عمرهم يف الخدمة ودافعوا عن االرض 
والشعب وردوا كل االخطار التي تهدد بلدنا«. أضاف:« نعمل ضمن 
امكانات الحد االقىص لنيل حقوق العسكريني، يف املرحلة االوىل 

كانت هناك مساعدة اجتامعية وتضاعفت«.
وتابع :« تقرر اليوم ان تتضاعف الرواتب 3 مرات، أما الحسابات 
التفصيليــة فهي تعود لألجهزة املختصة يف املال. أما موضوع 
املخصصات فيحســم الحقا وفق الحسابات ويف موازنة 2023 

سيطرح تعديل قيمة الراتب من أساسه«.
وكان العســكريون املتقاعدون حاولــوا الدخول اىل مجلس 
النواب بالقوة واخرتقوا الحواجز االمنية واقرتبوا جدا من مداخله 
وذلك بعد ان تردد ان رواتبهم ستضاعف مرة ونصف املرة فقط.  
وتّم القاء قنابل مسيلة للدموع باتجاه املتظاهرين يف محاولة 

البعادهم عن مبنى املجلس النيايب حيث تعقد جلسة عامة. 
كام نفذ »حراك العسكريني املتقاعدين« اعتصاما امام مجلس 

النواب بالتزامن مع جلســة املوازنة، وقد شــارك يف االعتصام 
العميد جورج نادر والنائب الســابق شامل روكز الذي قال: »ان 
اوضاع العســكريني ســيئة، وأطالب باعادة النظر يف املوازنة 

وانصاف العسكريني كباقي املوظفني يف الدولة«. 
أمــا نــادر فأكد »رضورة اعــادة النظــر باملوازنة وانصاف 
العســكريني النهم اصبحوا يف وضع مرتد ال يستطيعون ادخال 
اوالدهــم اىل املدارس والجامعات وتأمني لقمة العيش بكرامة«. 
وأعلــن رفضه »اي احتكاك مع عنارص الجيش كونهم »زمالء«« 
معتربا »أن الرسالة من التظاهرة وصلت«. وكشف ان النائب جميل 
السيد ابلغه »ان صوته يف الجلسة سيكون لصالح العسكريني 
املتقاعدين«، مبديا ثقته بكالم السيد، الذي دعا املتظاهرين لعدم 

االحتكاك مع الجيش«. 
وأعلن نادر ان »تم تشكيل وفد ثاليث من العسكريني املتقاعدين 
للمطالبة بالحقوق والتفاوض مع املجلس النيايب باملطالب، وقد 
قام اللواء الســيد بتقديم تعديل عىل مرشوع الواردات، ونحن ال 
دليل لدينا انهم سيســريون فيه. وأساســا نحن نرفض كل ما 
تتضمنه  التقدميات يف املوازنة. املواجهة االساسية بني الشعب 

اللبناين وهذه السلطة التي افقرت الشعب«. 

{ املطالب {
 اىل ذلك، كشف العسكريون املتقاعدون عن أن مطالبهم كثرية 

ومتعددة، أبرزها: 
– وقف كّل اشكال االستنسابية والتمييز العنرصي يف التعامل 
بني موظفي القطاع العام ومتقاعديه، والتي تشكّل خرقاً فاضحاً 
للدســتور يف تأكيد مقدمته عىل مبدأ املساواة، وخرقاً للقوانني 
املرعية اإلجراء التي حّددت بوضوح رواتب موظفي القطاع العام 
والزيادات الطارئة عليها، استناداً إىل الفئات الوظيفية وسنوات 

الخدمة ال غري.
-احتســاب املساعدة عىل الراتب أو املعاش التقاعدي كاملني 
وليس عىل اســاس الراتب أو اساس املعاش التقاعدي، ألن ذلك 
يؤدي اىل تقايض العســكريني يف الخدمة والتقاعد 50% مام 

يتقاضاه سائر املوظفني الذين يوازونهم يف الرتبة والدرجة.
– رفع الحد األدىن للمساعدة االجتامعية إلنصاف ذوي الدخل 

املحدود.
– إلغاء رضيبة الدخل عىل املعاشــات التقاعدية استناداً إىل 

قرار املجلس الدستوري رقم 13/ 2019.
– تأمني االعتامدات الكافية لالستشفاء واملساعدات املدرسية.

النــــــــواب... مجلــــــــس  اقتحــــــــام  وحاولــــــــوا  اعتصمــــــــوا  املتقاعــــــــدون  العســــــــكريّون 
ــــــــلك ــــــــوق الس ــــــــع  حق ــــــــن جمي ــــــــن لتأمي ــــــــل جاهدي ــــــــرات... ونعم ــــــــب 3 م ــــــــة الروات ــــــــليم: ُمضاعف  س



5
ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ

الثلثاء 27 أيلول 2022

املــرفــأ: أهــالــي شــهــداء  مــن  ــداً  وفـ استقبل  الــلــه  فضل 
ــحــاكــمــة املــتــوّرطــيــن لـــإســـراع بــكــشــف الــحــقــيــقــة وُم

ــان: ــم ــدي ــة الــبــطــاركــة« فـــي ال ــق ــي مـــن »حــدي ــراعـ  الـ
ــحــديــات ــت ــّل ال ــ ــن ك ــوى مـ ــ ــد أنـــنـــا اقـ ــؤكـ تــأهــيــلــهــا يُـ

فضل الله مع الوفد

الراعي يُكرّس حديقة البطاركة

اســتقبل  العالمة الســيد عيل فضل الله 
وفــداً من أهايل شــهداء املرفــأ وضحاياه 
برئاســة إبراهيم حطيط الــذي وضعه يف 
اخر مســتجدات هذه القضيــة من الناحية 
به مــن تحركات  القضائية ومــا يقومون 

وأنشطة.
ووفق بيان عــن مكتب العالمة فضل الله 
رحب  االخري بالوفــد، مثنياً عىل تحركاتهم 

من« اجل إبقاء هــذه القضية حية »،معتربا 
أنها »قضية وطنيــة تهم كل لبناين »،داعيا 
الجميع إىل« عدم تطييفها أو تسييســها  أو 

إدخالها يف لعبة التجاذبات الداخلية«.
أضاف: »ليكن هــم كل األطراف الوصول 
إىل الحقيقــة يف أرسع وقت ممكن وبعيداً 
يثبت  والتسويف، ومعاقبة من  املامطلة  عن 

تورطه يف  هذا التفجري <.

الكاردينال مار  املاروين  البطريرك  إختتم 
بشــارة بطرس الراعي، األنشطة السنوية 
يف  البطاركة«  »حديقة  لـ  عرشة  التاسعة 
قنوبني  »رابطة  تنظمهــا  التــي  الدميان، 
الراهبات  وجامعــة  والرتاث«  للرســالة 
جورج  النائبني  حضــور  يف  األنطونيات، 
البطريريك  النائب  عطاالله ووليم طــوق، 
املطران  قنوبني  رابطة  أعامل  عىل  املرشف 
الراهبات  رئيســة جمعيــة  نفاع،  جوزف 
رئيســة  خوري،  نزهة  األخت  األنطونيات 
غادة  للتكنولوجيا  االمريكيــة  الجامعــة 
حنــني، رئيــس »تجمع موارنــة من أجل 
لبنان« املحامي بــول كنعان، رئيس ديوان 
الخوري خليــل عرب،  الدميــان  كــريس 
الخوري   الدميان  يف  البطريــريك  الوكيل 
قنوبني  رابطــة  رئيس  اىل  اآلغــا،  طوين 
من  وحشــد  االمناء  ومجلس  واالعضــاء 

 . ملهتمني ا
أعامل  انطالق  الراعي  البطريــرك  وبارك 
املرحلة األخرية من أشغال دير مار اسطفان 
الراهبات األنطونيات يف املوقع، ثم  إلقامة 
دّشــن مبنى معرض الوادي املقدس، وجال 
التي حملت  الــوادي  والحضور يف لوحات 
كل واحدة منهــا تعريفاً بها متعدد اللغات، 
املعرض  موقع  مــن  الزوار  تقود  وخريطة 
داخل  زيارتها  يختــارون  التي  املواقع  اىل 
الوادي. وكانت وقفة يف جناح معروضات 

اللبناين.  النبيذ 
واحة  الراعي  البطريــرك  بارك  ذلك  بعد 

ادوار  الشــهيد  للضابط  الحقــل«  »زنابق 
مــن   )1944-1915( عــرب  فرنســيس 
الدميــان، الذي استشــهد خــالل معركة 
نهر شــيلدت، التي خاضها الجيش الكندي 
ضمــن قوات الحلفاء يف الحــرب العاملية 
الثانيــة. وقــد أقامت الواحــة الجمعية 
التي أّسســها عرب عام  الكندية،  اللبنانية 
الذاكرة  »بيت  اىل  الجميع  انتقل  ثم   .1938

واالعالم«.
أعضاء  الراعي  البطريرك  ذلك ســلّم  بعد 
للرســالة  قنوبني  »رابطة  أمنــاء  مجلس 
والرتاث« شــهادات تعيينهم واالشــارات 

الربوتوكولية. 
ضو  أنطوان  األبــايت  تكريم  ذلــك  تبع 
الراعي  البطريــرك  قلّده  وقــد  األنطوين، 

األوىل.  الدرجة  من  قنوبني  سيدة  وسام 
كلمة  الراعي  البطريــرك  القى  وختاما، 
اقوى  أننا  تأكدنا، مرة جديدة،   « قال فيها: 
من كل التحديــات والظروف الصعبة التي 
نواجهها. وملسنا مدى التزام رابطة قنوبني 
الظروف، ويف  رسالتها عىل رغم من هذه 
عن  تنقطع  مل  الرابطــة  إن  القول  إمكاننا 
تؤثر  ومل  امللموسة،  واملبادرات  املشــاريع 
عــىل عملها ال ازمة كورونا وال ســواها، 
بل بالعكس نرى ان شــدة االزمة ضاعفت 
ارادة العمــل والتصميــم واالنجــاز لدى 
تراثنا  بغنى  املؤمنني  واصدقائهــا  الرابطة 
املايض من اجل املســتقبل. فنكاد ال نختتم 

سواه«.   نفتتح  حتى  مرشوعا 

ــوس الـــفـــقـــر وكـــــابـــــوس الـــهـــجـــرة ــ ــابـ ــ ــار بـــيـــن كـ ــ ــك ــ  ع
ــون.. والـــــدولـــــة عـــاجـــزة ــ ــت ــ ــام ــ الــــنــــواب األثـــــريـــــاء ص

جهاد نافع

يف بلدة القرقف مأســاة، أب فقد عائلته الزوجة واالوالد، 
باع كل ما ميلك يك يهاجر عله يضمن مستقبل اوالده...

يف ببنني، كام يف مخيم نهر البارد، ومن وادي الجاموس 
قصص موجعة تــروي حكايا الهجرة غري الرشعية، من عاد 

ُولد من جديد، ومن غادر بات شهيد لقمة العيش...
كثريون يف عكار يحلمون بالهجرة، ويرســمون خارطة 
البالد تــزداد تدهورا  طريق الحالمهــم ما دامت اوضــاع 
وانحــدارا، خاصة يف عكار املنطقة التــي يعيش اهلها بني 

مطرقة الفقر وسندان البطالة والجوع...
ال مرجعيــة فاعلة او وازنة يف عــكار، وليس  نوابها اال 
منوذجــا إلقطاع يتحكــم بالبرش، اهتامماتهــم ال تتجاوز 
املحاســيب واالزالم واملقربني منهم، وبعضهم يبوح يف رسه 
انه ســدد مثن كريس نيابته ثروة مــن دوالراته املرتاكمة 
من اعــامل ال يعلمها اال الله ، حســب قول احد النشــطاء 

االجتامعيني يف عكار.
منذ أشــهر تفتقد عكار  الكهربــاء، والناس تحت هيمنة 
مافيات املولدات... وقــرى عديدة افتقدت حتى املولدات، الن 
اهاليها ال ميلكون الــدوالر فعادت بهم الحياة اىل اربعينيات 
القرن املايض يسهرون عىل الشموع، النه حتى قنديل الكاز 

بات مفقودا...
واالنهر عطىش، يشــرتون  الينابيع  فوق  العامئة  وعكار 

صهاريج املاء مبا ال يقل عن املليون ونصف املليون لرية...

ومنــذ ايام بــدأت تظهر 
الطحني  أزمــة  العلــن  اىل 
االفران،  كميات  خفض  بعد 
وبدأت مالمــح ازمة رغيف 
ويف  االفــق،  يف  تلــوح 
االســاس كم مــن عائالت 
تستدين لرشاء ربطة الخبز.

يرويها  روايــات  وللدواء 
وال  الدواء  يجدون  ال  مرىض 
البديــل، واذا وجد فبســعر 
الحقيقي  مثنــه  ضعفــي 

واكرث...
كل ذلك، والنواب صامتون 
الفعل،  عــن  عاجــزون  او 
وبعضهم بالكاد يالمس آالم 

الناس، يعربون طرقات عكار املحفرة واالســوأ بني طرقات 
لبنان، بســيارات »مفّيمــة«، حديثة وكأنهــم غري معنيني 

مبنطقتهم، ما داموا دفعوا مسبقا مثن نيابتهم...
الشاطيء العكاري بحد ذاته شكل املنصة االوىل النطالق 
قــوارب الهجرة غــري الرشعية من العريضة والشــيخ زناد 
والعبدة، واملنية... املهربون يســددون رىش بدل ما يطلقون 
عليه وصــف »املطب« اي منصة االنطــالق، ووصف تأمني 

»السكة« ملغادرة املياه االقليمية بعيدا عن املالحقات...
وكثريون وقعوا بافخــاخ املهربني، من الراغبني بالهروب 
من جحيم الفقر والحرمــان واالهامل، فعكار اكرث املناطق 

حرمانا، وليس فيها من يعمل الحتواء او احتضان الشــباب 
والعائــالت... وكل نائب من نواب عكار لو شــاء الســس 
معامل او رشكات يســتوعب فيها مئات الشباب...ولكفاهم 
رش العوز ورش الهجرة. هذا ما يبديه العديد من النشــطاء 
االجتامعيــني العكاريني،  ولكن عىل من تقــرأ مزامريك يا 

داود؟...
ويختم هؤالء النشطاء دردشــاتهم بدعوة النواب االثرياء 
اىل توفري الطاقة الكهربائية واملاء للناس، واىل مامرســة 
دورهــم النتزاع حقوق عــكار، وإال فليســتقيلوا طاملا هم 
عاجزون عن تأمني الحد االدىن ملقومات الحياة الالئقة البناء 

عكار...

ــن فـــي مـــأســـاة قـــــارب املـــــوت.. ــي ــاج ــن روايــــــة أحــــد ال
دموع االسمر

حتى الساعة مل يتم التعرّف عىل عرشات ضحايا قارب املوت 
الذي غرق قبالة ســواحل طرطوس، ولحل هذه املعضلة بات 
حريا باهايل املفقودين اجراء الفحوصات )دي ان اي( الثبات 
هوية الجثث التي ما تزال موجودة يف براد مستشفى الباسل 

يف طرطوس. 
حتى مســاء امس، بلغ عدد ضحايا املركــب مائة ضحية، 
لبنانيون وسوريون وفلســطينيون، وعدد املفقودين ما زال 
غري معروف حتى اللحظة، وتشري التقديرات اىل انهم اكرث من 
خمسني مفقودا،  خصوصا ان قيادات مخيم نهر البارد اعلنت 
انه بعد التعرف عىل سبعة شــهداء ما زال هناك 15 مفقودا، 

وعدد الناجني من الحادث اثنان.
الالفت يف حادثة غرق القارب مــا اعلن عنه احد الناجني 
جهاد مشــالوي عىل مواقع التواصل االجتامعي، والذي كان 
شــاهدا عىل مجريات االحداث قبل انطالق املركب، حيث اكد 
ان املركب تعرّض لالمواج العاتية التي كانت ترتفع قرابة علو 
ثالث طبقات من اي مبنى،  وان قبطان املركب، املفقود اسامة 
نافذ حسن، حني وصل وشاهد املركب وحمولته رفض الصعود 
اليه واالبحار بــه قائال للمهرّب ابو عــيل: »ان هذا املركب ال 
يستطيع خوض غامر اميال من البحر«،  وحصلت مشادة بني 
القبطان واملهرّب ابو عــيل الذي هدده اذا رفض قيادة املركب، 
وشــهر مسدســا يف وجهه وهدده بقتل اطفالــه ، وحاول 
القبطان كســب الوقت لعله تصل دورية من الجيش اللبناين، 
النه كان يخىش الرحلــة الطويلة عىل مــن مركب اعتربه 
ال يصلح لقطع بضعة اميال، فكيف لــه ان يصل اىل ايطاليا 
وهو يحمل عىل متنه اكرث من 150 شــخصا؟ واكد للمهرّب 

انه يف حال قاد املركب فهذا 
اىل  الناس  يأخــذ  انه  يعني 
املهرّب  فشهر  املحتم،   املوت 
السالح  وهدده بقتل عائلته، 
القبطــان  فاضطرعندهــا 
اســامة مهادنته من جديد، 
وطالب باحضار الطبيب اىل 
ربع  بعد  فاحرضوه  القارب، 
ســاعة مع زوجته، علام ان 
القبطــان اعتقد ان احضاره 

يحتاج اكرث من ساعة. 
واكد مشالوي الناجي من 
املــوت، ان املفقود القبطان 
انطلق  حســن  نافذ  اسامة 
بالرحلة لكنها كانت متعرثة، 
املركب  كان محــرك  حيــث 

يتوقف كل خمســة دقائق، وقال انه بعــد مرور وقت تعطل 
محرك املركب، وبسبب االمواج العالية  انقلب املركب مبن فيه 

وغرق كل من كان عليه. 
واكد مشالوي انه خالل دقيقة ونصف كان هناك اكرث من  
80 جثة تعوم عىل ســطح املياه. وللتذكري ان عائلة القبطان 
املؤلفة من سبعة اشخاص ما زالوا مفقودين، وقد تم التعرّف 
عىل جثة واحدة اول من امــس ودفنت يف مدافن مخيم نهر 

البارد. 
لكن الســؤال الخطري الذي يــراود كل املتابعني، انه خالل 
كل هذه االحــداث اين كانت دوريات خفر الســواحل؟ ام ان 
ما سمعه الناجي جهاد مشــالوي عندما قال املهرّب ابو عيل 

للقبطان اسامة انه دفع تأمني سكة 170 الف دوالر امرييك، 
ما يعنــي ان الطريق كانت مؤمنة اىل وقــت محدد، لذلك مل 
يخرج يف وجه قارب املوت اي دورية، رغم ان الرحلة استمرت 

اربع ساعات يف البحر لتنطلق بسبب الخالفات والشجار. 
ومنــذ غرق املركب ومخيــم نهر البارد وعــكار وطرابلس 
يشّيعون يوميا الضحية تلو االخرى، ومل تنته هذه املأساة قبل 

التعرف عىل باقي الجثث.
ومساء امس شــيع نهر البارد ثالثة ضحايا : الشابة رنني 
نافذ حســن ابنة القبطان املفقود اسامة، والطفل رائد محمد 
فارس اســامعيل والطفل ريم محمد فارس اسامعيل، وذلك 
بعد منتصف الليل وســط حشود كبرية من سكان املخيم الذي 

يعيش النكبة الثالثة.

 الــــــجــــــيــــــش: ُمــــــــــنــــــــــاورة ُمـــــشـــــتـــــركـــــة بـــيـــن
ــر ــ ــم ــب األحــ ــ ــي ــ ــل ــصــ ــ ــر وال ــحــ ــ ــب ــ ــر ال ــ ــاوي ــ ــغ ــ ــوج م ــ ــ فـ

أعلنــت قيــادة الجيــش، يف بيان عىل 

مناورة  عن  اإلجتامعــي،  التواصل  مواقع 

مشــرتكة بني فوج مغاوير البحر والصليب 

ميالد  ثكنة  شــاطئ  أمام  اللبناين  األحمر 

النــداف- عمشــيت، تهدف إىل تحســني 

االستجابة لحاالت وقوع إصابات يف عداد 

الخاصة  العمليات  الفوج وال ســيام خالل 

الربمائية. 

فـــــرديّـــــة قــــيــــد  إخــــــــراجــــــــات  ال 
فــــــي قــــلــــم نـــــفـــــوس الـــقـــبـــيـــات

شــكا مخاتري منطقة الدريب - عكار من عدم توافر اوراق 
اخراجات القيد االفرادية منذ اكرث من 10 ايام يف قلم نفوس 
القبيات الذي يؤمن خدمات االوراق الثبوتية الكرث من 58 بلدة 

وقرية. 
ويقف املخاتري عاجزين عن تأمني اخراجات القيد االفرادية 
اليها ليوم الســتكامل ملفات  الذيــن يحتاجون  للمواطنني 
ابنائهم للمدارس والجامعات وجوازات الســفر والدخول اىل 

االسالك العسكرية، وغري ذلك من ملفات رسمية رضورية. 
واشــار رئيس رابطة مخاتري وادي خالــد مروان الوريدي 
خالل اعتصام لعدد من املخاتري امــام قلم النفوس يف بلدة 
القبيــات، اىل ان« اكرث مــن 1500 طلب مســجل لدى هذا 
القلم واضيــف اليهم اليوم نحو 500 طلب جديد، وادارة القلم 

موعودة اليوم بتامني 400 ورقة اخراج قيد افرادي فقط.
وتوجه بنداء اىل الجهات الرســمية املعنية لتامني حاجة 
القلم من هــذه االوراق« نظرا الهميتها يف هذه االيام بالنظر 
لحاجتها من قبل االهايل العاجزين عن اســتكامل ملفاتهم، 
واملخاتري يقفون بدورهم عاجزين امــام  االهايل عن انجاز 
اخراجات قيدهم االفرادية«. ودعا اىل حل »هذا االمر برسعة«. 

الــــــــــذهــــــــــب الــــــصــــــافــــــي
اييل يوسف العاقوري

جواهــر مثينة من عمرك الراحل تغــزو القلب والفكر 
والكيان حنــني وذكريات وحب خالــص ومودة ولهفة 

واشتياق. 
هذا ما كنا عليه كلنا قبل اللقاء. 

كم جميــل ان تلتقي بعــد ثالثة عقــود برفاق درب 
الطفولة فتتظهر صور األمس الغابر امليلء بالدفء والحب 
والرباءة، اشتياقا وعناقا وقبالت وتعبق منه رائحة الزمن 
الجميل وتتجىل بأبهى صــوره. فتغمرك الفرحة، فرحة 

نقية حقيقية ناصعة كالذهب.
 الحضور كان مغتبطــا مرسورا بلقاء طال انتظاره بل 
تاق اليه منذ زمن، لكن ظروف الحياة وانشغاالت الجميع 
بأمور العمل وهموم شجون العائلة حالت دون ذلك. لكن 
املهم أن  اللقاء قد حصل وأن نلتقي متأخرين خري لنا من 

أن ال نلتقي! 
شعور ال يوصف فالكل شــعر بأنه عرث عىل كنز كان 
مخبأ لســنوات، جواهره مثينة ال تقدر بثمن، رسقت من 
عمرك لكنها عادت لتغزو قلبك وفكرك ووجدانك  وكيانك...

اذا لقــاء األحبة حصل بعد زمن طويــل تغري فيه كل 
يشء إال محبتهــم وبراءتهم وعفويتهم  ولهفتهم واألهم 

مل يتغري معدنهم الذي بقي ذهبا صافيا.
الرؤوس غدت بيضاء شامخة والوجوه السمراء خطت 
عليها خربات األيام وتعب األزمان اثالما من النضج ومثارا 
من الخري وفرية. املالمح الربيئة تجلت اكرث واكرث وبقي 

الذهب ذهبا. 
نعم التقينــا بعد غياب قرسي فــكان الكل يحمل يف 
جعبته ما لذ وطاب من تجارب ونجاحات وخيبات وافراح 
واحزان، لكن الجوهر النقي بقي نقيا بل صافيا كالذهب. 
املحبة ظللت اللقاء فتحدث كل منا عىل سجيته ساردا 
محطات حياته املهمة كيف وأين أنهى علومه واين عمل 
ويعمل ومتى تزوج وممن وكم ابن وابنة رزقه الله... اما 
الذي بقي اعزبا فكان قسم منا داعام له »حاسدا« مبكان 
ما خياره، وقســم آخر عارضه بل شــجعه عىل الزواج 
وتكوين عائلــة يف أرسع وقت مربرا رأيــه بأن العائلة 
مهمة يف خلق االســتقرار النفيس لإلنسان وان العمر 

يجري برسعة ...
طال الحديث والضحك والســمر حتــى منتصف الليل 
يف إحدى مقاهي بدارو الهادئة عىل رصيف واسع كأنه 
أعــد خصيصا ليجمعنا من جديد. خالل الجلســة تجلت 
من جديــد كل الصفات الراقية التي نعرفها قلوبهم كانت 
ملئى بالحب وما زالت، جباههم كانت مرفوعة شــامخة  
ومازالت، عقولهم كانت نــرية وما زالت وأفكارهم كانت 
خرية وما زالت. فصبيــان األمس باتوا رجال الحارض كل 

له موقعه اإلجتامعي املرموق وكيانه الخاص. 
يف الختــام اقول مهام كرث أو قل عــدد األصدقاء يف 
حياة الشخص يظل أصدقاء الطفولة لهم مكانة خاصة 
يف القلب والفكــر، فهؤالء يف نظري ال ميكن تعويضهم 
فالحصول عــىل صداقة تحمل كل هــذا الكم من الحب 
والوفــاء هو من نعم الرب عليــك، فالتفاهم املوجود يف 
صداقــات الطفولة هو عفوي وصــادق واألهم انه بعيد 
عن املصالح  والغايات. كل هذا الصفاء يف النوايا يجعلك 
عند لقائهم تشعر بالنشــوة فتسرتجع  كل هذه املشاهد 
الصادقة لتعيش لحظات ال تنىس تكتبها يف سجل عمرك 

اآليت.
أنتم يا رفاق الصبى أشخاص أوجدهم الرب يف حياتنا 
عىل شــكل نعم تستحق منا الشــكر واإلمتنان فلنشكر 
الرب كل حني عــىل وجودكم يف حياتنا أصدقاء صادقني 

صدوقني. 

عاقل يفهم

ــادة ــ ــأن إعـ ــشـ ــم ملــيــقــاتــي بـ ــي ــعــم ت
ــات الـــعـــقـــاريّـــة ــن ــي ــخــم ــت ــال الـــنـــظـــر ب

طلب رئيس حكومة ترصيــف االعامل نجيب ميقايت، يف 

تعميم، من كل االدارات واملؤسســات العامة والبلديات إعادة 

النظر بكل التخمينات العقارية مبا يتناســب مع االســعار 

الرائجة خالل فرتة اســتصدار املراسيم املذكورة يف التعميم، 

عىل أن تكون املعلومات شــاملة وتفصيلية وواضحة وعىل 

مسؤولية من أعدها.

الــــــــــلــــــــــواء عــــــثــــــمــــــان عــــــرض
ــع ســـفـــيـــر بـــاكـــســـتـــان ــ األوضــــــــــاع مـ

اســتقبل املدير العام لقــوى األمن الداخــيل اللواء عامد 
عثامن بعد ظهر امس يف مكتبه بثكنة املقر العام، الســفري 
الباكســتاين يف لبنان ســلامن أطهر، يف زيــارة جرى يف 

خاللها عرض لألوضاع العامة يف البالد. 

عثامن مع سفري باكستان



الثلثاء 27 أيلول 2022

ال زال طــاب القطــاع الرســمي يف 
بيوتهــم. ففي حني فتحت إدارات املدارس 
الرســمية أبوابهــا للتســجيل مل يداوم 
املدراء  الحضورعىل  واقتــر  املعلمون، 
والنظار وعــال املكننة. وعطفا عىل ما 
قرره مجلس النواب يف جلســته السابقة 
حــول مضاعفة رواتب القطاع العام مبن 
فيهــم املعلمون »املــاك« ثاثة أضعاف 
ورفع أجــر الســاعة للمتعاقدين ثاثة 
أضعــاف، أقر املجلس يف جلســته امس 
نفس  اقرت  والتي  للمتقاعديــن،  الزيادة 
قيمــة زيــادة املــاك واملتعاقدين وهي 

األضعاف الثاثة.
هــذا وأقّر مجلس النــواب ايضا إعفاء 
املتقاعديــن من الرســوم عــىل الرواتب 
واألجور، كم أنّه أقر إعفاء الطاب اللبنانيني 
من الرســوم عــىل مصادقة االفادات يف 

السفارات يف الخارج والقنصليات.
ال زال القطاع الرســمي يف تخبط بني 
هيئاته التنســيقية مبا يخص قرار البدء 

بالعام، وال زالت االجتاعات التشاورية قامئة 
ألخذ القرار املناســب بناء عىل قيمة الزيادة، 

ومدى ربطها بإقرار املوازنة ككل.
طالــب املتعاقــدون بالبدء بالعــام دون 
التســويف، فــكل يــوم إرضاب او تأخري هو 
مبثابة خسارة لألستاذ املتعاقد الذي يتقاىض 
بدل الســاعات التي يعطــي. ففي حني يؤكد 
املتعاقــدون أن الواقع الرتبوي يحتم إنطاقة 
العــام، يدعون لاعرتاض واملطالبة بالحقوق 
خــارج إطار اإلرضابات التــي ترّض بالطاب 

وبهم عىل حد سواء.
يقول أحد األســاتذة يف مدرسة الشويفات 
الرســمية للبنني لـــ »الديار«: »مــاذا تعني 
مضاعفة الرواتــب يف ظل االرتفاع الجنوين 
للدوالر واملحروقات والســلع؟ » ، ويضيف: » 
ال شــك بأن الرواتب بهذه اإلضافة أفضل من 
الســابق، لكن ماذا عن قدرتها الرشائية؟ أمل 
يلتفت املســؤولون لفواتري الكهرباء الخيالية 
التي متثل نصف الراتب الجديد إن مل تكن أكرث. 
وفيا خص فاتــورة املياه والهاتف واالنرتنت 
، هــل يعلم املســؤولون كلفتهــا؟ هذا ومل 

نتحدث عن الطعام والرشاب والدواء والطبابة 
واالستشــفاء.... يا لهــذا البلد الهزيل، منوت 
ونحــن عىل قيده آالف املــرات، رمبا نحن من 

أمتناه فأردانا..«.
وعــن التســعني دوالرا التــي يتقاضونها 
مســاعدات من االمم املتحدة قــال: » لقد تم 
دفعها العام املايض، رغم ان البعض مل يتقاض 
كامل مبالغها عن كل األشــهر. فا الفكرة من 
وراء التســويف، وهناك سؤال جوهري آخر، 
ما هي املبالــغ الحقيقية التي تدفع من األمم 
ليتم إعطاءنا  هــذه الفتات؟ حيتان هذا البلد 

يسبحون يف مياه فاسدة«.
عىل صعيد آخــر ، يبقى قرار وزارة الرتبية 
لجهــة عدم  قانونية طلــب املدارس الخاصة 
مبالغ بالدوالر تحت أي مسمى حربا عىل ورق. 
لقــد انطلق العام الدرايس يف القطاع الخاص 
بانتظام تام، استحصلت فيه املدارس الخاصة 
قيمة بالدوالر تفاوتت بني املئة والخمســني 
دوالرا واأللفــي دوالر بحســب املدارس. ويف 
حــني لجأت مدارس محدودة لتحســني أجور 
معلميهــا مببالــغ منصفة يف هــذا الوضع 
االقتصادي القــايس، عمدت الكثري منها إىل 

تصحيح خجول يف رواتب املعلمني ال يتكافئ 
مع القسط املطلوب من األهل. 

إن الهــرب من هذا الواقع  عن طريق الهجرة 
والســفر يكاد يكون ســيد املوقف، فبعد خلو 
املستشــفيات من طواقم االطباء واملمرضني 
الذيــن هاجروا بأعداد كبــرية، تربز الحاجة 
ملعلمــني من كافة االختصاصات الذين فضلوا 
الســفر عىل البقاء علهم يؤمنون لعائاتهم 
معيشــة أفضل من جهة، ويتقاضون مقابل 
ســاعات عملهم الشــاق  مردودا منصفا من 
جهة أخرى. ولعل الافت يف هذه الهجرة، كرثة 
اللــوايت تركن عائاتهن  املعلات املهاجرات 

بهدف تأمني  حياتهم.
أي دولة تلك التي تشــطر العائات أنصاف؟ 
الواقع مخيــف ملن ينظر بتمعن، ســترتاكم 
نتائجهــا مع الوقت. فإذا كان الهواء مقطوعا 
يف لبنــان واردت املغادرة، صّعبت عليك الدولة 
األمر وجعلت الحصول عىل جواز ســفر أمرا 
تعجيزيا يف وقت ســابق، لكن ما لبث مجلس 
النواب أن أضاف عليه رسوما اليوم، فبلغ رسم 
الجواز لخمس ســنوات مليون لرية، ومليونني 

لسنوات عرش. 

العام الدراسي في القطاع الخاص انطلق بمعزل عن قرار منع رسوم الدوالر
والقطاع الرسمي لم يزل في العطلة الصيفّية .. واملعّلمون هم الحلقة األضعف

هــل اختــربت عدم القــدرة عىل التحكــم بأفكارك 
الســوداوية، التي تقتحم رأسك مرارا وتكرارا، فيا  تقف 
عاجزا عن طردها؟ إن اســرتجاع  األفكار نفســها، يف 
اســتعادة  للتجارب واملشاعر السلبية يعرف مبا يسمى 
االجرتار الفكري. وقد يحدث نتيجة تعرض الفرد لصدمة 
إثر فشــل عاقة ما، أو نتيجة صدمات متتالية اختربها 
خال حياته، وجعلته أســري التفكري املفرط املؤذي الذي 
يولد لديه شــعور باالنهزام. يشــمل هذا الوضع العديد 
من حاالت الصحة العقليــة كاالكتئاب، القلق، الرهاب 
االجتاعي، واالضطرابات املتعددة. واملعلوم بأن االجرتار 
الفكري يؤدي إىل تفاقم األمراض النفسية، فيا يساعد 

التحكم يف اجرتار األفكار يف التخفيف من أعراضها.
التداعيات واملخاطر: يتــأىت االجرتار الفكري نتيجة 
اإلصابة ببعض الحاالت النفسية ، ويزيد حدوثه بالتايل 
يف تفاقم عوارض هذه الحاالت. وهي قد تشمل:                                         
-  االكتئاب:  يشمل الشعور الدائم بالذنب، انعدام القيمة 
والرتكيز عىل إخفاقات املايض. يرتافق مع مشاعر الحزن 
او اليــأس، فقدان االهتام، ونوبات غضب وتهيج حتى 
من اتفه األمور، وقد يتعداها للتفكري املتكرر واملســتمر 

باملوت واالنتحار.
- الرهاب: يعمد املصابون بالرهاب إىل اجرتار مخاوفهم 
حينا يواجهون  مصدر رهابهم. كأن ال يتمكن الشخص 
الذي  يعاين من رهاب املرتفعات أن يستقل الطائرة دون 
استحضار املخاوف واألفكار من تداعيات السفر والعلو 

واحتال سقوط الطائرة مثا...
- القلق: توقع األسوأ دامئا، كأن تسيطر األفكار السيئة 
بحدوث مكروه للعائلة، األوالد، الصحة، العمل وغريها ...

- الوسواس القهري: وهو اإلرهاق الفكري حول أشياء 
ممكن حدوثها أو تدهورها إىل األسوأ، فيعمد األشخاص 
املصابون إىل املبالغة يف النظافة مثا، التأكد من الرتتيب 

املتقن والتأكد من قفل األبواب...
وعليه تكمن خطورة اجرتار األفكار يف إطالة االكتئاب 
والقلق، وازدياد حدة املـــــعاناة، ما يدفع بالشــخص 
أحيانــا إىل اعتزال النــاس، والغرق يف العزلة بعيدا عن 

املحيطني به.

{ أسباب االجرتار الفكري {
إن معرفة اســباب االجرتار الفكري غالبا ما تؤدي اىل 
استنتاج الحلول ومقاربتها. تتنوع األسباب التي تؤدي إىل 
االجرتار الفكري، كون الحياة حافلة باألحداث والتجارب، 
وكون األشخاص يختلفون  يف التعامل معها وتحملها. 
فتجد القلق من املوت يف حالة املرض أو التدهور الصحي، 

والقلق من الرسوب والفشل يف االمتحانات والخوف من 
العدوى يف حالة االوبئة، فشــل العاقات، تدين الثقة 
بالنفس وتقدير الذات، االستحقاقات عىل اختافها،  عدم 

القدرة عىل مواجهة الخوف ...

{ نصائح {
 إن الدوامة التي يدخل بها الشــخص من خال اجرتار 
األفكار الســوداوية مرهقة جدا، واملحاولة إليقافها او 
التقليل منها أمر مهم  يك ال تتطور وتزداد حدة. فيمكن 
للشخص تغليب إرادته عرب اتباع مجموعة من النصائح 

هذا بعضها:
- رصف االنتباه عن األفكار الســيئة عن طريق إيجاد 

مصدر لإللهاء، قد يكون ترفيها، عما، محادثة..
- الرتكيــز عىل اجرتاح الحلول بدل الغوص يف تكرار 
األفكار ، املبادرة نحو كرس  الدوامة ولو بفعل صغري يغري 

من مجرى األفكار وحدتها.
- ضبط األهداف وربطها بسياق زمني لتحقيقها عرب 

تحديد خطوات صغرية.
- تعزيز احرتام وتقدير الذات، وتعزيز الثقة بالنفس.

- تعزيــز الرياضة والحركة، واتبــاع التأمل لتحقيق 
الصفاء الذهني.

- التحدث إىل الطبيب، واتباع املشــورة الطبية لناحية 
أخد املكمات أو وصف األدوية املساعدة.

- تغليــب األفكار اإليجابية، وتعويد النفس عىل رؤية 
الجزء اإليجايب من كل يشء.

- مارسة الهوايات.
- مكافأة الذات عند إحراز أي تقدم.

- التحدث عن املخاوف ومشــاركتها مع أشــخاص 
إيجابيني.

هكــذا هي الحياة مليئة بالعقبات، ما يجعل الفرد منا 
، وبحسب ثقافته وقدرته النفسية والصحية والعقلية، 
وبيئته وتجاربه، والقدرة عىل التحمل وطباعه وغريها 
من العوامل، عرضــة للحزن والفرح والغضب والكثري 
من املشــاعر التــي تقحمه يف دوامة مــن التفكري 
املســتمر نتيجة الخوف من تكرار الشعور، أو الخوف 
من خســارته. وغالبا ما يتأىت الخوف كنتيجة ملعاناة 
مع خسارات سابقة  وأحداث سابقة شكلت له صدمات 
، فأضحــى يبني توقعاته من خالها كنوع من الدفاع 
عــن الذات. غري أنها دوامة من القهر النفيس ليس إال، 
وعاجها يكون بالوعي للمشــكلة أوال، وتقبلها ثانيا، 
ومواجهتها باإلرادة  ثالثا عرب حلها أو نكرانها، والرتكيز 

عىل إنصاف الذات. 

ــّل رأســـــــَك ــ ــت ــ ــح ــ رتـــــــل مـــــن األفــــــكــــــار الــــــســــــوداويّــــــة ت
؟ ــري  الــــــفــــــكــــ االجــــــــــتــــــــــرار  تـــــــقـــــــاوم  كـــــيـــــف   ...

كّل إنســان يطمــح أو يتمّنى أن يطيل 
من ســنوات عمره، ولكن ال توجد وصفة 
سحرية ميكن أن تزيد من طول العمر بني 
عشــية وضحاها. وألن التقدم يف العمر 
ميكن أن يحمــل بعض املخاطر الصحية 
املقلقة، والتي ميكــن أن تؤثر يف  طول 
العمر االفــرتايض، فإن التغلب عىل هذه 
العقبات قد يســاعد عــىل العيش عمرا 
مديدا. وقد يكــون باإلمكان إضافة عقد 
من السنوات إىل العمر االفرتايض بفضل 
ثاث مجموعات غذائية، وفقا ملا أشارت 

إليه بعض األبحاث.
ولطاملا أشــار العلاء إىل أن ما نأكله 
يؤدي دورا رئيسيا يف الصحة العامة، لذا 
فإن تغيري النظام الغذايئ أمر بالغ األهمية 
عندما يتعلق األمــر بتعزيز طول العمر. 
ولحســن الحظ، تقوم ثاث مجموعات 
غذائية نباتية بذلك بشكل ملحوظ، وفقا 

.PLOS Medicine لبحث نرُش يف مجلة
ونظر الباحثون يف كيفية تأثري األطعمة 
التــي ترتاوح مــن الفواكه والخرضاوات 
إىل اللحــوم املصنعة واملرشوبات املحاة 
بالســكر يف متوســــط العمر املتوقع. 
وحدد الفريق مجموعات غذائية مختلفة 
كانت مفيدة بشــكل خاص لطول العمر، 
والتــي تضمنــت الحبــوب والبقوليات 

واملكرسات.
التغذية  لويز بوال، اختصاصية  وقالت 
يف Juniper: »إن تنــاول نظــام غذايئ 
مثايل يشمل البقوليات والحبوب الكاملة 
واملكــرسات وتقليــل اللحــوم الحمراء 
واملعالجــة ميكن أن يزيد من متوســط 
العمر املتوقع ألولئك الذين يبدؤون النظام 

الغذايئ يف سن الـ20 ألكرث من عقد«.
ومــن ناحيــة أخرى، اقــرتح البحث 
أنه يجــب التقليل من اللحــوم الحمراء 
واملعالجــة والحبوب املكررة واملرشوبات 
املحاة بالسكر. ويشري البحث إىل أن اتباع 
النظام الغذايئ »األمثل« قدم بعض النتائج 
املثرية لإلعجاب، حيث ووجدت النتائج أنه 
إذا غرّي أولئك الذين هم يف ســن العرشين 
عاداتهــم الغذائيــة وتناولــوا األطعمة 

»املثىل« )الحبوب والبقوليات واملكرسات(، 
فإن متوسط العمر املتوقع سيزداد بأكرث 
من عقد. يف حني أن استبدال نظام غذايئ 
منوذجي بنظام غذايئ »مثايل« يف ســن 
الستني من شأنه أن يوفر دفعة تصل إىل 
مثاين ســنوات لكل من الرجال والنساء. 
وحتى األشخاص الذين يبلغون من العمر 
80 عامــا ميكنهم جني بعض الفوائد من 
تناول األطعمة التي تعزز طول العمر حيث 
وجد البحث أنهم قد يكسبون 3.4 سنوات 

إضافية بهذه الطريقة.
وبالتعمق أكرث يف البحث حول العاقة 
بني نظام غذايئ متــوازن وطول العمر، 
وجد الفريق من Juniper أن دراسة أخرى، 
نُــرشت يف مجلة Cell، أشــارت إىل أن 
الربوتني قد يلعب أيضا دورا مها. وقالت 
بوال: »األنظمة الغذائية التي تحتوي عىل 
مســتوى أعىل من الربوتني قد تقلل من 
متوســط العمر املتوقع عن طريق زيادة 
إشــارات هرمون النمو ومستويات عامل 
 .)1-IGF( 1 باإلنســولني الشبيه  النمو 
وعاوة عىل ذلك، فإن الســكريات تؤدي 
دورا يف إرســال اإلشــارات، ما أدى إىل 
ترسيع عملية الشــيخوخة يف الفرئان 

التي وقع اختبارها يف الدراسة«.
وخلصت الدراســة إىل أن اتباع »نظام 
غــذايئ لعمر مديد«، والــذي يتكون من 
مســتويات منخفضة، ولكن كافية، من 
الربوتني واستهاك أعىل للبقوليات ميكن 
أن يحسن الصحة العامة ويطيل متوسط 
العمــر املتوقع عن طريق تقليل نشــاط 
هرمونــات النمو املؤيدة للشــيخوخة، 
اإلنســولني، IGF-1 والربوتني املستهدف 
من kinase Rapamycin S6. لذلك، ميكن 
أن تكون البقوليات مهمة بشــكل خاص 

عندما يتعلق األمر بعمرك.
وبغض النظر عن مدى قوة العاقة بني 
الحيــاة الصحية والعمر، فإن هذا البحث 
هو كتذكري بأن تنــاول نظام غذايئ مغذ 
ومتنــوع، باإلضافــة إىل الحفاظ عىل 
النشــاط، ميكن أن يجعلك تشعر بتحسن 

شكا ومضمونا. 

نظــــــام غذائي لعمر مديــــــد ... مــــــاذا يتضّمن ؟
غابات لبنــان  مهملة وخطر الحرائق يهدد ما صمد 
منها، فغاباتنا باختصار، هي ضحية اإلهال والفساد.  
انخفضت نســبة األحراج اللبنانية من عام 1960 حتى 
اليوم بنسبة تفوق الـ50%، أّما املساحات املتبّقية منها 
فهي مهّددة بشــكل كبري بالحرائق.  وملعرفة أســباب 
اندالع الحرائق التي التهمت وال زالت تلتهم غاباتنا، قام 
حزب »البيئة العاملي« برئاســة الخبري والربوفيســور 
البيئي ضومط كامل بدراســة معّمقة تبنّي ان انتشار 
واسع للنفايات الصناعية، املنزلية، واألغصان واليابسة 
املتســاقطة عىل األرض، والحشائش اليابسة، فضاً 
عن النفايــات الناتجة عن النزهات مثل فحم الرنجيلة 
ومخلّفات حفات الشواء. باإلضافة إىل الكمية الهائلة 
من الزجاج والباســتيك املرمي يف الغابات التي تنتج 
نوعاً من مادة البلورة لتعكس أشــعة الشمس وتحرق 
مكانهــا. وأيضاً، أكياس النفايــات العضوية املقفلة 
ومرمية عشــوائياً التي تخّمــرت وباتت تحتوي عىل 
نســبة غازات مرتفعة جداً، لتحرتق تحت تأثري أشعة 
الشــمس.  فالغابات اللبنانية مع األسف كلّها مرتوكة 

دون أي خطة حاية!
هذا ولفت كامل إىل السبب الكامن وراء امتداد النريان 
برسعة قياسية يف األحراج وعدم القدرة عىل إخادها 
برسعة، وهو وجود نســبة عالية من األوكسيجني يف 
الغابات، فضاً عن تجّزؤ قطرات املياه التي تستخدمها 
الطائــرات إلخاد الحريق، تحــت تأثري هواء مروحة 
الطائرة، لتشكّل نوعاً من غاز األوكسيجني الذي يفاقم 
الحريــق. وأيضاً، إن املياه املالحــة التي تقوم الطائرة 
باســتخدامها إلطفــاء الحريق، مرضّة جــداً للرثوة 
الحرجية، فهي تقتل البذور املوجودة يف األرض وجذور 
األشــجار. ففي هذه الحال، »نكون يف صدد معالجة 

الكارثة بكارثة أكرب«. 
وناشــد الجهات املعنية لتزويــد البلديات واألفراد 
باإلرشادات املطلوبة للعمل عىل حاية األحراج الخرضاء 
التي تلعب دوراً أساســياً يف توازن البيئة. هذا ووصف 
غابات فتوح كــرسوان ووادي نهر ابراهيم بـ«غابات 
أمازون الرشق«، وهي املسؤولة عن إنتاج األوكسيجني 
للبنان واملنطقة العربية، وهي مبثابة الرئة التي متتّص 

امللّوثات الخطرية، مثل ثاين أوكسيد الكربون ومشتقاته 
من الغــازات الدفيئة، واملواد الغبارية الكربونية وغري 

الكربونية املوجودة يف الهواء. 
وشــّدد عــىل رضورة املحافظة عــىل غاباتنا ككّل 
وغابات كرسوان بشــكل خــاص، ألنها تعترب من أهم 
املناطق البيئية يف الرشق األوسط، كونها تحتوي عىل 

أشجار معّمرة، يفوق عمرها املئة عام. 

{ كارثة التمدد العمراين {

واعترب كامل أن التمدد العمراين كاريث بكل ما للكلمة 
من معنى، وأبرز مثال هو اإلجتياح العمراين الهائل من 
منطقة جونية حتى نهر ابراهيم، حيث تم القضاء عىل 
املساحات الخرضاء وباتت نسبة العمران فيها مرتفعة 
جــداً، ولفت اىل ان أكرث املســاحات البيئية ترضراً يف 
لبنان، فتقع تحت الـ800 مرت يف معظم األرجاء، حيث 
متدد العمران بشــكل عشوايئ دون اإلنتباه إىل الحياة 
البيئية وأهّمها ساحل كرسوان واملنت. والجدير بالذكر 

أنه مل يعــد هناك تنّوع بيولوجي نبايت، وحتى اختفت 
أنــواع عّدة من الطيور، مــع العلم أن لبنان يحتّل املركز 
الثاين كموئل للطيور املهاجرة، األمر الذي يؤثّر ســلباً 

عىل التوازن البيئي والتنوع البيولوجي. 

{ »البيئة« تحذر من خطر الحرائق {

 هذا، ونبهت وزارة البيئة اىل خطر الحرائق، واعلنت 
يف بيان ان »لبنان يشهد يف األيام املقبلة ارتفاعاً كبرياً 
يف مؤرش خطر اندالع ومتدد حرائق الغابات بحســب 
مخترب الحرائق التابع لجامعة البلمند. وحّثت الجميع، 
خصوصاً الســلطات املحلية اتّخاذ كافة تدابري الوقاية 
للحد من اســتعال أي مصدر للنار بالقرب من الغطاء 
الحرجــي وتكثيف املراقبة والتبليغ عن أي مصدر نريان 
للحؤول دون متدد الحرائق بشــكل يصعب الســيطرة 
عليها، مع التذكري بقانون الغابات الذي يحظر إشــعال 
النــار داخل حدود الغابات وكذلك خارجها عىل أقل من 
مئتي مرت من حدودها بني 1 متوز و31 ترشين األول«.

ثروتنا الحرجّية بخطر... و»أمازون الشــــــرق األوســــــط« يلفظ أنفاســــــه األخيرة

تواصل الدراسات  إلقاء ضوء مهم عىل آثار جزيئات 
الباستيك الصغرية الجانبية الضارة يف جسم اإلنسان. 
 New فقد كشــفت أحدث النتائــج، التي نرشها موقع
 Environmental Science & نقــًا عن دوريــة Atlas
Technology، أن خايــا الكبــد والرئة ميكن أن تبتلع 
جزيئات باستيكية نانوية الحجم مبا يؤدي إىل تعطيل 

عمليات متثيلها الغذايئ.
وسط االكتشــافات العديدة، التي يتم إجراؤها حول 
النفايات الباســتيكية ومســارها عرب البيئة، بدأت 
الدراســات يف الخوض يف اآلثار املحتملة عىل جسم 
اإلنســان. وبالفعــل، توصل بحث علمي ســابق إىل 
أن التأثريات الســامة لجزيئات الباســتيك  بالخايا 
البرشيــة ميكن أن تؤدي إىل تغيري شــكل خايا الرئة 
عىل وجه التحديد. ويف وقت ســابق من العام الجاري، 
أمكن رصد جزيئات باستيكية يف أعاق رئتي اإلنسان 

الحي ألول مرة.
وقد بنى فريق بحثي من الصني وهونغ كونغ عىل هذا 
من خال دراســة جديدة تركز عىل جزيئات الباستيك 

التــي يبلغ قطرها 80 نانومــرتًا فقط. أخضع الفريق 
خايا الكبد والرئة البرشية لهذه املواد الباســتيكية 
النانويــة يف املخترب ووجدوا أن الجســيات دخلت 
الخايا يف غضون يومني، لكنها مل تتسبب يف القضاء 

عىل الخايا.
ومن خال تتبــع فريق الباحثــني للمركبات، التي 
تطلقهــا امليتوكوندريا يف الخايا، اكتشــفوا حدوث 
بعض التغيريات. كلا تعرضت الخايا لجزيئات نانوية 
الحجم من الباســتيك، زاد إطاقها ألنواع األكسجني 
التفاعلية واألحاض األمينيــة والببتيدات واملركبات 
األخرى، ما يشــري إىل أن العديد من عمليات التمثيل 
الغــذايئ داخل الخلية قــد تعطلت وتغريت، وأن بعض 

مسارات امليتوكوندريا أصبحت غري فعالة.
هــذا وذكرت الجمعية األمريكية الكيميائية أنه عىل 
الرغم من االختاف الشــديد يف دراسة آثار الجزيئات 
الباســتيكية يف جسم اإلنســان، إال أن نتائج البحث 
األخــري تقدم أدلة إضافية عىل أن املواد الباســتيكية 
متناهية الصغر ميكن أن تســبب تغيريات رئيسية يف 

الخايا، مبا يشــكل تهديًدا ألعضاء أجســام الكائنات 
الحية مبا يشمل البرش.

يتم تصنيع جزيئات الباستيك، التي يقل قطرها عن 
0.1 ميكرومرت أو النانونية الحجم عىل نطاق واســع، 
ويجري اســتخدامها كمواد نانوية هندسية يف العديد 
من املنتجات، عىل وجــه الخصوص، منتجات العناية 
الشــخصية مثل شامبو الشــعر. كا أدت املارسات 
البرشية إىل تريف خاطئ لكميات كبرية من النفايات 
الباستيكية، التي تقدر مبايني األطنان، والتي ميكن أن 
تطلق باستمرار جزيئات باستيكية نانوية الحجم أثناء 
التحلل تحت تأثري األشــعة فوق البنفسجية وعمليات 
التحلل املايئ والتآكل امليكانييك والعمليات البيولوجية. 
وميكن أن تنتقل الجزيئات الباستيكية إىل البرش عن 
طرق االستنشــاق يف البيئات امللوثة أو البلغ حيث تم 
بالفعل توثيق تراكم الجزيئات الباستيكية يف أعضاء 
الكائنات البحرية، والتي ميكن أن تنتقل الجســيات 
املرتاكمة بيولوجيا بداخلها إىل اإلنســان أثناء تناولها 

كوجبات غذائية. 

آثـــــــــــــــار ُمــــــــــــدّمــــــــــــرة لـــــلـــــجـــــزيـــــئـــــات الــــبــــاســــتــــيــــكــــّيــــة
عـــــــلـــــــى الــــــــــرئــــــــــة والـــــــــــكـــــــــــبـــــــــــد... إحــــــــــــــذروهــــــــــــــا !
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صــدر عن اجتــاع وزراء 
الزراعــة يف لبنان، ســوريا، 
العــراق واالردن الــذي انعقد 
يف العاصمــة االردنية عان، 
بيان ختامي عرض للمشــاكل 
والحلــول واملخاطــر التــي 
تواجههــا املنطقة عىل صعيد 

»األمن الغذايئ«. وجاء فيه: 
 »يف إطار الســعي لتعزيز 
الدول  بــن  التعــاون  أوارص 
العربية الشــقيقة واملنظات 
اإلنتاج  وتطوير  لدعم  الدولية 
الزراعي وتســهيل إنســياب 
السلع الزراعية وايجاد الحلول 
لألزمات الغذائية املتزايدة، ما 
يستدعي تكاتف الجهود لصنع 
القطاع  تخدم  التي  السياسات 
التصدي  الزراعي وتساهم يف 

للتحديــات الراهنة واملســتقبلية وتحقيقا ملا تم اإلتفاق عليه 
مــا بن معايل وزراء الزراعة يف كل مــن جمهورية العراق، 
الجمهورية العربية السورية، والجمهورية اللبنانية، واململكة 
األردنية الهاشــمية يف اللقاء الرباعي الذي إستضافته وزارة 
الزراعة يف الجمهورية اللبنانية - بريوت تاريخ 28-29 متوز 
2022، وتحقيقــا آلمال القطاع الزراعي والتكامل الغذايئ بن 
الدول العربية، وحيث يتم التباحث حول تســهيل التعاون يف 
املجال الزراعي بن الدول املشاركة يف مجاالت متعددة للقطاع 

الزراعي، يف حضور اصحاب املعايل السادة:
وزير الزراعة يف اململكة االردنية الهاشــمية املهندس خالد 
الحنيفات، وزير الزراعــة واالصالح الزراعي يف الجمهورية 
العربية الســورية املهندس محمد حسان قطنا ووزير الزراعة 
يف جمهورية العــراق املهندس محمد كريم الخفاجي ووزير 
الزراعة يف الجمهورية اللبنانية الدكتور عباس الحاج حسن.

 وقد جرى التاكيد عىل أهمية ما ييل: 
- تعزيز التبادل التجاري وتسهيل إنسياب السلع الزراعية بن 
الدول ووضع أطر متينة لتطوير التعاون الفني يف القطاعات 
النباتية والحيوانية واإلرشــاد الزراعي وتبادل الكفاءات وبناء 

قدرات العاملن.
- أولوية رفع مســتوى األمــن الغذايئ وتعزيز التكامل بن 
الــدول يف ظل التغريات الدوليــة وتوقعات ازدياد الطلب عىل 
الغذاء وارتفاع االسعار واتجاه الدول املنتجة واملستوردة للغذاء 

لزيادة املخزون االسرتاتيجي.
- دعم مبادرة منظمة االغذية والزراعة لالمم املتحدة )الفاو( 
يف استضافة االردن املرصد اإلقليمي لألمن الغذايئ ليكون له 

دور يف رســم السياســات وتقديم الحلول الناجعة والعاجلة 
لقضايا األمن الغذايئ املختلفة.

- إجراء دراســة حول إمكانية انشــاء مركز إقليمي لألمن 
الغــذايئ يف اململكة االردنية الهاشــمية ومبا يعزز الخدمات 
ويرفع قدرة االســتجابة لألزمــات يف املنطقة والتعاون مع 
برنامــج االغذيــة العاملي ومنظمة االغذيــة والزراعة لالمم 

املتحدة )الفاو( إلجراء الدراسات الالزمة املتعلقة بذلك .
- تسهيل التجارة وتطوير البنية التحتية وتشجيع االستثار 
وتوفــري بيئة تعزز فرص توفري الســلع وترفــع من كفاءة 

الصناعات الغذائية.
- رفع مســتوى التنســيق ملواجهة كافــة تحديات التغري 
املناخي وشح املوارد املائية وإنتشار األوبئة، وتبادل املعلومات 
والخربات، وتنفيذ مشاريع اقليمية تنموية مشرتكة بالتعاون 

مع املنظات الدولية واإلقليمية. 
-الرتحيب مبقرتح انشاء رشاكات لتسويق املنتجات الزراعية 
ودعم جهود الرشكة األردنية الفلســطينية لتسويق املنتجات 
الزراعية يف تعزيز تبادل الســلع الزراعية وتطوير التعاقدات 
والتوجه نحو الزراعات غري التقليدية، والتعاون لرسم روزنامة 
زراعيــة تعكس كميات اإلنتــاج ومواعيده مبا يخدم التكامل 

الزراعي بن الدول. 
- وضع أســس توحيد إجراءات تسجيل األسمدة واملبيدات 
واألدويــة واللقاحات البيطرية والبذور والتقاوي املحســنة 
ومدخــالت اإلنتاج النبايت والحيواين مع مراعاة خصوصيات 
الــدول، مبا يعزز توفر مدخــالت اإلنتاج وميكن املنتجن من 
تطويــر اإلنتــاج كا ونوعا، وتبادل املعلومات بشــأن قوائم 

املبيدات املحظورة وقوائم اآلفات الحجرية«. 

7
د قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ا

الثلثاء 27 أيلول 2022

 حميـــــــــــــــة بحـــــــــــــــث مـــــــــــــــع وفـــــــــــــــد فرنســـــــــــــــي ســـــــــــــــبل تفعيـــــــــــــــل
ــيليا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــروت ومرسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــأي بيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن مرفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاون بيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ التعـ

 عــــــــــون تابــــــــــع اوضــــــــــاع الفيــــــــــول... وموعــــــــــد تحســــــــــين التغذيــــــــــة الكهربائيــــــــــة
ــــــــــام ــــــــــي غضــــــــــون أي ــــــــــي ســــــــــتصل ف ــــــــــول اإليران ــــــــــة الفي ــــــــــاض : هب  في
ــــــات ــ ــ ــــــألة املواصف ــ ــــــــث مســ ــــــــى بحــ ــ ــــــار عل ــ ــــــل جــ ــ ــ ــــــابيع.. والعم ــ او أســ

يف  الطاقة  وزيــر  أشــار 
حكومة ترصيف األعال وليد 
برئيس  لقائه  عقــب  فياض، 
إىل  عون،  ميشال  الجمهورية 
لوضعه  الرئيس  التقيت  »أنني 
يف أجواء التقــدم الذي نعمل 
ألجله وخصوصــاً يف قطاع 
وقد  والغاز.  والنفط  الكهرباء 
وضعني يف األجواء اإليجابية 
الحاصل يف  العمــل  لتقــدم 
الحدود،  ترســيم  موضــوع 
الخامتة  ان  منــه  وفهمــت 

اإليجابية باتت قريبة«.
ولفــت إىل »أننــي وضعت 
الرئيــس عــون يف التطــور 
الفيول  ملفــات  يف  الحاصل 
التــي نتابعها لرفع ســاعات 
هذا  ويف  الكهربائية.  التغذية 

االطار، هناك تطورات يف ملف الفيول العراقي، وســيكون لنا 
جلســة عمل افرتاضية يوم غد مع الجانب العراقي لنعمل عىل 
موضوع املواصفات التي بسببها تأخرت شحنة الفيول العراقي 

بالوصول اىل لبنان«.
وعرّب فياض، عن أمله يف أن »تحل هذه املشكلة بعد اجتاع 
الغــد، لنعاود الحصول عىل شــحنات الفيول العراقي املتبقية 
والتي تبلغ 190 الف طن نأمل ان تصل يف الشــهرين املقبلن. 
وبعدها سنبحث مع العراقين مسألة تجديد اتفاقية الحصول 
عىل الفيول، وسنقوم لهذه الغاية بزيارة اىل العراق، وخصوصا 
ان رئيس الحكومة املكلف نجيب ميقايت التقى نظريه العراقي 
مصطفى الكاظمي مؤخــراً يف الواليات املتحدة، واتفقا عىل 
رضورة القيام بزيــارة اىل العراق للبحث يف تجديد االتفاقية 
للحصول عىل مليون طن إضايف من الفيول، بإمكانها ان تؤمن 

بن 3 و4 ساعات تغذية بالكهرباء يومياً، ملدة سنة«.
وأوضح أنه »يف الوقت نفســه، أطلعت الرئيس عىل النتائج 
االيجابيــة لزيارة الوفد الفني اىل ايــران، حيث التزمت ايران 
بتقديم هبة من الفيول اىل لبنان، بإمكانها، مع الفيول العراقي، 
ان تزيد ساعات التغذية لتصل اىل حدود 8 او 10 ساعات يوميا. 
وســنعمل اآلن مع الجانب اإليراين عىل مســألة املواصفات 

وتأمن الفيول الذي نحتاجه يف محطاتنا«.
وأردف وزير الطاقة: »وكان يل أيضا اتصال هاتفي مع وزير 
النفط الجزائــري محمد عرقاب، الذي اعرب عن رغبة الجزائر 
مبساندة لبنان يف موضوع الفيول، ودعاين اىل زيارة الجزائر 
ملناقشــة هذا امللف، وهذا ما ســأفعله يف األسبوع الثاين او 

الثالث من الشهر املقبل«.

وذكــر »أنني بحثت أيضــاً مع الرئيس موضــوع التعرفة 
الكهربائيــة، بعدما أصدرت وزارة املالية قراراً يؤكد ان ال مانع 
لديها من زيادة هذه التعرفة التي ســتؤدي اىل تخفيف فاتورة 
الكهرباء عىل املواطنن، ألن التعرفة الرســمية لكهرباء لبنان 

تظل اقل بكثري من تعرفة املولدات«.
ويف سؤاٍل عن توقيت وصول النفط اإليراين اىل لبنان، أشار 
فياض إىل أنه »يف غضون أيام او أسابيع، ألن الجانب اإليراين 
يرغب مبد يد العون رسيعا يف هذا املجال، ونحن بحاجة ماسة 

اىل تأمن تغذية كهربائية افضل للمواطنن«.
وحول حل فوىض تســعريات املولــدات الكهربائية، أوضح 
أنه »يجب معالجة هذا املوضوع عىل مستوى وزارة الداخيلة، 
وقــوى االمن الداخيل، ومصلحة حاية املســتهلك يف وزارة 
االقتصاد. وانا جاهز لالجتاع مع وزيري الداخلية واالقتصاد 

لدراسة سبل تفعيل الرقابة عىل هذا املوضوع«.
وعن أي تطورات يف ملف الغاز املرصي والكهرباء األردنية، 
لفــت وزير الطاقة، إىل أنه »يف هذا امللف، البنك الدويل مرص 
عىل بت موضوع التعرفة الجديدة لفاتورة كهرباء لبنان كرشط 
مسبق قبل متويل هذا املرشوع، إضافة اىل املبارشة باجراءات 
تعين الهيئــة الناظمة للكهربــاء. ويف امللف األخري قطعنا 
شوطاً كبريا، بعدما استعنا بجمعية الهيئات الناظمة يف دول 
حوض البحر األبيض املتوسط، ملساعدتنا عىل صياغة الهيكل 
التنظيمي للهيئــة الناظمة يف لبنان، واملواصفات الوظيفية 
لــكل إدارة. وعندمــا ننتهي من هذين امللفــن نكون حققنا 
الرشطن األساســين للبنك الدويل، لندخل بعدها مفاوضات 

التمويل، والتي كان يجب ان تتم يف الربيع املايض«. 

عقد وزير االشغال العامة 
ترصيف  حكومة  يف  والنقل 
اجتاعا  حمية  عيل  االعال 
يف مرفأ بريوت مع وفد رسمي 
فرنيس ضــم رئيس منطقة 
بروفانس  فرنســا  جنــوب 
وااللب والكوت دازور  الوزير 
الســابق رينو موســولييه 
مرســيليا  مرفأ  عام  ومدير 
ايرفيه مارتيــل  برفقة وفد 
كبري مــن منطقة بروفانس 
دازور،  والكــوت  وااللــب 
وبحضــور مدير عام اللجنة 
املؤقتة الدارة واستثار مرفأ 
بريوت عمــر عيتاين ، ووفد 
من الســفارة الفرنسية لدى 
لبنان برئاســة رئيس القسم 
االقتصادي فرانسوا سبورير.

الوزيــر حمية رحب بالوفد الفرنيس ، مشــرياً إىل أن مرفأ 
بــريوت ، وباقــي املرافق التابعة للوزارة ، هي عىل اســتعداد 
لتفعيــل التعاون مع كافــة مرافق الدول الصديقة يف العامل ، 
وذلك ملا فيه مصلحة تفعيل عملها وتحســن الخدمات فيها ، 

الفتا إىل أهمية تفعيل التعاون  بن مرفأي بريوت ومرســيليا 
، واالســتفادة من الخربات الفرنسية يف مجال قطاع املرافئ 

والنقل البحري .
بعد االجتاع قام الوفد الفرنيس برفقة عيتاين بجولة ميدانية 

عىل أرجاء املرفأ. 

عون مستقبالً فياض              )دااليت ونهرا(

ازدحام امام املصارف

ــــــر ــــــى ازدحــــــام كبي ــــــاود عملهــــــا وســــــط اجــــــراءات ُمشــــــًددة ادت ال  املصــــــارف تع
ــم ــ ــ ــاز ُمعامالته ــ ــ ــة إنج ــ ــ ــن صعوب ــ ــ ــن م ــ ــ ــدى املواطنيي ــ ــ ــتياء ل ــ ــ ... واس

أمام  زحمة  املصارف  تشهد 
وموظّفن  ملواطنــن  أبوابها 
العام وعسكرين،  القطاع  يف 
توافــدوا إلمتــام معامالتهم 
تشديد  وسط  وســحوباتهم، 
أمنّي وإجراءات استثنائية، ما 
أّدى إىل تشكُّل بعض الطوابري 

أمام الفروع.
اليــوم األول لعمل املصارف 
يف لبنان بعد إرضاب اســتمّر 
ألســبوع كامل احتجاجاً عىل 
سلسلة اقتحامات بقّوة السالح 
تعرّضــت لها فــروع عّدة يف 
واملناطق، من مودعن  بريوت 
يطالبون بتسديد ودائعهم نقداً 

بالدوالر األمرييك.
وكان من املفرتض أن تُعاود 
الخميس  يوم  عملها  املصارف 
اإلرضاب  إعالنها  بعد  املايض، 
أيام فقط مطلع األسبوع  لـ3 
املــايض، إاّل أنّها قّررت متديد 

اإلرضاب يف »ظل غياب أية إجراءات أو حتى تطمينات من قبل 
الدولــة والجهات األمنية كافة بهدف تأمن مناخ آمن للعمل«، 

وفق بيان لجمعية املصارف مساء األربعاء.
وقررت الجمعية اســتئناف املصارف مزاولة أعالها ابتداء 
من امس، »عرب قنوات يحّددها كّل مرصف لعمليات املؤسسات 
التجارية والتعليمية واالستشــفائية وسواها وعرب الرصافات 
اآلليــة للجميع«، مؤكّدة أّن القرار »يســمح بإجراء اإليداعات 
والســحوبات، كا يســمح بتأمن رواتب القطــاع العام إثر 
تحويلها إىل املصارف من مرصف لبنان ورواتب القطاع الخاص 

املوطنة لديها«.
وعلــم أن دخــول الزبائن إىل فروع البنوك، ســيخضع يف 
املرحلة األوىل لتدابري تنظيمية مشددة ومواعيد مسبقة تحدد 
املربرات، وبحيث ميكن ألي زبون، وفق بيان جمعية املصارف، 
»عند االضطرار االتصال باإلدارة العامة للمرصف املعني أو بقسم 
خدمــة الزبائن لديه ليك يتــم تلبية أي حاجة ملحة أخرى له 
بالرسعة املمكنة«. علا بأنه سيتم إتاحة تنفيذ أغلب العمليات 
املعتادة من خالل أجهزة الرصف اآللية الخاصة، ومبا يشــمل 
السحوبات واإليداعات النقدية ذات الصلة بالتحويل عرب منصة 

صريفة.
وإذ ملحــت الجمعيــة إىل »غياب الحايــة الكافية من قبل 
الدولــة«، فقد أكدت مصادرها أن اإلجراءات الحائية الخاصة 
التي ستعتمدها البنوك أفراديا، ستندرج جميعها ضمن معادلة 
»وجوب تأمن استمرارية خدمة الزبائن مع األخذ يف االعتبار 
األوضاع األمنيــة الصعبة الراهنــة ورضورة املحافظة عىل 

سالمة الزبائن واملوظفن عىل حد سواء«.

وبشــأن الحلول املجدية للخــروج من واقع االضطراب الذي 
يسود أوســاط املودعن، يؤكد مسؤول مرصيف أهمية إصدار 
ترشيع واضح يتضمــن »التزام مبدأ العدالة بن الزبائن ضمن 
اإلمكانات املتاحة للســيولة ووفقــاً للمعايري املعتمدة لألفراد 
وللــرشكات، عىل أن يُراعى يف الوقت عينه، الحاجات الطارئة 
ملبالغ إضافية مربرة لبعض املودعن، سواء ألسباب استشفائية 
أو تعليمية أو غري ذلك. فاملظلة القانونية وحدها تحمي الحقوق 
للجميع، وتشــكل املرجعية الصالحة للتقايض عند الرضورة، 
وتعد بديال منوذجيا للدعوات املحمومة إىل اســرتداد الحقوق 
كاملة بالقوة الذاتية وعىل حســاب التوزيع العادل للحصص 

املمكنة يف ظل التقنن القرسي للسيولة باللرية وبالدوالر«.

{ مصارف النبطية {
كا فتحــت املصارف يف مدينة النبطية  ابوابها، بعد اقفال 
دام عرشة ايام، وســط اجراءات امنية مشــددة عند مداخلها، 
حيث اقفلت أبوابهــا الحديدية املصفحة امام االفراد وفتحتها 

للرشكات.
وقد شهدت ماكينات السحب االلية  ATM  ازدحاما للمواطنن 

الذين اعتمدوها لسحب مدخراتهم املحددة.
واســتعان عدد من املصارف بحراس مــن رشكات خاصة، 
واجــربوا املودعن عىل الوقوف عنــد مداخل املصارف بحجة 
االجراءات املتخذة التي ال تســمح اال بدخول 4 اشــخاص داخل 

حرم كل مرصف. 
واشــاعت االجــراءات املتخذة من قبل املصــارف اجواء من 
االســتياء والتذمر لدى املواطنن، وســجلت مشــاحنات بن 
مواطنن والحراس بســبب منعهم مــن دخول املرصف، فيا 

اعتمدت بعض البنوك مداخل فرعية الدخال مودعن آخرين.  

ــات ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ الـ بـــــــدفـــــــع  ُمـــــــســـــــتـــــــمـــــــّرون   :  كـــــــركـــــــي 
املـــــــــالـــــــــيـــــــــة لـــــلـــــمـــــســـــتـــــشـــــفـــــيـــــات واألطـــــــــــبـــــــــــاء

أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضان االجتاعي محمد 
كريك  قراراً حمل الرقم 935 بتاريخ 2022/9/23 قىض مبوجبه 
إعطاء املستشــفيات املتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية عن 
شهر أيلول 2022 بلغت قيمتها حوايل 37 مليار ل.ل. توّزع بن 
املستشــفيات واألطباء وسوف تحّول هذه املبالغ اىل حسابات 
املستشفيات واللجان الطبّية فيها خالل األيّام القليلة القادمة.

وعليه يجّدد مديرعام الصندوق دعوته اىل املستشــفيات يك 
تلتزم بالتعرفات الطبّية واالستشــفائّية الجديدة التي ســوف 
تصدرعن إدارة الصندوق هذا األسبوع وعدم تقايض أيّة فروقات 
مالية تحت طائلة وقف الســلفات املالية وفسخ العقود املربمة 

معها عند اإلقتضاء. 
مــن جهة أخرى، طالــب د. كريك الدولــة اللبنانية تحّمل 
مســؤوليتها ودفــع الديون املتوّجبة عليهــا للصندوق والتي 
تجــاوزت الـ 5000 مليار ل.ل. مع نهايــة العام 2021 وكذلك 
األمــوال املرصودة يف املوازنات العاّمة والســّيا موازنة العام 
2022، ورضورة مضافرة الجهود يك يســتعيد الصندوق دوره 
الريــادي يف حفظ األمنن الصّحي واالجتاعي يف البالد . كا 
متّنى املدير العام عىل معايل وزير املالية د.يوســف الخليل رفد 
الصندوق مببلغ الـ 400 مليار ل.ل. بحسب ما تّم التوافق عليه 

مؤّخراً بأرسع فرصة ممكنة. 

ــــــان وســــــوريا والعــــــراق واالرد ن: ــــــوزراء الزراعــــــة فــــــي لبن ــــــان الختامــــــي ل  البي
ــــــي ــــــن الغذائ ــــــى االم ــــــاً عل ــــــارة وتشــــــجيع االســــــتثمار حفاظ ــــــهيل التج لتس

الجلسة الختامية لوزراء الزراعة

ديــاب ــو  ب لنهلة  التمّيز  جــائــزة  منح  ــرب«  ــع ال املصرفيين  ــاد  ــح »ات

دبوســــــــــي تابــــــــــع ســــــــــبل تشــــــــــجيع وتطويــــــــــر املشــــــــــاريع فــــــــــي الكــــــــــورة

منح االتحاد الدويل للمرصفين 
العــرب الدكتــورة نهلة بودياب 
جائــزة »التميــز يف القيادة » 
 Excellence in Leadership(
(  تقديــراً لجهودها يف مجاالت 
تعزيــز وتطوير ومتكــن املرأة 
العربيــة، ومفهــوم التنّوع بن 
الجنســن،  والدكتــورة بودياب 
الخاصــة  املجموعــة  تــرأس 
 Gender( بالتنّوع بن الجنســن
Diversity( عــىل صعيد اإلدارة 
التنفيذيــة يف اإلتحــاد الدويل 
للمرصفيــن العرب، وقد حققت 
قفزة تاريخية يف مجال اإلنتقال 
من مفهــوم متكن املــرأة إىل 

مفهوم التنّوع بن الجنسن.

{ فتوح {
وقال الدكتور وســام فتوح االمن العــام التحاد املصارف 
العربيــة واالتحــاد الدويل للمرصفيــن  يف تكريم  الدكتورة 
بوديــاب: انها امرأة عربية متمّيزة مــن أصول لبنانية عملت 
ألكــر من أربعن عاماً يف مجــال اإلدارة العليا يف منطقتي 
أمريكا الشالية والرشق األوسط، حائزة عىل درجة الدكتوراه 
مــن جامعة ليفربــول يف مجال القيــادة ، وأصدرت كتابها 
األول »UNTAMABLE« )غــري قابل للرتويض( الذي نرش يف 
الواليات املتحدة األمريكية، وتعد لكتاب ثاٍن عن القيادة ســيتم 
إصداره قريباً أصدرت كتابهــا األول »UNTAMABLE« )غري 

قابل للرتويض( الذي نرش يف الواليات املتحدة األمريكية.
 وحرض حفل التكريم الشــيخ محمد الجّراح الصباح الرئيس 
الســابق التحاد املصارف العربية ورئيس لجنة اإلستثار لدى 
تحاد املصارف العربية، ، األستاذ البسان تشاكار، رئيس جمعية 
املصارف الرتكية، الدكتور عاد بو خمسن، نائب رئيس مجلس 
إدارة اإلتحاد الدويل للمرصفين العرب،  واعضاء مجلس االدارة 
،الدكتــور مصطفى هديب، رئيس مجلــس أمناء األكادميية 
العربية للعلوم اإلداريــة واملالية واملرصفية،وأعضاء مجلس 
أمناء األكادميية، الدكتور أكرم كســكن ، األمن العام لجمعية 
املصارف الرتكية،وحشد كبري من الشخصيات املرصفية  واملالية 

العربية والخليجية والرتكية. 

اســتقبل رئيــس غرفة التجــارة والصناعــة والزراعة يف 
 Koura Peace طرابلس والشــال توفيق دبويس  رئيس جمعية
Foundation الناشط االقتصادي واالجتاعي غسان كرم ،و تناول 
اللقاء  سبل التعاون لتشجيع وتطوير املشاريع املتناهية والصغرية 

واملتوسطة يف منطقة الكورة .
وأعرب كرم عن تقديره »للدور املميز الذي تقوم به غرفة طرابلس 

بشخص رئيسها وعىل املشاريع االستثارية الكربى التي يطلقها 
عــىل نطاق طرابلس الكربى والتي تندرج  ضمن اطارها منطقة 
الكورة وهي جزء ال يتجزأ منها وذلك عىل املســتويات اإلنسانية 
واإلقتصادية واإلجتاعيــة، ونحن نقف باعتزاز اىل جانب تلك 
املشــاريع اإلمنائية والتطويرية التي تعود مبنافعها ليس عىل 

نطاق طرابلس الكربى وحسب وإمنا عىل إمتداد كل لبنان«. 

خالل تسلم الجائزة
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الثلثاء 27 أيلول 2022

ــة ــ ــزاوي ــ ــي مـــديـــنـــة ال ــ ــل االشـــتـــبـــاكـــات ف ــواصــ ــ ــا : ت ــي ــب ــي ل

وفاة رئيس االتحاد العاملي لعلماء املسلمين
تويف الرئيس الســابق لالتحاد العاملي لعلامء املســلمني 

الشيخ يوسف القرضاوي، عن عمر يناهز 96 عاما.
ونرش حســابه عرب »تويرت« تغريدة قال فيها: »انتقل إىل 
رحمة الله ســامحة اإلمام يوســف القرضاوي الذي وهب 
حياته مبينا ألحكام اإلســالم، ومدافعا عن أمته.. نسأل الله 
أن يرفع درجاته يف عليــني، وأن يلحقه بالنبيني والصديقني 
والشــهداء والصالحني.. وحســن أولئك رفيقا. وأن يجعل ما 

أصابه من مرض وأذى رفعا لدرجاته.. اللهم آمني«.
يُذكر أن الشــيخ القرضاوي من مواليــد قرية صفط تراب 
مبحافظة الغربيــة مبرص، وقد ولد يف يوم 9 ايلول ســنة 

.1926
وانتمى القرضاوي لجامعة اإلخوان املســلمني وأصبح من 

قياداتها املعروفني ويعتــرب منظر الجامعة األول، كام عرض 

عليه تويل منصب املرشد عدة مرات لكنه رفض.

تتواصل االشــتباكات يف مدينة الزاوية الواقعة إىل الغرب 
من العاصمة الليبية طرابلس ، فيام أفيد بأن الحصيلة املعلنة 

عن مقتل طفل وتسجيل مثاين إصابات قابلة للزيادة.
ويف التفاصيل، نقلت »بوابة الوسط« عن سكان يقطنون 
مناطق قريبة مــن االحداث، أن االشــتباكات متواصلة يف 
مدينة الزاوية باألسلحة املتوسطة والثقيلة، فيام تلقى جهاز 
اإلســعاف والطوارئ نداءات استغاثة من عائالت عالقة يف 

مناطق قريبة من االشتباكات.
ونُقل عن جهاز اإلســعاف والطوارئ، إصابة منزل بالقرب 
من ســوق الخصار باملدينــة، وتلقيه نداءات اســتغاثة، ال 
يســتطيع تلبيتها الستحالة »التحرك داخل املنطقة مع زيادة 

وترية االشتباكات«.
وطلب جهاز اإلســعاف والطوارئ، مــن جميع العائالت 
العالقــة يف نواحي وســط الزاوية ، وطريق املستشــفى، 
وكذلك العائالت العالقة يف منطقة الحرشة االتصال برقمني 

هاتفيني محددين.
كــام نقلت الصحيفــة اإللكرتونية ذاتها عن ســكان من 
املنطقة أن الطريق الســاحيل بالزاوية جرى إقفاله بســبب 
االشتباكات، فيام »جرى تداول مقاطع مصورة تظهر أصوات 

إطالق النار املتبادل«.
وكان جهاز اإلســعاف والطوارئ طلب يف وقت سابق من 

»القوى املتقاتلة بإعالن هدنة رسيعة إلخراج العائالت العالقة 
باملنطقة املحيطة باالشــتباكات، خصوصا أن بعض العائالت 
اتخذت مــن مصنع للرخــام باملنطقة ملجأ لهــا، مذكِّرا بأن 

الحصيلة املعلنة بوفاة طفل ومثانية إصابات قابلة للزيادة«.
وتقول معلومــات متداولة يف مواقع التواصل االجتامعي، 
إن »االشــتباكات تدور بني مجموعتني مســلحتني، إحداها 
يقودها آمر وحدة التحري الجرس التابعة ملديرية أمن الزاوية 
محمد السيفاو والثانية بقيادة آمر ما يسمى )كتيبة السلعة( 

عثامن اللهب«.

إدلب ريــف  في  الترابية  السواتر  إزالــة  ــدأت  ب الــشــام<  >تحرير 

ــل« ــ ــ ــي ــ ــ ــرائ ــ ــ ـــ>إس ــ ــ »مـــــيـــــتـــــا« ُمــــــنــــــحــــــازة ل

الصيــــن والجزائــــر تتفقــــان علــــى تســــريع التفــــاوض إلنجــــاز خطــــة التعــــاون االســــتراتيجي

بدأت هيئة تحرير الشام، إزالة السواتر الرتابية عن أوتسرتاد 
حلب-دمشق بني بلدة رسمني ومدينة رساقب، يف ريف إدلب 
شامل سوريا، بعد عامني عىل إغالقه بالكامل باعتباره طريقاً 

عسكرياً يفصل بني مسلحي الهيئة والجيش السوري.
وقالت مصادٌر محلية إّن »آليات ثقيلة بدأت بإزالة السواتر 
الرتابية واإلسمنتية من مكانها عىل كامل الطريق بني رسمني 
ورساقب والطرق الفرعية بينها، وذلك بإرشاف دورية للجيش 

الرتيك التي كانت حارضة يف مكان العمل«.
وأشــارت املصادر إىل أّن »عملية إزالة السواتر ترتافق مع 
الحديث عن إعالن عودة العمل عىل الطريق ملرور املساعدات 
اإلنســانية، يف حني تحّدثت أنباء أخرى عــن عودة الطريق 
بشكٍل كامل للسفر والتجارة للمدنيني بني مناطق الجامعات 

املسلحني ومناطق الدولة السورية بإرشاٍف رويس تريك«.
هذا ومتنع هيئة تحرير الشــام، منذ ســنوات، فتح املعابر 
ملــرور املدنيني بــني مناطقها واملناطق الخاضعة لســيطرة 
الدولة الســورية. إذ تحكم الهيئة قبضتهــا األمنية عىل كل 
مفاصــل الحياة يف مناطق ســيطرتها مــا أّدى إىل ارتفاع 
األسعار والبطالة واحتكار املساعدات اإلنسانية لصالح عوائل 

مسلحيها.

يذكر أنه خالل الســنوات املاضية انترشت عمليات تهريب 
املدنيني بني مناطق املســلحني يف إدلب وشامل حلب، ومنها 
إىل املناطق التي تخضع لسيطرة »قسد«، وبعدها إىل مناطق 
الرسمية  املعابر  السورية، عرب اســتغالل  الحكومة  سيطرة 
التي حددتها الحكومة الســورية لدخول الحاالت اإلنسانية. 
فيام رفضت املجموعات املســلحة، حينها، عودة فتح املعابر 
ألنها قد تحرمهم من العوائــد املالية التي قد يحصلون عليها 

مقابل عمليات التهريب.

اتهمت منظمة »هيومن رايتس ووتش« الحقوقية، موقعي 
»فيسبوك« و«إنســتغرام« التابعني لرشكة »ميتا«، باالنحياز 
إىل »إرسائيل« عىل حســاب الفلسطينيني الذين تم حرمانهم 

من حرية التعبري.
واستندت املنظمة عىل تقرير صدر مؤخراً عن رشكة »بزنس 
فور سوشــال ريسبنسبيلتي«، كشف أن »فيسبوك« والرشكة 
األم »ميتا«، »انتهكت حقوق املســتخدمني الفلسطينيني يف 
مامرسة حريات التعبري والتجمع واملشاركة السياسية خالل 

الحرب عىل قطاع غزة العام املايض«.
وأشار التقرير إىل أن هاشــتاغ »#Aqsa« )األقىص( متت 
إضافته إىل قامئة الحظر من قبل موظفي »ميتا«، ما أدى إىل 

إخفائه من نتائج البحث.
وأكد التقرير أن »رشكة ميتا نفذت سياسيات متيزية وغري 

متكافئة فيام يتعلق بالرصاع اإلرسائييل الفلسطيني«.
وقالــت املنظمة الحقوقيــة يف تغريدة بحســابها عىل 
»تويرت«: »أزالت إنستغرام وفيسبوك، اململوكتان لرشكة ميتا، 
املحتوى الذي يوثق انتهاكات حقوق اإلنســان خالل األعامل 
العدائيــة يف أيــار 2021 يف إرسائيل وفلســطني«، مؤكدًة 
أن »فرض الرقابة عىل املحتــوى، خاصة أثناء فرتات العنف، 

يرض بحقوق اإلنسان«.
وشــّن االحتالل اإلرسائييل يف أيار عام 2021، عدواناً عىل 
قطاع غزة يف حرب اســتمرت 11 يوماً، أسفر عن استشهاد 

عرشات الفلسطينيني وإصابة املئات.
اقرأ أيضاً: فصائل املقاومة الفلسطينية: »سيف القدس« ما 

زال مرّشعاً حاميًة ملقدساتنا وقادتنا
وقالــت »هيومــن رايتــس ووتــش« يف وقت ســابق، 
إن  »فيســبوك« أزالت وقمعت بشكل غري جائز محتوى نرشه 
فلســطينيون ومنارصوهم، يتضمن الحديــث عن انتهاكات 

حقوق اإلنسان يف فلسطني املحتلة.
التواصــل االجتامعــي بشــكل  وينتقــد رّواد مواقــع 
مستمر، السياسة االنتقائية التي تعتمدها هذه املنصات بشأن 
املحتوى الــذي يضعونه. وأبلغ هؤالء عن مئات املنشــورات 
املحذوفة، والحسابات املعلقة أو املقّيدة، واملجموعات املعطلة، 
وانخفاض مستوى املشاهدة، وانخفاض التفاعل مع املحتوى، 

وهاشتاغات محظورة.
ويف السياق عينه، قالت صحيفة »ذا إنرتسبت« األمريكية 
إّن وثائق داخلية من رشكة »ميتا«، املالكة لـ«فيسبوك«، تُظهر 
ازدواجية »ميتا« و«فيســبوك« يف نقــل األخبار، وخصوصاً 

فيام يتعلق بـجرائم االحتالل اإلرسائييل.
وذكرت الصحيفة أنّــه »بعد أن نّفــذت إرسائيل عدداً من 
الغارات الجوية عىل الســكان يف قطاع غزة هذا الشهر، شكا 
عدد من الفلسطينيني قيام منّصات فيسبوك وإنستغرام بحذف 

محتوى املنشورات املتعلقة باستهداف املدنيني«. 
أّن »الفلسطينيني ينرشون أحياناً مقاطع فيديو  وأوضحت 
مصوَّرة وصــوراً للهجامت اإلرسائيلية، وتقــوم ميتا بإزالة 
املحتوى برسعة، وتقّدم فقط إشــارة غري مبارشة إىل انتهاك 
معايري املجتمــع للرشكة، أو يف كثري مــن الحاالت ال يوجد 

تفسري لعملية اإلزالة«.

اتفق وزيرا الخارجية الصينية وانغ يي، ونظريه 
الجزائري رمطــان لعاممرة، عىل إنجاز مفاوضات 

خطة التعاون االسرتاتيجي الشامل بني البلدين.
وأشارت وكالة األنباء الصينية »شينخوا«، إىل أّن 
الجمعية  اجتامعات  هامش  »التقيا عىل  الوزيرين 

العامة لألمم املتحدة يف نيويورك«.
عىل  الجانبان  اتفــق  االجتامع،  »خالل  وقالت: 
ترسيــع املفاوضــات لتوقيع الخطة الخمســية 
للتعاون االسرتاتيجي الشامل بني الصني والجزائر، 
وخطة تعاون يف إطار مبــادرة الحزام والطريق، 
والخطة الثالثية للتعاون يف املجاالت الرئيســية، 
من بني أمور أخــرى وذلك من أجل ضخ ديناميكية 

جديدة يف التعاون العميل الثنايئ«.
وأوضحت الوكالة أّن الجانبني »اتفقا عىل تعميق 
التعاون بني الصني والدول العربية، حيث بينت الصني 
أنها تدعــم الجزائر يف لعب دورهــا كرئيس دوري 
لجامعة الــدول العربية وعقد قمــة جامعة الدول 
العربية بشــكل جيد، كام أّن الصني ترّحب بانضامم 
الجزائــر إىل عائلة تكتل بريكس«، وهو تكتل يجمع 
الدول صاحبة االقتصاد األرسع منواً، ويضم الربازيل، 

وروسيا، والهند، والصني، وجنوب أفريقيا.

بدوره، أكــد لعاممرة أّن الجزائــر »تقدر إرصار 
الصــني عىل موقفهــا املوضوعي والعــادل« من 
األزمة يف أوكرانيــا، وتؤيد إيجاد حلول من خالل 

املفاوضات الستئناف السالم واالستقرار«.
وكان رئيس مجلس األمة الجزائري صالح قوجيل 
أشــاد، يف أيار/مايو الفائــت، بعالقة »الصداقة 
التاريخيــة العميقــة التي تجمع بني الشــعبني 
والبلدين منذ الثورة التحريرية«، داعياً إىل مزيد من 
البلدين،  والتشاور بني حكومتي وبرملاين  التنسيق 
بهــدف »إيجاد آليات تســمح مبواجهة التحديات 
التي سيفرضها التغري الحاصل يف النظام الدويل، 
وتحديد املنظور تجاه هذا النظام وإفرازاته، وكذلك 
تحديد مفهوم عدم االنحياز مبا يحفظ االستقالل 

السيايس للدول«.
وشدد عىل رضورة »التنسيق بني الجزائر والصني 
عىل مستوى القارة األفريقية يف املجالني التجاري 
لتعاون يســمح  التمكني  واالقتصادي، عن طريق 
للقارة من تحقيق اســتقالل اقتصــادي حقيقي 
يُفيض بالرضورة إىل تدعيم استقاللها السيايس«.

وسبق أن زار وزير الخارجية الجزائري لعاممرة 
الصــني، يف آذار/مارس الفائــت، والتقى نظريه 

الصيني وانغ يي، وأعلنــا التوّصِل إىل توافٍق حول 
»الخطــة التنفيذية للبناء املشــرتك ملبادرة الحزام 
والطريق«، التي ســيتمُّ التوقيــع عليها يف أقرِب 

فرصٍة، وفق ما أفادت وسائُل إعالٍم صينيٍة.
وأوضح لعاممــرة خالل زيارته أن الجزائر تدعم 
د الجانبان  أن تكون الصني واحدة موحدة، كام شدَّ
عىل »رضورة التمّسك بأهداِف ومبادِئ ميثاق األمم 
املتحدة، واحرتام ســيادة الدول وسالمة أراضيها، 
مع التمّســك مببــدأ األمن غري القابــل للتجزئة، 
ومراعاة االنشــغاالت األمنيــة املعقولة لألطراف 

املعنيني«، داعني إىل حّل سلمّي للنزاع يف أوكرانيا.
ويف ســياق متصل، أكد الســفري الرويس لدى 
الجزائر، فالرييان شــوفايف، أّن بــالده »ال متلك 
أي معارضة أو إشــكال بشــأن انضامم أو تعامل 
مجموعة بريكس مع الجزائر«، الفتاً إىل اتصاالت 
رســمية يف هذا الشــأن، بني الرئيسني الجزائري 
والرويس، ومضيفــاً: »قبل الحديث عن االنضامم، 
ســيكون هناك بحث معمق يف إطــار مجموعة 
بريكــس، وإجــراءات عمليــة لتجســيد طلبات 
املرتشــحني، خاصة وأن الجزائر من أوىل البلدان 

التي قدمت طلب االنضامم رسمياً«.

تظاهرة احتجاجية ليلية في تونس

تظاهر الليلة املاضية عرشات املحتجني ضد غالء املعيشــة 
يف منطقة دوار هيرش القريبة من العاصمة التونسية.

الرئيس  الشهداء  التظاهرة االحتجاجية يف شارع  وسارت 
باملنطقة، ورفع املشــاركون الفتات تطالب بخفض األسعار 
وتحسني معيشتهم، فيام جرى إحراق عجالت مطاطية كام 

أغلقت الطرقات هناك.
وأفيد بأن مدينة مرناق، شــهدت مناوشات بني محتجني 
وأفراد من قوى األمن بالتزامن مع احتجاجات نظمت مبنطقة 
دوار هيرش، وسط اســتنفار أمني ملحوظ عىل خلفية هذا 

االحتقان.
يشار إىل أن الوزير التونيس السابق ورئيس حزب االئتالف 
الوطني، ناجي جلول، كان حذر مؤخرا من أن يؤدي االرتفاع 
املتواصل لألســعار وتفاقم األزمة االجتامعية يف تونس إىل 
انفالت اجتامعي قد يصل إىل درجة العنف والفوىض بنموذج 

دول أمريكا الالتينية.
وكانت الحكومة التونسية قد رفعت الشهر الجاري، للمرة 
األوىل منذ  12 عاما، ســعر اسطوانات غاز الطهي 14 باملئة، 
كام جرى رفع أســعار الوقود يف املرة الرابعة هذا العام يف 
إطار خطة لخفض دعم منتجات الطاقة وهو أمر كان طالب 
به صندوق النقد الــدويل، يف حني أن التضخم يف تونس قد 
سجل نسبة 8.6 باملئة، واختفت العديد من املواد الغذائية من 

أرفف املتاجر، بسبب العجز عن االسترياد.

الصومال: عشرات القتلى من »حركة الشباب«
أعلنت الحكومة الصومالية مقتل أكرث من 30 شخصا من 
حركة »الشباب« املرتبطة بتنظيم القاعدة، إضافة إىل إصابة 

نحو 55 آخرين يف محافظة جلجدود.
وقــال نائب وزير اإلعــالم يف الحكومــة الفيدرالية عبد 
الرحمن يوسف العداله، يف منشور عرب »فيسبوك« إن الحركة 
»نفذت أربع هجامت إرهابية جبانه يف منطقة »طيســقي« 
التي تم تحريرها أمس لتظهر تعافيها من هزمية تكبدتها يف 

محافظة جلجدود«.
البواســل والشجعان من السكان  الوزير »بالجنود  وأشاد 
املحليني الذين يسيطرون بشــكل كامل عىل املناطق التي تم 

تحريرها من فلول مليشيات الشباب املتطرفة«.
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ادارية  

 

قنصليــة يف منطقــة الجناح 

بحاجة اىل محاسبة لديها خربة 

أكرث من خمس سنوات يف مجال 

والتسوق  واملراسالت  املحاسبة 

عىل االنرتنت وتجيد االنكليزية. 

ارسال السرية الذاتية: 

ml_msr@hotmail.com

هاتف & واتس:03/194141

ــــــــــــــــــــــــــ

 لاليجار

محــل  الســنوي  لاليجــار 

عــىل الطريــق العــام مجمع 

ماليبــو  ـ عجلتون ـ 240م.م. 

ت:03/636416

ــــــــــــــــــــــــــ

سيارات

للبيع جيب Mazda Cx9 م 2007 

حالة جيدة ت:03/346935

ــــــــــــــــــــــــــ

متفرقات

فرار مستخدمني

مــن  العاملــة  هربــت 

 Sierraleone الجنســية 

Sarah Hawanatu Lahai ملــن 

يعــرف عنها شــيئا االتصال: 

70/332565

اعالنات مبوبة
الغايــة، وقد تحدد  لهذه  املوضوع 
العارشة  الســاعة  املناقصة  اجراء 
يف  الواقع  الثالثــاء  يــوم  مــن 

.2022/10/18
الحصول عىل نسخة عن  ميكن 
دفرت الرشوط الخــاص باملناقصة 
مبنى  املؤسســة يف  قبــل  مــن 
الدوام  ضمن  الرئييس،  املؤسســة 
الرسوم  دفع  بعد  وذلك  الرســمي 

املتوجبة.
آخــر موعــد لتقديــم طلبات 
االشــرتاك باملناقصة نهاية الدوام 
الرســمي من آخر يوم عمل يسبق 

موعدا جراء املناقصة.
الرئيس /املدير العام
ملؤسسة مياه لبنان الجنويب

الدكتور وسيم ضاهر
التكليف 472

ــــــــــــــــ

اعالن
تعلن بلدية كفرسلوان عن اجراء 
مزايــدة بطريقة الظــرف املختوم 
لتلزيم اســتثامر كــروز الصنوبر 
ملوســم  البلدية  مشــاعات  ضمن 
الســاعة  متام  يف  وذلــك   2022
الحادية عــرشة من قبل ظهر نهار 
االربعــاء املوافق 2022/11/2 يف 

مركز البلدية.
دفرت  عــىل  االطــالع  ميكــن 
الــرشوط العائد لهــذا التلزيم يف 
الدوام  أوقات  البلدية طيلــة  مركز 

الرسمي.
كفرسلوان يف 2022/9/20

رئيس بلدية كفرسلوان

م.بسام رفيق حاطوم
التكليف 471

ـــــــــــــ

املوضوع: تبليغ مجهول 

محل االقامة
النبطيــة  محكمــة  املرجــع: 

الرشعية الجعفرية
ورقة دعوة صادرة عن محكمة 
الجعفرية،  الرشعيــة  النبطيــة 
موجهة اىل بالل حســن شــعيب 
)مجهول محــل االقامة والعنوان( 
يف الدعــوى املقامة عليك من داليا 
عبــد الكريم خريس مبــادة اثبات 
 2022/236/533 اســاس  طالق 
يوم  فيها  الجلســة  موعــد  تعني 
االثنني يف 2022/10/31 فيقتيض 
حضورك او ارســال من ينوب عنك 
اىل قلم املحكمة الســتالم نسخة 
عن استحضار الدعوى واال اعتربت 
مبلغاً حسب االصول، وجرت بحقك 
املعامــالت القانونية وكل تبليغ لك 
املحكمة  يف  االعالنات  لوحة  عىل 
حتى تبليغ الحكــم القطعي يكون 

صحيحاً.
رئيس قلم محكمة النبطية 
الرشعية الجعفرية

هشام فحص

يف  املمكن  ومن  املفعول  ســارية 
عروض  تقديــم  االحــوال  مطلق 

جديدة افضل للمؤسسة.
تســلم العروض باليد اىل امانة 
رس كهربــاء لبنــان ـ يف الغرفة 
املسبقة الصنع رقم 38 املستحدثة 
يف الجهــة الغربيــة مــن املبنى 
املركزي ملؤسســة كهربــاء لبنان 

ضمن حرمه.
بريوت يف 2022/9/20
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشرتكة باالنابة

املهندس واصف حنيني
التكليف 473

ــــــــــــــــ

اعالن
لبنــان بان مهلة  تعلن كهرباء 
دراســة  لتلزيم  العروض  تقديــم 
محطة  انشاء  ملرشوع  البيئي  األثر 
موضــوع  220ك.ف،  عمشــيت 
استدراج العروض رقم ث4د/5199 
تاريــخ 2021/10/14، قد مددت 
 2022/10/28 الجمعة  يوم  لغاية 
الساعة  الرسمي  الدوام  نهاية  عند 

11.00 قبل الظهر.
االشــرتاك  يف  للراغبني  ميكن 
باســتدراج العروض املذكور اعاله 
الحصــول عىل نســخة من دفرت 
الــرشوط من مصلحــة الديوانـ  
امانة الرس ـ يف الغرفة املســبقة 
الصنع رقــم 38 املســتحدثة يف 
الجهة الغربية مــن املبنى املركزي 
ضمن  لبنــان  كهرباء  ملؤسســة 
حرمــه، مبنــى كهربــاء لبنان ـ 
طريق النهــر وذلك لقاء مبلغ قدره 

/100000/ل.ل.
التي ســبق  العروض  بأن  علامً 
وتقدم بها بعــض املوردين ال تزال 
يف  املمكن  ومن  املفعول  ســارية 
عروض  تقديــم  االحــوال  مطلق 

جديدة افضل للمؤسسة.
تســلم العروض باليد اىل امانة 
رس كهربــاء لبنــان ـ يف الغرفة 
املسبقة الصنع رقم 38 املستحدثة 
يف الجهــة الغربيــة مــن املبنى 
املركزي ملؤسســة كهربــاء لبنان 

ضمن حرمه.
بريوت يف 2022/9/20
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشرتكة باالنابة

املهندس واصف حنيني
التكليف 473

ــــــــــــــــ

اعالن عن اجراء 
مناقصة عمومية

لبنان  ميــاه  مؤسســة  تعلن 
الجنــويب عــن اجــراء مناقصة 
عىل  التأمني  لصفقــة  عموميــة 
سيارات واليات املؤسسة باالضافة 
اىل طوارىء العمــل للعام 2022، 
وفقــا لدفــرت الــرشوط الخاص 

اعالن
مهلة  بان  لبنــان  كهرباء  تعلن 
تقديــم العــروض لتأهيل جوريت 
األوىل  املجموعــة  يف  املصاعــد 
والثانيــة واعامل تصليــح قاعدة 
الباطــون التابعة ملحــرك مروحة 
الهواء االساســية جهة جونيه يف 
موضوع  الحــراري،  الذوق  معمل 
استدراج العروض رقم ث4د/3655 
مددت  قــد   ،2021/7/9 تاريــخ 
 2022/10/28 الجمعة  يوم  لغاية 
الساعة  الرسمي  الدوام  نهاية  عند 

11.00 قبل الظهر.
ميكــن للراغبني يف االشــرتاك 
باســتدراج العروض املذكور اعاله 
الحصــول عىل نســخة من دفرت 
الــرشوط من مصلحــة الديوان ـ 
امانة الرس ـ يف الغرفة املســبقة 
املســتحدثة يف   38 رقــم  الصنع 
الجهة الغربية مــن املبنى املركزي 
ملؤسســة كهربــاء لبنــان ضمن 
حرمــه، مبنــى كهربــاء لبنان ـ 
طريق النهــر وذلك لقاء مبلغ قدره 

/50000/ل.ل.
ســبق  التي  العروض  بأن  علامً 
وتقدم بها بعــض املوردين ال تزال 
ســارية املفعول ومــن املمكن يف 
عروض  تقديــم  االحــوال  مطلق 

جديدة افضل للمؤسسة.
تســلم العروض باليد اىل امانة 
رس كهربــاء لبنــان ـ يف الغرفة 
املستحدثة   38 رقم  الصنع  املسبقة 
يف الجهــة الغربيــة مــن املبنى 
املركزي ملؤسســة كهربــاء لبنان 

ضمن حرمه.
بريوت يف 2022/9/20
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشرتكة باالنابة

املهندس واصف حنيني
التكليف 473

ــــــــــــــــ

اعالن
مهلة  بان  لبنــان  كهرباء  تعلن 
التنظيفات  ألعامل  العروض  تقديم 
يف املبنى املركزي ملدة سنة موضوع 
استدراج العروض رقم ث4د/2097 
مددت  قد   ،،2022/6/13 تاريــخ 
 2022/10/21 الجمعة  يوم  لغاية 
الساعة  الرسمي  الدوام  نهاية  عند 

11.00 قبل الظهر.
ميكــن للراغبني يف االشــرتاك 
باســتدراج العروض املذكور اعاله 
الحصــول عىل نســخة من دفرت 
الــرشوط من مصلحــة الديوان ـ 
امانة الرس ـ يف الغرفة املســبقة 
املســتحدثة يف   38 رقــم  الصنع 
الجهة الغربية مــن املبنى املركزي 
ملؤسســة كهربــاء لبنــان ضمن 
حرمــه، مبنــى كهربــاء لبنان ـ 
طريق النهــر وذلك لقاء مبلغ قدره 

/60000/ل.ل.
ســبق  التي  العروض  بأن  علامً 
وتقدم بها بعــض املوردين ال تزال 

اعالنات رسمية

يدعو املجلس التنفيذي لنقابة خرباء السري 

يف لبنان السادة الزمالء اىل االقرتاع النتخاب 

اثني عرش عضوا وذلك يوم االحد الواقع يف 

2022/10/9 يف مقر النقابة منذ التاســعة 

صباحا ولغاية الخامسة عرصا متاماً.

تعلن نقابة ماليك الشاحنات املربدة يف لبنان عن اجراء 

انتخابات ملجلس النقابة وذلك يوم السبت الواقع بتاريخ 

2022/10/15 ابتداء من الســاعة العارشة حتى الرابعة 

بعد الظهر ويف حال عدم اكتامل النصاب تؤجل الجلسة 

اىل يوم األحد الذي يليه الواقع بتاريخ 2022/10/22.

الرئيس
عمر العيل

امني الرس

محمد بيضون

نتائج اللوتو
جرى مســاء امس سحب اللوتو اللبناين لالصدار رقم 2043 

وجاءت النتيجة عىل الشكل االيت:
االرقام الرابحة: 2 ـ 17 ـ 18 ـ 33 ـ 34 ـ 37 الرقم االضايف: 

38
* املرتبة االوىل ستة ارقام مطابقة

عدد الشبكات الرابحة: ال يشء
* املرتبة الثانية خمسة ارقام مع الرقم االضايف

ـ عدد الشبكات الرابحة: ال يشء
* املرتبة الثالثة خمسة ارقام مطابقة

ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة: 246996720ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة: 17 شبكة

ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 14529219ل.ل.
* املرتبة الرابعة اربعة ارقام مطابقة

ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة: 246996720ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة: 1181 شبكة

ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 209142ل.ل.
* املرتبة الخامسة ثالثة ارقام مطابقة

ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة: 566688000.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة: 17709 شبكة

ـ الجائزة لكل شبكة: 32000 ل.ل.
* املبالــغ املرتاكمة للمرتبة االوىل واملرتاكمة اىل الســحب 

املقبل: 10557145710ل.ل

نتائج زيد
جرى مســاء امس ســحب زيد رقم 2043 وجاءت النتيجة 

كاآليت:
الرقم الرابح: 77765

* الجائزة االوىل: 75000000ل.ل.
عدد االوراق الرابحة: ورقة واحدة

الجائزة االفرادية: 75000000ل.ل.
* االوراق التي تنتهي بالرقم: 7765

الجائزة االفرادية: 900000 ل.ل.
* االوراق التي تنتهي بالرقم: 765

الجائزة االفرادية: 90000 ل.ل.
* االوراق التي تنتهي بالرقم: 65

الجائزة االفرادية: 8000 ل.ل.
الرتاكم للسحب املقبل:75000000 ل.ل

نتائج يومية
جرى مساء امس سحب »يومية« رقم 1265 وجاءت النتيجة 

كاآليت:
* يومية ثالثة: 663

* يومية اربعة: 6860
* يومية خمسة: 65651

ــــرعي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــكري غي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــود عس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــداد: أّي وج ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوراًاملق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي ف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــب أن ينته ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوريا يج ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي س ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ف

ــواب الــعــراقــي بــشــكــل ُمــفــاجــئ ــنـ ــس مــجــلــس الـ ــي ــقــالــة رئ إســت

إيـــــــــــــــــران تـــــــعـــــــّهـــــــدت بــــــــعــــــــدم الــــــتــــــســــــاهــــــل مـــــــــع اإلحــــــتــــــجــــــاجــــــات

السوري،  الخارجية  وزير  قال 
فيصل املقداد، إن »إرسائيل تقوم 
بدعــم جبهة النــرصة وتنظيم 
داعش واالعتــداء عىل املطارات 
واملوانــئ املدنية يف ســوريا«، 
مؤكداً أّن »اســتمرار دعم بعض 
الــدول التي تّدعي احرتام حقوق 
اإلنســان إلرسائيــل يجعلهــا 

متواطئة معها«.
أضاف املقداد يف كلمة له يف 
الجمعيــة العامة لألمم املتحدة: 
»نشــهد املزيد من املامرســات 
اإلرسائيلية التي ترفع التوتر، وال 
ســيام ارتكاب املجازر وتوسيع 
االســتيطان«، مشــدداً عىل أن 
»إرسائيل تقوم بتغيري دميغرايف 
يف الجوالن املحتل ونهب ثرواته«.

كام أكد أن »أي وجود عسكري 
عىل األرايض السورية هو غري رشعي، ويجب أن ينتهي فوراً«، 
الفتاً إىل أن »أي محاربة لإلرهاب ال تكون عرب احتالل أرايض 

الغري أو إقامة منطقة آمنة أو دعم اإلرهابيني«.
ورأى املقداد أن »التســويات تعكس توجه الدولة السورية 
لتعزيز االستقرار يف البالد«، مشرياً إىل أن »بالده انتهجت منذ 
بداية األزمة خيار التســويات واملصالحات الوطنية املحلية«، 
وأكد أن »دمشق تدعم مسار أستانة لكن املخرجات تبقى حرباً 
عىل ورق إذا استمرت تركيا بدعم االرهاب«.وأعلن أن »الخسائر 

املادية لسوريا منذ عام 2011 بلغت 107 مليارات دوالر«.
وأعاد املقداد التأكيــد عىل »حق االتحاد الرويس يف الدفاع 
عن نفســه«، وتأييد دمشق عمليتها العسكرية، باإلضافة إىل 

تأكيــد الوقوف إىل جانب إيــران والصني وكوبا »ضد اإلرهاب 
االقتصادي«، ودعا املقــداد إىل »بناء نظام عاملي جديد متعدد 
األقطــاب يعمل فيه الجميع تحت مظلة مبادئ وأهداف ميثاق 
األمم املتحدة«. كام قال إن »اجتامع اليوم يأيت يف ظل أوضاع 
حساســة، وخطرة عىل الصعيــد الدويل إذ تــزداد الحروب 
والنزاعات والتهديدات للسلم واألمن الدوليني وينترش اإلرهاب 
والفــوىض، ويتعرض االقتصاد العاملي واألمن الغذايئ للخطر 

ويتسارع تغري املناخ«.
وتابع: أن »كل ذلك يأيت نتيجة إرصار بعض الدول عىل فرض 
هيمنتهــا عىل دول أخرى، ونهب مواردها وثرواتها والســعي 
لتحقيــق أجنداتها، مبا يف ذلك عرب االســتثامر يف اإلرهاب 

وفرض الحصار االقتصادي واستخدام األسلحة الفتاكة«.

قدم رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبويس استقالته 
إىل املجلس، وطالب بالتصويت عليها يف جلســة الغد، دون ان 

يصدر بيان يعلل سبب استقاله املفاجئة ودوافعها. 
بدوره، أعلن مجلس النواب العراقي أنه سيســتأنف أعامله 
غــدا للتصويت عليها وانتخــاب  النائب األول لرئيس مجلس 
النــواب وهو املنصب الشــاغر بعد اســتقالة نــواب الكتلة 

الصدرية.
وكان الحلبويس قــد اتخذ قرارا أواخر متوز املايض بتعليق 
عقد جلســات مجلس النواب، داعيا قادة الكتل السياسية إىل 
عقد لقاء وطني عاجل. كام دعا القائد العام للقوات املسلحة إىل 
اتخاذ التدابري الالزمة لحامية املؤسســات واملتظاهرين الذين 

دعاهم بدورهم للحفاظ عىل سلمّيتهم.
يذكر أن العراق يشهد شلال سياسيا منذ االنتخابات الربملانية 

املبكرة التي جرت العام املايض 2021 ، وتأزم أكرث منذ حزيران 
املنرصم مــع نزول طريف الخالف إىل الشــارع واعتصامهم 
وسط بغداد »الصدر واإلطار التنسيقي الذي يضم نوري املاليك 
وتحالف الفتح وفصائل وأحزاب أخرى موالية إليران«فقد بلغ

وبلغ الخالف أوجه مع بــدء مطالبة »التيار الصدري« منذ 
شهرين بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات ترشيعية مبكرة، 
من أجل الســري بالبالد عىل طريق اإلصالحات، يف ظل رفض 
خصومه يف اإلطار هذا التوجه وإرصارهم عىل تشكيل حكومة 

قبل أي انتخابات جديدة.
فيام ساند الحلبويس حليفه، إال أنه نبه خالل الفرتة املاضية 
إىل رضورة احرتام األصول والقوانني الدســتورية، السيام بعد 
أن أعلــن مجلس القضاء األعىل واملحكمة االتحادية يف البالد 

أن حل الربملان يخرج عن صالحياتهام.

»املحاوالت األمريكية النتهاك سيادتنا عىل خلفية االحتجاجات 
لن متر من دون رد«.

{ دعوات للحزم {
مــن جهته، قال رئيس الســلطة القضائية يف إيران غالم 
حســني إيجئــي إن من وصفــه بالعدو يســعى إىل زعزعة 
األمن وإثارة الشــغب وتهديد أمن واســتقرار املواطنني، عرب 
االحتجاجات األخــرية يف البالد. وأضاف، خالل تفقده مركز 
قيادة رشطة العاصمة طهران، أنه سيجري التعامل بحزم مع 
العنارص الرئيســة التي تقــود االحتجاجات، ولن يكون هناك 

تساهل معها.

{ استمرار االحتجاجات {
يــأيت هذا يف وقت تواصلت فيه االحتجاجات يف العاصمة 
اإليرانيــة طهران ويف مدن عدة لليوم التاســع عىل التوايل، 
إذ خرج محتجون يف مدينة ســنندج مبحافظة كردســتان 
ومدينــة آمل مبحافظة مازندران شــاميل البالد. كام تجمع 
املحتجون يف مدينة شــرياز مبحافظة فارس جنويب البالد، 

وتفيد تقارير عىل مواقع التواصل االجتامعي بأن االحتجاجات 
اســتمرت أيضا يف مدينة تربيز مبحافظة أذربيجان الرشقية 
شــاميل غريب إيران، ومدينة رشت مبحافظة غيالن شاميل 
البالد. واستخدمت قوات األمن الغاز املدمع لتفريق املتظاهرين. 
ونقل التلفزيون اإليراين عن نائب رئيس لجنة الشؤون الداخلية 
مبجلس النواب أن الطب الرشعي ســيقدم تقريره النهايئ عن 

سبب وفاة مهسا أميني إىل الربملان يف غضون أسبوع.

{ مسريات داعمة للنظام {
اىل ذلك انطلقت مســريات شعبية حاشدة يف مدينة سنندج 
يف محافظة كردســتان غريب إيران تنديداً بأعامل الشــغب 
األخرية ودعامً للنظام، ورفع املشاركون شعارات تدعم الرشطة 
وقــوى األمن الداخيل. وقد نرش املشــاركون بياناً رفضوا فيه 

أعامل الشــغب، وطالبوا السلطات القضائية مبحاسبة مثريي 

الشغب واملخلّني باألمن. وأشار البيان إىل متّسك الشعب اإليراين 

مببادئ الثورة اإلسالمية وبدعم نظامها، وأضاف:«لن نسمح 

ألحد بإهانة مقدســاتنا أبداً وســندافع عن مبادئنا حتى آخر 

قطــرة من دمائنا«، واكد ان »الوحدة الوطنية وانســجام كل 

املكونــات القومية اإليرانية خط أحمــر، وكل محاوالت إثارة 

الفنت مرفوضة«.

{ اشتباكات يف لندن وباريس {
ويف لنــدن، اندلعــت مواجهات بني الرشطــة الربيطانية 

ومتظاهرين خارج السفارة اإليرانية، أدت إىل إصابة 5 رشطيني 

عىل األقل »بجروح خطرة« واعتقال عرشات املتظاهرين.

وأعلــن أحد قادة الرشطة اعتقــال واحتجاز 739 وصفهم 

بـ»مثريي الشــغب«، بينهم 60 امرأة. ويف باريس، استخدمت 

الرشطــة الغاز املدمع ملنــع آالف املتظاهريــن الذين خرجوا 

احتجاجا عىل قمع التظاهرات يف إيران من الوصول إىل سفارة 

الجمهورية اإلسالمية.

{ املوقف األمرييك {
يف املقابــل، قال مستشــار األمن القومي األمرييك جيك 

ســوليفان إن انخراط بالده يف محادثات نووية مع إيران 

ال يعنــي غــض النظر عــن انتهاكاتها لحقــوق املواطنني 

اإليرانيني.

 )ABC( »وأضاف ســوليفان، يف حديث لشبكة »إيه يب يس

األمريكية، أن بالده تعمل عىل تســهيل وصــول املتظاهرين 

اإليرانيني إىل اإلنرتنت إليصال أصواتهم للعامل.

ــن واشــــنــــطــــن ومـــوســـكـــو ــ ــي ــ إتــــــصــــــاالت وتــــــبــــــادل »الـــــرســـــائـــــل الـــــطـــــارئـــــة« ب

)تتمة ص1( 

قــال الكرملني إن اتصاالت »متقطعة« أجريت بني روســيا 
والواليات املتحدة بشــأن قضايا متعلقة باألســلحة النووية، 
بعدمــا رصح الرئيس الرويس فالدميــري بوتني قبل أيام بأنه 
»مل يكن يخادع« حني تحدث عن استعداده الستخدام مثل هذه 
األسلحة إذا شعرت روسيا أن وحدة أراضيها معرضة للتهديد.

وقال املتحدث باسم الكرملني دميرتي بيسكوف إن الجانبني 
حافظا عىل قناة مفتوحة للحوار لكنها محدودة، مام يســمح 
»بتبادل الرسائل الطارئة« بني أكرب قوتني نوويتني يف العامل.

وأبلغ بيســكوف الصحافيــني أن »هناك قنوات للحوار عىل 
املستوى املناسب لكنها ذات طبيعة متقطعة جدا، فهي تسمح 
عىل األقل بتبادل بعض الرسائل الطارئة عن موقف كل جانب«.

{ ريابكوف: روسيا مل تغرّي يف نهجها

بشأن استخدام السالح النووي {
هذا، وأكد نائب وزير الخارجية الرويس ســريغي ريابكوف 
امس، أن محاوالت الواليات املتحدة إمالء إرادتها عىل روســيا 

من خالل فرض العقوبات »لن تنجح«.
وقــال ريابكوف، خالل برنامج »اللعبة الكبرية« عىل القناة 
التلفزيونية الروسية األوىل، إنه »يجب عىل الناس يف الواليات 
املتحدة فهم، أن روســيا لن تركع أبداً، ولن تخضع إلمالءاتهم، 
فهذه املحاوالت للتشبث إىل ما ال نهاية  باألساليب نفسها، يف 
شــكل عقوبات أو نوع من اإلنذارات ستفشل، وستستمر يف 
الفشل كام حدث حتى اآلن«.ويف سياق متصل، أعلن نائب وزير 
الخارجيــة الرويس، أنه مل يحدث أي تغيري يف النهج الرويس 
بشأن احتامل استخدام السالح النووي، مشرياً إىل أن كل يشء 

يســري مثلام هو محدد يف 
الروسية  العسكرية  العقيدة 
وأسس سياســة الدولة يف 

مجال الردع النووي.
وأشــار ريابكوف إىل أنه 
»من املضحك سامع انتقادات 
الواليات املتحدة بشــأن  من 
الحــد مــن التســلح، وهي 
الدولة التي دمرت بنفســها 
االتفاقيات الرئيسية يف هذا 

املجال«.

{ أردوغان {
الرئيس  أكد   ، ويف السياق 
أردوغان  طيب  رجب  الرتيك 
أن بالده تبذل مساعي لرتتيب 
لقــاء بني الرئيــس الرويس 
بوتــني ونظريه  فالدميــري 

األوكراين فولودميري زيلينســيك وإنهاء الحرب »لتجنب مزيد 
من الخســائر والدمار«، مشــريا إىل أن سياسة بالده يف هذا 

اإلطار »متوازنة تجاه جميع األطراف«.

{ مساعدات  امريكية {
هذا، وأعلنت الواليات املتحدة األمريكية امس، تخصيص 457.5 
مليون دوالر إضافية، كمساعدة أمنية مدنية جديدة ألوكرانيا.  
وقــال وزير الخارجية األمرييك أنتوين بلينكن يف ترصيح، ان 

هذه املساعدة هي لتعزيز جهود وكاالت إنفاذ القانون والعدالة 

الجنائية األوكرانية، لتحسني قدراتها التشغيلية«.

أضاف: »ســتواصل الواليات املتحدة تزويد أوكرانيا بأنظمة 

وأســلحة إضافية. وقد تم تحديد هذه األســلحة بعناية، من 

أجل زيادة التأثري يف ســاحة املعركــة وتقوية وضع أوكرانيا 

عــىل طاولة املفاوضات«. فيام أكــدت الحكومة الربيطانية 

فرض عقوبات عىل 92 كيانا وشــخصية روسية عىل خلفية 

االستفتاءات التي وصفتها بـ«غري الرشعية« يف أوكرانيا.



عــاد نادي برشــلونة، إىل مطــاردة أحد 
الالعبني، الذين فشل يف التعاقد معهم، خالل 

املريكاتو الصيفي املايض.
ووفقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو«، فإن 
تشايف مدرب برشلونة، يرص عىل التعاقد مع 
برناردو ســيلفا نجم مانشسرت سيتي، وأبلغ 
اإلدارة بأنه ال يزال الهدف الرئييس للفريق يف 

الصيف املقبل.
وأشــارت إىل أن تشــايف يبحث عن العب 
وسط ناضج لديه أسلوب لعب محدد، وقدرة 
عىل فهم املباراة والتمركز بشكل صحيح، يك 

يعطي الفريق املزيد من االنسجام.
وأوضحــت أن تشــايف رأى أن مســتوى 
برشــلونة تراجع يف املوســم املايض، عقب 
إصابــة بيدري ضد إينرتاخــت فرانكفورت، 
ولذلــك يريد تجنــب تلك األزمــة من خالل 
ضم ســيلفا. وذكرت الصحيفة أن برشلونة 
تحسن هذا املوسم دفاعيا، كام أن التعاقد مع 

ليفاندوفسيك أكسبه الفاعلية وإحراز املزيد 
من األهداف، لكــن يف املباريات الكربى مثل 
مواجهة بايرن ميونيخ، أدرك تشــايف حاجة 

البارسا لالعب وسط آخر مثل بيدري.
ونوهت أن برشــلونة سيحتاج لبيع بعض 
الالعبني يف الفريق وخفض الرواتب من أجل 
حسم الصفقة، ألن مانشسرت سيتي سيطلب 

100 مليون يورو لالستغناء عن برناردو.

أحرز الالعب محمد عطايا 
لقــب دورة نــادي »الصفرا 
مارين« السنوية بالتنس التي 
ملعبه  النــادي عىل  نظّمها 
تحت ارشاف االتحاد اللبناين 

للعبة.
اللقب  عطايا  احراز  وجاء 
بفــوزه عىل مروان داّلل )6-
4( و)6-3( يف فئــة الرجال 
فوق ال35 ســنة يف املباراة 
النهائيــة التــي حرضهــا 
جمهــور ال بأس به. ومتّيزت 

املباراة باملستوى العايل.
ويف  التفاصيــل،  ويف 
دالّل  تقّدم  األوىل  املجموعة 
)4-1( رسيعــاً  لكن عطايا 
اســتعاد زمام املبادرة وانهى 

املجموعة األوىل )4-6(.
ويف املجموعــة الثانيــة 
دانت الســيطرة لعطايا الذي 
تقــّدم)5-0(  اال ان داّلل عاد 
اىل أجواء اللقاء )5-3( قبل ان 

يحسم عطايا النهايئ ملصلحته )4-6( )3-6(.
قادت املباراة الحكم جوي خليل.

وبعــد املباراة، ألقت أمينــة صندوق اتحاد 
التنس ديزيريه خليفة جوزيف كلمة شــكرت 
فيها االتحاد برئاســة أوليفر فيصل الرشافه 
عــىل الدورة ووضع امكاناته بترصّف األندية 
وهنأت الفائزين يف الدورة التي كانت ناجحة 

بجميع املقاييس.
بدوره، تحدث رئيس النادي املنظّم شــفيق 
خليفــة فاعترب ان نــادي الصفرا مارين من 
األنديــة الفاعلة ضمن عائلــة لعبة التنس 

والــدورة ال تغيب عن روزنامــة االتحاد منذ 
عقــود طويلةومهنئاً االتحاد بفوز لبنان عىل 
موناكو)3-2( ضمن مسابقة كأس ديفيس. 
كام شــكر كل  من ســاهم يف انجاح الدورة 
من »ســبورتس فور ايفر« واىل عضو اللجنة 
االدارية للنادي اييل ســالمة واىل ســريينا 

جوزيف وغريهم .
ويف الختام، سلّم شفيق خليفة وديزيريه 
جوزيــف وزينة دريان )عضو اللجنة االدارية 
للنــادي( كأيس املركزيــن األول والثاين اىل  

الفائزين.
ثم أقيم حفل كوكتيل عىل رشف الحضور.

زحلة  مدينــة  ســتحتضن 

مســابقة »دوياتلــون« االحد 

املقبل الواقع فيه 2 ترشين األول 

املقبل ألول مرة يف مســابقة 

مسافتها 55 كلم )10 كلم ركض 

و40 كلــم دراجات هوائية ثم 5 

كلم ركض(.

فكــرة  صاحــب  ويقــول 

»دوياتلون زحلة« الدكتور ادغار 

منــري »أحلم منذ زمــن باقامة 

مسقط  يف  دوياتلون  مسابقة 

رأيس مدينة زحلة عروس البقاع 

وسينطلق املتبارون واملتباريات 

يف العديــد من الفئات العمرية 

صبــاح األحد املقبــل من امام 

رساي زحلة باتجاه كسارة عىل 

ان تجــري عملية التتويج امام 

رساي زحلة ».

واضــاف منري«املســابقة من تنظيم 

»Tour du Liban« بالتعــاون مــع نادي 

ايليت وهي األوىل من نوعها يف زحلة.

وسأكشــف أمراً هامــاً انني اخطط 

للعديد من املسابقات العام املقبل وسيتم 

ادراجها عىل روزنامــة االتحاد اللبناين 

للرتياتلون حيث باتــت تربطني عالقة 

وطيــدة مع أمينه العــام الدكتور أحمد 
خليفــة والتنســيق جار معــه النجاح 
الدوياتلون املقبل الذي ســيقام برعاية 
Metro Culture وسيشــارك فيه العديد 
من األبطال والبطالت وسيتم تخصيص 

جوائز مالية للفائزين والفائزات«.
ودعا منري اىل أوســع مشــاركة يف 
السباق مضيفاً أن مهلة التسجيل تنتهي 

يف 28 ايلول الجاري. 

بلغ نادي بــريوت اللبنــاين حامل اللقب 
الدور نصــف النهايئ لبطولة األندية العربية 
للســيدات يف كرة الســلة املنقامة حالياً يف 
تونس، بفوزه عىل الشــارقة االمارايت )76-

45(، يف املباراة التي جرت أمس االثنني ضمن 
الدور ربع النهايئ.

ســيطر بريوت عــىل املباراة منــذ بدايتها 
وحتى نهايتها بفضل تألق األمريكيتني وليامز 

وواالس، إذ ســجلت األوىل 17 نقطة، والثانية 
15 نقطة، فيام برزت زميلتهام مريامار املقداد 

يف التمريرات الحاسمة.
ويف صفوف الشــارقة، كانــت األمريكية 

سيمونز األفضل بتسجيلها 23 نقطة.
ويف مباراتني أخريني، فاز سموح-ة املرصي 
عىل االرثوذكيس األردين )87-53(، والفحيص 

األردين عىل كوسيدار الجزائري )55-77(.

دعــا االتحاد اللبنــاين للتايكواندو رجال 
الصحافــة واالعــالم اىل حضــور املؤمتر 
الصحايف الذي سيعقده عند الساعة السابعة 
من مســاء االثنني املقبل الواقع فيه 3 ترشين 
األول 2022 يف قاعــة »امريال« مبقر النادي 
اللبناين للســيارات والســياحة )الكسليك( 
لالعالن رســمياً عن بطولة بريوت املفتوحة 
بنسختها الرابعة التي سينظمها يف 7 و8 و9 
ترشين األول املقبل برعاية رئيس الجمهورية 
العامد ميشــال عون وعن بطولة العرب التي 
ســتقام يف 11 و12 ترشين األول املقبل يف 

مجّمع نهاد نوفل )ذوق مكايل(.

يشــارك االتحاد الريايض اللبناين للجامعات يف بطولة كأس العامل 
ملواي تاي الجامعات، التي تستضيفها مدينة سامسون الرتكية.

وتتألــف البعثة اللبنانية من: كارمينا الســيد وزن 54 كلغ )الجامعة 
االمريكية يف بريوت(، فاطمة حسن وزن 71 كلغ )الجامعة االسالمية 
يف لبنــان(، خليل زعرور وزن 71 كلغ )جامعة العلوم والفنون(، وذلك 

بارشاف املدرب قاسم الخطيب.
وكانت البعثة التي غادرت مطار بريوت الدويل مبواكبة رئيس اتحاد 
املواي تاي ســامي قبــالوي، ونائب رئيس اإلتحــاد اللبناين الريايض 
للجامعــات ورئيس لجنته الفنية لاللعــاب القتالية عوض مرعي، قد 
انخرط افرادها يف حصٍص تدريبية منذ حوايل الشــهر، وعددهم كان 
مثانية العبني والعبات، قبل ان ترســو املشــاركة اللبنانية عىل االبطال 

الثالثة املذكورين.
هذا ويســتمر االتحاد اللبناين الريايض للجامعات يف تحضري بعثاته 
التي ســتخوض بطوالٍت خارجية يف االشــهر املقبلة، وذلك يف موازاة 
تحضريه القامة الجمعية العمومية ووضع الجداول الخاصة بالرياضات 
املختلفة للموســم الجديد، الذي يُنتظر ان يرتفع خالله عدد الجامعات 
املشــاركة بعد النجاح الكبري الذي حققه املوســم املايض الذي أعقب 

انتخاب لجنٍة ادارية جديدة.

تخــوض تونس مواجهة وديــة من العيار الثقيل 
مــع الربازيل بطلة العامل خمس مرات، اليوم الثالثاء 
عىل ملعب بارك دي برانس يف باريس حيث يتوقع أن 
تكون مدرجاته ممتلئة عىل آخرها، ضمن استعدادات 
املنتخبني لنهائيات مونديال قطر 2022 يف كرة القدم.

وتغلبــت تونس عىل جزر القمر 1-صفر الخميس 
يف فرنســا بهدف طه ياســني الخنييس قبل نصف 
ساعة من النهاية، فيام تخطت الربازيل بسهولة غانا 
3-صفر الجمعة يف لوهافر الفرنســية، بهدفني من 

ريشارليسون وثالث من ماركينيوس.
وتخوض تونس نهائيات املونديال للمرة السادسة 
يف تاريخهــا باحثــة عن التأهل للمــرة األوىل إىل 
الدور الثاين، يف مجموعة تضم فرنســا بطلة العامل 

والدمنارك واسرتاليا.
أما الربازيل، الوحيدة املشــاركة بكل نسخ املونديال 
والباحثــة عن الظفر بنجمة سادســة، فتلعب يف 

مجموعة تضم الكامريون ورصبيا وسويرسا.
وعــن املواجهة األخرية أمام جزر القمر، قال املدرب 
جالل القــادري لصفحة املنتخب الرســمية »هذه 
املواجهة أتاحت لنا الفرصة الختبار عدد من الالعبني، 
وما يهمني هو أن جميعهم كانوا مركزين ومنضبطني، 

ولديهم روح كبرية للعطاء«.
تابع »العبونا كانوا يفكرون يف لقاء الربازيل، وكان 
هناك نوع من التخّوف من اإلصابات. اتفهم خوفهم، 

خصوصا أن املونديال اقرتب«.
وعلّق القادري عىل مشــاركة الوافدين الجديدين 
شــيم الجبايل وسيف الله لطيف »كان من الرضوري 
أن نشــاهدهام اليــوم يف املبــاراة، وقــد أبدى هذا 
الثنــايئ مؤرشات إيجابية، واملهم أن يندمج يف صلب 

املجموعة«.
وقــال اليافع الجبايل )18 عاماً(، العب فريق تحت 
19 عاماً مع ليون الفرنيس، الذي استدعي للمرة األوىل 
وخاض الدقائق األخرية من مباراة جزر القمر »سعيد 
بخوض دقائقي األوىل مع منتخب تونس، يف مباراة 
مل تكن ســهلة.. عرفنا كيف نرد يف الشــوط الثاين، 

ونسجل هدف االنتصار«.
وتابع: »تنتظرنا مواجهة ودية كبرية ضد منتخب 

الربازيل، أمتنى أن نفوز بها«.
ورأى املدرب املســاعد عــيل بومنيجل ان الالعبني 
يتمنون خوض هــذه املباريات الكربى »التي تتطلب 
تركيــزاً واندفاعاً«، فيام رأى العب الوســط فرجاين 
سايس »صحيح ان الربازيل تعّج بالنجوم، لكن سنثبت 

أمامها ان روح الجامعة هي نقطة قوتنا«.
وعن املنافسة بني الحراس، قال بومنيجل الحارس 
الدويل الســابق »منلك ثالثة حراس ممتازين، أمين 
دحامن والبشري بن سعيد وصدقي الدبيش، وسنمنح 

الجميع فرصة للتقييم األخري«.
وشارك يف التدريبات الجامعية األخرية لـ«نسور 
قرطاج« النجم يوسف املساكني الذي تعرض الصابة 
قبل قدومه مــن الدوري القطري، عيل العابدي الذي 
متاثل للشــفاء والظهري األمين يــان فالريي )أنجيه 
الفرنــيس( آخر الوافدين، علام ابن الثالثة والعرشين 

حمل الوان منتخب فرنسا تحت 17 و18 سنة.
وستكون مواجهة بارك دي برانس الثانية لتونس 
أمــام الربازيل، بعد األوىل قبل نحو 50 ســنة يف 6 

حزيران 1973 عندما فازت الربازيل 1-4.
وقــال رئيس االتحاد التونــيس وديع الجريء يف 
ترصيح تلفزيوين »أؤكــد أن هناك منتخبات عاملية 
طالبــت مبواجهة منتخب الربازيل ودياً، لكن االتحاد 
الربازييل اشــرتط الحصول عىل قرابة مليوين يورو، 
ويف املقابل وبفضل عالقاتنا فإننا لن ندفع للربازيليني 

أي )مليم( بل سنحصل عىل مبلغ محرتم«.
وعــن إمكانية خوض ودية ثالثــة قبل املونديال، 
أضاف الجــريء »نقوم مبحــاوالت إليجاد منافس 
وبرمجة ودية ثالثة يف معســكر السعودية«، املقرر 

بني 6 و16 ترشين الثاين قبل التوجه للدوحة.
وحول سعي النجم الربازييل نيامر لتسجيل ثالثية 
)هاتريك( ليصبح الهداف التاريخي للربازيل محطام 
الرقم القيايس لألسطورة بيليه )77 مقابل 74(، قال 
رئيس االتحاد التونيس »لن نســمح له بتحقيق هذا 

اإلنجاز عىل حساب منتخب تونس«.
ويؤكّد العب باريس سان جرمان الفرنيس عودته 
إىل قمة الكرة املستديرة، رافعاً رصيده اىل 10 متريرات 
حاســمة يف 12 مباراة يف مختلف املســابقات هذا 

املوسم مع هزه الشباك 11 مرة.

{ املغرب - الباراغواي {
يأمــل املنتخب املغريب لكرة القدم يف تأكيد بدايته 
الجيدة مع مدّربه الجديد وليد الركرايك، عندما يالقي 
الباراغواي اليــوم الثالثاء يف مباراة دولية ودية يف 
مدينة اشبيلية اإلســبانية استعداداً لنهائيات كأس 

العامل يف قطر.

واستهل الركرايك مشواره عىل رأس اإلدارة الفنية 
لـ«أســود األطلس« بأفضل طريقــة ممكنة ويف 
يوم عيد ميالده الســابع واألربعني، بقيادته إىل فوز 
مســتحق عىل تشــييل 2-صفر الجمعة يف مدينة 

برشلونة اإلسبانية.
وكان الفوز األول للمغرب عىل أحد منتخبات أمريكا 
الجنوبية حيث خرس أمامها مثاين مرات ســابقاً )3 
أمــام االرجنتني ومرتني أمام الربازيل وواحدة أمام كل 
من األوروغواي وكولومبيا والبريو( مقابل تعادل واحد 

)امام تشييل(.
ووضحــت بصمة املدرب الركــرايك عىل منتخب 
بالده رغم قرص فرتة توليه مســؤولية اإلدارة الفنية 
للـ«أســود« وتحديداً أواخر آب املايض خلفاً للمدرب 
البوسني وحيد خليلودجيتش املقال من منصبه، حيث 
قــدم رجاله عرضاً جيداً أغلــب فرتات املباراة توجوه 

بهدفني وكان بإمكانهم تسجيل املزيد.
واعتمــد الركرايك الذي قاد الــوداد البيضاوي اىل 
ثنائية الدوري املحيل ودوري أبطال أفريقيا املوســم 
املايض، بشكل أسايس عىل بعض الالعبني الذين كانوا 
مستبعدين من قبل خليلودجيتش وأبلوا البالء الحسن 
أبرزهم العب وســط تشليس اإلنكليزي حكيم زياش 
والظهري األمين لبايرن ميونيخ األملاين نصري مزراوي 
والذي شــغل مركز الظهــري األيرس يف غياب مدافع 
أودينيزي اإليطايل آدم ماسينا الذي ستحرمه اإلصابة 

من التواجد يف قطر.
كام منح الركرايك الفرصة إىل بعض الالعبني لخوض 
مباراتهم الدولية األوىل وتركوا انطباعاً جيداً خصوصاً 
العب وسط سمبدوريا اإليطايل عبد الحميد الصابريي 
الذي سجل الهدف الثاين بعد دقيقتني من دخوله مكان 
العب وسط كلوب بروج البلجييك سليم أمالح، وجناح 
برشلونة اإلســباين املعار إىل أوساسونا عبد الصمد 

الزلزويل ومهاجم بارما اإليطايل وليد شديرة.
وأشــاد الركرايك بالعرض الجيد لالعبيه، وقال يف 
ترصيحــات تلفزيونية »أكرث ما أعجبني يف فريقي، 
هي الروح الجامعية التي ميزتنا وكانت رس انتصارنا. 

حامس الالعبني كان كبرياً من أجل الفوز«.
وأضاف »واجهنا منتخباً جيداً وقوياً، ولعب بإيقاع 
مرتفع. املنتخب التشييل يلعب باندفاع، ولديه مجموعة 
من الالعبني الجيدين، بل اســتعاد نجومه الذين غابوا 

عن املباريات األخرية«.
وتابــع »لدي مجموعة أثق فيها والعبون جيدون، 
فرغم ضيق الوقت إال أنهم فهموا ما أريد. ونعمل عىل 

تطوير أدائنا«.
وأردف قائالً »ســعداء بالفوز، لكن ما زال ينتظرنا 
عمــل، وتصحيح بعض الجزئيــات، مثلام حدث يف 
الشــوط األول، ألننا قد نعاقب عىل مثل تلك األخطاء 
أمام كرواتيا أو بلجيكا يف املونديال، خاصة يف املرتدات 

الهجومية«.
وختم »سنســتعد لودية الباراغواي من أجل تقديم 

مستوى أفضل«.
ومن املتوقع أن مينــح الركرايك الفرصة للوقوف 
عىل مستوى الالعبني الذين مل يخوضوا مباراة تشييل 
حسب ما أعلن عنه يف املؤمتر الصحايف عندما كشف 

عن التشكيلة للمباراتني الوديتني.
من جهته، قال القائد رومان ســايس يف ترصيح 
تلفزيــوين: »كان اختباراً جيداً ومهامً لنا، لقد واجهنا 
خصــامً قوياً ومنظامً، لكن منتخبنا كان أفضل عىل 
جميع املســتويات، يشء جيد أن نفوز يف مثل هذه 

املباريات قبل املونديال«.
وأضاف »الفوز يف هذه الودية لن يسقطنا يف فخ 
الغرور وال يعني أن العمل انتهى، علينا أن نتجاوز األخطاء 

التي ارتكبناها، يك نصبح جاهزين للمونديال«.
تابع »سنســتعد للودية الثانيــة إمام الباراغواي، 
وســنلعب بنفس الرغبة واألسلوب لتحقيق نتيجة 

إيجابية، ومواصلة العمل يف ظل ضيق الوقت«.
وأوقعــت القرعة املنتخــب املغريب يف املجموعة 
السادسة إىل جانب منتخبات كرواتيا وبلجيكا وكندا، 
فيام فشلت الباراغواي يف حجز بطاقتها عن التصفيات 

األمريكية الجنوبية.

{ السعودية - الواليات املتحدة {
يطمح املنتخب الســعودي لكرة القدم إىل تحسني 
أدائه عندما يالقي نظريه األمرييك اليوم الثالثاء يف 
مبــاراة دولية ودية عىل ملعــب »نويفا كوندومينا« 
يف مدينة مورســيا االسبانية، ضمن استعداداتهام 

لنهائيات كأس العامل يف قطر.
ويلعب األخرض الذي بلغ نهائيات كأس العامل للمرة 
السادسة، يف املجموعة الثالثة إىل جانب منتخبات 
األرجنتني واملكســيك وبولندا، فيــام يلعب املنتخب 
األمــرييك يف مجموعة ثانية تضم منتخبات إنكلرتا 

وويلز وإيران.
وكانت الســعودية تعادلت مع االكوادور ســلباً 

الجمعة، بينام خــرس املنتخب األمرييك أمام نظريه 
الياباين صفر-2 يف اليوم عينه.

وســبق للمنتخبني السعودي واألمرييك أن تقابال 
6 مــرات، منها مباراتان يف كأس القارات و4 وديات، 
فاز األخرض يف مباراتني واملنتخب األمرييك يف ثالث 

وتعادال مرة واحدة.
ومل يقــدم األخرض يف مباراته املاضية املســتوى 
املأمول، رغم التعادل الذي ســاهم فيه بشــكل كبري 
الحارس املتألق محمد العويس، لكنه يأمل يف أن يظهر 

بصورة مختلفة ويقدم األداء املطلوب منه.
وأكد الالعب سامي النجعي أن »املنتخب يف مرحلة 
إعداد، ومع مرور الوقت وزيادة االنسجام بني املجموعة 
سيقدم الالعبون األفضل ومتثيل الوطن خري متثيل يف 

كأس العامل«.
وقال »كلام اقرتبــت البطولة كلام حاول الالعب 
تقديــم كل ما لديه ليثبت للمدرب أنه قادر عىل تقديم 

اإلضافة«.
ويف السياق ذاته، أكد رئيس االتحاد السعودي للعبة 
يارس املسحل عقب التعادل مع اإلكوادور، أن »املستوى 
الذي قّدمه األخرض يف مبــاراة اإلكوادور أفضل من 
املســتويات التي كان عليها يف املعسكر السابق الذي 
أقيم يف حزيــران، خصوصاً وأنه واجه منتخباً قوياً 
حقق املركز الرابع يف تصفيات أمريكا الجنوبية وتعادل 

مع األرجنتني خالل التصفيات«.
وأضاف »لدينا مباراة أمام الواليات املتحدة، إضافة 
إىل املرحلة الثالثة واألخرية، ونأمل يف أن يستفيد منها 
الالعبون، ويكونون يف أفضل جاهزية لكأس العامل«.

وأشــار املســحل إىل أن املدرب الفرنيس للمنتخب 
هريفيه رونار »حريص عىل عدم كشــف أوراقه يف 
املباريات الودية، وستكون مباريات شهر ترشين األول 
بدون حضور جامهريي أو نقل تلفزيوين، وستكون 
جميعها يف أبوظبي باســتثناء املباراة األخرية أمام 
كرواتيا التي ســتكون يف الرياض، واملدرب سيمنح 
الفرصــة لجميع الالعبني مــن أجل الوصول ألفضل 
توليفــة ممكنة قبل خوض غامر منافســات كأس 

العامل«.
ومــن املتوقع أن يجري رونار بعض التغيريات عىل 
تشكيلة املنتخب للوقوف بشكل أكرب عىل مستويات 
معظم الالعبني خصوصاً وأن املباراة املاضية شهدت 
بعض الغيابات بداعي اإلصابة أمثال القائد ســلامن 

الفرج واملدافع حسان متبكتي.
ويضم األخرض مجموعة من األسامء املميزة أمثال 
محمد العويس وعبد اإلله العمري وســلطان الغنام 

وسعود عبد الحميد ومحمد كنو وسامل الدورسي.
يف املقابل، يطمح املنتخــب األمرييك إىل تجاوز 
خسارته امام اليابان، معّوال عىل مجموعة كبرية من 
الالعبني الذين ينشطون يف الدوريات األوروبية أمثال 
مات ترينر حارس مرمى أرســنال اإلنكليزي ومدافع 
ميــالن اإليطايل رسجينيو ديســت والعب وســط 
بوروســيا دورمتوند األملــاين جيوفاين رينا والعب 

وسط يوفنتوس اإليطايل ويستون ماكيني.
قطر - تشييل

يسعى املنتخب القطري لكرة القدم إىل التخلص من 
ضغوط خسارته األخرية أمام كندا عندما يالقي نظريه 
التشــييل ودياً اليوم الثالثاء عىل استاد فرانتس هور 
يف فيوال بارك بالعاصمة النمســوية فيينا، تحضرياً 

لنهائيات كأس العامل 2022.
وســتكون املواجهة الثالثة ملســتضيف املونديال 
خالل النافذة الدولية الحالية، حيث خرس أمام منتخب 
كرواتيا تحت 23 عاماً صفر-3 الثالثاء املايض، وأمام 

كندا صفر-2 الجمعة.
ويبحــث »العنايب« عن اســتعادة الثقة من خالل 
ظهــور قوي أمام منتخب تشــييل، بحثاً عن نتيجة 
ايجابيــة لتخفيف الضغوط التي بــات يرزح تحتها 
املدرب اإلســباين فيليكس سانشــيس والعبوه بعد 
الظهور املتواضــع يف املباراتني األخريتني، علام بأن 
سانشيس عزل العبيه أربعة أشهر يف القارة األوروبية 
يف محاولة لتعزيز آماله بالتأهل إىل الدور الثاين يف 

املونديال.
وألقت الخســارتان بظاللهام سلباً عىل املنتخب 
القطري يف ظل اقرتاب موعد مواجهته اإلكوادور يف 
20 ترشين الثاين املقبل يف املباراة االفتتاحية للعرس 
العاملي ومنافسات املجموعة األوىل التي تضم السنغال 
وهولندا، وعدم توفر املســاحة الزمنية يف ظل بقاء 
نافذة رسمية أخرية قد تسمح مبباراة واحدة، ما يعني 

اللجوء ملباريات غري رسمية خالل الشهر املقبل.
وطالت االنتقادات املدرب والعبيه عقب الخســارة 
األخرية أمــام كندا، خصوصاً عىل مســتوى الخط 
الدفاعي الذي ارتكــب أخطاًء يف بداية املباراة كلفت 
املنتخــب القطري التأخر املبكر بالهدفني يف غضون 

أقل من ربع ساعة عىل االنطالقة.

10
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املقبل األحـــد  ــة«  زحــل ــلــون  ــات »دوي  مسابقة 
2023 عــام  حافلة  نشاطاتنا  نمير:  ــار  ادغـ

 بطولـــــة األنديـــــة العربيـــــة للســـــيدات فـــــي كـــــرة الســـــلة :
ـــــي ـــــدور نصـــــف النهائ ـــــى ال ـــــي إل ـــــروت اللبنان ـــــادي بي ن

ــــــل ــــــن املقب ــــــدو االثني ــــــاد التايكوان ــــــي التح ــــــر صحاف مؤتم

اتحاد الجامعات في كأس العالم للمواي تاي

 كـــــرة قـــــدم وديـــــة اســـــتعداداً لـــــكأس العالـــــم 2022 : البرازيـــــل ـــــــ تونـــــس
ـــــــ تشـــــيلي اليـــــوم ـــــــ أميـــــركا وقطـــــر  ـــــــ الباراغـــــواي والســـــعودية  واملغـــــرب 

بوسرت »دوياتلون زحلة« من مباراة بريوت والشارقة

كبار الحضور بعد تتويج الفائزين

شعار االتحاد اللبناين للتايكواندو

كأس املركز األول من شفيق خليفة اىل عطايا

كأس املركز الثاين من زينة دريان اىل دالل

بعثة االتحاد الريايض اللبناين للجامعات

ــنــس ــت ال ــي  ــ ف ــن  ــ ــاري ــ م ــرا  ــفـ ــصـ الـ نــــــادي   دورة 
ــا ملـــحـــمـــد عــطــاي ــة  ــنـ الــــــ 35 سـ فـــــوق  ــب  ــقـ لـ

تشــــــافي ُمصــــــر علــــــى التعاقــــــد مــــــع برنــــــاردو ســــــيلفا



1ـ فرنسوا، نريون

2ـ يوليا دومنا، باخ

3ـ لنكسرت، شيكاغو

4ـ يزّم، رآك، ريفويل

، طن 5ـ بو، الصومال، بتَّ

6ـ ارتسو، كانون، نابويل

7ـ ِوينك، نربّ، الرستان

8ـ فيلو، الشامل، رينو

9ـ سليم سعاده، رع، از، بل

10ـ تــو، واٍه، وبر، هال، 

ماس

11ـ زر، سن، وأم، إبنها

12ـ ناولهم، املّد، رسا، تبَّ

13ـ إنتحاله، كاليفورنيا
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 عموديا: 

 عموديا:

من ستة حروف:    االبراج 

 مصيف لبناين

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  ألفونس دوِده 

اخترب معلوماتك

1ـ عاصمة أوروبية. 

2ـ شهر مرصي. 

3ـ جوابك. 

4ـ ابتعادي عن املعايص. 

5ـ مدينة يف سويرسا. 

1ـ مطربة لبنانية. 

2ـ أمري بريطاين.

دولــة  عاصمــة  3ـ 

افريقية. 

4ـ نعم باألجنبية، تَعب. 

5ـ عنرص كيميايئ. 

مغن قديم كان من كبار املغنني يف العرص األموي. مات 

وهو يغني يف حفلة إزدحم فيها الناس. ســقط الرواق 

عىل الحضور، فسلموا جميعا إال هو. 

إسمه مؤلف من عرشة حروف. إذا جمعت:

5+9+3+1+5- مدينة فلسطينية.

5+6+2+8+6- نهر يف افريقيا.

9+3+5+6- عملة عربية. 

6+10+5+6- مغنية وفنانة لبنانية.

7+5+9- ساِخن. 

6+5+9- مدينة يف ايران. 

7+4- إشتاَق إىل.

1ـ ما اسم امليثاق الذي وضعه الرئيس األمرييك فرنكلني 

روزفلت باالشــرتاك مع رئيس وزراء بريطانيا ونستون 

ترششل يف آب 1941؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ مــا اســم أول فيلم للمخرج ألفرد هيتشــكوك يف 

هوليوود، ِعلام بأنه نال عليه جائزة أوسكار ألفضل فيلم 

سيناميئ؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ يف أية ســنة قدمت كوكب الرشق السيدة أم كلثوم 

أوىل حفالتها يف لبنان؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ يف أية دولة أمريكية يقع مطار ماريانو اسكوبيدو؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ من هو الصناعي الفرنيس الذي أول من حاك الحرير 

االصطناعي؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ يف أية ســنة نُصبت مسلة االقرص الفرعونية يف 

ساحة الكونكورد يف باريس؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ ما اسم العرص الذي يرجع اىل 15 مليون سنة؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ من هو الشــاعر الجاهيل الذي كان من الصعاليك، 

ولّقَب بـِ الرئبال؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

9ـ من هو الشــاعر العبايس الذي إشــتهر بقوله: من 

؟   راقَب الناس ماَت هامًّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ فيليب أوغست، نا
2ـ رونزوري، لوزان

3ـ نلكم، تنفي، رَوت
4ـ سيس، اسكيمو، لح

5ـ واترلو، لسانها
6ـ أدراص، نوعه، مل

7ـ كوكب
8ـ منّش، مارادونا

9ـ ينريان، لهب، لك

10ـ راكيل ولش، روما
11ـ أف، نأمر، أدّل
12ـ نبغوا، راعهم

13ـ أول، نسل، رّف
14ـ أخ، يبات، االسو

15ـ تبارز، بار
16ـ ويّن، من

17ـ طّل، نباهتي
18ـ نيكول سابا

؟ من هو
من هي؟

1ـ سال، أوالد األُسود. 
عاصمة  مينية،  مدينة  2ـ 

ماطا. 
3ـ يعاهدنــا، تنّعَم وعاَش 

ُمرتفا.
الربازيــل،  يف  مرفــأ  4ـ 

عنكبوت، للتعريف. 
5ـ حــرف جــر، يجاوب، 

نُظِهر عزما عىل. 
6ـ برد، عطفك ورّقتك، ذنَب 

البعري. 
7ـ حسَب، النهوض.

8ـ ثبَت ورسخ، أمر ُمالئم، 
أضع خلسة. 

9ـ دولة أوروبية، بالغ. 
10ـ رفَع صوته، منصفان 

ونزيهان. 

11ـ نزَل باملكان، كبري يف 

العمر، ضمري متصل. 

12ـ والية أمريكية، الشهم 

والرشيف. 

االســم  الحجل،  ذكر  13ـ 

الثاين ملطربة لبنانية، رسقة 

وقْهر. 

الحنظل، مخرج  14ـ طعم 

مرصي راحل. 

15ـ رسب، أغنيــة لعبــد 

الحليم حافظ.

أغلظ  الطيــور،  أكرب  16ـ 

أصوات العود. 

، طلبني إىل. 17ـ ذمَّ

18ـ مغنية لبنانية صاحبة 

الصورة، ُعنق.

زورق،  أمريكية،  والية  1ـ 

قبيح الوجه.

2ـ قَدم الدابة، درج، صعب 

املسلك.

3ـ شقيقات أيب، يؤخذ من 

الفيلة، إشتّد غيظه. 

4ـ ضــد أَجــل، فاِصــل، 

يتخلّصون من. 

شبك  لتعويم  يستعَمل  5ـ 

أقابلها  مشط،  السمك،  صيد 

وأقاتلها. 

6ـ صــاَر طريّا سلســا، 

شاَهْدنا، حرف جر، آلة طرب، 

إحرتَم. 

7ـ بلدة يف الشامل، جنود، 

شّدة ومحنة. 

راِبحان،  رقيــق،  ثوب  8ـ 

َعْوَدة. 

9ـ لقب غريب، من أشــهر 

أضجر،  القدامى،  الشــعراء 

نضَج. 

10ـ مــن كبار الشــعراء 

القدامى، النَدى، أغنية لفريد 

األطرش. 

11ـ مدينة فرنسية، كاتبة 

برتغالية اشتهرت برسائلها، 

أنىس، إضطرَم. 

12ـ يُحتَفل بها، ننزل إىل، 

ولدي. 

13ـ مطر شديد، يستعمل 

مع الصعرت، نائب لبناين. 

الثور

)21 نيسان - 21 أيار(

الرسطان

)22 حزيران - 23 متوز(

العذراء

)24 آب - 23 أيلول(

العقرب

)23 ت1-21ت2(

الجدي

)22ك1 - 20 ك2(

الحوت

)20 شباط - 20 آذار(

حدث جيد يبرشك بأيام ال تخلو من املفاجآت 

العديدة الســارة. أحد املقربني سيوقعك مبأزق 

بسيط لكن ال يخلو من الجدال. وفاق وانسجام 

مع الطرف اآلخر. 

ال تعط األمور البسيطة التي تصادفها أكرث 

من حجمها. مرحلة تشتت األفكار التي عشت 

فيهــا مؤخرا زالت، وحاليــا أنت بصدد اعادة 

حساباتك بروية.

هناك مناخ جيد يســود حياتك العامة ولكن 

قد تشــعر ببعض امللل والضجر. ستالحظ أنك 

محبب من الجنس اآلخر، فلَم ال تهتم بنفســك 

قليال وتختار األتَسب لك. 

أنت بحاجة ماّســة اىل اعادة نظر بكل ما 

أقدمت عليه حتى اآلن. تجنب صحبة املجموعة 

املنهــارة والخبثاء ألنها قد تؤثر ســلبا عىل 

مزاجك ونفسيتك. 

تســري هذه املرحلة  نحو النجاح ولو بخطى 

مــرتددة يف بعض األحيان. تعيش مع الطرف 

اآلخر سعادة ال توصف وهذا ما سيزيدك راحة 

وطأمنينة وبهجة. 

أمورك تتحسن بشكل واضح وتستعيد توازنا 

كنت فقدته قبل فرتة غري بعيدة. من املحتمل أن 

تكون هذه املرحلة عظيمة بحيث تحقق معظم 

أحالمك دون جهد. 

مزاجك العاطفي يؤثر عىل األحداث اليومية. 

تجد نفســك محاطا باألهل واألصدقاء الذين 

يسدون لك النصائح الجمة خوفا عىل مصلحتك 

ومستقبلك. 

فرتة حافلة باللقاءات واالجتامعات ولكنك 

قد تشعر أحيانا انك منكمش قليال بسبب بعض 

املالحظات. اعتمد عىل ذكائك الخارق وفطنتك 

لتسوية األمور. 

يخىش أن تشــعر بعواطــف عنيفة نحو 

شــخص يؤثر عليك تأثريا قويــا. اذا أردت أن 

تكون سعيدا يجب أن ترتاح قليال، وترتك األمور 

الشائكة تسري ببطء. 

بعض الترصفــات غري الجادة قد تؤدي اىل 

ضياع فرصة مثينة من يدك. ال تركز عىل أمور 

ليــس لك فيها أية مصلحة، واهتم بشــؤونك 

الخاصة أكرث.

أمامك مرحلة متشابهة وغري قصرية. أبرز 

خصائص هذه املرحلة هي ميلك اىل املحاسبة 

واملطالبة بالكامل يف شــتى املجاالت، وعليك 

التنفيذ بنباهة. 

احرص نشــاطك هذه اآلونــة يف األعامل 

التي بدأتهــا مؤخرا، فأنت تتمتع بذكاء خارق 

يســاعدك عىل النجاح يف مجاالت مختلفة، 

وجهدك يف انجاح عملك سيثمر خريا.
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)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

ميشال وعون ورئيس الحكومة املكلف نجيب ميقايت، 
فيام غاب االســتحقاق الرئايس عــن التداول العلني 
يف ظــل عملية تقييم للحراك الســعودي الذي يبقى 
دون »خطــة« واضحة او »خارطة طريق« للعودة اىل 
الساحة اللبنانية ورفع الرشوط »القدمية - الجديدة. 
وفيام ال يزال »الشامل« الحزين يلملم اشالء ضحايا 
قارب« املوت«، وحده ملف »الرتســيم« البحري ال يزال 
يف خانة االخبار االيجابية مع ارتفاع منسوب التفاؤل 
االمــريك بابرام االتفاق مطلع الشــهر املقبل، فيام 
تعمــل الحكومة »االرسائيلية« عىل تهيئة الرأي العام 
»لهضم« االتفاق عرب الرتويج ملكاسب سيتم تحقيقها 
عرب تفاهامت مع رشكة »توتال« التي ستعوض التخيل 
عن حقل »قانا«، ويف الوقت نفســه يستمر رفع حالة 
التأهب عىل حاله، وســط استعدادات ملواجهة األسوأ 

يف مواجهة حزب الله. 

 { تفاؤل »الرتسيم« واستياء ميقايت {
ويف هذا الســياق، ابلغ  نائب رئيس مجلس النواب 
الياس بو صعب، رئيس الجمهورية ميشــال عون بأّن 
العرض الخطّي الذي سرســله الوسيط األمريك يف 
مفاوضات ترسيم الحدود البحري عاموس هوكشتني، 
متوّقع وصوله إىل بعبدا قبل نهاية األســبوع الحايل، 
وبحسب مصادر سياسية بارزة كان الفتا عدم حضور 
رئيس الحكومة املكلف نجيب ميقايت اىل بعبدا لوضع 
الرئيــس بنتائج املحادثات يف نيويورك، ولفتت اىل ان 
ذلك تعبر واضح عن »االســتياء« من الدور الذي لعبه 
بوصعب يف اروقة االمم املتحدة لجهة »القوطبة« عىل 
دور رئيس الحكومة بصفته ممثال للسلطة التنفيذية 

يف الوفد.
ولفتت املصادر اىل ان ميقايت ســحب يده من امللف 
يف نهاية املطاف، بعدما ادرك ان بوصعب يقدم نفسه 
املمثل الوحيــد والرشعي عىل »رأس« ملف التفاوض، 
باعتبــاره مكلفــا من الرئاســة االوىل املعنية بادارة 
املفاوضــات والتوقيع عىل االتفــاق الحقا. ولهذا مل 
يعتــرب ميقايت انه معني بزيارة  الرئيس عون لوضعه 
يف صورة تقييمه الحذر لســر عملية التفاوض، وهو 
بحسب تلك املصادر، امر يعكس سوء تقدير املسؤولني 
الهمية هذا امللف الحيوي واالسرتاتيجي ،ويخوضون 

يف ما بينهم حرب« زواريب« مثر »للشفقة«. 

{ استنفار سيايس وامني {
ويف مقابل هــذه االدارة  »املخجلة« للملف، تعيش 
»ارسائيل« حالة من االســتنفار الســيايس واالمني 
والعسكري لدراسة تداعيات النجاح والفشل، وخلصت 
الجلســة األمنية الخاصة التي عقدها رئيس حكومة 
العدو يائر البيد مع قادة أمنيني وسياســيني، ملناقشة 
مسار عملية املفاوضات البحرية مع لبنان اىل التأكيد 
بانهــا وصلت اىل مرحلة مفصلية تســتوجب تقديراً 
للوضع واســتعداداً  لكافة السيناريوهات،  واذا كانت 
التقديرات شــبه النهائية للمســؤولني االمنيني تشر 
اىل ان االتفاق ممكن خالل أســبوع أو أسبوعني،  فان 
ســيناريوهات التصعيد التي ميكن أن ترافق ما تبقى 
من املفاوضات وضعت عىل »الطاولة«، تزامنا مع رفع 
االمركيني من منسوب التفاؤل اىل درجة ان »الوسيط 
» االمريك يتحدث عن نقاط خالفية بســيطة ميكن 

تجاوزها بسهولة. 

{ درس »الخيارات« {
وقد خلصــت التقديرات »االرسئيليــة« اىل اعتبار 
تهديدات حزب الله حقيقّية، وهي بحســب صحيفة 
»هآرتس«، تدرس خيارات املواجهة القادمة باختالف 
أنواعها، وتذهب اىل ما هو أبعد من املواجهة البحرية، 
عمــاًل بالعقيــدة التي تؤكد ان مواجهــة جديدة مع 

حزب الله بعد حرب متوز 2006، ســتكون أشد تعقيًدا 
وصعوبة. ونقلت الصحيفة عن مصادر امنية مطلعة 
يف »تل أبيب« قولها إنّه يف العقود الثالثة التي ترأس 
فيها نرص الله حزب الله ، فإّن عدد املرات التي تعهد فيها 
بشكل واضح بأْن يشــن نوًعا من الحملة العسكرية، 
محدود ومنها يف25 نيســان 2006.لكن هذه األقوال 
أثــارت صدى ضئيالً فلم تأخذ عــىل محمل الجد يف 
»إرسائيــل«، ومل يكرتث أحد لتهديده، وبعد شــهرين 
ونصف اندلعت حرب لبنان الثانية، التي رّسخت وجود 
حزب الله كمنظمٍة عسكريٍّة وساعدت يف تحويله إىل 

. العٍب إقليميٍّ

{ بدائل لدى حزب الله؟  {
وبحســب »هارتس« يعتقد املصدر نفســه انه من 
األفضــل أْن يبلور ُصّناع القرارات يف »إرسائيل« أهداًفا 
إســرتاتيجية واقعية، ويأخذوا يف الحسبان بأّن حزب 
اللــه قد يفرض عىل »إرسائيــل« البحث عن بدائل مثل 
اســتنزاف محدود، الفًتا إىل أنّه بعد مرور 16 سنة عىل 
حــرب لبنان الثانية تقف كل من »إرسائيل« وحزب الله 
يف النقطة الزمنية األكرث حساســية منذ العام 2006، 
ومنذ دخــول وقف إطالق النار إىل حيز التنفيذ يف 14 
آب 2006 تجري العالقات بني الطرفني يف إطار »قواعد 
اللعــب« و«الردع املتبادل«، ولكن الطرفني اآلن يف أزمة 
متدحرجة تنطوي عىل خطر ملموس للتصعيد. وواحدة 
من خيارات الحزب بحســب املسؤول االمني االرسائييل 
قيامه بفرض حرب استنزاف عىل »إرسائيل« يف محاولة 
لوقف تشغيل املنصة، دون التدهور إىل مواجهة واسعة، 
وسيصبح حقل »كاريش« يشبه مستوطنات غالف غزة، 

ومثة أوجه تشابه بني الحالتني.

{ »تعويم« الحكومة؟ {
 يف هــذا الوقت، ويف غياب اي موعد رســمي يف 
بعبــدا، من املتوقع ان يزور رئيــس الحكومة املكلف 
نجيب ميقايت رئيس الجمهورية ميشــال عون اليوم 
للبحث يف تشــكيل الحكومة الجديدة، وأمام احتامل 
عدم القدرة عىل تذليــل العقبات والعوائق التي تظهر 
يف كل مــرة يتم طرح تبديل بعــض الوزراء، ارتفعت 
»اســهم« اللجوء إىل خيار »تعويم« حكومة ترصيف 
األعامل من خالل إصدار مراســيم تأليف جديدة  دون 
اجراء اي تغير ملنع حدوث أي إشــكالية دستورية إذا 

ما حصل فراغ رئايس.
ويف هذا الســياق، وبحسب اوساط بعبدا لن تكون 
الجلسة املقبلة حاسمة عىل ما يبدو، فاذا عاد ميقايت 
اىل طرح تبديل وزير االقتصاد امني ســالم املحسوب 
عىل رئيس الجمهورية، سيطالب الرئيس بتعديالت يف 
املقابل مع املشاركة يف تسمية وزير االقتصاد الجديد. 
اما طرح تبديل نائب رئيس الحكومة ســعادة الشامي 
املحســوب عىل رئيس الحكومة املكلف فسقط، بعد ان 
ابلغ ميقايت من يعنيهم االمر انها ســتكون »رسالة« 
سلبية لصندوق النقد الدويل، ولهذا كان الرفض قاطعا، 
بعدمــا طرح اخراجه عىل اســاس ان الحزب القومي 
الســوري مل يعد ممثال يف مجلــس النواب. اما تبديل 
وزير املهجرين عصام رشف الدين الذي دخلت عالقته 
مبيقايت مرحلة »الالعودة« اثر السجاالت العنيفة عىل 
خلفية ملف النــزوح، فال »مخرج« جدي لتعيني بديل 
عنه حتى الســاعة، بعدما متسك النائب السابق طالل 
أرســالن به او مبن ينتدبــه ليحل مكانه، فيام يفضل 
ميقايت ان يتم تعيــني الوزير الجديد »برىض« الحزب 

التقدمي االشرتايك. 

 { »رشوط« سعودية ال خطة؟ {
وبعد ســاعات عىل انعقاد اجتــامع »دار الفتوى« 
للنواب السّنة، واستضافة اغلبيتهم عىل مائدة السفر 
السعودي الوليد البخاري، تحدثت اوساط مطلعة عن 
نتائج متواضعة للقاء الثاين الذي كان »بروتوكوليا« ال 

تأسيسيا ملرحلة جديدة، وتبني لكل من راجعوا السفارة 
بعد االجتامعني بان »الخطة« الســعودية للعودة اىل 
الســاحة اللبنانية مل تتبلور بعــد »كخارطة طريق« 

واضحة املعامل. 
وتبــني حتى اآلن ان الريــاض ال متلك »املونة« عىل 
اكرث من 13 نائبا  ســنيا من اصل 27 وهم ليسوا كتلة 
واحدة مرتاصة. وباتت القناعة »راسخة« لدى اململكة 
بــان دورها قد يكون فاعــال اذا ما نجحت يف وضع 
املعارضة »باجنحتها« كافة تحت »جناحها«، وهو امر 
متعذر حتى اآلن بسبب عدم القدرة عىل جمع »القوات 
اللبنانية«: باكرث من طرف ال يريد التعاون معها، فكيف 
اذا كانت تريد قيادة هذا »الفصيل«؟ ويف هذا السياق، 
لفتت تلك االوسط اىل ان البخاري اسمع الجميع دون 
استثناء ما يشبه الرشوط السعودية للعودة للعب دور 
»انســاين« فاعل عىل الســاحة اللبنانية، وسمع يف 
املقابل »شــكوى« من البعض بعدم وجود خط بياين 
واضح ميكن العمل من خالله ملواجهة حزب الله الذي 

مل يذكره السفر يف املداوالت عىل نحو مبارش. 

{ مواصفات الرئيس؟ {
 وتحت »الزمة« اخرتعها الفرنسيون وتبنتها الرياض، 
قال البخاري »انه يجب عىل لبنان ان يساعد نفسه يك 
تساعده اململكة ورفض االتهامات بان بالده تتدخل  يف 
الشؤون الداخلية ألي بلد مبا فيها لبنان، ولدى سؤاله عن 
هوية الرئيس الذي تفضله، قال: ان االنتخابات الرئاسية 
شــأن داخيل، ولكن هناك رضورة ان يكون غر فاسد، 
وجامعــا للبنانيني، وأن يتمتــع باملواصفات التي تتيح 
التعاون مع الدول الخارجية ويف مقدمتها دول الخليج. 
ويف ما يشبه الئحة »برشوط« اململكة للمساعدة قال:« 
اننا مستعدون لتأمني مظلة عربية ودولية كشبكة أمان 
سياســية واقتصادية، لكن عىل لبنان تنفيذ سياســة 
»النــأي بالنفــس« فعال ال قوال، وتوقــف البعض عن 
التحريض اللفظي والعمالين عىل دول الخليج العريب. 
وبرأيه مثة الكثر من االمور يجب ان تتغر لتحســني 
العالقة مع اململكة ودول الخليج، خصوصا ما اســامه 

استعادة الدولة »لسيادتها« الداخلية والخارجية.!

{ موازنة »التخدير«؟ {
اقتصاديا، انتهت جلســات املوازنة »الشــعبوية« 
باقرارهــا باكرثية هزيلة بلغت63  نائباً ومعارضة 37 
وامتناع 6 نواب عن التصويت، وهو ما وصفته مصادر 
نيابيــة بانــه »لتخدير« الناس الذين سيســتفيقون 
الحقا عــىل »كارثة« تضخم ترسق منهم كل الزيادات 
املالية املقرة. وأبــرز ما تضمنته املوازنة زيادة رواتب 
موظفي القطاع العام املدنيني والعسكريني واملتقاعدين 
واملتعاقدين وكافة األَجراء يف الدولة بنســبة ضعفني 
عــىل الراتب األســايس عىل أن ال تقــل الزيادة عن 5 
ماليني لبنانيــة وال تزيد عن 12 مليون. وهذه الزيادة 
تعترب اســتثنائية محدودة الزمــن ريثام تتم املعالجة 
النهائية ملوضوع الرواتب وال تحتســب يف تعويضات 
نهايــة الخدمة أو املعاش التقاعدي. كام وافق املجلس 
عىل استيفاء رسوم جوازات السفر بقيمة مليون لرة 
للخمس سنوات ومليويَن لرة للعرش سنوات. وقد بُنيت 
أرقام املوازنة عىل احتساب الدوالر الجمريك بقيمة 15 
ألف لرة. وبلغ حجم النفقات يف املوازنة 40873 مليار 

لرة، أما اإليرادات فبلغت 29986 ملياراً.  

{ زيادة »التضخم« {
وتناول النقاش قضيــة الواردات التي لحظت عجز 
16 ألف مليار وتــم تعليق بند الواردات إلعادة االتفاق 
عىل األرقام بعد كالم وزيري األشغال واالتصاالت عن 
واردات غر ملحوظة والتي خفضت العجز اىل ما دون 
العرشة آالف مليار...! وكان رئيس لجنة املال واملوازنة 
النائب ابراهيم كنعان اعرتض خالل الجلسة عىل األرقام 
املرســلة من وزارة املال العتامد الدوالر الجمريك عىل 

تســعرة 15 ألف لرة، يف محاولة للتوفيق بني املزاج 
الشــعبي وطرح صندوق النقد الدويل الذي يفّضل رفع 
ســعر رصف الدوالر إىل مستوى 20 ألف لرة، يف ظل 
تخّوف مام سيؤدي إليه العجز يف املوازنة وتغطيته من 
خــالل طبع مزيد من اللرات، وبالتايل ارتفاع إضايف 
يف الدوالر إىل معدالت غر مسبوقة.ورّد الرئيس بري  
عىل ما أدىل به رئيس حكومة ترصيف األعامل  نجيب 
ميقايت حول تعّهد صندوق النقد الدويل بتســديد عجز 
املوازنة بعد االتفاق وإال ذاهبون إىل التضخم،   دون ان 
يقدم اجابة واضحة حول احتامل فشل االتفاق. فقال 
مخاطباً ميقايت »عم تغلط، يشــطب من املحرض، أنا 
واملجلــس النيايب ال نخضع ال لصندوق النقد  وال لغره 

واملجلس سّيد نفسه وهناك سيادة يف مجلسنا«.

{ تصعيد »ميداين« {
 ويف الجلســة الصباحيــة، صّعد العســكريون 
املتقاعــدون تحركاتهم يف محيــط املجلس وحاولوا 
الدخول اليه بالقوة، بعد ان تردد ان رواتبهم ستضاعف 
مــرة ونصف املرة فقط. وبعــد ان دخل وفد منهم اىل 
الربملــان حيث طرح مطالبه، خــرج وزير الدفاع يف 
حكومة ترصيف االعامل موريس سليم اىل التظاهرة، 
وأبلغهم ان »املطالبة بالحقوق تشــمل العســكريني 
بفئاتهم  كافة وعوائل الشهداء والعسكريني املتقاعدين 

مبا فيها كل االسالك العسكرية«.

 { »قارب املوت«  {
 يف هذا الوقت، ارتفع عدد جثث  قارب املوت مقابل 
طرطوس اىل 99 حتى ســاعات متاخرة من ليل امس 
وقد اعيدت فقط 20 جثة فيام تبقى 38 جثة مجهولة 
الهويــة حتى االن،فيام اســتقر عدد الناجني عىل 21 
، فيام يســتمر البحث عن املفقودين وســط تضاؤل 
اآلمال بالعثور عــىل ناجني، وتتواصل عمليات البحث 
ومحاوالت التعرّف عــىل جثث الضحايا املوجودة يف 
بّرادات مستشــفى الباسل يف طرطوس من قبل أهايل 
املفقودين الذين توافــدوا إىل املكان. لكّن التعرف إىل 
الجثث يواجه صعوبات بســبب تشــّوهها، ما يدفع 
األهايل إىل محــاوالت التعرّف عىل أبنائهم من خالل 
مالبســهم أو األوشــام املوجودة عىل أجسادهم أو 
أغراضهم الّشخصية التي ُعرث عىل بعضها بأّن الصليب 
األحمر اللبناين ســيتوىّل نقلهم من الحدود اللبنانية 
ـ الســورية عند نقطة العريضــة وإعادتهم مجّدداً، 
موضحني أّن »الجثث غر املعروفة ستدفن يف سوريا 
تحت أســامء مجهولة يف غضون 3ـ  4 أيّام، يف حال 

مل يتم التعرّف إليها...! 

 { املصارف »واالمن الذايت« {
يف هــذا الوقت، فتحت املصارف »ابوابها« بعد نحو 
اســبوع من االقفال بإجراءات امنية ذاتية بعد رفض 
وزارة الداخليــة تأمني الحاميــة املطلوبة، ما ادى اىل 
اشــكاالت عديدة مع املودعني الذين حرموا مبعظمهم 
من القيام مبعامالتهم بســبب الرشوط الصارمة التي 
فرضت عليهم، فلم تتم اي معاملة اال مبوعد مســبق 
ملــن يحتاج إلجــراء معامالت »ملحــة«، دون تحديد 
معنى امللح منها. اما كل املعامالت املالية فتجري عىل 
»الــرصاف اآليل«. وقد  تعرقل العمل مبنصة صرفة، 
ومل يتم اســتقبال طلبات جديدة باالمس وتم التعامل 
مــع الطلبات العالقة. ومثة توجه لدى بعض املصارف 
إليجاد آلية لالستفادة من املنصة عىل »الرصاف اآليل« 

بعد قبول الطلب من العميل. 
ووفقا ملعلومات مرصفية قرر مرصف لبنان خفض 
االستفادة من 500 دوالر شهريا اىل 400 دوالر فقط. 
وشــهدت مداخل بعض املصارف ازدحاماً وإشكاالت 
بني املودعني وحراس املصارف، ووقع إشكال يف صيدا 
بني عسكريني والحراس إثر منعهم من الدخول لسحب 

املساعدة االجتامعية. 

يف محاولــة إلزالة قبة الصخرة من الوجود، واســتبدالها مبا يطلقون 
عليــه »قدس األقداس«، ويف الوقت الــذي تعيش فيه قوات العدو تأهًبا 
غر مسبوق أمام تصاعد أعامل وتهديدات فصائل املقاومة الفلسطينية، 

يحامي املرابطون عن مقدساتهم بلحمهم الحي.
ويف التفاصيــل، اقتحمت صباح امــس الجامعات اليهودية املتطرفة 
باحات املسجد األقىص عىل شكل مجموعات يرتدي بعضهم لباس الكهنة، 
وسط حامية مشددة من رشطة االحتالل، والتي اقتحمت املسجد املبارك 

بأعداد كبرة، واعتدت عىل املرابطني إلخراجهم من الباحات. 
وقبــل ذلك منعت رشطة العــدو، التي كثفت من تواجدها عىل مداخل 
املســجد األقىص والشوارع املؤدية إليه، دخول املصلني ممن هم دون 40 
عاما من أداء صالة الفجر، وقمعت بعض التجمعات للشبان الذين حاولوا 
الوصــول لألقىص، وانترشت قواتها منذ ســاعات الفجر األوىل متهيًدا 

لتأمني اقتحامات املستوطنني.
كام أغلقت قــوات االحتالل الصهيوين الحرم اإلبراهيمي الرشيف يف 
مدينــة الخليل بالضفة املحتلة بحجة األعيــاد اليهودية. وأوضح مدير 
الحــرم اإلبراهيمي غســان الرجبي، أن ســلطات االحتالل أغلقت الحرم 
اإلبراهيمي أمام املسلمني ابتداء من الساعة العارشة من مساء يوم األحد 

وملدة 24 ساعة.

{ املرابطون يتصدون القتحام املستوطنني {
واحتشدت أعداد من املرابطني واملرابطات داخل األقىص، حيث صدحوا 
بالتكبــرات، فيام تحصن بعض الشــبان داخل املصــىل القبيل وألقوا 

»املفرقعــات«، وأصدروا أصواتًا مختلفة، إلرباك املســتوطنني ورشطة 
االحتــالل، يف حني اعتــدت رشطة االحتالل عدة مــرات عىل املرابطني 
واملرابطات، فيام اعتقلت شابًا بعد االعتداء عليه من داخل ساحات املسجد.
واعتلت عنارص من رشطة االحتالل مصليات املســجد، وخاصة املطلة 

منها عىل املصىل القبيل الذي يتواجد بداخله الشبان املرابطون.

{ اعتداءات االحتالل {
وكانــت قوات االحتالل قد اعتدت بالرضب عىل النســاء املرابطات يف 
ســاحات األقىص، وعىل املصلني الذي يؤدون صالة الضحى قبالة املصىل 
القبيل، واعتدت أيًضا عىل الصحفيني املتواجدين بالقرب من باب السلسلة، 

يف املسجد األقىص املبارك.
وأطلق جنود االحتالل الرصاص املغلف باملطاط عىل املصلني املحارصين 
داخــل املصىل القبيل، أثنــاء تأمني اقتحام مجموعة من املســتوطنني 
لساحات األقىص. كام منعت طلبة املدارس من الدخول إىل مدارسهم عند 
باب املجلس، فيام أطلقت رشطة االحتالل طائرة مسرة يف سامء املسجد 

األقىص.

{ الهالل األحمر {
وبينام اعتقلت قوات االحتالل أكرث من 6 شــبان فلســطينيني واعتدت 
عىل العرشات، أعلن الهالل األحمر الفلســطيني أن طواقمه تعاملت مع 
إصابتني عند باب األســباط يف القــدس، إحداها نتيجة رش غاز الفلفل، 

والثانية نتيجة الرضب املبارش.

{ تنديد فلسطيني {
دانت وزارة الخارجية الفلســطينية اقتحام مستوطنني، بحامية جنود 
»إرسائيليني« املســجد األقىص، والسامح لهم بانتهاك حرمته يف خطوة 

استفزازية من جانب  االحتالل.
وقال الناطق الرســمي باســم الخارجية الفلسطينية هيثم أبو الفول، 
إّن »تصاعد وترة االنتهاكات، وما يرافقها من مامرســات اســتفزازية 
يف الحــرم القديس الرشيف، ويف املقابر اإلســالمية، هو خرٌق فاضح 
ومرفوض للقانون الدويل، وللوضع التاريخي والقانوين القائم يف القدس 

ومقدساتها«.
وأكد أبو الفول أّن »االنتهاكات واالعتداءات املتواصلة عىل املقدسات متثل 

اتجاهاً خطراً، ينذر مبزيد من التصعيد الذي تنعكس تبعاته عىل الجميع«، 
مطالباً االحتالل بـ«الكف الفوري عن جميع املامرسات واالنتهاكات بحق 

املسجد األقىص املبارك، واحرتام حرمته«.
من جهته، قال الناطق باســم حركة »حــامس« عبد اللطيف القانوع 
إّن »مشاهد جامعات املســتوطنني املتطرفة يف اقتحامها األقىص متثل 
انتهاكاً صارخاً لحرمته وقدسيته«، مطالباً الشعب الفلسطيني بـ«الصمود 

ومضاعفة الرباط وشد الرحال إىل األقىص«.
بدورها، دانت الجبهة الدميوقراطية لتحرير فلسطني يف بيان، اقتحام 
املستوطنني األقىص، واالعتداء عىل املقدسيني واملصلني واعتقال عدد منهم 

ومنعهم من الوصول إىل املسجد.
فيام أكد القيادي يف حركة الجهاد اإلسالمي داوود شهاب، أّن »املقاومة 
ســتذهب إذا لزم األمر إىل معركة جديدة كمعركة سيف القدس، ومعركة 
وحدة الســاحات واملقاومة عىل جهوزية واستعداد وتأهب املقاومة يف 

كل وقت، للدفاع عن املسجد األقىص«.
وأكدت الجبهة أّن »ما يجري يف القدس واملسجد األقىص مؤرٌش خطر، 

ولعٌب بالنار، واستفزاٌز ملشاعر شعبنا الفلسطيني وكرامته الوطنية«.

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

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمر فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

هاتف : 1-2- 05/923830 - 03/811785

فاكس : 05/923773

االعالنات : 05/923776-923768-923767-923770

فاكس : 05/923771

info@addiyaronline.com

تهجير 
اللبنانيين!!!!

الحكومي  او  الرئــايس 
الذي يحصــل بني فرتة 
عندما  ينتهــي  واخرى 
تــأيت كلمــة الرس بعد 
اقليمية  مصالح  تقاطع 
من  ولكــن  دوليــة.   -
يُعيــد اللبنانيــني الذين 
هاجــروا للخــارج من 
الحاصل،  االنهيار  جراء 
يف  حياتهم  واسســوا 
انتقلوا  التــي  البلــدان 
اليهــا، والتي قدمت لهم 
حيــاة امنــة كرمية مل 
بلدهم؟  يف  يعرفوهــا 
اللبنانيني  يُعيــد  مــن 
الذيــن هربوا من جحيم 
لبنــان اىل وطن جديد ؟ 
بامكانهم  سيكون  وهل 
الوثــوق مجددا بالدولة 
لبنان؟  يتعــاىف  عندما 
املســار  هذا  ان  علــام 
ســيأخذ وقتــا طويال. 
واذا تحسنت االحوال هل 
ســيعودون بثقة عالية 
ما  ان  معتربين  بالدولة 
حصل مــن انهيار عىل 
كل االصعدة كان »غيمة 

ومرت«؟
والقهــر،  االمل  ان 
والعــذاب الذي عاشــه 
اللبناين يف قلب وطنه، 
والتــرشد الــذي عرفه 
عــىل ارضــه ال ميكن 
كلامت  ببضعة  محــوه 
او تطمينات قد  ايجابية 
تكــون فارغة مع مرور 
التغير  ان  طاملا  الوقت، 
الــذي تأملنــا حصوله 
النيابية  االنتخابات  عند 
لعــام 2022 مل يحصل 
لذا يتعمــق الجرح اكرث 
فأكرث مع ارتفاع الهجرة 
النزيف  هذا  باالحرى  او 
اىل  يؤدي  الذي  اللبناين 

موت لبنان.
نعــم ثروة الشــباب 
جميع  مــن  اللبنــاين 
االجتامعيــة  الفئــات 
هــي اكــرث اهمية من 
الــرثوة النفطيــة التي 
ميلكهــا لبنــان، واكرث 
التطــور  مــن  رضورة 
واملؤسســايت  التجاري 
والتكنولوجــي. من هنا 
خسارة لبنان البنائه هي 
مأساة حقيقية موجعة 
تدمي القلوب، خاصة ان 
عــودة املهاجر اللبناين 
ســتكون  وطنــه  اىل 

صعبة وبعيدة املنال. 
الكبر هو هذه  الظلم 
يشــهدها  التي  الهجرة 
االكرب  والجرمية  لبنان، 
يداها  اقرتفــت  ما  هي 
السياسية  الطبقة  هذه 
الفاســدة النتنة التي ال 
مثيل لها يف العامل كله.

تآمر  لبنان  مســكني 
عليــه،  سياســيوه 
وهّجــروا  فأفقــروا 
بفسادهم  وبقوا  ابناءه 
وانانيتهــم،  وعفنهــم 
ولكــن التاريــخ يقول 
انه مهام عال شــأن اي 
يف  سيحاسب  مسؤول 
نهاية املطاف. مســكني 
دفع  اللبناين  املواطــن 
كلفة رسقة مســؤولني 
العام،  للــامل  وهدرهم 
وهو الــذي عاىن وحده 
املؤسســات  اهــرتاء 
وفقدان  املايل  واالنهيار 
قيمتها،  اللبنانية  اللرة 
ان عائــالت  واالنــى 
واصبح  هاجرت  لبنانية 
كل فــرد منها يف بلد ما 
يحقق له الحد االدىن من 

االستقرار.
التهجر الذي قامت به 
السياسية  الطبقة  هذه 
الفاســدة هــو مجزرة 
غرار  عىل  لبنــان  بحق 
انفجــار مرفــأ بروت 
واالنهيــار  واالفــالس 
املــايل املتواصل. جرائم 
تحىص،  ال  الطبقة  هذه 
واملحــزن انهــا ال تزال 
بالعفة  وتحارض  تحكم 
و باالصالح والدســتور 

والقانون و.....

)تتمة ص1( 
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