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الديــن العــام فــي خطــة الحكومــة للتعافــي... إخفــاء للحقيقــة املــّرة
محو الدين على حســاب املودعين هو »كلمة الســّر« في هذه الخّطة

جاسم عجاقة

ما كان عىل الحكومة معالجة ملف بحجم ملف الدين العام 
بهذا اإلســتخفاف املطروح يف خطّتهــا للتعايف! َفِبثالمثائة 
وثالثني كلمة موّزعة عىل عرشين ســطًرا، عالجت الحكومة 
ُمشــكلة الدين العام، متنكــرة لجوهرية هذا امللف بكل أبعاده 
املالية واإلقتصادية واملرصفية واإلجتامعية، وحتى الحوكمة 

املالية للدولة.
الدين بحّد ذاته ليس بأمٍر يسٍء، فهو يُشكّل رافعة إذا أُحسن 
إستخدامه، ويُشكل أيًضا أماًل باملستقبل، خصوًصا من ناحية 
املشــاريع التي يتــم متويلها من خالل الديــن للحصول عىل 
إيرادات ُمســتقبلية تجعل إمكانية ســّد الدين العام حقيقية، 

وتؤسس لخطوة ُمستقبلية أخرى يف إطار التنمية اإلقتصادية 

والبرشية.

لكن يف الوجه اآلخــر للدين العام، هناك الجانب اليسء، 

وهــو أنه يُعترب املجــرور لكل السياســات املالية الخاطئة 

والحوكمة غري الرشيدة للامل العام. هذا ما حصل يف لبنان، 

فال أحد ُيكنه نكران أننا مل نُســّجل أي فائض يف املوازنة 

منذ أوائل تســعينات القــرن املايض، وهذا العجز كان ُيّول 

من خالل اإلســتدانة التي كانت يف البدء بالعملة الوطنية، 

ومن ثم تحّولت إىل إســتدانة بالعلمة الصعبة.

ــال« 2022 ــ ــ ــ ــ ــاح »موندي ــ ــ ــ ــ ــــي افتت ــ ــ ــ ــم ف ــ ــ ــ ــ ــر العال ــ ــ ــ ــ ــة تبه ــ ــ ــ ــ الدوح
بكركــــــــــي تضــــــــــع دفتــــــــــر شــــــــــروط للرئيــــــــــس املقبــــــــــل!
لبنــــــــــان فــــــــــي ذكــــــــــرى اإلســــــــــتقالل يبحــــــــــث عــــــــــن تدخــــــــــل أجنبــــــــــي!

بوال مراد

دخل العــامل أجمع يوم أمس، يف زمن نهائيات كأس العامل 
لكرة القدم، والتي تستضيفها قطر كأول دولة عربية تستضيف 
»املونديال« . الدوحة التي أبهرت زائريها ومتابعيها عرب وسائل 
االعالم ووســائل التواصل االجتامعي بحفل االفتتاح الضخم 
الذي أعدته يوم أمــس، نجحت بنقل صورة جاملية حضارية 
ابداعية عن الوطن العريب، الذي لطاملا كانت اخباره يف العامل 

ال تتسم بالكثري من االيجابية. 

وقد أىت هذا الحدث »شحمة عىل فطرية«، كام يقال بالعامية 
اللبنانية للذين يفرتض انهم مســؤولون لبنانيون، يك ينىس 
الناس خالل الشــهر املقبل فشــهلم بانتخــاب رئيس للبالد 
ومرسحياتهــم اململة، التي يدعــو اليها رئيس املجلس النيايب 
نبيه بري كل خميس، وان كانت آخر مرسحية شــهدت القليل 
من التشــويق يف بداياتها بآداء مميز لربي ورئيس »الكتائب«  

سامي الجميل. 
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اللبنانيون يعيشــون يف املريخ بفضل دولتهم 
ومؤسساتهم وحكامهم.

فحتــى مباريات كأس العامل لكرة القدم، والتي 
يشــاهدها 5 مليارات نســمة يف العامل، حرمت 
حكومة ترصيف االعامل اللبنانيني من متابعتها، 
وجعلتهم يعيشــون يف املريخ وليس عىل الكرة 

االرضية.
 ويف وقــت ان 182 دولة يشــاهد مواطنوها 
املباريــات التي تجري كل 4 ســنوات، يأيت لبنان 
خارج هذه الالئحة، بعدما كان يف الطليعة ليس 

اليوم بل قبل 75 سنة واكرث. 
رئيس حكومة ترصيف االعامل يشاهد املباريات 
يف قطر مع وزيرين يرافقانه، اما الشعب اللبناين 
فعليه ان يفتش عن رغيف خبز يأيت به اىل عائلته، 
بعدما رسق الحكام والطبقة السياســية امواله 

بنســبة 90 باملئة من الخزينــة، ومن موازنات 
الوزارات التي توالها وزراء املنظومة السياســية 
واجروا املشــاريع دون مناقصات، وهدروا املال 

العام منذ 40 سنة وحتى اآلن.
ال يجب عىل اللبنانيني مشاهدة مباريات كأس 
العامل، بل عليهم ان يعيشــوا تحت الظلم والحقد 
بني االطراف السياســية التي ال تستطيع انتخاب 

رئيس جمهورية. 
اجرى لبنــان مفاوضاته مع الرشكة التي تبث 
مباريات كأس العامل، وتوصال اىل شــبه نتيجة 
بسعر خاص، لكن بغياب رئيس الحكومة املكلف 
وعــدم وجود رئيس للجمهورية، هنالك معطيات 
دســتورية بفشــل االتفاق ،الن ال احد قادر عىل 
التوقيــع عىل االتفاق يف غيــاب رئيس مجلس 

الوزراء.

هنالــك مئة مليونــري يف لبنان، وهم قادرون 
عىل التربع بسهولة لدفع 4 ماليني ونصف املليون 
دوالر، لكــن مل يتحرك احد من الدولة ليتصل بهم 
ويطلب منهم التربع، والبداية من رئيس الحكومة 
املكلف نجيب ميقايت الذي من واجبه التربع، النه 

من اغنى اغنياء العامل ويلك 17 مليار دوالر. 
وهنالك غــريه من اصحاب املليــارات، نراهم 
يرصفون املاليني اوقات االنتخابات ليحصلوا عىل 
لقب نائب، اما يف املهامت الصعبة، والتي تتطلب 
تربعا بسيطا، فهم غائبون، وعىل الشعب اللبناين 
ان ال يشــاهد املباريات، وان ينــام باكرا واحيانا 

جائعا بفضل حكومتهم السيئة. 
ليت لبنان كان بدون هؤالء املئة شــخصية من 

اصحاب املاليني واملليارات.

لــــــــــــبــــــــــــنــــــــــــان فــــــــــــــــــي املــــــــــــريــــــــــــخ
ــار ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــق الديـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــىل طريـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عـ

»الديار«

ــى ــرحـ ــجـ أطـــــفـــــال غــــــــّزة الـ

للمشاركين ــة  رســال ــوّجــهــون  يُ

بـــــــــمـــــــــونـــــــــديـــــــــال قــــطــــر
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خــــــريــــــطــــــة مــــــعــــــركــــــة رئـــــــــاســـــــــة الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوريّـــــــة وتــــــــــوزيــــــــــع املــــــــواقــــــــف
ــعــد األعــيــاد ــّرك ب ــح ــت ــدوء ...وبـــــــري ي ــهـ ــع مــعــركــتــه بـ ــاب ــت ــة يُ ــجــي ــرن ــع... وف ــراجـ ــتـ ــل لـــن يـ ــاســي ب

كتب املحلل السيايس

ان خريطة معركة رئاسة الجمهورية بدأت تظهر بوضوح 
اكرث، بعد املوقف الذي اعلنه الوزير جربان باسيل يف باريس 
مــن انه يعارض انتخاب الوزير ســليامن فرنجية رئيســا 
للجمهوريــة، وان التيار الوطني الحــر ال يكن ان يعطي 

اصواته لفرنجية يك يصبح رئيسا للجمهورية. 
يف املقابل، يتابع الوزير فرنجية معركته للرئاســة حتى 

اآلن دون االعالن رســميا عن ترشــيحه، مع العلم ان البلد 
كله بات يعرف متاما انه مرشــح منذ انتخاب الرئيس العامد 
ميشــال عون، والذي كاد ان يصل اىل قرص بعبدا، لوال الوعد 
الذي كان قد اعطاه حزب الله للرئيس العامد ميشــال عون 

يك يدعمه ويوصله اىل رئاسة الجمهورية.
ورغــم ان فرنجية كانت معه االكرثية يومها، اال ان حزب 
الله اعتذر عن دعمه لرئاسة الجمهورية، النه مرص عىل دعم 

العامد ميشال عون لرئاسة الجمهورية. 

والن الواقع كان بهذا الشــكل، فان فرنجية بقَي مرشحا  
للرئاســة منذ بداية والية الرئيس العامد ميشال عون وحتى 
نهايتها، وســيكون هو املرشح املدعوم من حزب الله، ال بل 

مرشح حزب الله الذي سيصل اىل رئاسة الجمهورية.
واقــع الحــال اآلن، ان حزب الله يدعم فرنجية لرئاســة 
الجمهورية، لكنه مل يعلن ترشــيحه ، كام ان الرئيس نبيه 
بــري حليف فرنجية وهو يدعمه، وهنالك نقطة ثابتة وهي 
ان الثنايئ الشــيعي املؤلف من حركة امل وحزب الله ، لديه 

قناعة ثابتة بالوحدة بينهام وعدم الخالف عىل اي موضوع. 
ولذلك، فان موقف حركة امل وحزب الله سيبقى واحدا ، سواء 
استطاعا ايصال الوزير فرنجية اىل رئاسة الجمهورية ام ال. 
بالنتيجــة هل يتّم بحث تســوية أم ال؟ الن الوزير جربان 
باسيل سيذهب اىل معارضة قوية، كونه يلك كتلة مسيحية 
مؤلفة من 18 نائبا، وسيقودها اىل معارضة رشسة ويبني 
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باسيل من ُمرشح 
طامح ببعبدا الى 
صانع للرؤساء...

شاملة  عــمــل«  ــة  »ورقـ
بين بكركي وحزب الله

في  داخــلــّيــة  تعيينات 
ــن الــداخــلــي  ــ ــوى األم قـ
جنبالط« لعيون  »كرمى 

بطريرك الكلدان الكاثوليك: 
مــســيــحــّيــة  عــائــلــة  تــغــادر الـــعـــراق شــهــريــا20ً  ص2

ص
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التفاصيل ص12

افتتاح تاريخي
ملونديال العرب... 

واللبنانيون محرومون 
من املشاهدة

ــلــطــاقــة  ــة ل ــ ــّي ــ ـــدول ــة الـ ــ ــال ــ ــوك ــ إيـــــــــران: قـــــــــرارات ال
ــا الــــنــــوويّــــة ــ ــن ــ ــج ــ ــرام ــ الـــــــذريّـــــــة لـــــن تـــعـــطـــل ب

ــدد مــن الــعــســكــريــيــن جــراء ســوريــا : إســتــشــهــاد عـ
ــب والــحــســكــة  ــل ــّي ح ــفـ ــي ريـ ــصــف الـــتـــركـــي فـ ــق ال

موسكو وكييف تتبادالن اإلتهامات بقصف محطة زاباروجيا
ــــــة ــــــة نوويّ ــــــداً بكارث ــــــره تهدي ــــــة« تعتب ــــــة الدولّي ــــــة الذريّ و»الطاق
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صفحتا تسلية صباح كل 
اثنين واربعاء وجمعة 

ص10 -11
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ــانـــيـــة ســــيــــاســــة لـــبـــنـ

اإلثنني 21 ترشين الثاين 2022

املــؤســســات والنــتــظــام  للشغور  رفــضــاً  ــوار  حـ أّي  عــلــى  ُمنفتح  ــراعــي  ال
» ورقة عمل« شاملة بين بكركي وحزب الله.. والعمل عليها ُمستمّر منذ شهرين

ــــــطر ــــــى الس ــــــة عل ــــــة ونقط ــــــك: ال لفرنجي ــــــارة حري ــــــو ح ــــــق رســــــالة نح باســــــيل أطل
للرؤساء... صانع  الى  ببعبدا  طامح  ُمرشح  من  إستراتيجّيته  لتغيير  يتجه 

عيل ضاحي

بكريك  تبقى  جديدة،  مرة 
يف دائرة الضوء الســيايس 
والحــزيب والديبلومــايس 
والــوزاري، اذ يغــص مقر 
بشــارة  املاروين  البطريرك 
محليــني  بــزوار  الراعــي 
واجانب وسفراء من مختلف 

الدول االوروبية والعربية.
واذا كان الراعــي حريص 
عىل عــدم تظهــر معظم 
يومياً  تحصل  التي  اللقاءات 
عرب االعالم، اال انه ال يخفي 
اســبوع  كل  عظاتــه  يف 
تجاهل  من  االمتعاض  حجم 
والحزبية  السياسية  القوى 
انتخاب  لدورهم يف  والنواب 

الرئيس، والذي يعتربه الراعي انه يرتقي اىل مصاف 
»الخيانة العظمــى«. وال يكتفــي الراعي بالحث 
الرئيس  انتخاب  السيايس واالعالمي والديني عىل 
يف ارسع وقــت، بــل يتحرك من ضمــن مروحة 

اتصاالت وتشاور النجاز هذه املهمة.
ومع تحديــد الراعي ملواصفات »الرئيس الوطني 
واللبناين واالنقاذي للجمهورية«، تؤكد اوســاط 
مقربة من بكريك، انه منفتح عىل اي حوار يؤدي 

هذا الغرض. ومع تــردد ان الراعي يف صدد القيام 

مبروحة تشــاور مســيحية مع الكتل واالحزاب، 

تشر االوساط اىل انه يجريه بشكل ثنايئ وليس 

جامعــي، وينتظر نضوج الظــروف ليكون هناك 

جلسة تشاورية موسعة يف القريب العاجل.

وتقول االوساط ان إنفتاح الراعي عىل السفراء 

واملكونات املسيحية، ال يعني انه »اغلق الباب« مع 

املكون الشيعي بشقيه »حركة امل« وحزب الله.

ويف السياق، ورغم معارضة الراعي للحوار الذي 

كان يزمــع رئيــس مجلس 
النــواب نبيه بــري الدعوة 
الرئايس،  امللــف  يف  اليــه 
اوساط مطلعة عىل  تكشف 
العالقة بني بــري والراعي، 
ان الحــرص املتبــادل عىل 
الود يســود عالقة الرجلني. 
بري  كان  السياق،  هذا  ويف 
اوفد اىل بكريك شــخصية 
متثله لوضــع البطريرك يف 
التي  واآلراء  اتصاالته  اجواء 
ســمعها من مختلف الكتل، 
من  ســلبية  كانت  والتــي 
الجانب املســيحي، كام كان 
للدعوة  مرتــاح  الراعي غر 
وال يحبذها، وكان ســيعلن 
عن ذلك  لوال اعتذار بري عن 

االستمرار بالدعوة.
اما يف مقلب حزب الله، فتكشف االوساط املقربة 
من بكــريك، ان التواصل عاد بني حزب الله والراعي 
منذ شــهرين عرب شــخصيتني متثالن الراعي من 
جهة وحزب الله من جهة ثانية. وتكشف االوساط 
ان هناك »ورقة عمل شــاملة« قيــد التحضر بني 
الطرفني، وان النقاش يشمل كل املواضيع السياسية 
والرئاســية واملحلية، ومن دون وضع سقف زمني 

لها، او تحديد زيارة من حزب الله اىل بكريك.

صونيا رزق

مل يتحّمــل رئيس »التيار 
الوطني الحر« جربان باسيل 
تيار«املردة«  رئيــس  دعــم 
اىل  فرنجيــة  ســليامن 
الرئاســة  من قبــل حليفه 
الوحيــد املتبقي له أي حزب 
اللــه،  بعدما أبلــغ ذلك اىل 
النائب طوين فرنجية،  نجله 
لكن مــن دون ان يعلن ذلك 
رســمياً، واملهــم اّن املعنّي 
االول وصلته الرســالة التي 
خصمه  فيام  ينتظرها،  كان 
واملرشــح مثله اىل الرئاسة 
أي باســيل، جاءت ســلّته 
خالية، ومل  يكن يتوقع ذلك، 
ذلك  نيله  يراهن عىل  كان  إذ 

الدعم يوماً.
بلســيل إطأمن بــأّن الوقت مل ميّــر بعد، لكن 
املفاجآة  تزامنت مع جولته اىل قطر وفرنسا، ليأيت 
رّده عرب ترسيب مقصود لفيديو  وفق ما اشــارت 
املعلومات،  تحدث خالله باسيل مع بعض محازيب 
ومنارصي« التيار« يف باريس، فحمل رســائل اىل 
الخصم فرنجية مل يرحمه من خاللها، إضافة اىل 
رسالة نحو حارة حريك بأن ال احد ميون عليه يف 
امللــف الرئايس، وهذا يعنــي ان ال مجال لتصويت 
نواب »التيار« لرئيس »املردة« ونقطة عىل السطر، 
أي اراد إنهاء طموح فرنجيــة بيده وإفهامه »بأّن 
ال ســبيل لوصولــك اىل بعبدا، خصوصــاً انك  ال 
متلك الدعم املســيحي بغياب تصويت اكرب كتلتني 
مســيحيينت  لــك«،  أي »التيار الوطنــي الحر« و 
»القوات اللبنانية«، االمر الذي يشــكل عائقاً كبراً 
امام وصول رئيس »املردة« اىل القرص الجمهوري، 
كام اّن بكريك مل تعلن يف أي مرة موافقتها عليه، 
بل وضعت صفات رئاســية عن املرشــح املقبول 

لديها.
اىل ذلك، يبدو املشــهد اليوم بني حــزب الله و 

باسيل مطّوقاً بهزّة سياسية قد تنتج عنها ترّددات، 
لكنهــا بالتأكيد لن تتحّول اىل زلــزال، الّن الحزب 
يحفظ دامئاً خط الرجعة مع الحلفاء، فيام باسيل 
مل يحفظه هــذه املرة، الّن الكيل طفح من فرنجية 
وفق ما تعترب مصادر سياســية مطلعة، وتقول:  
باســيل » بق البحصة »  هذه املرة، النه يريد إنهاء 
مسألة املطالبة املتكّررة من الحزب لدعم  لفرنجية، 
خصوصاً انه سبق ان اعلن انه لن يصّوت له سائالً 
وملاذا اقوم بذلك؟ من دون ان يســمعه اآلخرون، اذ 
اعتربوا انه سيأيت اليوم الذي سيسر فيه برئيس« 

املردة«  وفق تسوية.
 لكن وعىل ما يبدو، ان باســيل لن يسر بتسوية  
توصل غــره اىل بعبدا بدل ان تفتح له طريقها، أي 
انّه »فكّر صح » وقال:« ملاذا أعطي هذا املركز لغري 
طاملا قد يتوفــر يل؟ خصوصاً اّن قطر وعدته خراً 
وفق املعلومات بخصوص ســحب العقوبات عنه، 
من خالل وســاطتها مع واشنطن، لذا يعترب نفسه 
انه إجتاز مسافات شاســعة وعرة، وملاذا سيقّدم 
الرئاســة عىل طبق من فضــة اىل فرنجية، طاملا  
بدأت  ابواب بعبدا تفتح امامه من جديد، االمر الذي 
يجعله واثقاً عىل الرغم من كرثة خصومه الذين لن 
يصّوتوا له بالتأكيد، لكن وعىل خط مغاير افيد بأنه 

ديبلوماســية  نصائح  تلقى 
افرقاء  غربية، ومــن بعض 
الداخل بسحب هذا الرتشيح، 
النه ليس رجل املرحلة، لرمبا 
تكون حظوظه اكرث بعد ست 

سنوات .
يف غضون ذلك، نقل بعض 
حلفــاء حزب الله رســائل 
شفهية مســتاءة من كالم 
باســيل، فساد صمت مريب 
بني الطرفــني، الن املصلحة 
الحزب  » زعل«  تقتيض عدم 
اّن حلم  الحليف، خصوصــاً 
ما  بالرئاسة  »التيار«  رئيس 
زال حارضاً وســيبقى حتى 

يتحقق.
ووفــق  الســياق،  يف 
املعلومــات تلقــى رئيس » 
التيار« نصيحة من بعض الديبلوماسيني، بأن يغّر 
إســرتاتيجيته الرئاسية من مرشح طامح  بدخول 
قرص بعبدا،  اىل زعيم صانع للرؤســاء، وهذا اهم 
يف املرحلــة الراهنة، خصوصاً انه ما زال شــاباً، 
مع نصيحة اخــرى بأن يغّر سياســته الداخلية 
والخارجية، وينفتح عىل جميع االطراف السياسية، 
وينطلق نحو الحوار مع الجميع وإال سيبقى حلمه 
الرئايس مستحيالً، الّن الطامح باملركز االول يجب 
ان يتحىل بصفات معينة، ابرزها قربه الســيايس 
من مجمل االفرقاء ، ويساعده بذلك انه رئيس كتلة 
نيابية ال يستهان بها، وبأن ينتظر الوقت املناسب 
لــه للعودة اىل القرص الجمهــوري، خصوصاً انه 
خارج من عهد إتســم بالخالفات والتناحرات، وال 
ســبيل اآلن لنســيان كل ما جرى خالل السنوات 
الســت التي مضت ، مذكّرين أيــاه بالنصائح التي 
توالت عىل العامد ميشــال عون قبل العام 2016 ، 
يك يبقى يف الرابية كزعيم مسيحي، وال يدخل يف 
اتون املعركة الرئاسية، التي بقيت عىل مدى سنتني 
ونصف الســنة ضمن جوالت باءت بالفشل، حتى 
31 ترشين االول من العام 2016 والتي إنتجت عهداً 

مليئاً باالنقسامات والتداعيات السلبية.

 البطريرك املاروني  : فئات لبنانّية تستجدي الوصاية وتتسّول اإلحتالل وتشحد التبعّية
ترأس البطريرك املاروين الكاردينال مار بشارة بطرس 
الراعي قداس االحد يف كنيســة السيدة يف الرصح 
البطريريك يف بكريك، ملناســبة الذكرى الســنوية 
الثامنة ملقتل صبحي وندمية الفخري، والقى عظة قال 
فيها: »تطل علينا ذكرى االستقالل يف غياب الشعور 
بها، كأن اللبنانيني يخجلون من أنفسهم ويدركون أنهم 
نالوا استقاللهم سنة 1943 لكنهم مل يحافظوا عليه، 
وتناوب عليهم من يومها أكرث من احتالل ووصاية. 
تأيت ذكرى االستقالل هذه الســنة شاغرة وفارغة 
هي أيضا من معانيها وأبعادها. إذ ليس االســتقالل 
أن يخرج األجنبي من لبنان بــل أن يدخل اللبنانيون 
إىل لبنان. والحال أننا نرى فئات لبنانية تســتجدي 
الوصاية وتتسول االحتالل وتشحد التبعية. لذلك، حذار 
املقبل. نحن  الجمهورية  االستخفاف باختيار رئيس 
ننتخب رئيسا الستعادة االستقالل. فأي خيار جيد ينقذ 
لبنان، وأي خيار يسء يدهوره. إن قيمة اإلنســان أن 
يقيم املسؤولية املناطة به، فال يجازف بها وال يساوم 
عليها. لذلك نناشــد النواب أال يقعوا من جهة ضحية 
الغش والتضليل والتسويات والوعود االنتخابية العابرة، 
ومن جهة أخرى فريسة السطوة والتهديد والوعيد. 
ونحن أصال شعب ال يخضع ألي تهديد، ورئيس لبنان 

ال ينتخب بالتهديد والفرض«.
وقال: »ال يستطيع أي مســؤول أو نائب ادعاء 
تجاهل الواقع اللبناين والحلول املناســبة له. فكل 
اللبنانيني، يعرفون ســبب مشــاكل لبنان والقوى 
والجهات والعوائق التي تحول دون إنقاذه. وبالتايل 
ال عذر ألي نائب بأال ينتخب الرئيس املناسب للبنان 
يف هــذه الظروف. هــذا خيار تاريخي. فســوء 
االختيار، يكشف عن إرادة سلبية تجاه لبنان فيمدد 
املأساة عوض أن ينهيها، وتكون خطيئتكم عظيمة. 
فلنكن أســياد أمتنا ومصرنا. بعيدا عن الصفات 

املتداولة بشــأن رئيس تحد أو رئيس وفاق وما إىل 
ذلك من كلامت فقدت معناها اللغوي والســيايس، 
تحتاج البالد إىل رئيس منقذ يعلن التزامه الحاسم 

مبرشوع إخراج لبنان من أزمته، ويلتزم مبا ييل: 
1- تأليــف حكومــة إنقــاذ قادرة عــىل القيام 
باملسؤوليات الكبرة املناطة بها يف بداية العهد الجديد.

2- إحياء العمل بالدستور اللبناين وااللتزام به إطارا 
للســلم اللبناين، ومرجعية ألي قرار وطني، واعتبار 
اتفاق الطائف منطلقــا ألي تطور حقوقي. كام ال بد 
للمســؤولني احرتام امليثاق الوطني واألعراف لتقوية 
الوحدة الوطنية، ولضامن حسن العالقة بني رئاسة 

الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء.
3- إعــادة الرشاكة الوطنية وتعزيزها بني مختلف 

املكونات اللبنانية ليستعيد لبنان ميزاته ورسالته.
4- الرشوع بتطبيق الالمركزية املوسعة عىل صعيد 
مناطقي يف إطار الكيان اللبناين بحيث تتجىل التعددية 

بأبعادها الحضارية واإلدارية واإلمنائية والعامة.
5- البــدء الفــوري بتنفيذ الربامــج اإلصالحية 

السياسية واإلدارية والقضائية واالقتصادية.
6- دعوة الدول الشقيقة والصديقة إىل تنظيم مؤمتر 
ملســاعدة لبنان أو إحياء املؤمترات السابقة، وتطبيق 
قرارات مجلس األمن املختصة ببسط السلطة اللبنانية 

الرشعية عىل كامل األرايض، مع تثبيت حدوده.
7- إيجــاد حل إنســاين ملوضوعــي الالجئني 
أصبحوا  ألنهم  السوريني،  والنازحني  الفلسطينيني 

عبئا ثقيال.
8- إخــراج لبنان من املحاور التي أرضت به وغرت 

نظامه، والعمل عىل إعالن حياده.
9- أخذ مبادرة رئاســية إىل دعــوة األمم املتحدة 
بإلحاح إىل رعاية مؤمتر خاص بلبنان، والقيام بجميع 
االتصاالت العربية والدولية لتأمني انعقاد هذا املؤمتر، 

وقد حددنا نقاط بحثه أكرث من مرة«. 
وأردف: »زارنا أول من أمس املجلس التنفيذي لنقابة 
املعلمني يف املدارس الخاصة وشــكا إلينا همومهم. 
ان القطاع الرتبوي يشكل أحد مداميك لبنان الحديث، 
ويجب حاميته مــن اإلنهيار، حفاظــا عىل أجيالنا 
الطالعة. ما يقتيض الحفاظ عىل قيمة املعلم وتعزيز 
حضوره وإعطائه حقوقه يك يقوى عىل االستمرار 
يف أداء مســؤولياته يف ظل سعر للرصف يتخطى 
األربعني ألف لرة لبنانية ومبعدالت غر مســبوقة 
للتضخم. فال بد من إنصافهم ليك يتمكنوا من مواصلة 
أدائهم ورسالتهم. اما رواتب املتقاعدين، يف صندوق 
التقاعــد، فترتاوح بني مليونــني وثالثة ماليني لرة 
لبنانية، باإلضافــة إىل أن بعض املصارف ال تعطيهم 

املبلغ كامال، أو تعطيهم بدال منه بطاقة رشائية«. 
وختم الراعي »مرة أخرى نحث النواب إلنتخاب رئيس 
جديد للجمهورية، ليك تتكون السلطات مع فصلها. 

نسأل الله أن ميس ضامئرهم إنقاذا لبالدنا وشعبنا«.

{ استقباالت {

بعد القداس، اســتقبل الراعي املؤمنني املشاركني 
يف الذبيحــة اإللهية. ثم التقى نقابــة املعلوماتية 
والتكنولوجيا، وكانت مناسبة اطلع خاللها عىل برنامج 
عملها للمرحلة املقبلة من اجل تحقيق إسرتاتيجية 
التحول الرقمي كونها االســاس يف مكافحة الفساد 

وإنشاء الدولة الرقمية.
واســتقبل الراعي ايضا خبر الطاقة الدويل رودي 
بارودي، الذي اســتبقاه البطريرك اىل مائدة الغداء، 
وكان عرض االوضــاع الراهنة، وقدم بارودي للراعي 
اول دراسة من نوعها حول ترسيم الحدود البحرية بني 
لبنان وإرسائيل، كام قدم له مجســم »الفيفا« لكأس 

العامل يف كرة القدم. 

ــرة ــدولـ بـ إالّ  ــّل  ــ حـ ال  الـــعـــامـــة:  اإلدارة  ــو  ــفـ ــوظـ ُمـ
ــيــن ــمــوظــف ــل ــب وتـــعـــويـــضـــات الــــصــــرف ل ــ ــ ــروات ــ ــ ال

موظفي  لرابطة  اإلداريــة  الهيئة  اعتربت 
اإلدارة العامــة، ان »ما صدر باألمس القريب 
عن الســلطة الترشيعيــة يف موازنة العام 
2022 ، ما هو إال خطوة إضافية عىل طريق 
إنهاء حقوق املوظفني ، واإلجهاز عىل اإلدارة 

العامة«.
وقالــت يف بيــان: »من ضمن خســارة 
املوظفني لـ 96% مــن رواتبهم ، أقر املجلس 
النيايب للعاملني يف القطاع العام مســاعدة 
اجتامعية تساوي ضعفي الراتب ، ذاك املسعر 
حتــى اللحظة عىل أســاس دوالر بـ 1500 
لرة لبنانية مقابل دوالر يحلق دون اي رادع، 
واملساعدة املكرمة إذا نفذت ترفع املدخول إىل 
دوالر 4500 لرة لبنانية مقابل حاجته وحقه 
لألنفــاق عىل دوالر وصــل اىل 40 الف لرة 
ومرشح للمجهول«، مضيفة »بني الـ 40 الف 
لرة والـ 4500 لــرة لبنانية ليس فقط فرق 
دوالر انه فرق حياة، من أين سيأتون بالفرق 
وحياتهم أصال وقبل االنهيار يف أسفل الدرك؟ 
حتى الدولة واكبــت ارتفاع الدوالر ، فبادرت 
املوازنــة عينها برفع اســعار خدماتها  يف 
انه »ال  والرسوم وأمور كثرة«، مشددة عىل 
حل اال بدولرة الرواتــب واالجور وتعويضات 
الرصف، أسوة مبداخيل كل مكونات املجتمع، 
فمئات األلوف من الــدوالرات توزع كل يوم 
مينة ويرسة دون حســاب، ال بــد من دمج 

املوظفني يف الدورة االقتصادية«.

ولفتت الرابطــة اىل ان »املوازنة مل تلحظ 
تعويضــات رصف املوظفــني التــي قاربت 
قيمتها العدم« داعيــة اىل »تصحيح قيمتها 
بدولرتها قهي حق مكتسب ألصحابها ، ودين 
ممتاز عىل الدولة كام املعاشــات التقاعدية 

والرواتب«.
االستشفاء  »ايجاد حل ملعضلة  اىل  ودعت 
والتعليم وبدل النقل مبا يغطي القيمة الفعلية 
ويف  للمسافات،  وفقا  املوظف  يتكبدها  التي 
الوقت الــذي يتكبد فيه املوظفون مئات آالف 
اللرات يوميا للوصول إىل أعاملهم، قرر لهم 
منهــا 95 الف لرة لبنانيــة يوميا«، معتربة 
انه »يســتحيل عىل املوظفــني تنفيذ مذكرة 
بالدوام  التزامهم  بــرورة  الحكومة  رئيس 
الوظيفية ألن  بالواجبات  والقيام  الرســمي 
الراتب مع مساعدة الضعفني ال تغطي كلفة 
هذا الحضور وال حتــى نصفه لدى 80% من 

املوظفني«.
لهذه  التام  رفضهــا  الرابطة  اعلنــت  وإذ 
املوظفني  أوضاع  بـ«تصحيح  املذكرة، طالبت 
والرواتب واالستشــفاء وبــدل النقل وبقية 
التقدميــات، واالكتفاء بيومــي حضور إىل 

العمل«.
وختمــت واعــدة بأنها »لن تتــواىن عن 
العودة للتصعيد والتحركات بكافة الوســائل 
املرشوعة ومنهــا اإلرضاب املفتوح حتى نيل 

الحقوق«.

ــة الــفــرنــكــوفــونــّيــة: ــقــّم ــمــاع فــي ال ــالل اجــت  مــكــاري خـ
أزمـــاتـــنـــا تـــهـــّدد كــيــان الـــوطـــن وهـــويّـــتـــه الــثــقــافــّيــة

االعــالم يف حكومة ترصيف  ذكر وزير 
االعامل زياد مــكاري، خالل اجتامع مغلق 
بني رؤســاء الدول والحكومات ورؤســاء 
وفــود الــدول والحكومــات االعضاء يف 
جربة  يف  للفرنكوفونية  العامليــة  املنظمة 
أن  الغد«،  »فرنكوفونية  بعنوان  التونســية 
»منذ نشــأة أول منظمــة حكومية دولية 
يف  أســهم  والذي  الفرنكوفونية،  للــدول 
الراحل  الرئيس  كبر  شــكل  يف  إنشــائها 
اللغوي  امليثاق  بتوقيع  مرورا  حلو،  شــارل 
افتتاح مكتب  ثــم   ،2010 يف مونرتوالعام 
املنظمة الدوليــة للفرنكوفونية يف بروت 
املراحل  كل هــذه  لبنان يف  يظهــر  أخرا، 
قيام  تحمل  التــي  بالفرنكوفونية  تعلقــه 

عديدة«. 
واالقتصادية  السياســية  »االزمات  وقال: 
املتتاليــة التي ميــر بها لبنان تهــدد كيانه 
داهام،  الثقافية، وهي تشكل خطرا  وهويته 
ومن املمكــن أن يكون مصريا يف حال عدم 
اتخــاذ إجراءات عىل هــذا الصعيد. ونضيف 

اىل كل هذه االزمات أزمة الالجئني السوريني 
التي ترهق الوطن الذي مير بأزمة اقتصادية 
واجتامعية منذ 3 ســنوات«، داعيا املجتمع 
الدويل اىل »منع لبنان من االنهيار من خالل 
إنقاذ إرثــه الثقايف ودعم وســائل االعالم 
واالبداعية،  الثقافية  والصناعــات  والرتبية 
وعرب مساعدتنا عىل رد ثقة املواطن بالدولة«. 
الدول  منظمــة  مركــز  »إفتتاح  أضــاف 
الفرنكوفونية يف بروت يشكل بصيص امل 
يف ليايل لبنان الحالكة، وهذا التمثيل يذكرنا 
بخصوصية لبنان املتعدد اللغات والذي يشكل 

منوذجا للتعددية الثقافية«. 
وذكر مكاري بالتــزام لبنان الكامل بوضع 
مكتــب املنظمــة الفرنكوفونية يف بروت 
االوسط،  الرشق  الفرنكوفون يف  يف ترصف 
مثنيا عىل تعيــني الدبلومايس االرمني ليون 
أمريجنيان مســؤوال عنه، مشــرا اىل أنه 
»اختيار رمزي يؤكــد أهمية الوجود االرمني 
يف لبنــان، هــذه الطائفة املتعلقــة كثرا 

بالفرنكوفونية«.

خالل االجتامع

حكومة وشــّكــلــوا  رئيساً  إنتخبوا   : للمسؤولين   عــوده 
بالكهرباء حياتهم  ــروا  ــي وأن للقضاء  الحياة  ــدوا  وأعــي

بروت  مرتوبوليت  ترأس 
األرثوذكس  للروم  وتوابعها 
الياس عوده، خدمة  املطران 
كاتدرائيــة  يف  القــداس 
جاورجيــوس،  القديــس 
وألقى عظة قال فيها: »عىل 
كل إنسان مسيحي أن يكون 
واعيا أن كل ما يحصل عليه 
من نعم ما هو إال من عطايا 
الله غر املحدودة. اإلمتحان 
األكرب الذي ميــر به البرش 
هو أن يبقوا أوفياء للمعطي، 
مع  العطايا  مشــاركة  عرب 
إخوتهم البرش، األمر الذي ال 
يفهمه األنانيون واملتكربون 

الذين يجمعون وال يشبعون، ناسني أنهم يف 
لحظة، يف طرفة عني، سينتقلون إىل حياة 

أخرى عادلة، حيث سينالون جزاءهم«.
وتابع: »نأسف أن األنانية تتحكم بنفوس 
بلدنا. يسعون إىل توسيع  السلطة يف  ذوي 
وسيجنونه،  جنوه  ما  فيها  ليخزنوا  أهرائهم 
بــدال من تحمل مســؤولياتهم ومســاعدة 
املواطنني عىل العيــش الهانئ الكريم. املهم 
لديهم أن مصالحهــم مصانة وأنهم يأكلون 
الخارج،  يف  أبناءهــم  ويعلمون  ويرشبون 
فيام ينئ املواطنون وأبناءهم ســاعني وراء 
متى  حتى  والقهــر.  الجبني  بعــرق  رزقهم 
يتناىس هؤالء أن الرب هــو املالك الحقيقي 
لكل مــا لديهم؟ إىل متى ينســون أن املوت 
يأيت عىل غفلة، فيرتكون ما جنوه يف هذه 
األرض عليهــا، ويرحلون فارغي اليدين؟ أما 
آن األوان للعمل الجدي، للتخيل عن األنانيات 
بعني  والنظر  واألحقاد،  الشخصية  واملصالح 
الرأفة إىل شعب خارت قواه سعيا وراء فتات 
يسد بها جوعه. اسمعوا صوت الرب بواسطة 
انتخبوا  بواجباتكم.  قوموا  الضمر.  رصخة 

املؤسسات،  أصلحوا  حكومة،  شكلوا  رئيسا، 
أعيدوا الحياة للقضاء والعدالة للناس، أنروا 
األعامل  وبنور  الغائبــة  بالكهرباء  حياتهم 
الصالحة. ما يهم الناس هو املســتقبل، لذلك 
يجب تخطي املــايض وأحقاده، والتطلع اىل 
املايض  مراجعة  املأزق.  من  للخروج  طريقة 
رضورية ألخــذ العرب، وعدم تكرار األخطاء. 
ليس من مصلحة  التقــدم  اإلبطاء يف  لكن 
تدنيا  السيايس نشهد  األداء  أحد. فإىل تدين 
يف األخالق وجرائــم ورسقات مل تنج منها 

املجاري  وأغطيــة  الكهرباء  أســالك  حتى 
لن  للعابرين.  مصيدة  أصبحت  التي  الصحية 
الدولة  عنارص  بتكوين  إال  األمور  تســتقيم 
أي رئيس وحكومــة وإدارة وقضاء، لتصبح 

فاعلة، تحكم وتحاسب وتعاقب«.
وختــم: »دعوتنا اليــوم أن نتعلم الدرس 
الذي أرادنا املســيح أن نحفظــه قبل فوات 
العذراء  نتعلم من مدرسة  أن  األوان. دعوتنا 
واملحبة  التواضــع  نعيش  كيف  القديســة 
والرأفة والتخيل عــن األنا، فنتبارك وتتبارك 

الخليقة«. جميع 

عودة يلقي عظته
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االثنني 21 ترشين الثاين 2022

»الباسيلي« التصعيد  رغـــم  فــتــوافــق  حـــوار  ــة:  ــاســّي ــرئ ال ــســّر  ال كلمة 

جنبالط« لعيون  »كــرمــى  الــداخــلــي  األمــن  قــوى  فــي  داخــلــّيــة  تعيينات 
تكليف العقيد زياد قائد بيه بمهام قائد الشرطة القضائّية كسر رتب ٩ عقداء

الذهبّية بالثالثّية  إالّ  السيادة  على  والحفاظ  التفاهم  يتّم  ال  الله:   حــزب 
املسؤول األول عن منع الحوار والتوافق  بين اللبنانيين هو السفارة السعوديّة

هيام عيد 

املستمر  الســجال  مل يعد 
وغري املبارش، والذي تصاعد 
وفق وتريٍة مدروســة وغري 
عفويــة بني رئيــس »التيار 
النائب جربان  الوطني الحر« 
باســيل من جهــة، وبعض 
حلفائــه وخصومه يف آن، 
والذي يرتكز عىل اإلستحقاق 
الرئايس،  يحمل أية التباسات 
عىل  وأبعاده  دالالتــه  حول 
العديــد مــن املســتويات : 
املستوى األول هو استهداف 
ترشــيح  رئيس »تيار املردة« 
سليامن فرنجية، ولو بشكٍل 
غري رســمي، من دون األخذ 
باإلعتبار اإلنعكاســات التي 
يرتكها عىل مجمل املشــهد 

الرئايس. لكن مصادر نيابية واسعة اإلطالع، ال ترى 
أية إشــارات سلبية حول انتخابات الرئاسة يف هذا 
الخطــاب، وتعترب أن عوامل عدة باتت تتداخل اليوم 
يف املعادلة اإلنتخابية، ويف مقدمها الخشــية من 
دخول اإلســتحقاق يف مرحلٍة طويلة من الشغور، 
وبالتــايل تحريك عجلة املشــاورات بني كل الكتل 

النيابية والسعي إىل الخروج من دائرة املراوحة.
ولــذا تؤكد املصادر النيابية املطلعة، أن مســار 
املواقف واللقاءات والتحركات الخارجية التي يقوم 
بها رئيــس »التيار الوطني«، ســيفتح أفقاً جديداً 
لإلستحقاق الرئايس اعتباراً من الجلسة اإلنتخابية 

املقبلة، خصوصاً يف حال ترجمت كتلته ما سبق وأن 
أعلنه حول التوقف عن التصويت بالورقة البيضاء، 
والذهاب نحو تسمية مرّشح جديد. لكن أي خطوة 
مــن هذا القبيل، وكام تتوقع هذه املصادر، لن تؤدي 
ســوى إىل إضافة املزيد من التعقيدات التي تعرتض 
يف األساس التوافق حول مقاربة واحدة لإلنتخابات 
الرئاسية، سواء لدى حلفاء باسيل بالدرجة األوىل، 
أو الكتــل النيابيــة األخرى، يف إطــار حواٍر ولو 
بالحــّد األدىن من الواقعيــة ومبعزٍل عن التباينات 
والتناقضات بني كل القوى السياسية والحزبية عىل 

الساحة الداخلية.
وبالتايل، تقلل املصادر نفســها من اإلنعكاسات 

وصفتها  كــام  الســلبية، 
،لواقع اإللتباس التي ُسّجلت 
أخــرياً، وطغت عىل العنوان 
الرئييس الذي يحتل األولوية 
اليــوم لدى كل األطراف عىل 
الســاحة الداخلية كام عىل 
الســاحة الدولية، مشــريًة 
إىل أن عواصم القرار املعنية 
بامللف الرئايس تشــدد عىل 
الحــوار والتوافق بني الكتل 
النيابية مــن أجل إنجاز كل 
اإلستحقاقات، ويف مقدمها 
اإلصالحات الرضورية تزامناً 
مع ملء الشــغور الرئايس، 
ولكــن من دون أن تكون ألي 
من هذه العواصم أية مبادرات 
جدية وعملية تجاه أي فريق 

سيايس داخيل.
املعطيات،  هذه  شأن  ومن 
أن تطرح مجدداً الدعوة إىل الحوار الوطني من قبل 
رئيــس املجلس النيايب نبيه بري، بحســب املصادر 
النيابية نفســها، والتي تكشــف عن تحوالٍت يف 
املواقف إزاء هذا الحوار عنام يتّم طرحه يف األسابيع 
املقبلة. ولكنها تســتدرك موضحًة أن هذه الخطوة، 
لن تأيت قبل حســم املوقف لجهة اإلقرتاع بالورقة 
البيضــاء من قبل فريــق 8 آذار، بحيث تجري حالياً 
عملية نقاش موّســع من أجل هذه املرحلة املقبلة، 
حيث أنه من الرضوري بعد اليوم، الســري بخطواٍت 
عدة أبرزها اإلنفتاح عىل التوافق، كونه املمر اإللزامي 

إلنهاء حالة الفراغ الرئايس.

رضوان الذيب 

احيل   املايض،  السبت  يوم 
قائد  الرشطة القضائية العميد 
ماهر الحلبــي اىل التقاعد، 
وهو موقع للطائفة الدرزية 
، ومــن الطبيعــي ان يتوىل 
مهام  كيوان  غــازي  العميد 
القضائية،  الرشطــة  قيادة 
كونه الضابط الدرزي االعىل 
رتبــة بعد العميــد الحلبي، 
ويحال اىل التقاعد بعد سنة 
ونصف، ويــأيت بعده عميد 
مــن آل ابو هدير ، لكن رئيس 
الحزب »التقدمي االشرتايك« 
ارص عىل تكليف  العقيد زياد  
قائد بيه مبهام قائد الرشطة 
القضائيــة،  الذي يحال اىل 

التقاعد بعد ٥ ســنوات ونصف، وتم 
النــزول عند رغبته. علام ان العميدين 
كيــوان وابو هدير محســوبان عىل 
جنبــالط ، وبتكليف  العقيد قائد بيه 
كرست رتب ٩ عقــداء هم اقدم رتبة 
مــن العقيد قائد بيه ، واذا كان التربير 
ان العميــد كيوان عميــد اداري، فان 
العقيد قائد بيــه اداري ايضا ، وجاء 
هذا التكليف   كارسع تعبئة للشــغور 
يف تاريخ  السلك العسكري وخالل 2٤ 
ساعة فقط  »كرمى ليون جنبالط« . 
لكــن  هذا التكليف ينتهي مع انتخاب 
رئيــس جديد للجمهورية وتشــكيل 
الحكومــة الجديدة واجراء التعينات، 
علــام ان العقيد قائد بيه من الضباط 
املشــهود لهم بالكفــاءة ، وقد القى 

تكليفه ارتياحا باالوساط الدرزية .
تجــدر االشــارة، اىل ان رئيــس 
االركان يف قــوى االمــن الداخــيل  
احيل اىل التقاعد منذ اشــهر ، واملركز 
لالرثوذكس،  ومل يتم تعيني بديل عنه   

اصيل او بالوكاله حتى االن .

{ التشكيالت {
وقد  أجــرى مدير عام  قوى األمن 
الداخيل اللواء عامد عثامن تشكيالت 
داخلية مبوجب أمر فصل  . جاءت عىل 

الشكل االيت:
- العقيــد اإلداري انطــوان نصار: 

مساعد ثان لرئيس اإلدارة املركزية. 
- العقيد مارك صقر : مســاعد اول 

لقائد جهاز أمن السفارات. 
- العقيــد الركن حنــا يزبك: قيادة 

معهد القوى األمن الداخيل. 
- العقيد إييل عبود: رئيس شــعبة 

التخطيط والتنظيم. 
- العقيد خالد السييس - الديوان- 

بترصف اللواء املدير العام. 
- العقيد مارون الخوند - الديوان- 

بترصف اللواء املدير العام. 
- العقيد عيل طه - الديوان- بترصف 

اللواء املدير العام .
- العقيد فــاروق دياب - الديوان- 

بترصف اللواء املدير العام. 
- العقيــد وليد حرفــوش: رئيس 

مصلحة اللوازم .
- العقيد زياد قائد بيه : مساعد أّول 

لقائد الرشطة القضائية. 
- العقيد إييل كالس : رئيس قســم 

املباحث الجنائية العامة. 
- العقيد رشبل عيد : رئيس قســم 

املحفوظات الجنائية. 
النارصغمراوي: قائد  العقيد عبد   -

رسية السجون املركزية. 
- العقيد ماجد االيويب: قائد رسية 

طرابلس اإلقليمية. 
- العقيد كايب بدوي ميني - الديوان 

- بترصف اللواء املدير العام. 
- العقيــد محمد عبــد الرحمن - 

الديوان - بترصف اللواء املدير العام. 
 - العقيد نزيه قربصيل: مســاعد 
رئيس قسم املباحث الجنائية العامة.

-  العقيد نقوال ســعد: رئيس قسم 
املباحث الجنائية املركزية. 

- العقيــد محمود قربصيل: رئيس 
قسم املباحث الجنائية الخاصة. 

- العقيد احمد الحاج دياب: مساعد 
ثان لقائد منطقة جبل لبنان اإلقليمية. 
- العقيد جورج منصور: رئيس قسم 

مكافحة اإلرهاب والجرائم الهامة. 
-  العقيد جرار نرص: رئيس قســم 

الرشطة السياحية. 
-  العقيد سامر العيىس: رئيس قسم 

املباحث العلمية. 
-  العقيــد املعلومايت جورج عبدو 

يونس: رئيس مكتب التحريات.
-  املقدم وسيم الخري: رئيس مكتب 

مكافحة اإلرهاب يف الشامل. 
- املقدم روين القصيفي: آمر مفرزة 

الجديدة القضائية. 
- املقدم حسني حسن - رئيس مكتب 

الحوادث املركزي. 
- املقدم نور شــعبان : آمر فصيلة 

الروشة. 
- املقدم كارلوس الحاميت: مساعد 

قائد رسية الجديدة اإلقليمية. 
- املقدم هشــام حامد: قائد رسية 

بريوت اإلقليمية الثانية. 
-  املقدم وليد تنوري: قسم املباحث 

الجنائية املركزية. 
املقدم مرشــد حبيش:   -
رئيس مكتــب تنفيذ أحكام 

السري املركزي. 
خليل:  ابراهيم  املقــدم   -
رئيــس املكتــب اإلداري يف 

مصلحة اآلليات. 
-  املقدم إيدي أهوجي: آمر 

مفرزة سري الجديدة. 
عاكوم:  محمــد  املقدم   -
التحقيق من  رئيس مكتــب 

الهوية.
ساســني:  غي  الرائــد   -
رئيس مكتب مكافحة جرائم 

الرسقات الدولية. 
عايص:  جــورج  الرائد   -

شعبة التحقيق والتفتيش. 
- الرائد سيدريك سلوم: آمر 

مفرزة سري بريوت الثانية. 
 - النقيت شــادي شــحيمة: آمر 

مفرزة استقصاء بريوت. 
-  النقيــب مصطفــى املعلم: آمر 

فصيلة طريق الجديدة. 
-   النقيب رشبل انطون: آمر فصيلة 

برسي. 
-   النقيــب الياس الخوري: رئيس 
فرع املوازنة يف وحدة اإلدارة املركزية. 
 -  النقيب حكم غطاس: آمر فصيلة 

البسطة. 
 -  النقيــب جورج الفخري: مكتب 

السلفات يف املصلحة املالية. 
-  النقيب محمد درويش: مســاعد 

آمر فصيلة طريق الجديدة. 
-  املالزم أول محمد حالق: شــعبة 

املعلومات .
-  املــالزم أول زياد أيوب: شــعبة 

املعلومات. 
- املالزم أول حنا الخوري: شــعبة 

املعلومات. 
- املالزم عيل ســيف الدين: شعبة 

املعلومات. 
- املــالزم عــيل عــالم: شــعبة 

املعلومات. 
- املــالزم هادي نرصالله : شــعبة 

املعلومات. 
- املالزم محمد ديب شــتو: شعبة 

املعلومات.

{ أكد الوكيل الرشعي العام للسيد عيل الخامنئي 
يف لبنــان، رئيس الهيئــة الرشعية يف حزب الله 
الشــيخ محمد يزبك، أنــه »ال ميكن أن يتم انتخاب 
رئيــس للجمهورية من دون تفاهم، ألن لبنان بني 
عىل التوافق، ولكــن يجب أن يكون التفاهم مبنيا 

عىل أسس فيها سالمة وسيادة لبنان«. 
وخالل حفل تأبيني نظمه الحزب يف حســينية 
اإلمــام الخميني يف بعلبك، قال يزبك: »نحن اليوم 
عىل أبواب ذكرى اســتقالل لبنــان، ولكن عندما 
نتأمل يف هذا البلد، ندرك أن االســتقالل الحقيقي 
حصــل عندما حررت املقاومة لبنــان من احتالل 
العــدو االرسائييل. نحن رجال االســتقالل، ونحن 
نعمل من اجل أن يكون لبنان مستقال عزيزا وسيدا، 
ولســنا بحاجة إىل أوصياء من غرب وال من رشق«، 
معتربا أنه »ال يتم التفاهم والحفاظ عىل الســيادة 
واالســتقالل إال بالثالثية الذهبية الجيش والشعب 
واملقاومــة، وعندما يلتزم الرئيــس بهذه املعادلة 

سيكون لبنان مستقال وعزيزا«.
وختم: »إننا نريد أن نحافظ عىل قوة املقاومة ألنه 
من خالل هذه القوة يكون الخري للبنان والستقالل 
وسيادة لبنان، ونحن عندما ندفع دماء شهدائنا فإننا 
ندفعها يف سبيل إعزاز هذه األمة حتى ال يحصل يف 
األمة ما نراه يف نابلس أو غريها من القرى املحتلة، 
حيــث يوجد تدنيس من قبل العدو وال يراعى فيه ال 

برشا وال حجرا وال عرضا وال دما، إمنا قتل وترشيد، 

وهكذا هو العامل اليوم ال يفهم إال بلغة القوة«.

{ رأى عضو املجلس املركزي يف حزب الله الشيخ 

نبيل قاووق أن »الذين قاربوا االســتحقاق الرئايس 

مبنطق التحدي واملواجهة ورفعوا شعارات أكرب من 

أحجامهم، هم الذين تسببوا بالفراغ الرئايس«. 

كالم قــاووق جاء خالل االحتفال التكرميي الذي 

أقامه الحزب للعالمة السيد عبد اللطيف األمني، يف 

الذكرى الســنوية الثامنة والثالثني »الستشهاده«، 

يف حســينية بلدة الصوانة الجنوبية، وأشار إىل أن 

»تجربة جلسات انتخاب الرئيس أثبتت عدم امتالك 

أي فريــق القدرة عىل انتخــاب رئيس بدون توافق، 

واإلرصار عــىل منطق رفــض التوافق، يعني تكرار 

مشــهد الجلســات املاضية إىل أمد غري معلوم«، 
مضيفا »نحن نريد رئيســا توافقيا يعطي أولوية 
إلنقاذ البلد ويؤمتن عىل الوحدة الوطنية، وال نريد 
رئيسا يتآمر عىل املقاومة، أو يجر البلد إىل الفتنة، 

التي هي خط أحمر«. 
واعترب قاووق أن »أصحاب منطق التحدي واملواجهة 
تورطوا وورطوا البلد مبغامرة غري محسوبة، واملسؤول 
األول عــن دفع اللبنانيــني نحو املواجهة هو النظام 
السعودي، الذي منذ العام 200٩ يتبنى هذا املنطق يف 
لبنان، وهو ما زال مستمرا وبوترية تصاعدية«، مشددا 
عىل أن »مســعى منطق املواجهة، وصل إىل طريق 

مسدود، وأوصل البلد إىل الفراغ الرئايس«.
ولفــت إىل أن »هناك عددا مــن النواب ال يزالون 
يشتكون من تعرضهم للضغوط السعودية من أجل 
تغيــري موقفهم من انتخاب رئيــس الجمهورية«، 
مشــددا عىل أن »التدخل الســعودي أبشــع تدخل 
خارجي يف شــؤون لبنان الداخلية، وأن املســؤول 
األول عــن منع الحــوار والتوافق بني اللبنانيني هو 

السفارة السعودية«. 
وأكــد قاووق أن »كل ما يجــري بيننا وحولنا ال 
يشــغل املقاومة عن واجب الجهوزية واالستعداد 
وتطوير قدراتها العســكرية كام ونوعا مهام كانت 
االستحقاقات الداخلية والخارجية، ألن هذا هو الذي 

يردع العدو ويحمي الوطن والرثوات«.

ــاً ــشــل فـــشـــالً ذريـــعـ  جـــنـــبـــالط: ُمـــؤتـــمـــر املـــنـــاخ ف

ــن؟ ــيـ ــطـ ــسـ ــلـ وأخـــــــتـــــــم بــــــالــــــســــــؤال أيـــــــــن فـ

الداخلّية للجهود  نسف  الــخــارج  نحو  الــزحــف   :  قبالن 
لبنان ُمكّونات  رأس  املسيحي  ــ  اإلســالمــي  والتعايش 

ــول ــ ــدة لـــبـــنـــانـــّيـــة مـــــن روســـــيـــــا ح ــ ــاشـ ــ ــنـ ــ  ُمـ
ــرة ــاشـ ــبـ ضــــــــرورة إعــــــــادة تــســيــيــر رحـــــــالت ُمـ

الثالثاء واملعاهد  والثانويات  املــدارس  بإقفال   قــرار 
باإلستقالل التربويّة  الحلبي الى األسرة  ورسالة من 

اشار رئيس الحزب التقدمي االشرتايك وليد 
جنبالط يف ترصيح له عرب وســائل التواصل 
االجتامعي، اىل انه »ال شــك ان املونديال يف 
قطــر تحٍد للعامل لهذا البلــد، لكن التحديات 
االساســية هي يف التصحر املتزايد فاين بالد 

ما بني النهرين واين مرص وســدود الحبشة، 
وايــن مؤمتر املناخ الذي كان فشــال ذريعا 
نتيجة ازدراء الغرب الصناعي، ونســتطيع ان 
نعــدد اىل ما نهاية، لكن اختم بالســؤال اين 

فلسطني«.

اعترب املفتي الجعفري املمتاز الشيخ أحمد 
قبــالن يف بيان، أن »البلد يعاين من أســوأ 
فراغ دســتوري والهيــاكل متداعية والحل 
بزحف شــامل نحو الحــوار، والحوار ملح 
السياســة وأكــرب رضورة وطنية، وال حوار 
يعني مشــاريع إلغاء وطوأفــة وفتح باب 
التدويل واملســاومة ودفع مبارش نحو لعبة 
البيع والرشاء الــدويل، فالحل بحوار لبناين 
لبناين، وبريوت أقرب من توسكانا، ومطبخ 
انتخاب رئيــس الجمهورية موجود مبجلس 
النواب وليس بالخطوط الجوية، ومن تهمه 

مصالح لبنان يهتــم بالحوار اللبناين وليس 
الخارجية«. بالسمرسة 

أضاف: »الزحف نحو الخارج نسف للجهود 
الداخلية، والتعايش اإلسالمي املسيحي رأس 
مكونــات لبنان، وال إنقــاذ للبنان دون إنقاذ 
املؤسسات الدستورية، واملجلس النيايب أكرب 
مؤسســة متثيلية بالبلد ميكنها قيادة حوار 
وطنــي للحلول الجذرية والطارئة، ومزيد من 
الفراغ نحر ملصالح لبنان الكربى وســط أسوأ 
مرحلة مير فيها هذا الوطن املصلوب بيد قواه 

السياسية«.

ُعقد يف روســيا االتحادية اجتامع موسع 
ضــم عددا من الفعاليــات الثقافية اللبنانية 
والروابــط الطالبية وممثلني عــن الهيئات 
اضافة  والجمعيات  واالقتصاديــة  التجارية 
اىل عائــالت واهــايل املقيمني فيها.  وناقش 
املجتمعون موضوع عدم تجاوب الســلطات 
اللبنانية للمناشــدات املتكررة حول موضوع 
رضورة اعادة تسيري رحالت رشكة »اير فلوت« 
املبارشة من لبنان اىل روسيا، والرضر الكبري 

الذي لحق بهم. 
واصدر املشــاركون بعد االجتامع بيانا جاء 
فيــه: »لطاملــا راجعنا يف االشــهر املاضية 
الســلطات املعنيــة يف بــريوت اليجاد حل 
لللبنانيني من طالب ورجال اعامل، وللجاليات 
الروسية املقيمة بني البلدين، يف موضوع عودة 
تسيري رحالت طريان »اير فلوت« بخط مبارش 
من لبنان اىل روسيا كام كانت يف السابق، ما 
يخفف علينا التكلفة املادية التي نتكبدها، هذا 

عدا عن الوقت املهدور وجهد التنقل.. »

اضاف البيان »ان ايا من املراجع املختصة مل 
تف بوعودها لـ٥0 الف شــخص معظمنا من 
الطالب، لحل هذه الكارثة يف الوقت الذي يبدو 
فيه ان موضوع تســيري رحالت رشكة امليدل 

ايست اىل روسيا غري واردة.
 ان هذه املناشــدة هي من ضمن سلســلة 
مناشــدات، اطلقناها من هنــا ومن بريوت 
لكنها حتام ســتكون مفصال ليبنى بعده عىل 
اليشء مقتضاه، عــرب تحركات واعتصامات 
ومؤمترات صحافية سنقوم بها الننا كطالب 
واصحــاب مصالح وعائالت ال نجد بقرار منع 
طريان »اير فلوت« عن اعادة تسيري رحالتها اال 
املزيد من التضييق علينا والتضييق علينا ماليا، 
وباالخص عىل الطالب التي تفوق اعباء تكلفة 

السفر اقامته ودراسته بروسيا«.
وختم البيان »نتوجه للســلطات اللبنانية 
بفك العقوبات عنا نحن اللبنانيني الذين ندفع 
الثمن بكل مقاييسه من دون ان نعرف اسباب 

ذلك«.

وجه وزيــر الرتبية والتعليــم العايل يف 
حكومة ترصيــف األعامل عبــاس الحلبي، 
رســالة إىل األرسة الرتبوية ملناســبة عيدي 
العلــم واالســتقالل، وكلــف املديرين تالوة 
الرســالة يف الصفوف يف أول حصة دراسية 

اليوم )االثنني(.
 وجاء يف املذكرة:  »إســتناداً اىل املرســوم 
رقم 1٥21٥ تاريخ 27\٩\200٥ وتعديالته، 
الرامــي اىل تعيــني األعيــاد واملناســبات 
الرسمية، وبعد صدور املذكرة رقم 32\2022 
تاريــخ 10\11\2022 عن رئاســة مجلس 
الــوزراء التي قضت باقفــال جميع االدارات 
الثالثاء  العامة والبلديات يوم  واملؤسســات 
الواقع فيه 22\11\2022 ومبناسبة عيدي 
العلــم واالســتقالل،  يتوجه وزيــر الرتبية 
والتعليــم العايل برســالة تهنئة اىل جميع 
اللبنانيــني وأفراد الهيئة التعليمية واملوظفني 
والعاملــني يف وزارة الرتبية والتعليم العايل، 
واىل التالمــذة وأهليهم، تقفل جميع املدارس 
والثانويات واملعاهد واملدارس املهنية والفنية 
الرســمية والخاصــة يوم الثالثــاء املذكور 
أعاله، وهو بهذه املناســبة يطلب من مديري 
املؤسسات التعليمية تالوة رسالة عيدي العلم 
واالستقالل يف أول حصة تعليمية الــيوم«. 
ويف رســالة اإلســتقالل، قــال الحلبي: 
»يحتل عيد اســتقالل لبنان مــكان الصدارة 
يف مناســباتنا الوطنية والروحية، فهو ليس 
مناســبة عابــرة، بل إنه فعل إميــان بلبنان 
الوطن، بأرضه وشعبه ومؤسساته. وأنتم أيها 
األبناء والبنات املتعلمون عىل املستويات كافة، 
عصب هذا اإلســتقالل ليك يبقى حياً ونابضاً 
بالعزة والكرامة والحرية واإلباء. أنتم األغىل 
واألحىل واألبقى يف حياة الوطن، واستقراره 

واســتمراره. يؤملني أن تأيت هذه املناســبة 
ونحن يف حزن عىل فقد شهيدة الرتبية ماغي 
محمود وإصابة بعض رفيقاتها، وذلك نتيجة 
اإلهــامل. وإننا ماضون يف التحقيق وتحميل 
املســؤوليات إىل أقىص الحــدود، ليك تأخذ 

العدالة مجراها الصحيح«.
 أضاف »ال نزال يف حال من الفقر والشــح 
يف املوارد ومقومات البقاء، لكننا عقدنا العزم 
كأرسة تربويــة، عىل مواجهــة كل األزمات 
والتضحيات،  والصرب  بالحكمــة  وتداعياتها 
ليك نضمن اســتمرارية التعليم الحضوري، 
بدعــم من الخزينــة اللبنانية ومن املنظامت 
الدولية والدول املانحة . فاملدرســة الرسمية 
هي املؤسســة التي متثــل الدولة مبكوناتها 
كافــة ، وإننا نعول عىل املديرين وأفراد الهيئة 
التعليميــة واإلداريه، ليك ال يتم تحويلها من 
مســاحة وطنيه آمنة اىل مساحات لألحزاب 

والطوائف والعصــبيات«.
وقال الحلبي: »إننا نقرتب من إعالن اإلطــار 
الوطني ملناهج التعليم العام ما قبل الجامعي، 
بإجامع وطني تربوي بّناء، متهــيدا للمبارشة 
بوضع املنــاهج الجــــديدة وتأليف الكتب 
املدرسية ودخول عرص التحول الرقمي من بابه 
الواسع، ونتطلع إىل ترسيخ اللحمة الوطنية 
من خالل الرتبية، ونراهن عىل اإلجيال الشابة 
وعىل املعلمني واملؤسسات الرتبوية الرسمية 
والخاصة، لصون اإلستقالل ومتتني دعامئه 
يف الفكر واملامرسة واحرتام القانون والنظام 
.فلنحتفل باإلســتقالل ليك يعود لبنان الذي 
نحبه نظيفاً وجميالً، ومســتقراً آمناً، وليك 
تتمكنــوا أن تحققوا فيه أحالمكم، تحت راية 
علم لبنان رمز الوجوِد ، ألننا بواســطِته نَُعرُِّف 

عن أنفِسنا، وبه يَْعرُِفنا اآلخرون«.

بــــــاســــــيــــــل: الـــــصـــــنـــــاعـــــة الـــــغـــــذائـــــّيـــــة
جـــــــــــــــــــــــزء مـــــــــــــــــن الـــــــــســـــــــيـــــــــاحـــــــــة

شــدد رئيــس »التيــار الوطنــي الحر« 

جربان باســيل، خالل لقاء يف دير مــــار 

قربيــــانوس ويوستينا يف كفيفان، عىل 

»أهمية دعم القطاع الزراعي الذي يثــبـتنا 

يف ارضنا«، مؤكدا أنه »لدينا مجال تنافيس 

كبــري جدا مــــن قطاعات اخــرى يدخل 

فيــه لبنان ويتميز فيه عــن غريه، منطقة 

كمنطقة البرتون تشــهد تطــورا ملحوظا 

للقطاع الســياحي خصوصا عىل مســتوى 

السياحة الدينية، واليوم نستطيع ان نضيف 

عليهــا يف الصناعة الغذائية، وهي جزء من 

الســياحة«.

واعتــرب أن »االهــم اليوم هو تشــجيع 

التصديــر من خالل التعاون بــني املنتجني 

واملفاتيــح الكربى يف الخارج من ســفراء 

وقناصــل فخريــني وملحقــني اقتصاديني 

واللبنانيني الناجحني القادرين عىل تســويق 

املنتجات الغذائية يف سبيل تعزيز التصدير، 

وهذا مــا نحن بصدد التحضري له للربط بني 

لبنــان والخارج ما يدخلنا يف آفاق جديدة«.

بأعمال أشــاد  املّتحدة  لألمم  الــعــام   األمــيــن 
لبنان تـــرأســـه  ــذي  ــ ال الـــســـالح  نـــزع  ــر  ــم ــؤت ُم

الخارجيــة واملغرتبني يف  رحبــت وزارة 

بيــان، مبا صدر عن األمني العام لألمم املتحدة 

أنطونيو غوترييش من إشادة تتعلق باالختتام 

الناجح  للدورة الثالثة للمؤمتر املعني بإنشاء 

منطقة خالية من األســلحة النووية وغريها 

من أسلحة الدمار الشامل يف الرشق األوسط. 

وهنــأ األمــني العام الدول املشــاركة يف 

املؤمتر برئاسة لبنان، ممثال باملندوبة الدامئة 

بالوكالة جان مراد، عىل املداوالت البناءة التي 

المســت مجاالت كانت تعد خطوطا حمراء، 

وكذلــك رحب باملخرجات التــي خلص اليها 

املؤمتر من أجل صياغة معاهدة مســتقبلية 

كركيزة إلنشاء املنطقة الخالية من االسلحة 

املدمرة.

قاووق يلقي كلمته
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الديــن العــام فــي خطــة الحكومــة للتعافــي... إخفــاء للحقيقــة املــّرة
محــو الديــن علــى حســاب املودعيــن هــو »كلمــة الســّر« فــي هــذه الخّطــة

يف دول كفرنســا مثًل، تُرســل اإلدارة الرضيبية سنويًا 

إىل منــازل املواطنني بالربيد الرســمي، ُملخص عن تقرير 

ديوان املحاســبة ملعرفة وضــع املالية العامة والدين العام. 

واألهم، يرشح التقرير أين ُصفت األموال، وكيف إســتفاد 

منهــا املواطــن والقطاعات، وغريها مــن األمور التي تدل 

عىل الشــفافية يف التعاطي مع املواطن واألسواق املالية. 

ويســتخدم املواطن هذه التقارير لتكوين فكرة عن األحزاب 

القادمة. اإلنتخابات  يف  سيدعمها  التي 

{ الدين العام يف لبنان { 

يف لبنــان، تم اإلنفاق بــني العامني 2006 وحتى ترشين 
2017 عىل أساس القاعدة اإلثني عرشية، مع إعتامدات من 
خــارج املوازنة تّم قوننتها يف املجالــس النيابية املتعاقبة. 
وإرتفع الدين العام خلل هذه الفرتة إىل الضعف، من 35.8 
مليــار دوالر أواخــر العام 2005 إىل ما يقارب الـ 70 مليار 
دوالر أمــرييك يف نهايــة العام 2016! ومل يعرف أحٌد كيف 
ُصف هــذا الدين العام، وأي قطاعات إســتفادت، وما هي 
املشــاريع التي ُمّولت. لكن 
األهم يف األمر هو: من أين 
تــّم متويل هذا الدين العام؟ 
قبل بدء األزمة السياســية 
 – املالية   – اإلقتصاديــة   –
العام  أواخر  املرصفيــة يف 
2019، كان ديــن الدولــة، 
وبحســب تقرير بنك »أوف 
أمريكا« يتوّزع عىل الشــكل 

التايل:
53 مليــار دوالر أمرييك 
و51.3  الوطنية  بالعملــة 
مليار دوالر أمرييك بالعملة 

الصعبة.
كان  املركــزي  املــرصف 
دوالر  مليــار   29 يحمــل 
باللرية  بالديــن  أمــرييك 
اللبنانيــة، واملصــارف 18 
بالدين  أمرييك  دوالر  مليار 
والباقي  اللبنانية،  باللــرية 
ملســتثمرين آخرين لبنانيني 
)7 مليــارات دوالر أمرييك 

اللبنانية(. باللرية 
إًذا وكام نــرى أن ُمعظم 
بالعملة  الداخــي  التمويل 
الدين  77% من  )أي  الصعبة 
الصعبة(  بالعملــة  العــام 
املودعني.  أمــوال  من  يأيت 
من هنا نطرح الســؤال عن 
نوعيــة أخذ قرار وقف دفع 
الـ  يف  اليوروبوندز  سندات 
النظام  التي رضبت   ،  2020
املــايل بأكمله. هــل كانت 
تعلم الحكومة آنذاك أن %77 

الدين  هذا  من  ُمعظمه(  )أو 
هــو من أموال املودعني؟ إذا 
كانــت تعلم فهــذه ُمصيبة 
وإذا كانت ال تعلم، فاملصيبة 

أكرب!

{ معالجة غري 
مؤاتيه  {

التعايف  ما ورد يف خطة 
»ملفات  بعنوان  الحكومية 
يف  اللبنانيــة  الحكومــة 

سياســات اإلصلح املايل واإلقتصادي« والتي تّم إرســالها 
إىل النواب بشــكل غري رسمي ومن دون أن نعرف إذا كانت 
أُقّرت يف مجلس الوزراء أم مل تُقّر، هو عبارة عن 330 كلمة 
موّزعة عىل 20 ســطًرا، وفيها نكــران للواقع وتجاهل تام 

للمودعني، ال بل أكرث من ذلك، هناك إســتهداف للودائع!
يف الفقــرة 13 مــن هذه الخطّة، تُشــّدد الحكومة عىل 
أهمية إستدامة الدين العام، ُمذكّرًة بحجم اإلنفاق عىل الدين 
العام يف املرحلة الســابقة مع ثلث إنفاق الدولة، الذي كان 
يذهب لدفع الفوائد عىل الدين العام. وتعرتف الحكومة أنها 
إتصلت بالدائنني األجانب )من دون اإلتيان عىل ذكر الدائنني 
املحليني الذين هم املرصف املركزي واملصارف والذين أقرضوا 
الحكومة من أموال املودعني(، وذلك بهدف الدخول رســمًيا 
مبفاوضات إلعادة هيكلــة الدين العام وخفضه إىل %100 
مــن الناتج املحّي اإلجاميل بحلول العام 2026 ، ُمعلّلة ذلك 
بـ » انخفــاض قيمة الدين املقّوم بالعملــة املحلية نتيجة 

الحاد يف سعر الرصف«! االنخفاض 
- أواًل: تناســت الحكومة أن ناتجها املحّي اإلجاميل هو 
باللرية اللبنانية، وأن خفض نسبة الدين العام إىل هذا الناتج 
يعني شــيئا من إثنني: أو أنها تريد شــطب ديونها وهذا هو 
الســيناريو األكرث إحتاماًل، خصوًصا الدين الداخي أي أموال 
املودعني بحكم أنهــا تواصلت مع الدائنني األجانب من دون 
املحليني، أو أنها تتوّقــع أن يأتيها مدخول بالعملة الصعبة، 
وهذا املدخول قد يكون دفع ُمسبقا من رشكات الغاز املتواجد 
يف البحر ، وهذا أمر شــبه ُمســتحيل يف ظــل عدم القيام 
بإصلحات بحســب ما ّصح العديد من املسؤولني الدوليني.

- ثانًيــا: تعــرتف الحكومة يف الفقــرة 14 من خطتها 
للتعــايف، أن الدين العام إىل الناتــج املحي اإلجاميل عىل 
دوالر الـــ 1500 هو 95 مليــار دوالر أمرييك أو ما يوازي 
455% مــن الناتج املحّي اإلجاميل. وتُقر بأن الدين بالعملة 
الصعبة هو 33 مليار دوالر أمرييك، متناســية التسهيلت 
التــي قدمها مرصف لبنان إىل وزارة املــال، والبالغة 16.8 

مليار دوالر أمرييك بحســب بنك »أوف أمريكا«!
واألبشــع يف األمــر، أن الدين بالعملــة الوطنية تُقّدره 

الحكومة بـ 62 مليار دوالر أمرييك عىل سعر صف 1500 
لــرية ، وتتوّقــع أن ينخفض إىل 3 مليار دوالر أمرييك عىل 
ســعر صف 30 ألف لرية. ما تناسته الحكومة أن 18 مليار 
دوالر أمرييك من دين الدولة باللرية اللبنانية يأيت من أموال 
املودعني إســتثمرتهم املصارف يف ســندات الخزينة باللرية 
اللبنانية. وبإعتامدها ســعر صف السوق السوداء، ترضب 
الحكومة بشكل مبارش الودائع باللرية اللبنانية، ولكن أيًضا 
الودائــع بالدوالر األمرييك التي تّم تحويلها إىل لرية لبنانية 

إلســتثامرها يف سندات الخزينة باللرية اللبنانية!
- ثالثاً: تقول الحكومة يف خطتها الفقرة 15 أنها سُتصدر 
سندات دامئة للبنك املركزي بقيمة 2.5 مليار دوالر أمرييك. 
وال نعلم من هو املســتثمر الذي سيتشــّجع إلقراض الدولة 
اللبنانيــة أو املــرصف املركزي يف هــذه الظروف؟ من هذا 
املنطلــق، نرى أن هذا األمر خارج عن املنطق، حيث مل تتخذ 
الحكومــة أي إجراء إصلحي حتى الســاعة، حتى ولو أنها 
أقــّرت موازنة العام 2022 )كارثية!( وعّدلت قانون الرسية 

املرصفية.
مــام تقّدم، نــرى أن التعاطي مع ُمشــكلة الدين العام 
أىت بإســتخفاف من قبل الحكومة، ألن املترّضر األول من 
هــذه املعالجة هم املودعون بالدرجــة األوىل من ناحية 
خســارة كبرية عىل ودائعهــم بالدوالر األمرييك وباللرية 
اللبنانيــة، وعىل املواطن اللبنــاين بالدرجة الثانية الذي 
ستنهار عملته بشــكل إضايف نتيجة عدم قدرة الحكومة 
عىل خفض الدين العام نســبة إىل الناتج املحّي اإلجاميل 
حتــى ولو قامــت بإقتطاع الودائع، نظــًرا إىل أن الناتج 
املحي اإلجاميل ســريتفع نتيجة التضّخــم وليس نتيجة 

اإلنتاج. زيادة 
يف الواقع، كنا نتوّقع من الحكومة التي تتعاطى مع أهّم 
مؤسسة مالية دولية ، عنيُت بذلك صندوق النقد الدويل ، أن 
تُقّدم جداول وأرقاًما ودراســات عن التداعيات عىل املودعني 
وعىل اإلقتصاد نتيجة ما تطرحه. إال أن ما وجدناه يف هذه 
الخطــة )فيام يخص الدين العام( هي مجموعة أفكار كُتبت 

أي منهجية علمية. من دون 

ــــــــال« 2022 ــــــــاح »موندي ــــــــي افتت ــــــــم ف الدوحــــــــة تبهــــــــر العال
ــل!  ــ ــ ــ ــس املقب ــ ــ ــ ــروط للرئي ــ ــ ــ ــر ش ــ ــ ــ ــع دفت ــ ــ ــ ــي تض ــ ــ ــ بكرك
لبنــان فــي ذكــرى اإلســتقالل يبحــث عــن تدخــل أجنبــي! 

وفيــام لن يحتفل لبنان بذكرى اســتقلله الـ79 يوم غد 
الثلثاء بســبب شغور سدة الرئاســة، وسيكتفي اللبنانيون 
بعطلة رســمية، االرجح انهــم لن يتمكنوا مــن امضائها 
اال يف منازلهــم، بعــد صف ما يف الجيــب وما يف الغيب، 
نتيجــة االزمة املالية غري املســبوقة التــي يرزحون تحتها، 
 وعــدم اتخاذ قوى الســلطة اي اجراءات تذكــر للحد منها.

 ويبدو محســوما استســلم املعنيني بامللف الرئايس، بعدم 
قدرتهــم عىل احداث اي خرق يف جــدار االزمة، وانرصافهم 
باستجداء تدخل خارجي لحلها، سواء من خلل دعوة بعضهم 
لعقد مؤمتر دويل بخصوص لبنان او من خلل جوالت بعض 
املســؤولني، املعلنة او غري املعلنة عىل الــدول املؤثرة عربيا 

وغربيا.

{ »املونديال« لبنانيا بالفريش اال اذا.. {
يف هذا الوقت، ُحرم اللبنانيون يوم امس، من مشاهدة حتى 
افتتاح املونديال مجانا عرب شاشــة تلفزيون لبنان، واقترص 
املشاهدون اللبنانيون عىل أؤلئك الذين دفعوا مبالغ بالفريش 
ملتابعــة مباريات كأس العامل ملدة شــهر، كــام الذين دفعوا 
تعرفة محددة مسبقا يف املطاعم واملؤسسات السياحية، بعد 
اعلن وزارة الســياحة  السامح لهذه املؤسسات التي ستنقل 
مباريات كأس العامل لكرة القدم 2022 ، باستيفاء رسم دخول 
عن كل شــخص او تحديد الســعر املطلوب استيفاؤه عن كل 
شــخص بحسب ما تقّدمه املؤسسة، خلل فرتة بث املباراة. 

وافيــد يوم امس، ان املفاوضات بني الجانب اللبناين املمّثل 

بوزيــر اإلعــلم يف حكومة ترصيف األعــامل زياد مكاري 
والجانــب القطري، انتهت مبوافقــة قطر عىل توقيع العقد 
مع لبنان والذي يســمح لتلفزيــون لبنان بنقل املباريات، اال 
ان مــا يبقــى عالقا هو تحديد آلّية دفع املبلغ من قبل الجانب 
اللبنــاين، والذي يرتاوح بني 4 و5 مليني دوالر. وبحســب 
معلومــات »الديار« ال يزال رئيــس حكومة ترصيف االعامل 
نجيــب ميقايت والوزراء املعنيون يبحثون عن مخرج قانوين 
لدفع املبلغ املطلوب، باعتبار ان االمر يحتاج قرارا من مجلس 
الوزراء غري القادر عىل عقد جلســات، يف ظل رفض عدد من 

الوزراء املشاركة يف جلسات لحكومة ترصيف االعامل. 

{  دفرت رشوط بكريك!  {
تلقائيا، ومع انطلق »املونديال«، تراجع االهتامم بالشــأن 
الرئــايس اللبنــاين، ورجحت مصادر سياســية مطلعة ان 
يشــهد هذا امللف جمودا طوال الشهر املقبل، الفتة يف حديث 
لـ»الديار«  اىل ان رئيس املجلس النيايب قد يدعو بعد لجلسة 
او اثنتني النتخاب رئيس، قبل ان يعيد النظر باملوضوع يف حال 
تكررت »املرسحية« ذاتها، فتصبح الجلســات شــهريا مثل. 
وتضيــف املصادر: »كل املعطيات املتوافرة ال توحي بخروقات 
رئاســية  قبل الربيع املقبل، وبالتحديد قبل شــهر ايار موعد 
انتهــاء والية حاكم مرصف لبنان رياض ســلمة، بحيث ان 
تعيني حاكم جديد يســتوجب وجود حكومة فاعلة، وتلقائيا 

وجود رئيس للجمهورية يف قرص بعبدا«.
وتشــري املصادر اىل ان دقة الوضع املايل يف البلد تستلزم 
ان يتــم تعيني حاكم للمركزي، يرجح ان يكون اســمه ضمن 
ســلة تلحظها التسوية املنتظرة ، وتحوي كذلك اسامء رئيس 

الجمهورية ورئيس الحكومة وقائد للجيش«.

وفيام ال تزال البطريركية املارونية تدور يف حلقة مفرغة 
رئاســيا، بحيث تعي الصوت من دون طرح مبادرات عملية 
النتخاب رئيس، بدا الفتا ما صدر عن البطريرك بشارة الراعي 
يف عظــة االحــد، وبالتحديد وضعه دفــرت رشوط للرئيس 
املقبل مؤلف من 9 بنود تلحظ  اللمركزية املوســعة، تشكيل 
حكومــة، تعزيز الرشاكة الوطنيــة، تنفيذ االصلحات، حل 
قضيتي اللجئني الفلســطينيني والنازحني السوريني وغريها 
من املواضيع االسرتاتيجية. واعترب الراعي يف عظته »اننا نرى 
فئات لبنانية تســتجدي الوصاية وتتسول االحتلل وتشحذ 
التبعية. لذلك، حذار االســتخفاف باختيار رئيس الجمهورية 

املقبل«، وقال: »اننا ننتخب رئيســا الستعادة االستقلل. فأي 
خيار جيد ينقذ لبنان، وأي خيار ســيىء يدهوره«.

من جهته، واصــل حزب الله الدفع باتجاه رئيس ال ييسء 
للمقاومة. ورأى عضو املجلس املركزي يف الحزب الشيخ نبيل 
قاووق باالمس أن »الذين قاربوا االستحقاق الرئايس مبنطق 
التحدي واملواجهة ورفعوا شــعارات أكرب من أحجامهم، هم 
الذين تســببوا بالفراغ الرئايس« .وقال:«نحن نريد رئيســا 
توافقيــا يعطي األولوية إلنقاذ البلــد ويؤمتن عىل الوحدة 
الوطنية، وال نريد رئيســا يتآمر عــىل املقاومة، أو يجر البلد 

إىل الفتنة، التي هي خط أحمر«.

  )تتمة ص 1(

  )تتمة ص 1(

هـــــذا مـــــا يجـــــري العمـــــل عليـــــه رئاســـــياً وحكوميـــــاً ولكـــــن... !
عيد فادي 

تبدو الصورة السياســية الداخلية املتصلة بامللف الرئايس 
ضبابية حتى اليوم، وســط استحالة ردم الهّوة التي تفصل 
ما بني أطراف الرصاع السيايس الحاصل عىل خلفية إنتخاب 
رئيــس الجمهورية العتيد، والذي يبدو حتى اللحظة الراهنة 
معلّقاً عىل عدة إحتامالت، من بينها ما يُسّجل يف الكواليس 
من حركة تيش باحتامل حصول تسوية عىل إيقاع اتصاالت 
متهيدية خارجية، تســري بخطــى بطيئة نحو بلورة تصّور 
لتدّخــل ديبلومــايس جّدي باتجاه رؤســاء الكتل النيابية، 
والدفع نحو تعزيز التعاون من أجل اإلتفاق عىل مرّشح معنّي 
وحســم انتخابه. مع العلم أن الوصول إىل هذا الواقع، ليس 
ممكنــاً يف الوقت الراهن، إال يف حال متكّن فريقا املواجهة 
يف املجلس النيايب، من بناء مســاحة داخلية ميكن التوافق 
عليها، ثم اإلنتقال باتجاه الفريق اآلخر للمشــاركة معه يف 
بلورة ســيناريو التسوية الرئاســية املوعودة واملنتظرة من 

اللبنانيني. جميع 
وتشــري معلومات مســتقاة من مرجعية حزبية، إىل أن 
جهــوداً جّدية قد بدأت تُســّجل يف محاولــة إلنضاج هذه 

التســوية، واملدعومــة من أطراف خارجية معنية بشــكل 
مبارش بامللف اللبناين. موضحة أنه، وعىل الرغم من الضّجة 
املثارة بني الجهات السياســية الداخلية، فإّن مرحلة العمل 
واملســاعي عىل خط التســوية قد انطلقت، وال بد أن تجمع 

تحت مظلّتها غالبية الكتل واألطراف السياســية املختلفة.
وعىل هــذه الخلفية، فإن معلومــات املرجعية الحزبية 
نفســها، تكشف بأن مرشوع الحّل املقرتح يشمل عدة بنود، 
وال يرتبط فقط برئاســة الجمهورية منفردة، بل هو عبارة 
عن ســلّة متكاملة تتضمن أيضاً تأليــف الحكومة العتيدة 
بعــد إجراء اإلنتخابات الرئاســية فوراً، وعدم تكرار تجارب 
الســابق، حيث كان تشكيل الحكومات يستغرق أشهراً عدة.
وتابعت املعلومات، أن هذا املرشوع هو يف نقطة البداية، 
وســيتم تزخيم العمل به من أجل بلورته وتأمني قاعدة تأييد 
لــه إعتباراً من األســابيع القليلة املقبلة، مع العلم أن بعض 
هذه البنود قد ال يكون عىل مستوى ما سبق وأن أعلنت عنه 
الكتل النيابية الرئيســية، بالنسبة لهوية الرئيس وبرنامج 
عملــه، واملهمــة التي ســيضطلع بها إبان توليه رئاســة 
الجمهورية، والتي ســوف تختلف عــن كل املهامت للعهود 

السابقة. 

أشــارت  حــني  ويف 
أن  إىل  نفســها،  املعلومات 
نتائج هــذه الجهود ال تزال 
وأن  واضحة، خصوصاً  غري 
األساســية  األطراف  بعض 
باتــت يف أجوائها، رأت أنها 
بخياراتها  تتمّســك  تزال  ال 
يستدعي  ما  وهو  السابقة، 
املزيد من الجهود واملباحثات 
تقارب  والتــي  املعّمقــة، 
أكرث  من  الرئاســية  األزمة 
شمويل،  وبشكل  زاوية  من 
وليــس من خــلل الرتكيز 
فقــط عىل هوية املرشــح 

املقبل. الرئايس 
واعتــربت املعلومات أنه، 

ويف حال مل تســلك هذه التســوية طريقهــا نحو القبول 
من قبل كل األطراف السياســية املعنية، فــإن البديل عنها 
سيكون استمرار الشغور الرئايس مع ما يرتتّب من تداعيات 

إقتصاديــة واجتامعيــة ومالية، ورمبــا أمنية يف مرحلة 
الحقــة، ما قد يــؤدي إىل دخول البلــد يف أتون الفوىض 
والفراغ، إىل أن يتم فرض التســوية مــن القوى الخارجية 

بعد وصول الجميع إىل الحائط املســدود.

شعار الجيش يف عيد االستقالل لهذه السنة
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ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ

اإلثنني 21 ترشين الثاين 2022

ــارات ــ ــ ــف ــ ــ س وتـــــــدخـــــــل  ُمــــــرشــــــحــــــيــــــن...   ٧  : طـــــرابـــــلـــــس  إفـــــــتـــــــاء 
ــارة ــ ــت ــ ــس ــ ــف ال ــ ــل ــ ــون بــــــــــدوره العـــــبـــــاً خ ــ ــك ــ ــي ــة ســ ــ ــوريّ ــ ــه ــ ــم ــ ــج ــ ــي ال ــ ــت ــ ــف ــ ُم

ــث« فـــي عــرســال ــعـ ــبـ ــة« الـــــ 5٢ لــــ »الـ ــحــّي ــصــحــي ــت ــة ال ــركـ ــحـ مـــهـــرجـــان »الـ
ــي ــنـ ــوطـ والـ الـــحـــقـــيـــقـــي  دورهــــــــا  لـــلـــمـــديـــنـــة  أعـــــــاد  األوراق...  ــط  ــلـ خـ

جهاد نافع

آخر انتخابات إفتاء حصلت يف طرابلس، كانت عندما انتخب 
الدكتور مالك الشعار قبل حواىل عرشة اعوام بتوافق سيايس، 
وعند انتهاء واليته كلف الشــيخ محمد امام مبهام قامئقام 

االفتاء. 
العني السياسية والدينية عىل انتخابات االفتاء يف طرابلس، 
كون املركز ذات حساســية واهمية عىل كل املستويات. وقد 
رست الرتشيحات عىل ٧ مرشحني هم: القايض سمري كامل 
الدين، الشيخ محمد امام، الشيخ مظهر الحموي، الشيخ بالل 
بارودي، الشــيخ احمد املري، القايض وســام السمروط من 

كفريا الكورة والقايض حبيب جاجية من املنية. 
تتألف الهيئة الناخبة من 1٣0 عضــوا ، هم نواب وقضاة 

ومدراء عامون ومشايخ وأمئة. 
املعركــة عىل منصب االفتــاء، تختزل الواقع الســيايس 
الطرابليس بانقســاماته وتــوزع الوالءات عىل الســاحة 
الطرابلســية بني نواب ومرجعيات سياســية. وكغريها من 

املناطق ستكون لبعض الســفارات العربية دور يف العملية 
االنتخابية وابرزها السفارة الســعودية والسفارة القطرية، 
رغم ان اية اشــارات من هذه الســفارات مل تظهر حتى االن، 

سوى ما يتم تداوله خلف الكواليس وتحت الطاولة. 
اضافة اىل دور لـ »هيئة علامء املسلمني«، التي وفق بعض 
املصادر، انها منقســمة بني مرشحني، ولن تتوافق حتى عىل 
مرشح واحد. وال يخفى ايضا عن دور لالتراك يف هذه العملية 

ولبعض الهيئات االسالمية. 
الناخب االول حسب مصادر طرابلسية، هو رئيس حكومة 
ترصيف االعامل نجيب ميقايت، يليه الوزير الســابق فيصل 
كرامي، كام ال يزال للرئيس ســعد الحريري مونة يف وسط 

املشايخ. 
ويبدو انه ليس واردا حتى اللحظة اي توافق ســيايس عىل 
مرشح محدد، لكن اتصاالت تجري بصمت مع ميقايت القناعه 
باملرشح الشيخ محمد امام الذي يحظى بتأييد فريق من »هيئة 
علامء املسلمني«، والفريق اآلخر من الهيئة يدعم الشيخ بارودي، 
اضافة اىل ما يحظى به من دعم قطري، ورسبت اقاويل عن ان 

قطر سوف تفتح ابواب الدعم لبارودي لرفع مستوى العاملني 
يف القطاع الديني يف دائرة اوقاف طرابلس االسالمية. 

يف حني ان زيارة السفري السعودي اىل املفتي املكلف الشيخ 
محمد امام قبل حوايل الشــهر، كانت اشارة رىض، بحسب 
تفسري بعض االوساط الدينية يف طرابلس، علام ان اكرث من 

مرشح بني املرشحني عىل عالقة جيدة بالسعودية. 
اما التيار االزرق، فلم يرشح عنه موقفا بانتظار استكامل 
ملفات املرشحني. واملنصب ال يحتمل وفق مصادر دينية، مفتيا 
ينتمي اىل حركات او احزاب سياســية او فكرية دينية، كون 
مدينة طرابلس كانت خياراتها دامئا اختيار االعتدال والوطنية 
حسب املفاهيم الدينية ،التي اعتادها رجال الدين يف طرابلس 

منذ تأسيس هذا املنصب. 
ويف هذا االطار، اشــارت مصادر دينية اىل ان هذا املنصب 
ال ميكن ان يكون فيه اال من يســتطيع جمع كافة االطراف 
والقوى السياسية والدينية تحت ســقف دار الفتوى. ولعل 
مفتي الجمهورية سيكون بدوره العبا خلف الستارة يف هذا 

االستحقاق االنتخايب املقبل يف 1٨ كانون االول.

حسني درويش

التصحيحية«   »الحركة  مهرجان  شــكّل 
لحزب »البعث العريب االشرتايك« يف عرسال 
عالمة فارقة،  بعد انقطاع طويل من  احياء 
هذه املناسبة  منذ شباط 200٥،  وما اعقبها 

منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. 
فقد حــر أعضاء  قيــادات الحزب   من 
الشــامل وصوال إىل  عكار والجنوب والبقاع 
والجبــل، حيث ظهــرت يف االحتفال وجوه 
غابــت منذ زمــن بعيد او كانــت تتحاىش 
الظهور يف هكذا احتفاالت ومناسبات مؤيدة 
لسوريا وخط املقاومة وقوى الثامن من آذار، 
واالحتفال اثبت  ان عرسال طوت مرحلة من 
ماضيها األسود ومعاناتها مع التشدد االصويل 

ومرحلة  التهجري والتكفري، من خالل حضور شــباب  انضموا 
حديثا ملســرية الحزب، وقد متيز  حضورهم بالحيوية والهتاف 

والتصفيق الحار  مع كل مناسبة وطنية. 
هــذا الحضــور الالفت  ســبب انزعاجا لبعــض القوى 
السياســية يف موقع الخصوم مع الحزب، وهذا ما الحظه 
املتتبع عىل وسائل التواصل االجتامعي من تغريدات  لبعض 
السياسيني واملؤيدين لهم ملن هم يف مواقع الخصومة، وقد 
عربت هذه القوى عن انزعاج حقيقــي غاب لفرتة طويلة، 
وقد ظهر من  خالل  جهد مل يتجاوز عمره العام الواحد، بعد 
عرشات زيارات العمل واملتابعة ملشاكل وقضايا عرسال،  وقد 

أسهم حزب البعث بحل بعضها  يف سوريا ويف لبنان. 
امني عام حزب البعث عيل يوســف حجازي كان واضحا 

من خالل كلمته التي القاها، وهو العارف مبشاكل  وشؤون 
وشجون ومطالب عرسال االمنائية ، ويضع ضمن اولوياته 
الوضع الصحــي املتفاقم، ورضورة بناء مستشــفى يك ال 
ميوت املريض وهــو يف طريقه اىل أقرب مستشــفى يف 
بعلبك او الهرمل، بحيث يبعد أقرب مستشــفى عن عرسال 
مسافة ٤0 كلم، باإلضافة إىل مطلب استحداث دائرة نفوس، 
وحل املشــاكل العالقة حــول ملكيــة األرايض الحدودية 
املتنازعة عليها مع الجارة سوريا واولوية اعادة فتح ملفات 
املحاكامت.... وهي قضايا اساسية وذات أولوية  لدى  أهايل 

عرسال. 
تبني من خالل املهرجان، ان حجم البعث يف عرسال هو احد 
القوى الثالثة االساسية الفاعلة يف البلدة لناحية التنظيم، وتبني 
أيضا ان الحزب هو  يف موقــع املرحب  به، من خالل الحضور 

الكثيف واملشاركة من قبل أبناء املدينة الذين 
يريدون  من خالل هذه العودة إرسال رسائل 
ود  إىل سوريا، التي كانت وما زالت  تربطها 
بعرســال قضايا وطنية وحــدود جغرافية 
مفتوحة هي األكرب، ومن خالل املعابر التي 
تربط عرسال بسوريا واكربها  معرب الزمراين 

الذي يربط عرسال بقرى القلمون الغريب. 
رسالة عرســال عرب »البعث« اىل سوريا 
وصلت، وتبنّي إن هناك مراجعة قد جرت وأن 
عرسال قد اسدلت الستارة عن حقبة ال افرادية 

من تاريخ البلدة يوم اجتاحها التكفري. 
املهرجــان ان دل عــىل يشء، فقد  دل 
عىل أن هناك مراجعة سياســية  قد جرت، 
وهناك الكثري من األسئلة التي تطرح حول 
انتخابات البلدية املقبلة من خالل الحضور 
الالفت لبعض الوجــوه الطامحة للتمثيل 
السيايس واالمنايئ، وبات هؤالء يتطلعون اىل دعم »البعث« 
يف املعركة املقبلة، ملا يشــكله  الحزب من قوة وازنة وتحول 
يف  أظهره الشــارع الســني، علام ان االنتخابات النيابية 
األخرية قد افــرزت ٤٨٩ صوتا لرئيس تكتــل نواب بعلبك - 
الهرمل الدكتور حسني الحاج حسن الذي أكد يف كلمة القاها 

خالل االحتفال عىل أولوية  املطالب االمنائية لعرسال. 
قيادي يف قوى الثامن من آذار علق عىل مشــهد االحتفال 
عىل صفحــات  التواصل االجتامعي قائــال: ان حزب البعث 
قــد احدث تحوال نوعيــا من خالل االحتفال عىل الســاحة 
العرســالية، وقد اثبت الحزب جدارة القيادة الجديدة الشابة 
التي تعرف كيف تخاطب الناس، وهذا شكل ارتياحا لدى القوى 

الحليفة بإن يعود إىل الساحة حليف غاب منذ العام 200٥.

ــّرة فـــي حــــزب الــلــه ــ ــح ــ ــهـــن ال فــــوز وحـــــدة املـ
األسنان أطباء  نقابة  مجلس  في  املــواقــع  بكامل 

الله،  الحرة يف حزب  املهن  أعربت وحدة 
عن »تقديرها لإلنجاز اإلنتخايب الذي حققه 
ودميقراطي  فّعال  بشــكل  األسنان  أطباء 
يف اإلنتخابات امــس«، معتربة أن »الفوز 
بكامل املواقع الســبعة يف مجلس النقابة 
الله  والذي حققه حزب  التعاضد  وصندوق 
وحلفاؤه: حركــة أمل والتيار الوطني الحر 
وجامعة بــريوت العربية ينبغي أن يدفعنا 

أكرث للتعاون والعمل مع األفرقاء كافة«.
وتوجهــت يف بيــان، بالتهنئة إىل كل 
»الفائزين وتشــكر جهود األطباء ال سيام 
الحضور الكبري ألطباء التجمع اإلســالمي 

بنجاح  ســاهموا  الذين  األســنان  ألطباء 
ممثيل حزب الله حسني عودة يف عضوية 
مجلس النقابة وعامد مسرتاح يف عضوية 

صندوق التعاضد«.
واألطباء  األفرقاء  جميع  الوحدة  وتعاهد 
األعزاء عىل »اإلســتمرار يف العمل معا يف 
خدمة املهنة واألطباء وأهلنا جميعا خاصة 
يف ظل الظروف األقتصادية القاسية التي 
مير بهــا لبنان نتيجــة الحصار األمرييك 
الخانق والذي ثبــت أنه لن ينال من عزمية 
أهلنا وإرصارهم يف السري يف خط املقاومة 

والعزة والكرامة«.

السفارة اإليطالّية أقامت غداء تضامنياً في الجعيتاوي
بومباردييري : األمن الغذائي قضّية أساسّية في املنطقة

االيطالية يف بريوت  الســفارة  نظمت  
يف  اإليطايل  املطبخ  اســبوع  اطار«  ويف 
 Nation منظمة  مــع  وبالرشاكة  العامل«، 
Station  غــداء تضامنيــاً متثل بتحضري 
وصفات طعــام ايطاليــة تقليدية قدمت 
مجانا لســكان حي الجعيتــاوي يف مقر 
املنظمة. وشارك يف هذه املناسبة السفرية 
االيطالية يف بريوت نيكوليتا بومبارديريي 
الوسائل  الســفارة وعدد كبري من  وأركان 

االعالمية.
واعتربت السفرية بومبارديريي يف كلمة 
»الهدف  ان  لإلعالم«،  الوطنية  »الوكالة  لـ 
من هذه املناسبة هو املشاركة  كام السنة 
املاضيــة يف غداء مع ســكان هذه املحلة 
الذين هــم األكرث من تــرر  من انفجار 
الينا   بالنســبة  الغداء  املرفأ«، مضيفة »أن 
يعني التضامن واأللفة واملشاركة وتشاطر 
القيم من احرتام الطبيعة وصحة اإلنسان«. 
وقالت ردا عىل ســؤال:« يف وقت  تشتد 
فيه أزمــة الغذاء يف هــذه املنطقة ويف 
العامل، يشــكل هذا األمر عىل وجه التحديد 
مصدر قلق لنا، وتعمل الحكومة اإليطالية 

عىل ايجاد اسرتاتيجيات تعاون يف املنطقة 
ملحاولة ضامن اســتئناف  طــرق امدادات 
يف  الرصاع  بســبب  تعطلت  التــي  الغذاء 
أوروبا. لذا فإن األمــن الغذايئ هو قضية 
بذل  ويتطلب  املنطقة  ويف  هنا  أساســية 
احتواء  البلــدان ملحاولة  جهود من جميع 

تأثرياته«.
وكانت الســفارة االيطالية أصدرت بياناً 
أشــارت فيه اىل »ان الســفارة أرادت من 
خالل مبادرتها املتجددة هذا العام مواصلة 
عملهــا يف مجــال التوعيــة الهادف إىل 
األمن  انعدام  أهمية مكافحة  التشديد عىل 
الزراعية  الصناعات  وتعزيز مناذج  الغذايئ 

املستدامة والصديقة للبيئة«.
يف مــوازاة ذلــك، تســتضيف منظمة 
 gli»معرضــا تحت عنوان Nation Station
Eroi del Cibo« )أبطــال الطعــام(. وهو 
كنايــة عن رسد برصي لقصص خمســة 
الضوء  يســلط  واألرض،  البحر  من  أبطال 
- من خالل الطعام - عىل قيم االســتدامة 
التقاليد  والحرفيــة والجودة كام وعــىل 

والثقافة والبيئة كجزء من إيطاليا.

ــد الــــديــــن الـــخـــطـــيـــب ومــــايــــا شــهــاب ــعـ ـــوز سـ ــ فـ
ــروت ــي ــي ب ــام ــح ــة ُم ــاب ــق ــة ن ــويّ ــات عــض ــاب ــخ ــت فـــي ان

أثبت نقيــب املحامني يف 
بريوت نارض كســبار، الذي 
ســبق الســنة املاضية وأن 
النقابة،  إنتخابــات  يف  فاز 
مــن دون دعــم أي حزب أو 
ثورة، أنــه ال يزال األقوى يف 
النقابــة، خصوصــاً بعد أن 
رسّب أحد املواقع االلكرتونية 
دعمه  خرب  مشــبوه  بشكل 
للمرشــحني األربعــة الذي 
فــازوا امــس يف إنتخابات 
املحامون  فتلقــف  النقابة. 
وبذلك  ودعموهم.  الخرب  هذا 

أدى املوقــع خدمة للنقيب الذي مل يجِر إتصاالً 
واحداً باملحامني الذين ما أن علموا أنه مييل إىل 

تأييدهم ،حتى إيدوهم وفازوا فوزاً ساحقاً.
وكان موقع الكــرتوين آخر كتب ان النقباء 
السابقني يدعمون املرشحة مايا شهاب بوجه 
املرشــح ســعد الدين الخطيب، الذي فاز فوزاً 
ســاحقاً وحّل األول، والذي كان مدعوماً من 
النقيب  الحايل، وأن هدفهم إســقاط  النقيب 
الحايل. طبعاً هذا الخرب املشبوه مل يكن صحيحاً 
إذ أن أربعة نقباء سابقني كانوا فقط يدعمون 
شهاب بقوة وحلّت خامسة. وبذلك أثبت النقيب 

كسبار أنه » قدن كلُّن«. 
والالفت، أن العملية اإلنتخابية كانت أنجح 
عملية منذ عرشات السنني، كام يقول عاملون 
يف النقابة. وأكرث من ذلــك، اعتقد البعض أن 
عدد الحضور كان قليالً، بســبب إنتهاء عملية 
اإلقرتاع خالل ساعتني ومن دون زحمة. إال أنه 
ثُبت بأن العدد كان أكرث من ٣600 محام، وأكرث 
من السنوات املاضية التي كانت اإلنتخابات فيها 
العضوية فقط. فالتنظيم بشهادة  تدور حول 
الجميع كان جباراً ومنســقاً تنسيقاً تاماً. ومل 
يحصل أي أمــر عىل اإلطالق يعيــق العملية 
اإلنتخابية، خصوصاً وأن كسبار الذي استعان 
برئيس الديوان جوزيف شاوول، والذي كان قد 
ُوضع جانباً السنة املاضية، قد أرشف شخصياً 
عىل الرتتيبات، وحتى عىل وضع كرايس للكبار 

يف السن، وزيادة األقالم وغريها.
وصادقت الجمعية العمومية عىل الحساب 
النهايئ لصندوق النقابة، وللصندوق التعاوين، 
ولصندوق التقاعد. وعىل املوازنة املتعلقة بها. 

كام عــىل اإلقرتاع بتحويل مبلــغ من األموال 
اإلحتياطية لصندوق التقاعد.

وكان كسبار، الذي فاز السنة املاضية فوزاً 
كاسحاً ومن دون دعم أي حزب أو تيار أو ثورة، 
وكان عــدد من النقباء قد صــّوت ضده، وهم 
ذاتهم الذين كانوا هذه السنة يف املقلب اآلخر، 
فقد قام بأعامل جبارة يف النقابة مل يسبق لها 
مثيل، وهو الذي أُطلقــت عليه عدة ألقاب من 
نقيب القلوب، إىل نقيب اإلنسانية، إىل نقيب 
من  املتدرجني  فأعفى  والشــفافية.  املبادرات 
رسمهم بعد ان تم التربّع باملبلغ من قبل أربعة 
محامني، وحّدد األتعاب بالدوالر نقداً، وزار مع 
املجلس كافة املناطق، وقدم منوذجاً عن النقيب 
الفّعال إبن البيت العريق يف املحاماة ويف العمل 
النقايب، وأثبت نظافة كف يُعطى املثل بها. وكان 
إفتتاح مركز طب اإلســنان ومركز طب العالج 
الفيزيايئ يف بيت املحامي قد حمل الكثري من 
التأييد له خصوصاً وأنه ال يرتاح ليالً نهاراً. ومن 

املتوّقع زيادة املشاريع هذه السنة أيضاً.

{ النتائج {

وبالعودة إىل نتائج اإلنتخابات النقابية، فقد 
فاز املحامون ســعد الدين الخطيب )1٧٥٩(، 
الزغريني )1٣٣٥(، جورج يزبك )1٣16(،  مايا 
وميســم يونس )11٨٤( صوتاً، مدعومني من 
كسبار من دون إجراء أي إتصال من قبله، فيام 
حلت املرشــحة املحامية مايا محمد شــهاب 

عضوا رديفا وحصلت عىل 11٤1 صوتاً.ا
ويتقبل كسبار واألعضاء املنتخبون التهاين 
اليوم، من العــارشة صباحاً وحتى الثانية بعد 

الظهر يف مركز النقابة يف بريوت.

كسبار يلقي كلمته

ـــاء ــي ـــمـ ـــع ــة ال ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ الـ
اييل يوسف العاقوري

لطاملا كان هذا العنوان موضــع  جدل بني الكثري من الناس 
يف املجتمعات الرشقية والغربية، إن كان يف البيت والجامعة 
والعمــل او يف اي مجتمع كان صغريا او كبــريا،  منفتحا او 

متزمتا، متقدما أو متخلفا. 
فالطاعة باملفهوم الضيق للكلمة هي شــكل من اشــكال 
القبول او اإلمتثال آلراء وأفكار اآلخرين. مبعنى آخر هي التأثري 
اإلجتامعي الذي يخضع فيه األشــخاص ألوامر وتعليامت من 
جهة مسيطرة إن كان يف الشــكل او املضمون او االثنني معا. 
فاألغلبية املهيمنة تعمــم بطريقة مبارشة رأيها عىل اآلخرين 
بل اكرث من ذلك هــي تفرض رأيها و نهجها وفكرها يف الكثري 
من االحيان ويكون املتلقي ســاكتا خاضعا لرأي الجامعة دون 
اي تفاعل او ردة فعل ايجابية او سلبية. ومن هنا تبدأ القصة!

نعم شــئنا أو أبينا ويف الكثري من الحــاالت وعن معرفة أو 
عدمها، نحن نعيش حالة »الطاعة العمياء«. فعىل سبيل املثال 
ال الحرص إذا نظرنا اىل حالنا يف لبنان لوجدنا أن غالبية الشعب 
اللبناين راضية بالوضع االجتامعي واالقتصادي السيئ الناتج 
عن دســتور أكل الدهر عليه ورشب وأصبح خارج الخدمة بل 
انتهت صالحيته ونحن ال نزال  متمسكني به خانعني و طائعني 
له  كأنه كتاب من كتب الله. وهنا أسمح لنفيس أن اقول حتى 
يف الكتب الساموية ال يجوز التسليم األعمى وال تجوز الطاعة 
العمياء ألن ما اوصانا به األنبيــاء أن نكون حكامء كالحيات 
مخالف يف الجوهر عن مبدأ الخضوع الكيل والطاعة العمياء.

 إذا ال تجوز الطاعــة العمياء ال يف الدين وال يف الدنيا فالله 
عز وجل أعطانا العقل والفكر واألهم أعطانا الحكمة يك نكون 
قادرين عىل التحليل والنقاش والنقد ومن ثم القبول أو عدمه.
وهذا ما اكد عليه الراهب اللبناين املاروين جوزيف قزي حينام 
كتب »إن الطاعة العمياء غــري جائزة فهي تتناىف مع مفهوم 
الوحي كام تتناىف مع كل حوار يسري بالتاريخ قدما. إن الطاعة 

العمياء تتناىف مع مرشوع الله يف خالص اإلنسان«.
أمام هذا الواقع ال بد من أن نسأل:

ما الذي يجعل اإلنسان مطيعا إىل درجة العامء؟ 
هل الخضوع لرأي األكرثية يفيد هذه األكرثية؟

هل  أن الطاعة يف تربية االطفال مطلقة؟
ما هو دور الدين يف ترسيخ مفهوم الطاعة العمياء؟ 

ما هو تأثري العائلة عىل شخصية الفرد؟ هل القبول األعمى 
يبدأ يف كنفها؟

كيف للمدرســة والجامعة أن تعمالن عىل خلق توازن يف 
مفهــوم الطاعة لدى النشء؟ هل عرب الحــوار؟ هل عرب عدم 

التلقني؟ 
مام ال شك فيه أن مفهوم الطاعة يندرج ضمن سلة الحقوق 
والواجبــات مبعنى معرفة ما هــو يل وما هو لغريي  وضمن 
مفهوم الرأي والرأي اآلخر وحريــة التعبري والقدرة عىل تقبل 
فكر من حــويل ومناقشــته  والفصل ما بني مــا هو ضمن 

معتقدايت و مباديئ و ما هو عند املجموعة املهيمنة.
الطاعة العمياء هي ســلوك خطري يعتمده من هم يف والء 
كيل لزعيم سيايس او رجل دين او صاحب عمل او قائد عسكري 
او وجيه عشــرية ويندرج هذا السلوك يف أغلب األحيان ضمن 
املصلحة الشخصية أو مصلحة العائلة او مصلحة العشرية او 

الطائفة.
 فمثال الطاعة املطلقة للزعيم السيايس ال تجوز عىل اإلطالق 
فنتائج هكذا ســلوك تكــون كارثية عىل املجتمع وسياســة 
القطيع من أســوأ السياســات ألنها مبنية عىل غسل االدمغة 
وعــىل »قال الزعيم وبس«. ويف الكثري من األحيان إن مل تقدر 
السلطة الحاكمة عىل ترويض أو تطويع فكر ما، اغتالته فورا.
 يعتمد فرض الطاعــة املطلقة وجود مذهب او حزب وحيد، 
عسكري التنظيم، يســتجيب ملفهوم سيايس أصويل اليعرتف 
بحق الوجود ألي حزب سيايس منافس، يسيطر ويراقب جهاز 
الدولة، يديره القائد الزعيم الــذي يعترب من أهم املعامل املميزة 
للنظام الشمويل .هذه هي إيديولوجية دولة تحتوي عىل أبعاد 
خارج حدودها تدعي أنها تهــدف إىل تحقيق نوع من الحرية 
الجامعية األسمى من حرية األفراد منفصلني، إال أنه يف سبيل 
تحقيق هذا الهدف تســحق الحريات الفردية فيســيطر جهاز 
أمني قوي يســتخدم العنف والرتهيب يف التعامل مع الشعب 
واملعارضة بحجــة القضاء عىل الرصاعات الداخلية فيعمد اىل 
الهيمنة عىل وســائل االتصال  وإىل ترهيب وســائل االعالم 
وترغيب جزء منها  إلخضــاع الجمهور لرؤية الحزب وبالتايل 
الســيطرة عىل وعي املجتمع، وهذه هي قمة الطاعة العمياء. 
اذا سياســة الزعيم دامئا عىل حق اوصلتنا نحن العرب إىل ما 

نحن عليه اليوم.
اما الطاعة العمياء لرجال الدين هي ايضا من اسوأ السلوكيات 
يف عرصنا هذا فالتعصب الديني هو الظالم األسود الذي يسود 
العامل اليوم. هو الذي  يســتباح بإسمه دماء األطفال والنساء 
والشيوخ وتقتل فيه النفس بغري حق فتتجىل الطاعة العمياء 
بلونيها األحمر واألســود ملا يرمــزان إىل الدموية يف التعامل 
والرجعية يف التفكري. تكمن املشــكلة يف استقبال املعلومات 
والفكر والثقافة من مصــدر واحد، فام يقوله مرجعي الديني 
هو الصحيح وما تعلمني ايــاه طائفتي هو الحق املطلق الذي 
يجب أن أســتميت يف سبيله والذود عنه. وكل يشء خارج هذا 
النطاق الضيق ال يناقش ال من قريب وال من بعيد. وهنا تتجىل 

أيضا الطاعة العمياء بأقتم صورها وابشع مالمحها.
عىل الصعيد املهنــي  تختلف النظــرة إىل مفهوم الطاعة، 
فالطاعة يف العمل الجامعي تعكس مدى التناغم داخل الصف 
أواملؤسسة، وهي املعيار الحقيقي إللتفاف األفراد حول األفكار 
املركزية، أو القرارات التي يتم اتخاذها، وهي متثل نسبة عالية 
من نجاح العمل، ألنه ال قيمة للخطــط والقرارات دون تنفيذ 
أو إنجاز جامعي ذات هــدف واحد وخطط واحدة متفق عليها 
ورؤية واحــدة واضحة املعامل. ولكن ال يجــب أن تكون هذه 
الطاعة  مفروضة فرضا ال عديــدا وال عتادا وال خططا معلبة  
بل يجــب أن تكون كل العنارص طوعية مبعنى الرىض والقبول 
بــأي يشء منطقي يتفــق عليه يصب يف صالح املؤسســة 
واستمرارها، فوجب أن يكون كل ذو إختصاص يف مكانه، وكل 
صاحب خربة وتجربة يف  سدة املسؤولية وليعط الخبز للخباز 

ولو أكل نصفه!!
عىل املســتوى الرتبوي، إن كان يف البيت أو يف املدرسة أو 
يف الجامعة يتم بناء املداميــك األوىل للطاعة وتكون املراحل 
االوىل األهم يف مسرية اإلنسان فإما أن ينشأ الطفل عىل معنى 
الحوار والنقاش وتقبل اآلخر ويعــي معنى الحرية وحدودها 
وكيف يجب أن يتواصــل مع الغري بإحرتام ورقي ومن الند للند 

وإما أن يكون 
منغلقــا متقوقعا متزمتا يقبــل رأي زعيمه فقط ال يناقش 
وال يحاور وحدود حريته هي ما رســمه الزعيم له وما فرضته 
العشرية  وســمحت به عائلته. هذه األمناط من الناس تكون 
خطرية عىل املجتمع الحقا ويكون سلوكها متطرفا إما الهيمنة 
املطلقة والتســلط عىل الغري كردة فعل عىل مــا عاناته يف 

صغرها وإما خضوع واستسالم وطاعة عمياء لويل نعمتها.
كل هذه السلوكيات تريض مبكان ما الطرفني املطيع وطالب 
الطاعة ولكن كل هذا يتم لفرتة محدودة وذلك إلنقضاء املصلحة 
ومــن بعدها يذوب الثلج ويظهر املرج ويبدأ التمرد. وهنا يصح 

القول :اذا اردت ان تطاع اطلب املستطاع«.
يف الختام اقول ان الطاعة العمياء مرفوضة جملة وتفصيال 
وبديلها هو الحوار ألنه يف الحوار تبنى العائلة وينتظم املجتمع 

وتشاد االوطان ويبنى اإلنسان.
وإذا كان ال بد من طاعــة مطلقة فهي للخالق فقط مبعنى 
القبول بتدبريه والتسليم ملشيئته فهو العارف بحاجيتنا اكرث من 

ذواتنا. 

عاقل يفهم

املـــــحـــــامـــــيـــــان أيــــــــــــوب وخــــــــبــــــــازي فـــــــازا
ُمــحــامــي طرابلس نــقــابــة  ــة  فــرعــّي انــتــخــابــات  ــي  ف

فاز املحاميان باسكال أيوب وطارق خبازي 
يف اإلنتخابــات الفرعية لنقابة املحامني يف 

طرابلس.
وحفاظــا عىل العرف املتبــع يف النقابة، 
العضو  لصالــح  خبازي  املحامي  إنســحب 

الرديف املسلم املحامي جامل إرشاقية.
وكان اقرتع 1010 محاميا من اصل 1٣٣٩ 
، وجاءت النتائج كالتايل: باسكال ايوب ٤6٩، 
طــارق خبازي ٤16، جــامل ارشاقية ٣٨2 ، 

زاهر العيل 2٤٨، وايهاب مجذوب 2٤2.
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ــاحــــــك  غـــــــــــــــزو ُمــــــجــــــتــــــمــــــعــــــي بـــــــــغـــــــــاف هـــــــــزلـــــــــي ضــــ
ـــات تــــــفــــــوق اإليـــــجـــــابـــــّيـــــات ــ ــّي ــ ــبـ ــ ــلـ ــ الــــــــــ »تــــــيــــــك تـــــــــــوك« سـ

»تيك توك« وسيلة التواصل االجتامعي األكرث رواجا اليوم، 
البيئات االجتامعية والثقافات  تجتاح األعامر عىل اختالفها، 
املختلفــة، يف قالب يغطي مواضيع قــد تخطر ببالك وقد ال. 
تثري هذه الوســيلة مؤخــرا العديد من عالمات االســتفهام 
واالستغراب، ولكنها جاذبة بشــدة حتى ملنتقديها، فامذا يف 
محتواها، وما هي سلبياتها وايجابياتها عىل العقول والنفوس 

والقلوب؟
ينترش »التيك توك« حــول العامل مبحتوى يطال مجتمعات 
متفرقــة وثقافات متفرقة ، وأبرز ميزاتــه الجاذبة، هي بأن 
مستخدميه ينالون جوائز رقمية بحسب محتوى ومضمون ما 
يقدمون، وميكنهم تجميعها وتبديلها بعملة صعبة يف أماكن 

مخصصة لتبديل هذه العمالت.
فرتى الكل يف ســباق لتحقيق املدخول األكرب، يف منافسة 
مع الذات والقدرات ومع اآلخرين، لتقديم قالب مشوق يجذب 
املتابعني واملعجبــني، وبالتايل الهدايا الرقمية فاملال. وبالفعل 
فلقد حقق أشــخاص عديديون مبالغ غــري قليلة من مجرد 
محتوى بالصوت والصورة يضعونه عــىل »تيك توك« فينال 

االعجاب.
ففي لبنــان مثال ، ويف واقعه االقتصــادي الهش، وتدين 
قيمة العملة فيه، وتفيش البطالــة، وتدين الرواتب وانعدام 
األفق وفرص العمل ، يعترب »التيك توك« الطريق األســهل عىل 

االطالق التي التي يعتمدها االشخاص .
طبعا تشكل الشهرة هدفا ال يقل عن الربح املادي، وخاصة 
ملجموع املؤثريــن او املمثلني او الفنانــني والتجار واألطباء 
واملفكرين والباحثني وحتى املشــعوذين والواعظني... فيمثل 
»التيك توك« مرسحا يطلقون فيه انفسهم ويصلون عربه إىل 
جامهري عريضة تتابعهم وتتفاعل معهم وتعود عليهم بالربح 

املادي واملعنوي.

{ االيجابيات {
ميثل »التيك تــوك« بقعة ترفيه ومصدرا للفكاهة والضحك 
والتمويه عن الــذات. إذ ميتلئ بقالب ومحتوى ميلء بالنكات 
والطرائف واملرسحيات الهزلية القصرية، التي غالبا ما تتناول 

واقع الحال بسخرية وفكاهة.
نادرا ما تجد متابعا لـ »تيك توك« إال وتراه غارقا يف الضحك، 
يعيد يف املشــاهد ويضحك مليا ويشــاركها لتصبح »ترند«، 
حيث يعمد جمهــور عريض بعده إىل تقليده الضافة املحتوى 

بالضحك كذلك.

ال شك بأن االبتسامة مهمة والضحك ترفيه للروح ومصدر 
راحة، ال بل عالج رائع لكل الضيــق والتعب الذي مييز العامل 
الحايل بكل مــا فيه، لذا تجد الغالبيــة يفتحون من واقعهم 
املتعرث نافــذة »التيك توك« ، ينفصلون عن همومهم ويغرقون 

يف عامل آخر من الفكاهة. 
ورغم أن هــذا الجانب بالذات ذو وجهــني، إال أنه مرسحا 
ومنربا يقدم مجموعة كبرية من املعلومات ، ال سيام للكثريين 
ممــن يتقنون ثقافات وعلوم ممتعــة يف علم الطاقة وعلم 
النفس والصحة والطب والتجميل والفنون املختلفة. ما يجعل 
املادة املقدمة مليئة بالقيمة« أحيانا« ، فترتك لدى املتابع ذخرا 
معلوماتيا هائال قد تقدمه الكتب أو الوسائل األخرى ،غري أن 
طريقة املحتوى والتقديم تجعله سهل الحفظ ، مؤثرا ومميزا.

موقع تجاري تسويقي متميز
يشــكل »التيك توك« مبســاحته الجاذبــة موقعا يعتمده 
البعض للدعاية والتسويق والتجارة واإلعالن. ال شك بأنه يف 
كل محتوياته مصدر للربح وجني املال، وذلك بحســب نسبة 
التفاعل واملتابعــني، ولكنه يعطي فكــرة واضحة بالصوت 
والصــورة واملؤثرات والعرض عن ســلع مختلفة وتقدميات 
وخدمات ومهن مختلفة، ما يجعل املســتخدم يحقق ازدهارا 
يف العمل او التجارة او املهنة التي يعمل فيها. ثم أنه مساحة 
يضاء فيها عىل مهن وســلع وحرف مغمورة تتمكن عرب هذه 
املنصة من الخروج إىل الضوء وتصيب يف مرات كثرية شهرة 

وأرباحا.

{ السلبيات {
ال شك بان هامش السلبيات موجود كام االيجابيات، ولكنه 
يزاحمها ويفوقها أحيانا بشــكل كبري لتكاد السلبيات تكون 
مدمرة وشــديدة الوقع، وعىل األرجح ان تفاقمها يزداد حني 

ترتاكم أكرث.
- الخداع البرصي والتجميل »املفلرت«: مبجرد أن تســتعني 
بإحــدى »الفالتر« املوجــودة عىل »تيك تــوك« حتى تصاب 
باالدمان لشــدة التجميل الذي يرتكه عىل الوجه، او الجســم 
حتى ، ويصبح إدمانا كامال ال يظهر فيه االشخاص إال أنقياء 
البرشة مع اضافات مســاحيق التجميــل من أحمر خدود إىل 
أحمر شفاه وكحل وغري ذلك، إضافة إىل وجه مشدود وكأنه 
خضع لغري حقنة من »الفيلر« و«البوتوكس« او لعملية شــد 
كاملة، يضاف إليها لون العينني والشــعر والقد املمشوق وما 

إىل ذلك.

الوجوه  تــرى  حني  فانت 
»التيك تــوك«، تراها  عــىل 
يف  كامل  بشــكل  مختلفة 
االشخاص  وحتى  الحقيقة، 
يف  يبالغــون  أنفســهم 
»الفيلــرت« ملــا  اســتخدام 
يعطيهم مــن جاملية وثقة 
الحقيقة  عن  تغيب  بالنفس 
وتصطــدم  بالواقــع، وهذا 
ما يجعــل الكثريين مييلون 
 ، التواصل  النوع من  إىل هذا 
بحيث يبنون اعتدادا بالنفس 

ولو كان »فلــرتا«. وهذا ما يؤدي يف كثــري من االحيان أىل 
عزلة تامة يعتمدها البعض ويغيبون فيها عن العامل الواقعي، 
فيطلون عىل عرب نافذة موقع التواصل ملا يجدونه من اعجاب 
وقبول الشــكالهم ووجوههم » املفلــرتة«، وهو ما يناقض 

الواقع متاما. 
- الخداع الفكري الخطر: لعــل األخطر من الخذاع البرصي 
هو الخداع الفكري. فـ »التيك توك« يقدم منصة تســمح للكل 
دون قيــود من تقديم مادة مهام كانــت، دون االضطرار إىل 

الخربة أو املعرفة او املساءلة حتى.
فرتى معلومات نفســية وطبية تقدم يف قالب مشــوق 
املشــاهد كحقيقة،  فيعتمده  واملؤثرات،  املوســيقى  ترافقه 
ميتصها وعيه برسعة، ولكن املفارقة أنه كام تقدم معلومات 
صحيحة، يغص »التيك تــوك« مبعلومات مغلوطة تقع عىل 
عقول الشــبان واالطفال وحتى كبار السن. فاالطار الجاذب 
يجعل املعلومة قريبة إىل العقــل والتصديق، وغالبا ما ترتك 
الفرد ومعلوماته  شــكا واضطرابا  وتناقضا بني احســاس 
ومســلامته، وبني ما يصلــه، فيأخذه التأثري بــني النكران 
والتصديق ، ومهام كان محلال وواعيا يرتك الوقع يف نفســه 

أثرا كبريا، فكيف باملتلقي السلبي.
يتناول البعض قضايــا اجتامعية بطريقة جريئة، واحيانا 
بطريقة مبتذلة وكالم تافه وســفيه، وأحيانا أخرى بطريقة 
منمقة تترسب عــربه معلومة مرفوضــة، لتصبح هي وما 
سبق رسده أمرا معتادا بعد ان كان مرفوضا، ليتطور ويصبح 
مقبوال، وليصبح بعدها البديل للمبدأ والواقع واملقاربات كلها.
وهنا يقرع جــرس االنذار االجتامعي الخطر الذي يســتبيح 
املجتمعات مبكوناته، لينحتها تحت مسمى التحرر واالنفتاح 

واملادة  و«الرتند«، ويحولها مسخا من املغالطات والتفاهة يف 
قالب شديد التشوه  تفرضه العادة والتعود واقعا .

- الواقــع االجتامعي الهــزيل والرادع صفر: ال شــك بان 
شبكات التواصل بغالبيتها ما أنشئت لتكرس التجارة وتقريب 
املســافات والقرية الكونية فقط، بل لقد وقف وراء املحتوى 
هدف او اهداف كربى، يراد من خاللها الســيطرة عىل العقول 
عرب السيطرة عىل األحالم والشعور والتحفيز املادي، ما يجعل 
ضــخ املعلومات لقولبة املجتمعات وخــرق ثقافاتها أمرا يف 
غاية الســهولة، يصار بعدها إىل ســوق مجتمع بأكمله بزر 

واحد وجملة وبضع مؤثرات ضوئية صوتية ورشة عملة.
- متدن وتطور ولكــن: يطالعك البعض ليقول بان املحتوى 
عرصي متمــدن، وهل هذا هو التمدن؟ هل بات االشــخاص 
ســاذجني لدرجة ان يغوصوا تحت عمق الحضيض ليقطفوا 
من التمدن قشــوره. إن التقليد والتمثل باملجتمعات العرصية 
والسباقة، ال يكون بانتقاء القشور وترك اللب. فكيف إذا كان 

اللب مهرتئا.
يخطئ الكثريون يف مقاربة التمدن الذي يســوقه االعالم 
ووســائل التواصل، ولكن الحقيقــة أن الرتويج املعتمد هو 
قولبــة للخطأ يف لباس الصــواب، والجهل يف لباس املعرفة 
وغري املقبول عىل االصعدة االجتامعية والنفســية والصحية 
و.... يف لباس املقبول. هذا ما يطرح ســؤاال مرشوعا: كيف 
تقاوم كل هذه الفوىض الخالقة وكل هذه املغلوطات؟ وكيف 
تحــرر العقول من احتالالت متددت فيها، والكل يعلم ان كرس 

احتالل العقل من أصعب الحروب عىل االطالق.
ما بني اإليجاب والســلب تغلب كفة السلبيات، التي ميكن 
تداركها بالتحصني. فال شــك أمام واقع غزته التكنولوجيا و 

املستقبل يعد باملزيد من االفرتاض، فامذا بعد؟

ــهــا! أهــّم ــاب  ــئـ ــتـ واإلكـ »د«..  الــفــيــتــامــيــن  لــنــقــص  ــرة  ــ ــدّم ــ ُم ــار  ــ آثـ  
الناشئة  األبحاث  تشــري   
بــني  إىل وجــود عالقــة 
من  واالكتئاب،   D فيتامــني 
أن  منذ فرتة طويلة  املعروف 
فيتامــني D رضوري عندما 
يتعلق األمــر بالحفاظ عىل 
قوة العظــام وتقوية جهاز 
املناعة، ولكن تطرقت أبحاث 
جديدة إىل بحــث ما إذا كان 
 D هناك صلة بــني فيتامني
واالكتئــاب، ويف حــني أن 
فإن  مختلطة،  البحث  نتائج 
من  متزايدة  مجموعة  هناك 
األدلة التي تشــري إىل وجود 
عالقة محتملة بني انخفاض 
مستويات فيتامني D املنترشة 
ملا  وفقا  واالكتئاب،  الدم  يف 

.Live Science نرشه موقع
ميكــن أن يؤثــر االكتئاب عىل جوانــب الحياة 
اليومية، بداية مــن التفاعالت االجتامعية وصواًل 
إىل النوم. وعىل الرغم من أن هناك طرقا راســخة 
لعالج االكتئاب فإن الدور املحتمل لفيتامني D يجذب 
االنتباه. يف مراجعة ألحــدث األبحاث يقدم تقرير 
نرشه موقع Live Science بيانات شاملة حول دور 
D وعالمات نقصه واالكتئاب، والخطوات  فيتامني 
العملية للحصول عىل ما يكفي من فيتامني D، مبا 
يشــمل أفضل مكمالت غذائية تحتوي عليه. فيام 
ينوه التقرير يف الوقت ذاته إىل رضورة استشــارة 
أخصايئ إذا كان الشــخص يعاين من مشــكالت 
نفســية وقبل إجراء أي تغيريات مهمة عىل النظام 

الغذايئ.
يعمل الفيتامــني D يف الجســم عندما ترضب 
األشــعة فوق البنفســجية من الشــمس الجلد، 
حيث تحفز إنتــاج فيتامني D. ولهــذا يطلق عليه 

»فيتامني أشعة الشــمس«. وقبل أن يتمكن الجسم 
من استخدامه، يجب تنشــيط فيتامني D، إذ يقوم 
الكبد بتحويله إىل كالسيديول، والذي بدوره يصبح 

كالسيرتيول يف الكىل.
وتقول اختصاصية التغذية واملتحدثة الرســمية 
باســم أكادميية التغذية وعلم التغذية، ســو إيلني 
أندرســون-هاينز، إن فيتامــني D ينظــم كمية 
الكالســيوم يف الدم مبــا »يوفر القــوة للعظام 
واألسنان واألنسجة عن طريق امتصاص الكالسيوم 
والفوســفور يف الجســم«. ويلعب أيًضا دوًرا يف 
جهــاز املناعة، حيث تُظهر األبحــاث أن انخفاض 
مستويات فيتامني D يرتبط بزيادة العدوى وأمراض 

املناعة الذاتية«.
أثارت نتائج األبحاث االهتامم بالصلة بني فيتامني 
أندرســون-هاينز:  الدكتورة  توضح  واالكتئاب.   D
املنخفضة  أن املستويات  الحديثة  الدراسات  »تُظهر 
من فيتامــني D غالًبا ما تُرى يف أولئــك الذين تم 

تشخيص إصابتهم باالكتئاب 
الرسيــري، مبا يشــري إىل 

وجود عالقة عكسية«.
فحصــت مراجعة علمية 
واحدة، نُــرشت يف الدورية 
الربيطانيــة للطب النفيس، 
 30000 من  أكرث  من  بيانات 
إىل  وتوصلــت  مشــارك 
املصابــني  األشــخاص  أن 
إىل  مييلــون  باالكتئــاب 
فيتامني  انخفاض مستويات 
D. إنه من غري املفهوم بشكل 
بني  العالقة  طبيعــة  تــام 
أن  إال  واالكتئاب،   D فيتامني 
التفسريات  من  العديد  هناك 
املحتملة، عىل الرغم من عدم 

إثبات أي منها.
النظريات  إحــدى  وتفيد 
املحتملة بأن نقص فيتامني D يسبب االكتئاب. وإذا 
كان األمر كذلك، فمن املرجح أن تســاعد املكمالت 
الغذائيــة يف تخفيــف األعراض. لكن الدراســات 
تظهر نتائــج مختلطة. كشــفت مراجعة علمية 
أخرى، نُــرشت يف دورية CNS Drugs، أن مكمالت 
فيتامني D خففت األعراض لدى األشخاص املصابني 
باالكتئاب، وكان التأثري أكرث وضوًحا لدى األشخاص 
الذيــن يعانون من اضطراب اكتئــايب كبري. ولكن 
 BMC أظهرت نتائج دراســة أخرى، تم نرشها يف
Research Notes، أن فيتامــني D مل يحــدث فرًقا 
كبريًا مقارنــًة بالدواء الوهمي، يف حني أشــارت 
مراجعة علمية أخرى إىل أن العالقة ميكن أن تعمل 
يف االتجاه املعاكس، حيث ميكن يكون االشخاص 
أكرث عرضــة لإلصابة بنقص  باالكتئاب  املصابني 
فيتامني D ألنهم أكرث عرضة لالنسحاب من النشاط 

االجتامعي وقضاء وقت أقل يف الخارج.

عامات ُمفاجئة قد تعني اإلصابة بمرض السكري

يحدث داء السكري عندما ال يتمكن الجسم 
من امتصاص السكر )الجلوكوز( يف خالياه 
وينتج  الطاقة.  عىل  للحصول  واســتخدامه 
عن هذا تراكم ســكر إضايف يف مجرى الدم. 
ويعد السكري مرضا شائعا ميكن أن يكون له 
نوعان مختلفان من  عواقب وخيمة. وهناك 

املرض، النوع األول والنوع الثاين:
- يف النوع األول: يهاجم جهاز املناعة يف 
الجسم الخاليا التي تنتج اإلنسولني ويدمرها، 
ما يعني أن الجســم ال يســتطيع إنتاج أي 

إنسولني.
- النوع الثاين: وهو األكرث شيوعا، فيحدث 
عندما ال يكون الجســم قــادرا عىل إنتاج ما 
يكفي من اإلنســولني، أو عندمــا ال تتفاعل 
خاليا الجسم مع اإلنســولني. وإذا تُرك دون 
عالج، فإنه ميكن أن يسبب عددا من املشاكل 
الصحيــة املختلفة بســبب الكميات الكبرية 
مــن الجلوكوز التي تدمــر األوعية الدموية 

واألعصاب واألعضاء.
ويوصف داء السكري بـ »القاتل الصامت«، 
نظرا ألن الكثــري ممن يصابون به ال يدركون 
ذلــك، حيث أنــه غالبا ما ال يظهــر أعراضا 
مبكــرة. وهناك بعض العالمات الرئيســية 
التي ميكن مالحظتها يف  الســكري،  ملرض 
كال النوعني من املرض، والتي تشمل، الشعور 
بالعطش، والتبول بشــكل متكــرر أكرث من 
بالتعب  والشــعور  الليل،  املعتاد، خاصة يف 
الشديد وفقدان الوزن وفقدان كتلة العضالت.

ويف حــني أن هذه هي األعــراض األكرث 
شــهرة عندما يتعلق األمر مبرض السكري، 
إال أن هناك أيضــا عالمات »مفاجئة« أخرى 

ميكن مالحظتها يف مرىض السكري، وهي:
- مشــكالت الحكــة: إحــدى العالمات 
أو مرض  التناســلية  الحكة  املدهشــة هي 
القالع. وميكــن أن تكون عــدوى الخمرية 
شائعة عند مرىض الســكر وذلك ألن السكر 
يســاعد عىل منو املبيضــات. وتقول هيئة 
الذين  إن   )NHS( الوطنية  الصحية  الخدمات 
يعانون من مرض الســكري غــري الخاضع 
للســيطرة بشكل ســيئ قد يعانون من هذه 
الحالة. وهذا غالبا ألن املســتويات املرتفعة 
من الســكر يف الدم تعني أيضا مســتويات 
عالية يف أجزاء أخرى من الجسم مثل العرق 
واللعاب والبــول. وقد تنمو الخمرية بعد ذلك، 
ما يعني أن ينتهــي األمر باملرىض مع مرض 

القالع.
- الجــروح والتقرحــات: يف كثــري من 
األحيان إذا كنت مصابا بداء الســكري، فقد 
ال يتمكــن جهاز املناعة لديك من الســيطرة 
عىل جــروح الجلد وااللتهابــات، كام يقول 
الخرباء الصحيون يف عيادة »هيلث بارترنز« 
يف بلومنغتــون، إنديانا، وأضافوا أن »ارتفاع 
نسبة الســكر يف الدم ميكن أن يغري كيمياء 
الدم بطرق تقلل من دفاعات الجســم وتجعل 
املناعة يعمل بشــكل أبطــأ«. وقالوا  جهاز 
إن هذا بدوره يعني أن الجــروح والتقرحات 

ستستغرق وقتا أطول للشفاء.
غالبا  السكر،  للعديد من مرىض  وبالنسبة 
ما يؤدي ذلك إىل تقرحات يف القدم، وسيكون 

طبيبك قادرا عىل مساعدتك يف عالج ذلك.
- ضبابية العني: الرؤية الضبابية هي أيضا 
عارض شــائع لدى مرىض الســكري. وقال 
 John Hopkins Medicineالخرباء يف مركــز
إن مرض السكري ميكن أن يتلف البقعة )أو 
البقعة الصفراء(، وهي مركز الشــبكية الذي 
يوفر الرؤية املستقيمة. وإذا كنت تعاين من 
مرض الســكري غري الخاضع للسيطرة، فقد 
يكــون لديك أوعية دمويــة مترسبة، ما قد 

يؤدي إىل عدم وضوح الرؤية أو تشوهها.
االضطرابات  تتكــرر  الجلد:  اضطرابات   -
الجلدية بني مرىض الســكر بســبب ارتفاع 
مســتويات الســكر يف الدم، ما يؤثر عىل 
الشــواك  الدموية واألعصاب. ويعد  األوعية 
األســود )AN( األكرث شيوعا يف األشخاص 
تتسم  مرضية  حالة  وهو  التشــخيص،  قبل 
بوجود مناطق داكنة وسميكة ومخملية يف 
ثنايا الجسم وتجاعيده. ويؤثر ذلك يف الغالب 

يف اإلبطني واألربية والرقبة.
- تساقط الشــعر: قالت باريب سريفوين، 
التغذية ورعايــة وتعليم مرض  أخصائيــة 
الســكري، إن أحد األعراض »املفاجئة« ملرض 
الســكري ميكن أن يكون تســاقط الشعر. 
»غالبا   :VeryWell وأوضحت عــرب موقــع 
ما يرتبط تساقط الشــعر بداء السكري من 
النــوع األول أو النــوع الثــاين. ويُعتقد أن 
التي يسببها مرض السكري  بعض املشكالت 
قد تؤدي إىل تســاقط الشــعر، مبا يف ذلك 
اضطــراب يف الجهــاز املناعي يســمى داء 
الثعلبــة، وضعف الــدورة الدموية، وارتفاع 

نسبة السكر يف الدم«.

مـــــــــا عــــــــاقــــــــة الــــــعــــــمــــــى بـــــــــــأمـــــــــــراض الـــــقـــــلـــــب؟
أفادت دراسة حديثة أن ضعف البرص مع التقدم 
يف الســن ميكن أن يكون عالمة تحذيرية لحدوث 
ســكتة دماغية أو نوبة قلبية. هكذا يرتبط شكل 
 ،)AMD( معني من الضمور البقعي املرتبط بالعمر

بأمراض القلب واألوعية الدموية.
باحثون  أجراها  التي  الجديدة،  للدراســة  ووفقا 
يف مستشفى ماونت ســيناي يف نيويورك للعني 
واألذن، فإن املرىض الذين يعانون من شكل معني من 
الضمور البقعي املرتبط بالعمر )AMD(، من املرجح 
أن يكون لديهم تلف قلبي أسايس من قصور القلب 
والنوبات القلبية، أو مرض صــامم القلب املتقدم، 
أو الرشيان الســبايت، وهي مرض الرشايني املرتبط 

بأنواع معينة من السكتات الدماغية.
وميكن أن تؤدي نتائج الدراســة، التي نرُشت يف 
مجلة BMJ Open Ophthalmology، إىل زيادة الفحص 
للحفاظ عىل الرؤية وتشــخيص أمراض القلب غري 

املكتشفة ومنع األحداث القلبية الوعائية الضارة.
وقال الربوفيســور ثيودور ســميث، من كلية 
ماونت سيناي للطب يف نيويورك: »ألول مرة، متكنا 
من ربط أمراض القلــب واألوعية الدموية املحددة 
العالية الخطورة بنوع معــني من الضمور البقعي 
املرتبط بالعمر، وهو النوع الذي يحتوي عىل رواسب 

دروسينويد تحت الشبكية«.

 Drusenoid وتتكون هذه الرتسبات، املعروفة باسم
تحت الشبكية )SDD(، من دهون تتشكل تحت خاليا 
شــبكية العني الحساســة للضوء يف مؤخرة العني 
وترتبط بفقدان البرص. ويعد اكتشافها صعبا ويتطلب 

عمليات مسح تصوير عالية التقنية.
وأوضح الربوفيسور سميث أن تدفق الدم إىل العني 
ينخفض إما بســبب تلف القلب الذي يقلل من تدفق 
الدم يف جميع أنحاء الجسم، »أو من الرشيان السبايت 
املســدود، الذي يعيق تدفق الدم مبارشة إىل العني«. 
وأضاف: »ضعف إمداد الدم ميكن أن يسبب رضرا ألي 
جزء من الجسم، وشبكية العني املدمرة وبقايا SDD هي 
من بني تلك األرضار. ويعني تلف الشبكية فقدان البرص، 

وميكن أن يؤدي إىل العمى«.
ويشــار إىل أن الضمور البقعي املرتبط بالعمر 
)AMD(، هو السبب الرئييس للعمى لدى األشخاص 
الذيــن تزيد أعامرهم عــن 65 عاما وينطوي عىل 
تلف املنطقة املركزية للشــبكية املســامة البقعة، 
وهي املســؤولة عن القراءة والقيادة. ويتكون أحد 
بالعمر  املرتبط  البقعي  للضمور  املبكرة  األشــكال 
ترسبات كوليســرتول صفراء صغرية تسمى  من 
drusen، وتتكون تحت جزء من الشــبكية يسمى 
ظهارة الشــبكية الصباغيــة )RPE(. وميكن أن 
تحرم شبكية العني من الدم واألكسجني، ما يؤدي 

 Drusen إىل فقدان البرص. وميكــن إبطاء تكوين
عن طريق مكمالت الفيتامينات املناسبة.

والشكل الرئييس اآلخر من الضمور البقعي املبكر 
املرتبط بالعمر أي الرواسب الدرنية تحت الشبكية 
)SDDs(، هو أقل شــهرة، ويتطلب تصويرا شبكيا 
عايل التقنية للكشف عنه. وتحتوي هذه الرواسب 
عىل شكل مختلف من الكوليسرتول، وتتكون تحت 
خاليا شــبكية العني الحساســة للضوء مبارشة، 
حيث يحدث التلف وتضيع الرؤية. وال يوجد عالج 

.SDD معروف لـ
وأظهر تحليل حالــة 200 مريض من املصابني 
بالضمــور البقعي املرتبط بالعمــر، ويعانون من 
أمراض القلب واألوعية الدموية الحادة والســكتة 
الدماغية، أنهــم كانوا أكرث عرضة بتســع مرات 
الرواســب. وقال املؤلف املشــارك  لإلصابة بهذه 
الدكتور ريتشارد روزن: »يوضح هذا العمل حقيقة 
أن أطبــاء العيون قد يكونون أوائــل األطباء الذين 
الجهازية، خاصة يف املرىض  يكتشفون األمراض 
الذيــن ال يعانون من أعــراض واضحة. ويجب أن 
يؤدي اكتشاف رواسب SDD يف شبكية العني إىل 
اإلحالة إىل مقدم الرعايــة األولية للفرد، خاصة 
إذا مل يتم إرشاك طبيب قلب سابقا. وهذا ميكن أن 

مينع حدثا قلبيا يهدد الحياة«.
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االثنني 21 ترشين الثاين 2022

يفتتحه ميقاتي في 24 الجاري بمشاركة 500 شخصية
بيروت   : االقتصادي  املنتدى  عن  فتوح  وســام 
أحبها قلب كل من  الرهان وهي في  تكسب 

الصناعيين جمعية  مطلب  مع  تجاوب 

يفتتــح رئيس مجلس الوزراء اللبنــاين نجيب ميقايت عند 
الســاعة التاسعة صباحاً من يوم الخميس 24 ترشين الثاين 
يف فندق فينيســيا انرتكونتيننتال – بريوت، فعاليات منتدى 
بــريوت اإلقتصادي 2022 الذي ينظمه إتحاد املصارف العربية 
مبشــاركة 500 شــخصية مرصفية ومالية عىل مدى يومني 
تحت عنوان: »التجـــارب العربيـة يف اإلصـالح االقتصـادي 
وصوالً اىل اتفاق مع صنـدوق النقـد الدولـي«. رئيس االتحاد 
الــدويل للمرصفيني العرب ورئيس اللجنــة التنفيذية إلتحاد 
املصــارف العربية الدكتور جوزف طربيــه قال: هذه تجربة 
مهمــة للبنان وللدول العربية والصندوق بأن نجلس ســوية 
ونتشــارك يف الخربة والتجربة والنتائــج أيضا. ومبا أن هذا 
املوضوع هو موضوع الساعة يف لبنان، وال تزال هناك حاجة 
إلقــرار ترشيعات وإجراءات حكومية وتبيان موقف الحكومة 
اللبنانية من بعض املواضيع األساســية التي يطلبها صندوق 
النقد الدويل، وسيشــكل املنتدى مناسبة إلجراء مراجعة من 
املؤسسات اللبنانية الرسمية ومن الدول العربية املشاركة التي 

لديها تجربة سابقة مع الصندوق وال تزال تتعاون معه. 
وأمــل د. طربيه ان يكون هذا املؤمتــر بادرة جديدة إلعادة 

إطالق املؤمترات يف بريوت. 
بدوره األمني العام إلتحاد املصارف العربية الدكتور وســام 
فتــوح قال: ان اإلتحاد يكســب الرهان مجــدداً عىل اعتامد 
العاصمة اللبنانية مكاناً النعقاد هذا املنتدى، فاإلقبال النوعي 
املرصيف واالقتصادي للوفود املشــاركة مــن مختلف الدول 
العربيــة واألجنبية يثبت الثقة الكبرية التي تتمتع بها بريوت، 
عاصمــة للمؤمترات. معترباً ان قرار اإلتحاد قد جاء بدعم من 
رئيس مجلس ادارته األســتاذ محمــد األتريب ورئيس اللجنة 
التنفيذية الدكتور جوزف طربيه، للســري يف اعتامد العاصمة 

اللبنانية مكاناً للمنتدى. 
وأضاف: أن هذا املنتدى يأيت يف ظل املفاوضات التي تجريها 
الحكومة اللبنانية مع صنــدوق النقد الدويل بهدف الوصول 
اىل اتفاقية مينح مبوجبها الصندوق لبنان دعامً مالياً وتقنياً، 
يف مقابل التزام الحكومة اللبنانية برنامجاً اصالحياً شامالً. 
وسوف يتم عرض ورقة متكاملة أعدها خرباء االتحاد بصفته 
جهة محايدة، تتضمن مقرتحاته ورؤيته للربنامج االصالحي 
االقتصــادي والنقدي واملرصيف، والذي ميكن اعتامده من قبل 
الحكومــة اللبنانية للخروج من االزمة وعرضه عىل الصندوق 
يف إطار املفاوضات معه. وأضاف: أن االتحاد قد دعا اىل املنتدى 
مجموعة من الخرباء العرب لعرض تجارب دولهم يف التفاوض 
مع صندوق النقد الدويل، وكيفية النوصل اىل اتفاقيات معه.

وختم ان املنتدى يأيت يف مرحلة تشهد بعض الدول العربية 
اعتامد خطط إصالحية يف إقتصاداتها بالتنســيق والتفاوض 
مع صندوق النقد الدويل، تتيح لها فرصة جديدة إلعادة هيكلة 
إقتصاداتها. وســوف يشكل هذا املنتدى منّصة عالية املستوى 
لعرض تجارب هذه الدول، والتعرف عىل الصعوبات والتحديات 
التي تخللتها، واالســتفادة منها يف مســارها التفاويض مع 
صنــدوق النقد الدويل. كام ســيتناول املنتدى موضوع أزمة 
اســرتداد أموال املودعني يف لبنان وعرض الورقة اإلصالحية 
التي أعّدها إتحاد املصارف العربية للنهوض باالقتصاد اللبناين.

وفيـــــــــــات
زوجة الفقيد جاكلني ليشع أيب 

نادر
أوالده املهندس ســامي شلهوب 
عبدو  روزيتا  املهندســة  وزوجته 

وعائلتهام
املحامي فادي شلهوب وزوجته 

ليال يزبك وعائلتهام
املهندس زياد شلهوب

أشــقاؤه هــدى حــداد أرملة 
شــقيقه املرحوم بطرس شلهوب 

وأوالدها وعائالتهم
شــقيقه  أرملة  حــداد  صباح 
املرحــوم جان شــلهوب وأوالدها 

وعائالتهم
وزوجته  شــلهوب  جوزيــف 
عطاف نعمه واوالدهام وعائالتهم

شقيقاته ســعاد زوجة روبري 
خليل وأوالدهــام وعائالتهم )يف 

املهجر(
ليــىل زوجة بطــرس موىس 

وأوالدهام وعائالتهم
مراد،  شلهوب،  عائالت  وعموم 
أيب نادر، عبدو، يزبك، نعمه، حداد، 
خليــل، موىس وعمــوم عائالت 
تنوريــن وأنســباؤهم يف الوطن 
إليكم مبزيد الحزن  واملهجر ينعون 
واألىس فقيدهم الغايل املأســوف 

عليه املرحوم

األستاذ
جورج نعيم شلهوب

بالضــامن  ســابق  مفتــش 
االجتامعي

املنتقــل اىل رحمته تعاىل يوم 
السبت الواقع فيه 19 ترشين الثاين 

2022 متمامً واجباته الدينية.
يحتفل بالصالة لراحة نفســه 
الســاعة الثانية عــرشة من ظهر 
يوم االثنني 21 الجاري يف كنيســة 
الســيدة، الفنار ثــم ينقل جثامن 
الفقيد اىل مســقط رأسه تنورين 
الفوقــا حيث تقــام صالة وضع 
البخور يف كنيســة سيدة االنتقال 
ويوارى الــرى يف مدافن العائلة. 
وتقبل التعازي يف صالون الكنيسة 

لغاية الساعة السادسة مساًء.
تقبل التعــازي قبل الصالة يف 
صالون كنيسة السيدة، الفنار ابتداًء 
من الســاعة العارشة صباحاً ويوم 
الثالثــاء 22 الجــاري يف صالون 
كنيسة الســيدة، الفنار ابتداًء من 
الظهر  الحادية عرشة قبل  الساعة 

لغاية الساعة السادسة مساًء.
تقبل التعازي عرب الهاتف:

جاكلني: 03688641
املهندس سامي: 03240710

فادي: 70323123
املهندس زياد: 0015145507340

 االشـــــقر  نفـــــى بيـــــع »الفينيســـــا« : تخريـــــب مركـــــز تزّلـــــج االرز عمليـــــة ارهابيـــــة
عائليـــــة امليـــــاد  وليلـــــة  معدومـــــة  شـــــبه  الســـــنة  رأس  فـــــي   الحفـــــات 

ــة املــــــــحــــــــامــــــــاة... واألزمـــــــــــــــة املـــــالـــــيـــــة حـــــــــــاّدة! ــ ــن ــ ــه ــ ــال م ــ ــ ــط ــ ــ  املـــــتـــــاعـــــب ت
ــاة وفـــــــتـــــــح أبــــــــــــــــواب املـــــــصـــــــارف ــ ــ ــضـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــك إضــــــــــــــــراب الـ ــ ــ ــف ــ ــ كـــــــاســـــــبـــــــار: ل

>زيادة الضرائب ستؤدي الى الهجرة او االنفجار االجتماعي<
ــاد الـــعـــمـــالـــي  ــ ــ ــح ــ ــ حـــمـــيـــدي صـــقـــر : اســــتــــمــــرار االتــــــصــــــاالت بـــيـــن االت
ــغــة تــوافــقــيــة حــــول مـــوضـــوع الــــرواتــــب واالجـــــور والـــهـــيـــئـــات لـــبـــلـــورة صــي

جوزف فرح 

نفى رئيس اتحاد النقابات السياحية ورئيس نقابة اصحاب 
الفنادق بيار االشــقر ما يرتدد عن بيع فندق الفينيسيا واعترب 
انها اخبار كاذبة لكنه يفضل ان يكون االستثامر جديدا لتأمني 

وظائف جديدة.
واكد االشقر ان املجلس الوطني للسياحة يعد خطة سياحية 
متنوعة ترتكز عىل ســياحات اخرى غري تقليدية وتحتاج اىل 

متويل نجري االتصاالت مع الدول املانحة.
جاء ذلك يف حديث االشقر للديار عىل النحو االيت :

بحكم مامرستكم يف قطاع الفنادق مباذا تفرسون الهجمة 
القطرية عىل اإلستثامر او الرشاء يف قطاع الفنادق؟

عندما يتكرر الكالم عن بعض املؤسسات التي يتم التفاوض 
بشأنها أتصل شخصيا باصحابها وأسألهم عن األمر فينكرون 
ذلك . لقد قيل يف النهاية ان املقصود مؤسسة واحدة هي فندق 
فينيســيا وانا ال يحق يل تكذيب الخرب إال بعد اإلستفســار من 
صاحب الفندق وقد أجابني بأنها أخبار كاذبة . يوجد شــقان 
لألمر أحدهام إيجايب واآلخر ســلبي .أما السلبيات فتتمحور 
حول طبيعة اللبناين الذي ميلك مثل هذه املؤسســات إذ أنه ال 
يحــب أن تبــاع لغري اللبناين . ان الخــرب اذا كان صحيحا فهو 
يظهر لنا أنه ال زال يوجد أناس مؤمنة بلبنان فكيف باألحرى اذا 
كانت مؤسسة ماليه قطرية وهذا يعني أن هذه املؤسسة لديها 
معلومات عن مستقبل لبنان ولهذا تحاول إنشاء استثامرات لها 
فيــه وهذا أمر يحدث مبدئيا يف أي وقت كان ونحن نبحث عن 
ذلك يف النهاية لكننا رمبا نبحث عمن يستثمر استثامرا جديدا 
وهــذا أفضل لنا أي أن نبنــي فندقا جديدا يقوم بتوظيف أناس 

جدد وهذا ما نتمناه. 
هل يوجد حاليا هكذا استثامر؟ كال.

لقد قيل أن الشقق يف فندق الفينيسيا قد تم بيعها فهل هذا 
صحيح؟

كال لقد تم بيع فندق الفاندوم منذ ثالث سنوات وقد بيع ليك 
يغطي فندق الفينيسيا ديونه.

ما رأيكم بعودة فندق الفينيسيا الستقبال زبائنه؟ 
هذا أمر إيجايب خصوصا أن الفندق هو أكرب مؤسســة يف 
لبنــان حاليا إذ يحتوي عىل ما يقــارب500 غرفه. ان الفندق 
هو أعرق مؤسســة واقدمها وجميل أن يعود لفتح أبوابه مام 
يــدل عىل إيجابية وأنا اعترب األمــر طبيعيا وعاديا بعد حادث 
تفجري املرفأ يف العام 2020 وهذا يربهن متسك اللبناين بارضه 

وإميانه بالسياحة ومقومات ومقدرات هذا الشعب. 
لقد سبق وتحدثتم عن 5 فنادق كربى قد اقفلت جراء حادث 
انفجار املرفأ فكيف هو وضع الفنادق األربعة األخرى بعد عودة 

الفينيسيا للعمل؟
 مــا زالت مقفلة. بعض هذه الفنادق تقوم باعامل التصليح 

لكن عىل مهل وبعضها اآلخر مل يبدأ بذلك وال زال مقفال.
 لقد قيل ايضا أن فندق معوض يف برمانا قد تم عرضه للبيع 

فهل هذا صحيح؟ 
كال أنا أعرف أنه مقفل وليس معروضا للبيع . لكن رمبا تأتيه 
بعض عروض الرشاء فال أحد يدري. أنا مثال رغم أنني مل أقفل 
فندقي أو اعرضــه للبيع يأتيني احيانا بعض العروض لرشائه 
وأنا طبعا لدي حرية الترصف إذ أنني احيانا ليك أعرف القيمة 
التقديرية ملؤسســتي أجيب العارض باإليجاب بغية التفاوض 
وأطلب أرقاما غري طبيعية. ان هذا األمر يتكرر حدوثه اينام كان 

فقط لتقييم املؤسسة ومعرفة قيمتها الحقيقية يف السوق.

{ االوضاع الفندقية 
كيف تقيمون الوضع الفندقي حاليا؟ {

 بصدق وواقعية إننا نعمل يف العام 2022 وقد مررنا مبوسم 
صيفي ممتاز وذلك بفضل الجهود التي بذلها أصحاب املؤسسات 
اىل جانب اإلعالم اللبناين والنداءات التي أطلقت للمغرتب وقد 
أمثرت لكن املشــكلة األساسية هي يف أسعار الطاقة املرتفعة 
. ان العبء الكبري الذي أكل القســم األكرب من ارباحنا هو سعر 
توليد الكهرباء واملاء والغاز . ان هذه العوامل الثالثه قد ذبحتنا.
يقال أنه ســيتم تأمني الكهرباء ملدة عرش ساعات يوميا يف 

10كانون االول فهل تعتربونها خطوة جيدة؟
 إنها جيدة جدا مع العلم ان ســعر الطاقة ســيزيد اىل 27 
سنتا بينام كلفتنا يف توليد الكهرباء هي ما بني 55 و60 سنتا 
باإلضافة اىل تكاليف الصيانة وغريها. ان املؤسسات السياحية 
املوجــودة ليس لديها مولدات تعمــل طوال اليوم وقد توصلت 
خالل الصيف الســتعاملها ما بني 20 و22 ســاعة يوميا كام 
اننا يف آخر ثالث ســنوات مل تعد لدينا إمكانية لتبديل املولدات 

بأخرى جديدة.
 من املالحظ حاليا كرة الحديث عن الحجوزات الكاملة خالل 
األعيــاد القادمة ما هي صحة هذه املعلومات؟ لنقل أوال أن من 
ســيأيت هو اللبناين ومن ثــم األردين والعراقي واملرصي. ان 
املوســم هو موسم تزلج وهو يبلغ ما بني ثالثة وأربعة شهور 
وهذا ال يعني أنه موســم أعياد امنا ترتاوح العطلة ما بني 10 
و12 يومــا . كام ان عيــد امليالد ميضيه الناس يف بيوتهم مع 
أرسهم. بينام ال توجد حفالت كربى يف رأس السنه الستقطاب 
األعــداد الضخمة مــن الناس وهذه الحفالت ال زالت حتى اآلن 
شــبه معدومة ويتم الحديث عن حفلتني او ثالث ليست كبرية 
وال يوجد إشارة بحجوزات ما يف املؤسسات . ان السائح العريب 
عــاده يقصد بريوت حيث مييض وقته فيها بينام تســتقطب 
مناطق التزلج حفالت امليالد ورأس الســنة. أما بقية املناطق 
فســيكون لديها نسبة تشغيل لليلة واحدة. للحقيقة ان بعض 
املؤسســات مقفلة دون إعالن ذلك وهي تفتح اذا صودف عقد 
مؤمتر ما لعدة أيام والسبب الرئيس لهذا االقفال هو الطاقة إذ 

أنها املشكلة األساسية لدينا.
اذن املشكلة ليست سياسية؟ 

إنها سياســية اذا تكلمنا عن وضع البلد كله وســبب عدم 
مجيء الســائح الخليجي اىل لبنــان وهذا ألن الخليج العريب 
أصدر حظرا عىل املجيء اىل لبنان وبقية الدول الغربية أصدرت 
تنبيها بعدم املجيء اىل لبنان ومن يقرأ أســبابه ما بني قضايا 
أمنية وحوادث خطف وغريها تنعدم لديه الرغبة بالقدوم اىل 

لبنان . 

{ املجلس الوطني للسياحة {
أنتم كرئيس للمجلس الوطني للسياحة الذي أنشئ للرتويج 

وتشجيع السياحة ماذا فعلتم؟
 مل نفعل شيئا بعد. ألننا ال زلنا نحرض خطتنا وعملية التمويل 
للمؤسســة ونجري اتصاالت مع الــدول املانحة لهذه الغاية 
وهي مل تكن مســتعدة إلعطاء مــاال ألي وزارة يف الحكومة 
لكن املجلس الوطني للسياحة هو مؤسسة مستقلة عن الدوله 

اللبنانية .
 لقد تحدث وزير الســياحة عن رزمة سياحية خالل األعياد 

كام حدث يف العام املايض فهل لديكم فكرة ما عن ذلك؟
 كال ال يوجد أية رزمة ســياحية. لقد تم تجهيز الرزمة يف 
العام املايض عىل عجل ومل تستمر سوى 40 يوما. ان رشكات 
الطريان والفنادق مل تقبل الدخول يف هذه الرزمة خالل األعياد 

وهي ال ميكن أن تنجح.
ما هو أول أمر ستقومون بتنفيذه بوصفكم رئيسا للمجلس 

الوطني للسياحة؟
ان مشكلة الحكومة اليوم هي أن ليس لديها خطة اقتصادية 
مالية للبالد . بينام نحن يف املجلس أردنا إعداد خطة متكاملة 
وممولــة. لقد أعطونا كرة النار وقــد قبلناها وقبلنا التحدي 
وســنجهز خطتنا ونعلن عنها عندما يكــون لدينا الجهوزية 
التامــة. إن دور املجلس هو تســويق لبنــان يف الخارج اوال 
ومساعدة اإلستثامرات التي من املمكن حدوثها يف لبنان وخلق 

رشائح جديدة يف السياحة . 
هل ستستطيعون ذلك وسط الظروف التي يعيشها لبنان حاليا؟ 
أكيد. ان نجاحنا لن يكون عىل قدر نجاحنا يف فرتة الستينات 
والســبعينات من القرن املايض امنا سيكون من خالل قدرتنا 
عىل العمل يف رشائح ســياحية جديده مثل السياحة الدينية 
والسياحة البيئية وســياحة التزلج والسياحة الرياضية وقد 
شــارك مؤخرا يف ماراتون بريوت حوايل 16000 شخص .اننا 
نحاول العمل ضمن هذه األسس وقد استعنا باختصاصيني يف 
كل موضوع مثال يف موضوع البيئه اســتعنا بخبري أنشأ درب 
الجبــل وكذلك لدينا مختصون يف الســياحة الدينية كذلك يف 
اإلعالم والتواصل االجتامعي. اننا نحاول االستفادة من رشائح 
جديدة يف الســياحة لخلق نوعية جديدة انترشت خاصة بعد 

الوباء الذي حدث يف العامل .
من املالحظ تركيزكم عىل موســم التزلج يف حني أنه حدثت 
حادثة تخريب مؤخرا يف مراكز التزلج يف منطقة األرز أال يؤثر 

هذا عىل املوسم برأيكم؟ 
كال إنــه يؤثر عىل منطقة التزلج أي األرز وأنا أعتربه عمال 
إرهابيا لكن كام هو معروف ســيكملون باملوجود فقد سمعت 
عدة تصاريح ملســؤولني يف املنطقة مفادها أنهم ســيكملون 
املوســم بالقســم الباقي الذي مل يتم تخريبه ونحن نساندهم 
ونستنكر الذي حدث ونتمنى أن يتم القبض عىل السارق والذي 

نفذ هذا العمل اإلرهايب.

مارينا عندس

مل يعد باســتطاعة املحامني تحّمــل العبء الذي يحملونه 
عىل أكتافهم منذ عام 2019 حّتى الّســاعة، يف ظّل الظّروف 
االقتصاديّــة والّصّحية الّصعبــة التي مرّت عىل البالد والتي 
ال زالت متّر بهــا مختلف رشائح املجتمع اللبناين، بعد توّقف 
معظم املهن واألعــامل الحرّة نتيجة أزمة الّدوالر وانخفاض 
ســعر رصف اللّرية اللبنانية وبالتايل انتشــار وباء كورونا 

سابًقا والكولريا حالًيا. 
وصحيح أّن مصاريف املحامي كثرية، إاّل أّن مداخيله رمزيّة. 
وال يســعنا الّتكلم عن أزمة املحامني، إاّل وذكر ما نرش مؤّخًرا 
عــرب مواقع التواصل االجتامعــي ويف األخبار بأّن املحامي 
ال يحمــل مئة ألف لرية لبنانّيــة يف جيبه! ومثة محامون ال 
ميلكون االيجار الّشــهري ملكاتبهم ومنهم من ال يفكّر أساًسا 
بأستئجار مكتٍب، معتربًا أّن هذه الخطوة صعبة جًدا خصوًصا 
وأّن راتبه ال يتقاضاه شــهريًا، فإن عمل قبض أجره، وإن مل 

يعمل مل يقبض شيًئا. 
يقول املحامي والخبري االســرتاتيجي والباحث االجتامعي، 
األســتاذ رامي أبو ملحم للّديــار، إّن املترّضر األكرب يف هذه 
املرحلــة االقتصاديّــة هو املحامــّي، خصوًصا مع اإلرضاب 
الحاصــل للقضــاة الذي ترافق مع ارضابــاٍت عديدٍة قام بها 
املساعدون  القضائيون  أو نقابة املحامني يف الّسابق أو حّتى 
موظّفني القطاع العــام حالًيا. وكل هذه اإلرضابات تجاوزت 
مّدتها ثالث سنوات أثّرت بشكٍل كبريٍعىل عمل املحامي وجعلت 
امللّفــات جامدة وامللفــات الجديدة مكانها من دون أي تحرّك. 
ولهذا الســبب، مل يعد املحامي قادًرا عىل نيل أتعابه وتحقيق 

توازٍن مادٍي يف حياته اليومّية. 
ويتابــع أبو ملحم:« اليوم، الّنقابة تحاول قدر املُســتطاع 
العمــل عىل صعيد معالجة هذه املشــكالت، أّولها عن طريق 
إعادة القضاء عن قرارهم يف االســتمرار يف االرضاب، ثانًيا 
تيســري األمور أمام املحامني لتسهيل أمور العملّية وبطريقٍة 
أســهل وعرب طريق تحصيل أتعــاب املحاماة من قبل املوكّلني 

يف حال حصل أّي خــالٍف، لتتدخل حينها النقابة لتكون إىل 
جانــب املحامّي. لكّن النقابة ليســت الّدولــة اللّبنانّية التي 
باســتطاعتها حّل جميع املشــكالت املوجودة يف البالد، إمنا 
تحّل فقط املشــكالت القادرة أن تتدّخــل بها مثل املَونة عىل 

القضاء، واألمور العملية اليومّية للمحامي«. 

{ سبل مخارج املحامي من األزمة {
وعن ســؤال كيف باســتطاعة املحامي أن يخرج من هذه 
األزمة، أجاب املحامــي أبو ملحم:« إعادة العمل يف املحاكم 
عىل كاّفة مستوياتها، منع اإلرضابات بكاّفة أشكالها سواء 
كانــت من القضاة أو من املســاعدين القضائيني، زيادة عدد 
املحاكــم يف لبنان الســتيعاب العدد الهائل من الشــكاوى 
والّدعاوى، وتأمني نوع من االســتقرار الوظيفي للمحامي. 
اليــوم معظم مكاتب املحامني تعاين من ضائقة. ويف الفرتة 
األخرية، شــهدنا عىل عدٍد كبريٍ مــن اقفاٍل ملكاتب املحامني، 
هــذا ما أثّر عىل طابع املهنة، وذلك نتيجة عدم تحرّك امللّفات 
القضائّيــة وإمّنا جموٍد تاٍم بســبب اإلرضابات وما يحصل 
يف القضــاء. واملحامي بأمس الحاجة إىل مرفق العدالة ألن 
يكون هناك قانون الســقاللّيته دعاًم لحقوقه، وبهذا الّشكل 
املحامــي هنا يلحقه العديد من النتائج االيجابّية التي تجعله 

القضايئ«.  العمل  مستقاًل يف 
وختــم:« الّنقابة حّددت الحد األدىن لألتعاب الذي يجب أن 
يستوفيها املحامي. وُســّعرت جميعها بالدوالر األمرييّك أو 
عىل ســعر السوق املوازي. وهذه األتعاب تكون بالحد الدىن، 

وتحّقق نوًعا ما االســتقرار عىل املستوى املهني للمحامي«. 
نقابــة املحامني يف ضائقة اقتصادية ومالية كبرية 

يؤكّــد نقيب املحامني األســتاذ نارض كســبار للّديار، أّن 
الّصعوبات التــي تواجهها الّنقابة يف لبنان، بدأت منذ ثالث 
سنوات، نتيجة إرضاب القضاة ومن بعدها العطلة القضائّية، 
ومن بعدها ثورة 17 ترشين، ومن بعدها انتشار وباء كورونا 
واآلن إرضاب املحامــني وإرضاب القضاة. ويقول كســبار:« 
سلســلة اإلرضابات هذه، أّدت إىل املتاعــب املالّية التي متّر 
فيها الّنقابة، الســّيام آخــر إرضاب وهو من أكر اإلرضابات 
الــذي رّض املحامني واملتقاضني. والســبب، أنّه عندما يُرضب 
القضاء، العدالة ال تعتكف، أي الحاكم ال يعتكف، وهنا يتوّقف 

عمل املحامي«. 
ويتابع:« تعّر العمل يف اإلدارات كالدوائر العقارية واملالية 
وعىل مســتوى نقابة املحامني او املحامني، أّدى بنا أيًضا إىل 
دخولنــا يف هكذا أزمة مالّية، حيث أنه مل يعد باســتطاعة 
املحامني الّدخول إىل اإلدارات أو البقاء لســاعاٍت طويلٍة فقط 
من أجل انهاء ملٍف بســيٍط، لذلك إقفــال اإلدارات أيًضا أثّرت 
علينا. باإلضافة إىل إقفــال املصارف ألنوا »راحوا مرصياتنا 
باملصــارف« والنقابــة واملحامني غري قادرين عىل ســحب 
أموالهــم املوجودة يف الّداخل. وهذه من أكر الّصعوبات التي 

تواجهها نقابة املحامني«. 
أما عن الحّل، أكّد كسبار »أننا اتّصلنا مبدير عام وزارة املالّية 
وحرض اىل  نقابة املحامني وعقدنا اجتامًعا مع االستاذ جورج 
معراوي، وأول ما قام به هو يف الدوائر العقارية يف بعبدا، هو 
منع دخول الّسامرسة، باالضافة إىل تغيري قسم من املوظفني 
واســتبدالهم بناِس أفضل. أّما عن الحّل الثاين، فهو حتاًم فك 
إرضاب القضــاة لتتحرك عجلــة العمل عند املحامني. وأما عن 
الحــّل الثالث واألهم هو بفتح املصارف أبوابها ونيلنا  ودائعنا 

ألننا يف ضائقة اقتصادية.

رشا يوســف اعلن امني عام االتحاد العاميل العام 
ســعد الدين حميدي صقر عن اســتمرار االتصاالت 
بــني االتحاد العــاميل العام والهيئــات االقتصادية 
مــن اجل بلورة صيغة توافقيــة  حول مؤرش الغالء 
ورفــع الرواتب واالجور قبل اجتــامع لجنة املؤرش 
يــوم الخميس املقبل يف وزارة العمل ،ويف حال عدم 
االتفاق مل يستبعد حميدي صقر ان يؤجل وزير العمل 
يف حكومــة ترصيف االعامل مصطفى بريم اجتامع 

اللجنة اىل موعد اخر.
وذكر حميدي صقــر ان االتحاد العاميل العام يعي 

املصاعــب التي يعانيها العــامل واملوظفون يف هذه 
الظــروف الدقيقة وهو مــن اجل ذلك يحمل همومهم 
ويطالب برفع الحد االدىن لالجور وزيادة يف بدالت النقل 
واملنح املدرسية والتعويضات العائلية وان تم تحصيلها 
تبقى دون الحقوق التي يجب ان ينالوها خصوصا مع 
صدور موازنة العام 2022 املليئة بالرضائب والرسوم 
اضافة اىل ان االيت اعظم من رفع الدوالر الجمريك اىل 
15 الف لرية ورفع ســعر الرصف الرسمي اىل 15 الف 
لرية ورفع سعر التعرفة الكهربائية ،بينام ينئ املواطن 

من عدم قدرته عىل تامني لقمة عيشه .

وتســال حميدي صقر :امام هذه الرضائب 
والرســوم لــن يتمكن املواطــن والعامل من 
تسديدها للدولة اللبنانية النها« شلحته »كل ما 
ميلك حتى لقمة عيشه مل يعد قادرا عىل تامينها 
، وبالتايل »خافوا الله« الن هذه االمور ستؤدي 

اما اىل الهجرة واما اىل االنفجار االجتامعي.
الجدير ذكره ان رئيــس الهيئات االقتصادية الوزير 
السابق محمد شقري كان قد قدم طرحا الركان االتحاد 
العاميل بــوم االربعا ء املايض مل يلــق تجاوبا حيث 
ذكــر ان الطرح كان يقيض بزيادة طفيفة عىل الراتب 

او تامني مســاعدة اجتامعية وزيادات يف بدل النقل 
والتعويضــات العائلية واملنح املدرســية وذكرت هذه 
املصادر ان االجتامعات ستســتمر حتى الوصول اىل 
صيغة توافقيــة الن كليهام يريدان اكل العنب ال قتل 

الناطور.

االشقر

نعـــــــــــد خطـــــــــــة ســـــــــــياحية متنوعـــــــــــة ونجـــــــــــري
ـــــــــــه ـــــــــــدول املانحـــــــــــة لتمويل اتصـــــــــــاالت مـــــــــــع ال

أصدرت جمعية الصناعيني 
ســليم  برئاســة  اللبنانيني 
الزعنــي بيانا عربت فيه عن 
وزيري  مــن  لكل  شــكرها 
حكومة  يف  واملال  الصناعة 
جورج  االعــامل  ترصيــف 
الخليل  بوشــكيان ويوسف 
والعمل  الرسيع  لـ«تدخلهام 
عىل وقف استيفاء »الجامرك« 
رسام مقطوعا وقدره 3 يف 
املائــة عىل املعــدات واملواد 

األولية الصناعية«.
بـ  الجمعية  نوهــت  كام 
»حسن تعاطي املجلس االعىل 
مع  الجامرك  وادارة  للجامرك 
هذا امللف، وتجاوبهام الرسيع 
ملطلــب الصناعيني مام حال 
دون تفاقــم االزمــة ومنع 
توســع الرضر عىل القطاع 

الصناعي والصناعيني«. 
واعتربت »ان تحرك املعنيني 
االيجــايب حيــال مطلــب 
الصناعيــني املحق يعرب عن 
اميان راســخ لدى املسؤولني 
الصناعي  القطــاع  بأهمية 
وبدوره الريادي خصوصا يف 
هذه املرحلة البالغة الصعوبة 
لقيــادة التعــايف والنمــو 
اإلقتصــادي  واإلســتقرار 

واإلجتامعي«.
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نتائج جائزة كأس االستقالل الكبرى وجائزة كأس الرئيس صبري بك حماده في ميدان بيروت

الشوط االول - املسافة 1400 مرت

الشوط الثاين - املسافة 1400 مرت

الشوط الثالث - املسافة 1600 مرت

)جائزة االستقالل الكربى(

الشوط الرابع - املسافة 1600 مرت

)جائزة الرئيس صربي بك حامده(

الشوط الخامس - املسافة 1400 مرت

1- كاندي 3.50 ل.ل – 1.10 ل.ل – عدنان 
54.5 ك – 3.50 ل.ل

2- رسادار – 1.70 ل.ل – عــالء 56 ك – 
1.70 ل.ل

3- ملك االزرق – عصام 56ك – 2.10 ل.ل
4- رائد الشامل – نارص 55 ك – 250 ل.ل

5- يعبوب – مهند 56 ك – 167 ل.ل

طول،  عــرش  وبخمســة  بطولني،  فازت 

وبوقت: 4/5 1.43د

الفوركست: 4-1- 2.50 ل.ل

الثالثية: 4-1-2- 30.000 ل.ل

مالكها: كميل كرم، مضمرها: مروان دبور

1- غزال الحوش 2.70 ل.ل – 1.10 ل.ل – 
بدر 54 ك – 2.70 ل.ل

2- جميــل االوصاف – 1.10 ل.ل – عصام 
54 ك – 3.50 ل.ل

3- الهيبة عدنان 52 ك – 1.50 ل.ل
4- دون جوان – مهند 54 ك -128 ل.ل

5- سعد الحبايب – راغب 54 ك – 131 ل.ل
فاز بـ 11 طول، وبـــ 15 طول، وبوقت: 

3/5 1.46 د

الفوركست: 4-1- 2.90 ل.ل

الحوش-  الدوبليه: 4/4 كاندي عىل غزال 

2.50 ل.ل

الثالثية: 4-1-5- 35.000 ل.ل

مالكه: اسطبل دو فريج – مضمره: محمد 

خري الدين

1- طيــب 9.50 ل.ل – 1.70 ل.ل – عدنان 
52 ك – 9.50 ل.ل

2- خوش بــوش 1.20 ل.ل – بدر 54ك – 
2.10 ل.ل

3- غدار  نديم 53 ك – 159 ل.ل
4- سينيور – عصام 56 ك – 4.50 ل.ل

5- االمري  وديع 54 ك – 1.90 ل.ل

فاز باربعــة  اطــوال، وبعرشين طول – 
وبوقت: 3/5 1.51 د

الفوركست: 4-3- 4.50 ل.ل
الدوبليه: 4/4 – غزال الحوش عىل طيب- 

3 ل.ل
الثالثية: 4-3-5- 95.000 ل.ل

مالكه: كميل كرم – مضمره: عيل حسني

1- يــا قمــر – 2.80 ل.ل – 1.40 ل.ل – 
عدنان 52 ك – 2.80 ل.ل

2- محرز  2.20 ل.ل – بدر 52 ك – 24 ل.ل
3- عريب – اسمر 53 ك – 9.50 ل.ل

4- رويال – نديم 52 ك – 5 ل.ل
5- فرمان – عصام 53 ك – 1.50 ل.ل

وبوقت:   – وببعيد  قصــرية،  برقبة  فاز 
1.54د  1/5

الفوركست: 4-3- 8 ل.ل
الدوبليه: 4/4 طيب عىل يا قمر- 5 ل.ل

الثالثية: 4-3-1- 360000 ل.ل
مالكه: الياس زهرة – مضمره: مروان دبور

1- تــروي 2 ل.ل – 1.60 ل.ل – وديع 56 
ك – 2 ل.ل

2- سعيد – مبعد عن املراهنات – مهند 58 
ك – مبعد

3- ماوكيل – 1.20 ل.ل – عدنان 54 ك – 3 
ل.ل

4- قمر الدار – فارس 56 ك – 5 ل.ل
5- اوليفر – راغب 53 ك – 3 ل.ل

 – اطوال  وباربعــة  اطــوال،  بثالثة  فاز 

وبوقت: 1/5 1.44 د

الفوركست: 2-4- 2.50 ل.ل

الدوبليه: 2/4 يا قمر عىل تروي- 6 ل.ل

البونيص: 1.30 ل.ل

مالكه: حسني حمود – مضمره: عيل سيف 

الدين

اعداد : لوران ناكوزي

الجواد سعيد – مبعد 
وعّرج – وخسر..

بالشوط  الهرمل  بجائزة 

الفافوري  ابعــد  الخامس 

عــن  »ســعيد«  الحــار 

قائــداً  وكان  املراهنــات، 

لشوطه، دوماج يا عدنان.. 

احس   800 الـ  نقطة  وعند 

يتهــاون  وبــدأ  بالعــرج 

عدنان  خيالــه  واســتمر 

ثانيا  اوصله  ان  اىل  يدفعه 

وخرس  تروي  الفــاز  وراء 

ســعيد  بطل  بطول..  منه 

وكذلــك خياله عدنان الذي 

للهدف...  يستحسه  استمر 

بحفلة  حقق  كله  هذا  ومع 

الكبري  الجهد  وكذلك  اليوم 

الذي  كرم  كميل  الســطبل 

بالجواد  فوزيــن  حقــق 

االول  بالشــوط  كانــدي 

وبالشــوط الثالث بالجواد 

جائزة  احرز  الذي  »طيب« 

وكل  الكربى  االســتقالل 

هذا بهمة الوكيل النشــيط 

يهتم  الــذي  نــادر  جورج 

كرم  كميل  اســطبل  بجياد 

واخالص.. ثقة  بكل 

جرى امس يف ميدان السباق الخيل يف بارك بريوت سباق 
للخيل يف الشوطني الثالث بني خمسة جياد وقد حقق الجواد 
»طيب« ملالكه الهــاوي كميل كرم وبارشاف نقيب املضمرين 
عيل حســني مضمر الجواد طيب بقيادة الخيال عدنان الفوز 
بجائزة وكأس االستقالل الكربى، ويف الشوط الرابع تبارى 
خمســة جياد للفوز بجائزة وكأس الرئيس املرحوم صربي 
بك حامده فاز بهــا الجواد »يا قمر« ملالكــه الهاوي الياس 

زهرة بقيادة الخيال عدنــان الذي حقق كام توقعنا له ثالثة 
انتصارات وبعدها تســلم الفائزين جوائزهم من يد الهاوي 
جو صحناوي عضو لجنة الرتبية والتحســني للجواد العريب 
– وبعدها ســلم الســيد عيل بك حامده نجل الرئيس الراحل 
صربي بك حامده جائزة وكأس والده اىل ســاره زهرة مالك 
الجواد الياس زهرة كام سلم كأس آخر للمضمر مروان دبور 

والخيال عدنان.

تابعونا صباح 

كل سبت 

يف برنامج 

سباق الخيل 

مع التقديرات 

وصباح االثنني 

بنتائج الحفلة

تاريخ اللصق

2022/09/23

2022/09/23

2022/09/23

تاريخ اللصق

2022/09/23

تاريخ اللصق

2022/09/23

تاريخ اللصق

2022/09/22

اعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ مديرية املالية العامة ـ مالية محافظة بعلبك الهرمل دائرة خدمات املكلفني املكلفني الواردة اســامؤهم يف الجدول أدناه للحضور اىل مركز 
الدائرة الكائن يف بعلبك ـ دورس مبنى مستشــفى دار االمل سابقاً لتبلغ الربيد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يوماً من تاريخ نرش هذا االعالم، واال 

يعترب التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها أعاله، علامً أنه سيتم نرش هذا االعالم عىل املوقع االلكرتوين الخاص بوزارة املالية:

اعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ مديرية املالية العامة ـ مالية محافظة بعلبك الهرمل دائرة خدمات املكلفني املكلفني الواردة اســامؤهم يف الجدول أدناه للحضور 
اىل مركز الدائرة الكائن يف بعلبك ـ دورس مبنى مستشفى دار االمل سابقاً لتبلغ الربيد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يوماً من تاريخ نرش 
هذا االعالم، واال يعترب التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها أعاله، علامً أنه سيتم نرش هذا االعالم عىل املوقع االلكرتوين 

الخاص بوزارة املالية:

اعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ مديرية املالية العامة ـ مالية محافظة بعلبك الهرمل دائرة خدمات املكلفني املكلفني الواردة اســامؤهم يف الجدول أدناه للحضور 
اىل مركز الدائرة الكائن يف بعلبك ـ دورس مبنى مستشفى دار االمل سابقاً لتبلغ الربيد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يوماً من تاريخ نرش 
هذا االعالم، واال يعترب التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها أعاله، علامً أنه سيتم نرش هذا االعالم عىل املوقع االلكرتوين 

الخاص بوزارة املالية:

اعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ مديرية املالية العامة ـ مالية محافظة بعلبك الهرمل دائرة خدمات املكلفني املكلفني الواردة اســامؤهم يف الجدول أدناه للحضور 
اىل مركز الدائرة الكائن يف بعلبك ـ دورس مبنى مستشفى دار االمل سابقاً لتبلغ الربيد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يوماً من تاريخ نرش 
هذا االعالم، واال يعترب التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها أعاله، علامً أنه سيتم نرش هذا االعالم عىل املوقع االلكرتوين 

الخاص بوزارة املالية:

تبدأ مهلة االعرتاض املحددة بشهرين من اليوم التايل لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية يف محافظة بعلبك

ابراهيم همدر
التكليف 533

تبدأ مهلة االعرتاض املحددة بشهرين من اليوم التايل لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية يف محافظة بعلبك

ابراهيم همدر
التكليف 533

تبدأ مهلة االعرتاض املحددة بشهرين من اليوم التايل لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية يف محافظة بعلبك

ابراهيم همدر
التكليف 533

تبدأ مهلة االعرتاض املحددة بشهرين من اليوم التايل لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية يف محافظة بعلبك

ابراهيم همدر
التكليف 533

تاريخ الزيارة الثانية

2022/08/05

2022/08/05

2022/08/05

تاريخ الزيارة الثانية

2022/08/16

تاريخ الزيارة الثانية

2022/04/13

تاريخ الزيارة الثانية

2022/05/13

رقم الربيد املضمون

RR192529987LB

RR192529973LB

RR192529995LB

رقم الربيد املضمون

RR192529868LB

رقم الربيد املضمون

RR192527592LB

رقم الربيد املضمون

RR192528955LB

رقم املكلف

693520

1671440

1671562

رقم املكلف

1824239

رقم املكلف

529868

رقم املكلف

1370752

اسم املكلف

عيل محمد جعفر

عيل محمد جعفر

الهدى لتجارة املحروقات

اسم املكلف

يوسف عيل شاهني

اسم املكلف

حسن محمد زعيرت

اسم املكلف

محمد معن حامده

تاريخ اللصق

2022/09/21

تاريخ اللصق

2022/08/22

اعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ مديرية املالية العامة ـ مالية محافظة بعلبك الهرمل دائرة خدمات املكلفني املكلفني الواردة اســامؤهم يف الجدول أدناه للحضور 
اىل مركز الدائرة الكائن يف بعلبك ـ دورس مبنى مستشفى دار االمل سابقاً لتبلغ الربيد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يوماً من تاريخ نرش 
هذا االعالم، واال يعترب التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها أعاله، علامً أنه سيتم نرش هذا االعالم عىل املوقع االلكرتوين 

الخاص بوزارة املالية:

اعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ مديرية املالية العامة ـ مالية محافظة بعلبك الهرمل دائرة خدمات املكلفني املكلفني الواردة اســامؤهم يف الجدول أدناه للحضور 
اىل مركز الدائرة الكائن يف بعلبك ـ دورس مبنى مستشفى دار االمل سابقاً لتبلغ الربيد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يوماً من تاريخ نرش 
هذا االعالم، واال يعترب التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها أعاله، علامً أنه سيتم نرش هذا االعالم عىل املوقع االلكرتوين 

الخاص بوزارة املالية:

اعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ مديرية املالية العامة ـ املصلحة املالية االقليمية يف محافظة بعلبك الهرمل دائرة خدمات املكلفني املكلفني الواردة اســامؤهم يف 
الجدول أدناه للحضور اىل مركز الدائرة الكائن يف بعلبكـ  دورس مبنى مستشفى دار االمل سابقاً لتبلغ الربيد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني 
يوماً من تاريخ نرش هذا االعالم، واال يعترب التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشــار اليها أعاله، علامً أنه ســيتم نرش هذا االعالم 

عىل املوقع االلكرتوين الخاص بوزارة املالية:

تبدأ مهلة االعرتاض املحددة بشهرين من اليوم التايل لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية يف محافظة بعلبك

ابراهيم همدر
التكليف 533

تبدأ مهلة االعرتاض املحددة بشهرين من اليوم التايل لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية يف محافظة بعلبك

ابراهيم همدر
التكليف 533

تبدأ مهلة االعرتاض املحددة بشهرين من اليوم التايل لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية يف محافظة بعلبك

ابراهيم همدر
التكليف 533

تاريخ الزيارة الثانية

2022/08/18

تاريخ الزيارة الثانية

2022/08/29

رقم الربيد املضمون

RR192529823LB

رقم الربيد املضمون

RR192529837LB

رقم الربيد املضمون

RR192530340LB

رقم املكلف

399758

رقم املكلف

851814

رقم املكلف

3182733

اسم املكلف

مصطفى يوسف الشل

اسم املكلف

اكرم حبيب طه

اسم املكلف

مسعود عبد الكريم زعيرت

اعالن
مــن أمانة الســجل العقاري يف 

بريوت
طلب كريم سعد البعلبيك بصفته 
وكيالً عن كل من سعد نبيه البعلبيك 
وثنــاء نبيه بعلبيك وســمري احمد 
علوان ولولوه ســمري علوان وساره 
سمري علوان /بصفتهم ورثة عائشه 
رشيف ادريس ســند متليك بدل عن 
ضائع للقســم رقم 9 من العقار رقم 

4925 املصيطبة.
خالل  االمانة  مراجعة  للمعرتض 

15 يوماً.
أمني السجل العقاري يف بريوت

جويس عقل

اعالنات رسمية

اعالنات مبوبة

دولوكس  ســوبر  لاليجــار 
قــر  مقابــل  260م.م. 
اوتوســرتاد  اول  الصنوبــر 
شــهرياً   $550 قصــص 
موقــف ســيارتني وميــاه 
ـ  ســاخنة ت:70/658216 

76/834352

مؤسسة التوفري:

مبيع جميع انواع قطع السيارات 

صب زجاج امامي + خلفي مع 

كنيســة  قرب  الحدث  تصليح. 

ـ  ت:05/454693  مارجرجس 

03/270453

متفرقات

للبيــع للجامعــات او لهــواة 

قديم  مختــرب  االلكرتونيــك، 

الكرتونيــك وكهربــاء )1920 

قدمية  معــدات  مع   )1972 ـ 

وارسار نادرة ت:78803805

اعالنات مبوبة

لاليجار

جائزة االستقالل الكربى
الســيد جورج نادر يتسلم كأس االســتقالل لفوز الجواد 
»طيب« ممثال مالكه كميل كــرم الغائب اليوم عن امليدان من 
يد عضو اللجنة جو صحناوي ومدير عام امليدان املهندس نبيل 

نرالله..

صورة تذكارية لجائزة االســتقالل مع املضمر مروان دبور 
مضمر الجواد الفائز »طيــب« ومعهم عيل بك حامده واملدير 
العام للميــدان نبيل نرالله وعضو اللجنــة جو صحناوي 
وممثــل الهاوي كميل كــرم جورج نادر والــكأس بني يديه 

والخيال عدنان واملحامي ناجي خميس

جائزة وكأس الرئيس صربي بك حامده 
املقدمة من نجله الســيد عيل بك حامده 
فاز بها بالشــوط الرابع الجواد »يا قمر« 
الخيال  بقيادة  الياس زهرة  الهاوي  ملالكه 
النشــيط مروان  املضمر  عدنان وارشاف 
بــك حامده مع  دبور، وبالصــورة عيل 
الياس زهرة  الهاوي  االنسة سارة كرمية 
واملضمر مروان دبور والخيال عدنان ويف 
عام  مدير  نرالله  نبيل  املهندس  الوسط 

امليدان..

ــاده ــ ــمـ ــ ــري بـــــــك حـ ــ ــ ــب ــ ــ جـــــــائـــــــزة كـــــــــأس الـــــرئـــــيـــــس ص
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ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة يا ر

االثنني 21 ترشين الثاين 2022

 افتتــاح تاريخــي لـ»مونديــال العــرب« 2022 فــي كــرة القــدم بحضــور ملــوك وأمــراء وزعمــاء وقــادة العالــم
هولنــدا ــــ  الســنغال  أبرزهــا  اليــوم  مباريــات  وثــاث   .. االفتتــاح  فــي  اكــوادوري  وفــوز  قطريــة  خيبــة 

ن َذكٍَر َوأُنَثٰى َوَجَعلَْناكُْم ُشُعوبًا  »يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقَناكُم مِّ
ـِه أَتَْقاكُْم« إِنَّ اللََّه َعلِيٌم  َوَقَبائِــَل لَِتَعاَرُفوا »إِنَّ أَكْرََمكُْم ِعنَد اللَـّ
َخِبريٌ«... بهذه اآلية الكرمية التي قرأها القطري غانم املفتاح، 
خاطبــت قطر، العامل بأرسه، عرب حفل افتتاح تاريخي وفريد 
من نوعه لبطولة كأس العامل 2022، عىل استاد البيت سيطرت 
خاله نغمة الســام يف وقت يســيطر الغضب والفنت عىل 
عاقات البرش، وترضب الحروب، ويسقط القتىل واملصابون، 

وتغيب قيم الحوار والتسامح والحياة للجميع.
وأعلن الشــيخ متيم بن حمد آل ثاين أمري قطر، شارة بداية 
كأس العــامل 2022 التي تقام يف قطــر خال الفرتة من 20 
ترشين الثاين إىل 18 كانون األول املقبل مبشاركة 32 منتخباً.

  ونجحــت اللجنة املنظمة عــىل مدار 30 دقيقة، يف إبهار 
العامل بأرسه من خال حفل ذي طابع عريب خليجي إسامي 
يتناسب يف الوقت نفسه مع كل الثقافات الرشقية والغربية، 

وكل دول العامل ومجتمعاتها وتقاليدها املختلفة.
وتتابعت مراســم حفل االفتتاح، عرب مجموعة من اللوحات 
الفنية الرائعة، وجاء الحفل مبهراً بصورة مل تشهدها منافسات 
افتتاحات ســابقة لبطولة كأس العامل، عرب اســتخدام أحدث 
تكنولوجيا الخدع البرصية والتصوير واإلضاءة بشكل متناسق 

مع الجامهري يف املدرجات.
واختــارت قطر، القرش الهوين »النهم« ليكون بطًا لحفل 
االفتتــاح بوصف قطر من أكرب تجمعات أســامك القرش يف 
العامل، وتعترب أســامك القرش ذات البقع البيضاء عامة عىل 

التفاؤل.
فيام حملت اللوحة الثانية شعار »تعارفوا » التي دارت حول 
التواصــل بني الرشق والغرب، وشــارك خالها الفنان العاملي 
مورغــان فرميان، مع القطري غانم املفتاح الذي ميثل األجيال 

الجديدة يف املنطقة، وكل منهام يعتيل جرساً مضيئاً.
وجاء الدور عىل لوحة ثالثة، وشــهدت ترديد أغنية »ها« 
التي تشــري إىل الرتحيب، يجتمع أثناءها جميع املشاركني يف 
البطولة، وبدأت تلك اللوحة بالعرضة القطرية الشهرية، وجمع 

أشهر هتافات املنتخبات الـ 32 املشاركني يف البطولة.
وقدمت قطر لوحة رابعة، عبارة عن »نوستالجيا كروية »من 
خال عمل فني موسيقي مميز وخدع برصية هندسية. وجاء 

الدور عىل اللوحة الخامسة، وهي لوحة أغنية »حاملون«.
وتوالــت اللوحات الفنية، عــرب فيديو تاريخي يظهر خاله 
األمري الوالد، الشــيخ حمد بــن خليفة آل ثاين ومجموعة من 
أصدقائه ممن ساهموا يف بناء هذا الدولة، وهم ميارسون كرة 
القدم ثم جاءت اللوحة الســابعة واألخرية، تحت عنوان »هنا 

واآلن« وظهور الشعار الرسمي للمونديال العاملي.
وعقــب نهاية االحتفالية الكربى والفقرات الفنية الخاصة 
بالحفــل الكبري بحضور ملوك وأمراء وزعــامء وقادة العامل، 
جاء الدور عىل لحظة قص رشيط االفتتاح رســمياً، والتوجيه 
باإلعان رســمياً عن اســتضافة بطولــة كأس العامل 2022 
يف قطر. وألقى الشــيخ متيم بن حمد آل ثاين، كلمة االفتتاح 
رحــب فيها بالحضور قائا: »مــن قطر من باد العرب نرحب 
باملشاركني يف كأس العامل«. وقال: »لتكن أياماً ملهمة بالخري 

واألمل، وأهاً وسهاً بالعامل يف دوحة الجميع«.
وأصدر االتحاد الدويل لكرة القدم »فيفا«، بياناً رسمياً بدوره، 
أعلن خاله عن افتتاح بطولة كأس العامل يف نسختها الجديدة 

.2022

{ قطر - االكوادور
وبعــد العرض التاريخي، جرت املباراة االفتتاحية يف املباراة 
والتــي جمعت قطر الدولة املضيفة واالكوادور، وانتهت بفوز 

االكوادور )2-0( ضمن الجولة األوىل من املجموعة األوىل.
  وتقدم »إينري فالنســيا« لإلكوادور يف الدقيقة الخامسة 
لكن الحكم اإليطايل دانييل أورساتو ألغى الهدف بسبب التسلل.

وعاد »إينري فالنسيا« وســجل هدف التقدم لإلكوادور من 
رضبة جزاء بعد تدخل خشــن عليه من سعد الشيب الدورسي 

حارس قطر.
وواصل إينري فالنسيا تألقه يف املباراة وسجل الهدف الثاين 
من رضبة رأس مستغًا كرة عرضية من أنجيلو بريسيادو يف 

الدقيقة 31.
ومل يسجل أي من العبي املنتخبني أي هدف يف الشوط الثاين 

لتنتهي املباراة عىل فوز اإلكوادور 2-0.
وانتهت املباراة دون أن يسدد العبو منتخب قطر أي كرة عىل 

مرمى الحارس هرينان جالينديز.

وبات إينري فالنســيا الهداف التاريخي ملنتخب اإلكوادور يف 
كأس العامل برصيد 5 أهداف يف 4 مباريات.

وســيطر منتخب اإلكوادور عــىل مجريات اللعب عىل مدار 
شــوطي املباراة، يف الوقت الذي مل يظهر فيه العنايب القطري 
مبســتواه املعهود والذي أهله للفوز بلقب كأس آســيا 2019 

واملركز الثالث خال نسخة 2021 من كأس العرب.
وســيحاول منتخــب قطر التعويض خــال املواجهة التي 
تجمعه بنظريه الســنغايل يوم الجمعة املقبل، فيام ســيبحث 
منتخــب اإلكوادور عن فوزه الثاين عــىل التوايل أمام نظريه 

الهولندي يف اليوم ذاته ضمن املجموعة األوىل للمونديال.
جاءت املباراة متوسطة املستوى سيطر املنتخب اإلكوادوري 
عىل الكثري من فرتاتها خاصة يف الشــوط األول، بينام ظهر 
املنتخــب القطري بصورة مخيبة آلمال جامهريه التي انتظرت 

أداء ونتيجة أفضل.
بداية الشــوط األول صبت يف مصلحة املنتخب اإلكوادوري 
الذي مل يجد أي صعوبة تذكر يف السيطرة عىل مجريات األمور 

التي امتلكها مبكرا جدا دون أي مقاومة ألصحاب األرض.
وظهر املنتخب القطري بصورة متواضعة للغاية ومل يقدم أي 
يشء خال الدقائق األوىل التي شهدت هدفا مبكراً لإلكوادور 
ألغاه الحكم اإليطايل بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.
ورغم أن الهدف اإلكوادوري امللغي كان من املفرتض أن يشكل 
جــرس إنذار ألصحاب امللعب، إال أن ذلك مل يحدث واســتمرت 

السيطرة اإلكوادورية عىل مجريات األمور.
وكان من الطبيعي أن تسفر السيطرة اإلكوادورية عن الهدف 
األول، ونجــح الفريق الضيف يف الوصول للمرمى القطري عن 

طريق إينري فالنسيا يف الدقيقة 16 من ركلة جزاء.

وظل املنتخب القطري عىل حالته السيئة ومل يظهر بالشكل 
املطلوب وترك الفرصة ملنافســه يف الســيطرة عىل مجريات 
األمــور وتنظيم املزيد من الهجامت التي شــكلت خطورة عىل 

مرمى سعد الشيب.
ومع تواصل السيطرة اإلكوادورية، حان وقت الهدف الثاين 
الذي تم تســجيله بالدقيقة 31 عرب إينري فالنسيا الذي استقبل 
عرضية متقنة من الناحية اليمنى قابلها برأسه سكنت الزاوية 

اليمنى للشيب.
وبــدأ املنتخب القطري محاوالت العــودة للمباراة لكن عىل 
اســتحياء من دون أي خطوة باستثناء رأسية املعز عيل عندما 
اســتقبل عرضية بيدرو ميجيل، ولكــن الكرة خرجت بجانب 

القائم.
وكانت بداية الشــوط الثاين هادئة، وظلت محاوالت قطر 
دون أي خطورة، واستمرت الحالة املتواضعة للفريق التي ظهر 
عليها يف الشوط األول، باستثناء هجامت قليلة مل تصل لدرجة 

الخطورة.
وسيطر الهدوء عىل أرجاء ستاد البيت بعدما اكتفى منتخب 
اإلكوادور بالهدفني، فيام بدا املنتخب القطري تائهاً ال يستطيع 

التعامل مع املباراة أو الوصول الجاد ملرمى منافسه.
ورفــع منتخــب اإلكوادور رصيــده إىل 3 نقاط يف صدارة 
املجموعــة األوىل، يف حــني مل يحصد منتخب قطر أي نقطة 

من أول ظهور له يف املونديال.
ومن املقرر أن يلعب منتخب قطر مع الســنغال، يوم الجمعة 

25 الجاري، ثم مع هولندا يوم 29 الجاري.
أما منتخب اإلكوادور فســيلعب مع هولندا، يوم الجمعة 25 

الجاري، ثم مع السنغال يوم 29 الجاري.

{ الربنامج الكامل
ملباريات الدور األول بتوقيت بريوت {

ويف ما ييل الربنامــج الكامل ملباريات الدور األول بتوقيت 
بريوت:

- األحد 20 ترشين الثاين :
  قطر - اإلكوادور )2-0(

- االثنني 21 ترشين الثاين :
  إنكلرتا - إيران 3 عرصا ملعب خليفة الدويل.

  السنغال - هولندا 6 مساء ملعب الثاممة.
  أمريكا - ويلز 9 مساء ملعب أحمد بن عيل.

- الثاثاء 22 ترشين الثاين :
  األرجنتني - السعودية 12 ظهرا ملعب لوسيل.

  الدمنارك - تونس 3 عرصا ملعب املدينة التعليمية.
  املكسيك - بولندا 6 مساء ملعب 974.

  فرنسا - أسرتاليا 9 مساء ملعب الجنوب.
- األربعاء 23 ترشين الثاين :

  املغرب - كرواتيا 12 ظهرا ملعب البيت.
  أملانيا - اليابان 3 عرصا ملعب خليفة الدويل.
  إسبانيا - كوستاريكا 6 مساء ملعب الثاممة.

  بلجيكا - كندا 9 مساء ملعب أحمد بن عيل.
- الخميس 24 ترشين الثاين :

  سويرسا - الكامريون 12 ظهرا ملعب الجنوب.
  األوروغــواي - كوريــا الجنوبية 3 عــرصا ملعب املدينة 

التعليمية.
  الربتغال - غانا 6 مساء ملعب 974.

  الربازيل - رصبيا 9 مساء ملعب لوسيل.
- الجمعة 25 ترشين الثاين :

  ويلز - إيران 12 ظهرا ملعب أحمد بن عيل.
  قطر - السنغال 3 عرصا ملعب الثاممة.

  هولندا - اإلكوادور 6 مساء ملعب خليفة الدويل.
  إنكلرتا - أمريكا 9 مساء ملعب البيت.

- السبت 26 ترشين الثاين :
  تونس - أسرتاليا 12 ظهرا ملعب الجنوب.

  بولندا - السعودية 3 عرصا ملعب املدينة التعليمية.
  فرنسا - الدمنارك 6 مساء ملعب 974.

  األرجنتني - املكسيك 9 مساء ملعب لوسيل.
- األحد 27 ترشين الثاين :

  اليابان - كوستاريكا 12 ظهرا ملعب أحمد بن عيل.
  بلجيكا - املغرب 3 عرصا ملعب الثاممة.

  كرواتيا - كندا 6 مساء ملعب خليفة الدويل.
  إسبانيا - أملانيا 9 مساء ملعب البيت.

- االثنني 28 ترشين الثاين :
  الكامريون - رصبيا 12 ظهرا ملعب الجنوب.

  كوريا الجنوبية - غانا 3 عرصا ملعب املدينة التعليمية.
  الربازيل - سويرسا 6 مساء ملعب 974.

  الربتغال - األوروغواي 9 مساء ملعب لوسيل.
- الثاثاء 29 ترشين الثاين :

  اإلكوادور - السنغال 5 مساء ملعب خليفة الدويل.
  هولندا - قطر 5 مساء ملعب البيت.

  إيران - أمريكا 9 مساء ملعب الثاممة.
  أسرتاليا - إنكلرتا 9 مساء ملعب أحمد بن عيل.

- األربعاء 30 ترشين الثاين :
  أسرتاليا - الدمنارك 5 مساء ملعب الجنوب.

  تونس - فرنسا 5 مساء ملعب املدينة التعليمية.
  السعودية - املكسيك 9 مساء ملعب لوسيل.

  بولندا - األرجنتني 9 مساء ملعب 974.
- الخميس 1 كانون األول :

  كندا - املغرب 5 مساء ملعب الثاممة.
  كرواتيا - بلجيكا 5 مساء ملعب أحمد بن عىل.
  اليابان - إسبانيا 9 مساء ملعب خليفة الدويل.

  كوستاريكا - أملانيا 9 مساء ملعب البيت.
- الجمعة 2 كانون األول :

  غانا - األوروغواي 5 مساء ملعب الجنوب.
  كوريا الجنوبية - الربتغال 5 مساء ملعب املدينة التعليمية.

  الكامريون - الربازيل 9 مساء ملعب لوسيل.
  رصبيا - سويرسا 9 مساء ملعب 974.
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اعداد : فيليب شامس

شبكة 6  * 6كلامت متقاطعة

كلامت متقاطعة

عاملية  رياضية  بطولة  1ـ 
تستضيفها قطر التي خرست 
االكوادور  أمام منتخب  أمس 
2ـ  صفــر، دولــة أوروبية، 

دولة عربية. 
2ـ دولة كــرى، حفظها 

وصانها من، دولة أمريكية. 
نقرتب  أمطــار،  ورك،  3ـ 
من ، العــب كرة فرنيس أول 
من ســّجل هدفــا يف أوىل 
األوىل  العامل  كأس  مباريات 

عام 1930. 
قــدم  كــرة  فريــق  4ـ 
شــبيه،  أغطي،  باراغواين، 

أرجَع اليشء. 
5ـ تغمس يف املاء، عاصمة 

أزروبية، نوتة موسيقية.
6ـ يتابع، ممثلة كندية. 

7ـ متشابهان، حرف جزم، 
يخاف ويفزع. 

8ـ يرُصف عىل، نتحّســن 
ونتزيّن، حرف عطف. 

9ـ مطرب لبناين يقيم يف 
الخارج، تَعب، نطوف حول. 

لوحــة  املُدهشــون،   10
مشهورة لدافنيش، حية قيل 

بأنها تطري. 
11ـ للنفي، أديب وشــاعر 
مجري راحل، بلدة يف قضاء 

عاليه.
بحرية  متشــابهان،  12ـ 

أوروبية، أذاعوه. 
منظمــة  عائلــة،  13ـ 

الرشطة الجنائية الدولية.
14ـ عاوَن. 

15ـ صــاح التيس، حرف 
جزم. 

16ـ ممثل مرصي راحل. 
17ـ ترصّفوا بحذق ومهارة 
مع، يقرأ، تحّمَل املشاّق، سرتَ 

اليشء. 
18ـ ســام وارتفَع، دولة 
يف أمــريكا الجنوبية، نوتة 

موسيقية، فوراً. 
الــكالم  نفّهمهــم  19ـ 
مشافهة، أتصّدى له وأقاومه، 

ضعف، متشابهان. 
إقتحموا  طــرب،  آلة  20ـ 

فجأًة، دولة أمريكية.
21ـ دولــة أوروبية، دولة 
يف أمــريكا الجنوبية، إحدى 

القارات. 

1ـ دولــة أوروبية، مدينة 
طيب  نبات  األرجنتــن،  يف 

الرائحة، أمىل عىل. 
أمــريكا  يف  دولــة  2ـ 
لراغب  أغنيــة  الجنوبيــة، 

عالمة. 
3ـ متشــابهان، إلتجأ إىل 
صخــرة، تقذفهــا الراكن، 

إطارات السيارات. 
الســنة،  منها  تتكّون  4ـ 

ممثل مرصي راحل. 
5ـ مّتقد، إلتقطه وجمعه، 

عاصمة افريقية. 
غناجهــا  للتفســري،  6ـ 

ودلعها، ملجأها. 
7ـ أبناءها، نوع من الورود، 

والدتها. 
8ـ صــادَف ورأى، حلــم، 

طبل، أرسَع يف امليش. 
نبيلة  إيطالية  9ـ عائلــة 
وعريقــة، ضمــري متصل، 

متفاعل مع.
تلتقطينهــا،  أرسَع،  10ـ 

مهنة مشهورة.
11ـ طائرة قتال، االســم 
الثاين لرئيس افريقي راحل. 

12ـ من قوى األمن، فنان 

لبناين، يبدو ويظهر.

باملــكان،  نقيــم  13ـ 

لإلستفهام، إحدى القديسات، 

سرته يف صدره. 

وطننــا  فاصلــوا،  14ـ 

متصل،  ضمــري  الحبيــب، 

يستعمل مع النب. 

15ـ صــار الوقــت، بّراد، 

يلبس الثوب ألول مرة، يشفى 

من مرضه. 

قصَدت  عربية،  دولة  16ـ 

املكان، مواظباً عل عمله. 

17ـ متّد املرشوع بالدراهم، 

ممثلــة بريطانيــة راحلة، 

طأطأ رأسه. 

18ـ فّزع، ولد الوعل، ملك 

قديم، نوتة موسيقية. 

19ـ أكاتــب، ثقلة النوم، 

حيَّا الديار، دولة آسيوية.

20ـ آزَر وعاضد، نقّر، دولة 

أوروبية. 

1ـ عيد وطني كبري، وطننا 
الحبيب. 

2ـ مطربة لبنانية، نوع من 
الزجاج، جزيرة يونانية. 

الحضور،  عــن  تخلَّف  3ـ 
بحر، االســم الثــاين ملغنية 
خصومة  خاصــَم  أمريكية، 

شديدة. 
4ـ مخرتع الهاتف.

5ـ ورك، يُستعمل للكتابة. 
6ـ قطــَع الحبــل، أحــد 

الشهور، طريقي، قطَع. 
7ـ فــرد، هكذا باألجنبية، 

قرع الجرس. 
8ـ دولة كرى. 

بالحديث،  وعظَّم  أشاد  9ـ 
ضّد ثقَل، بلدة يف الشوف. 

10ـ غاز ال لون له وال طعم 
وال رائحــة، أقيم وأعيش يف 

تنّعم وِسعة.
من  افريقية،  دولــة  11ـ 

الكواكب، للتعريف، نزَل. 
أرشــَد،  للمنــادى،  12ـ 

إنتميت، مقياس أريض. 
قضــاء  يف  بلــدة  13ـ 

النبطية، باب. 
جاهــي،  شــاعر  14ـ 
فرنسية  ملغنية  الثاين  االسم 

إيطالية. 
15ـ عــامل فليك فرنيس، 

دولة  آســيوية،  دولة  1ـ 
آسيوية. 

2ـ مغنيــة لبنانية، دولة 
أوروبية، نوتة موسيقية. 

حــرية  يف  أوقــَع  3ـ 
أشــّعة  ملعان  واضطــراب، 

الشمس، ربَح. 
4ـ من قبائل الهنود الحمر، 
تجاوب،  صــاف،  عذب  ماء 

سئَم.
5ـ تجّمل وتحّسن، ُسفن، 

إلتقطوا وجمعوأ. 
6ـ بســط يــده، ينترص، 

قنوط. 
7ـ قلــب، دولــة كرى، 

جيوش جرارة كثرية العدد.
8ـ دولــة عربيــة، دولة 

آسيوية. 
االســم  أورويب،  نهر  9ـ 
الثاين ملمثل أمرييك، تفّوض. 
10ـ نظَر، حرف جزم، يف 

الفم. 
11ـ غفلتــي عــن األمر، 

براثن الهّر، خصب. 
لروايئ  الثاين  االسم  12ـ 
فرنيس راحــل، مُغول، بلدة 

يف الشامل. 
13ـ عاصفــة بحريــة، 
املعروضة عىل، حّية  أفكاره 

ذكَر. 

1ـ مدينة إيطالية. 
2ـ والية أمريكية. 

3ـ من أسامء الذئب. 
4ـ من الحبوب، خلط اليشء 

باليشء.
5ـ شجر معروف. 

6ـ تِسعون بلغة أجنبية. 

1ـ بلجيكا. 

2ـ ويلسون. 

3ـ دراخام. 

4ـ دالل. 

5ـ اسو، يل. 

6ـ نونييز.

1ـ بلدة يف الشامل. 
2ـ مقاطعة بريطانية. 

3ـ هّنأ، حرف نصب. 
4ـ من األزهار. 

5ـ شبيه، ضمري منفصل. 
6ـ مرفأ يف الصن

1ـ بودوان. 

2ـ لري، سو. 

3ـ جاَلدون. 

4ـ يسخل. 

5ـ كومايل. 

6ـ أناليز

أفقيا: 

الحل السابق

الحل السابق مستوى سهل

مستوى وسط

مستوى صعب

الحل السابق

الحل السابق

أفقيا: 

أفقيا: 

عموديا: 

عموديا: 

أفقيا: 

الحل السابق

أفقيا: 

الحل السابق

عموديا: 

عموديا: 

عموديا: 

بسمة

زد 
معلوماتك

دخل شابان املقهى وطلبا فنجاين شاي. وجاءهام نادل املقهى مبا طلبا.
وأراد األول أن يتباهــى ويرمي نكتة أمام الحضور، فقال لصديقه بصوت 

عاٍل: اآلن مّثل دور األم وصّب الشاي من اإلبريق يف الفنجانن.
 ففعل الصديق دون أي تردد.

وبعد رشب الشاي قال لصديقه األول بصوت عال أيضا: 
ـ اآلن مّثل أنَت دور اآلب، وادفع الفاتورة يا صديقي..

ـ جورج برنارد شو:  كاتب روايئ ومرسحي إيرلندي إشنهر بالتهكم 

والتشاؤم. نال جائزة نوبل عام 1925

.........................

ـ رينيه دو ريومور:   فيزيايئ فرنيس. إشتهر باخرتاع ميزان الحرارة 

املعروف بإسمه. 

.........................

ـ جيمــس كوك:  بّحار ورائد إنكليزي. تجّول يف أوقيانيا، وقتل يف 

جزر سندويش. 

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام املناســبة مــن 1 اىل 9 رشط عدم تكرار الرقم اكرث من 
مرة يف كل مربع صغري )املؤلف من 9 خانات(، ويف كل خط افقي وعمودي يف 

املربعات الصغرية واملربع الكبري. 

SUDOKU

الحل السابق

1ـ دمتم بخري، بيتنا، البعل
2ـ بحّبــك يا لبنان، ســوا 

ربينا
حدشــيتي،  ارليت  مل،  3ـ 

سنن
4ـ نداويه، هل، تنط، وصف

5ـ سمن، كامل الشناوي، 
يل

6ـ جّي، يتأ، زن، ال، دباغ
7ـ أمل، هول، لحا

8ـ كاز، مروان العبد، ألس
9ـ بنوم بنه، ليا مســاري، 

كب
نحن،  التاسع،  لويس  10ـ 

بكر
11ـ ليايل، تانغو، الويس

12ـ اس، هر، آسيا، تسرت، 
عل

13ـ نت، نبا، تل
العبداللــه،  ســعاد  14ـ 

البرصة
15ـ دل، دمرها، سو، بّغ

16ـ جورجيــا، جامل عبد 
النارص

متوجــب،  انبــوب،  17ـ 
ريفويل

18ـ انحاز، دريس، برتا، عم
19ـ رجــع، ديانا، باطون، 

حبا
لوريــان،  تليهــا،  20ـ 

سابقوهم
اد، مدريد، ســتالن،  21ـ 

هادن

1ـ كرة القدم، روسيا

2ـ ود، بولونيا، ويّل

3ـ لدم، الس باملاس

4ـ دمل، ازر، يرّت

5ـ ماريا، بلد، نجع

6ـ بالتر، ِوند

7ـ يأرسونه، ناِدمات

8ـ او، نجا، اليم

9ـ ربيع الثاين، تنّص

10ـ أو، بُوي، مّسوا

11ـ بّغ، وبد، مل

12ـ تو، مد، أجل، ماتيس

13ـ ها، يفي، رو، رم

14ـ إيفاد، إيران

15ـ كوريا الجنوبية

1ـ دبلــن، جــاك باالنس، 
جاكرتا

ســلامن،  محمــد  2ـ 
يستعدون، جلد

3ـ تب، إميل زوال، الرباعي
4ـ مــكاوي، موله، جون، 

هم
5ـ بريينيــه، بيــري، أديب 

حداد
6ـ خاله، تو، نس، ملا، آي

7ـ يي، كاملها، عر، مزايل
8ـ ربتهم، بهجت، نود

9ـ نحأل، ولّت، دامودار
10ـ باٍد، لو، اياتا، اجر، يس
11ـ ينرشان، ناسا، لبيبات

12ـ أمعنت، لسع، سانا
13ـ نست، شل، لس، غس، 

هوبر
عانــوت،  أويتنــا،  14ـ 

ديبويس
15ـ نا، برح، رنا، افتنان

16ـ أرسطو، دينا، بل، لور
17ـ لنب، يد، لعاب، نالحقه
18ـ بينو، بالكبول، اي، بَوا

19ـ عــن، صــالح لبيك، 
تربص، عاهد

رسالة  فيغاس،  الس  20ـ 
غرام، منَّ

1ـ كولومبيا، إبتهاج

2ـ رّدد، األوروغواي

3ـ مدراس، فك

4ـ أب، ليرت، أو

5ـ لو، مارون عبود، دّر

6ـ قّل، نجاوب

7ـ دوالب، هاليداي

8ـ منازل، جف

9ـ يرسدون، ليال

10ـ راب، نّم

11ـ يستمّرون

12ـ ما، أويو

13ـ يومن والتالت، رب

14ـ األرجنتن، مرياي

15ـ يســتعّد، مــرص، 

َسمنة

هذه الصفحة تصدر:
االثنن ـ األربعاء ـ الجمعة
من إعداد فيليب شّمـاس

فوائد حل الكلمات املتقاطعة
لعبة الكلامت املتقاطعة ليست للتساية و ملء الفراغ فقط كام يظن البعض إمنا لتنمية 
الذاكرة وحفظ املعلومات االضافية يف كافة األمور ملحبي هذه اللعبة الفكرية التي تعتر 

األكرث شعبية يف العامل. 



1ـ سانتاِفه،أبادان
2ـ روبل، املدان، بش
3ـ دساتري، ورطان

4ـ ابن، األنبياء
5ـ بنادي عليك، يفر، أنعش

6ـ رد، مي، يبادلون
7ـ مجوز، نجران، الفلك

8ـ غرف، درس، عينان، هي
9ـ يأوي، حّد، الدبور

10ـ رمال رّمال، لسن

11ـ بــل، حــي، رومانيا، 

حلب

12ـ وأيل، ارتبك، اربيل

13ـ يريفان، كيوان، كتب

11
تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة7

ــرة ــي ــصــغ الـــشـــبـــكـــة ال
5   4      3   2   1   

1

2

3

4

5

 عموديا: 

 عموديا:

من خمسة حروف:    االبراج 

عاصمة أوروبية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  أبو بكر الصويل 

اخترب معلوماتك

1ـ مدينــة يف الواليات 

املتحدة. 

2ـ أغنية ملاجدة الرومي. 

3ـ إسم يطلق عىل بوذا، 

يبَس الخبز. 

4ـ يرّصون. 

5ـ نقيض أفَراح. 

1ـ بلدة يف املنت.
2ـ صّوتت القوس.

كمبودية،  مدينــة  3ـ 
هرَب. 

ولطّخــوا  جبلــوا  4ـ 
الجدار.

5ـ نستفحص األمور.

رحالة وطيار وادمريال ومستكشف أمرييك راحل. 

إسمه مؤلف من 11 حرفا. إذا جمت:

7+5+1+9+5- بلدة يف الشوف. 

8+4+10+2- بلدة يف الشامل. 

11+1+8+2- مدينة بريطانية.

4+5+2- مرشوب معروف. 

7+1+8- طريق.

8+11+6- قمر مكتمل. 

6+3+8- نّسَق ونظَّم.

1+7- أرجَع اليشء.

1ـ ما اسم فريق كرة السلة األمرييك الذي أحرَز بطولة 

الدوري األمرييك لكرة الســلة ســنة 1991، وذلك للمرة 

األوىل يف تاريخه؟ 

ـــــــــــــــــــــــــ

2ـ من هو الشــاعر الزجيل اللبناين الذي عارص الزجل 

منذ بداية عرص النهضة. انشــأ جوقة األرز1944 ولّقَب 

بشيخ االرتجال؟

ـــــــــــــــــــــــــ

3ـ من هي املمثلة الســينامئية والتلفزيونية املرصية 

التــي تخرجت من كلية الحقوق، واســمها األصيل نهري 

فرماوي؟ 

ـــــــــــــــــــــــــ

4ـ إذا كان صوت الفيل نهيم .. وصوت الحصان صهيل.. 

وصوت الناقة حنني.. فامذا يُقال لصوت القرد؟

ـــــــــــــــــــــــــ

5ـ ما اسم الجزيرة التي تعترب من جزر العامل الكربى، 

وتقع يف املحيط الهادي؟

ـــــــــــــــــــــــــ

6ـ ما اسم اليوبيل الذي يحتفل فيه لدى مرور 80 سنة 

عىل الزواج؟

ـــــــــــــــــــــــــ 

7ـ من هو املغني الذي إشتهَر يف العهد العبايس وعاَش 

120 ســنة. بقي سليم العقل والبرص. كانت صنعته يف 

الغناء عجيبة ونادرة، وتفّوَق عىل جميع زمالئه؟

1ـ رسداب، مغرتبون
2ـ أوس بن حجر، مأل

3ـ نبأنا، وفّيا، يل
4ـ تلّت، درز، الحري

5ـ يريد، دوري
6ـ فار، نسيم، يك

7ـ هل، املجر، آر
8ـ موليري، حلوان
9ـ ادراك، أعد، مر

10ـ باطن، يني، باتك
11ـ أنابيب، ند، نبّي

12ـ نيفادا، ليكو
13ـ اب، أرد، ناسا

14ـ نشاء، ال، لن، آن
15ـ أوالد، حر

16ـ ننّف، بعلبك
17ـ لهو، بيت

18ـ شاكريا، لب

؟ من هو
من هي؟

1ـ أديب أمرييك راحل. 

املارشــات  ملك  لّقَب يـِ  2ـ 

العســكرية األمريكية، أبارش 

العمل. 

3ـ فيلســوف هندي، رقَص 

الغالم، تعَب. 

رياضيــة  صحيفــة  4ـ 

إسبانية، فنان واذاعي لبناين. 

5ـ قرَش وكشَط، يوّدونه. 

6ـ قبل اليوم، أجدَب املكان، 

ذايت ونفيس. 

7ـ مجاري األودية الضّيقة، 

أكلة لبنانية، وَش.

8ـ نصلح البناء، فيلم أخرجه 

جاك مارتان، رّسام أملاين. 

9ـ أكرثَ القول، الهاتف النقال 

واملحمول، جزيرة هندية. 

10ـ بني جبلني، أنِشد وأرنّم، 

ُعْمر. 

حسني،  لســعاد  فيلم  11ـ 

املبتّل. 

12ـ حرف نصب، الءَم، نظَر. 

13ـ أمرية بريطانية راحلة، 

مسامر، جفاف. 

14ـ حنَّ قلبه، املزاِحم عىل، 

متشابهان. 

15ـ هالك، أتدّرب. 

16ـ إضطرَم، قضاء، للتذّمر.

17ـ عاصمة آسيوية. 

18ـ االســم االول ملطــرب 

لبنــاين صاحب الصورة، أعىل 

رتبة عسكرية.

راحل،  أمرييك  أديب  1ـ 

قمر مكتمل.

 . 2ـ بحر، بحر، إبيضَّ

3ـ َسيف، سيف، عاصمة 

آسيوية. 

4ـ دَعموك، عال وارتفَع، 

فنانة مرصية. 

5ـ تهتف وترفع الصوت، 

أحد الوالدين، شّدة ومحنة، 

الهادئ والساكن. 

6ـ ضمــري منفصــل، 

عطشــان،  الخرب،  ينترش 

محمال بالسالح. 

املباين  يف  يُستخدم  7ـ 

املتعــددة الطبقات، إظهار 

الكرَم والفــرح لـِ، مدينة 

مرصية، كرَس اليشء.

8ـ أداة للتدخــني، والية 

أمريكية، روَي. 

9ـ حامر مسّن، مصيبة، 

قلب، ماء بني الحاّر والبارد. 

10ـ أحــد املترصفــني، 

أمــرية بريطانيــة، يتلّذذ 

باملشهد.

11ـ عــاَد، فْتــل وثْني 

الــيشء، شــبيه، طريق، 

قصد املكان. 

مغنيــة  يهــدم،  12ـ 

وممثلة أمريكية. 

عىل  املســيطرون  13ـ 

وإنفاق  رصْف  األشــياء، 

املال. 

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(

حيويتك تشــيع الحامســة يف محيطك، 

ومتنحــك القدرة عىل التفاعــل االيجايب مع 

الظروف القاسية التي تحيط بك. 

الفرح يعود اىل قلبك فحافظ عليه. ال ترث من 

أجل مسألة ال تعرف عنها اال القليل. العازبون 

مييلون اىل املغامرة العابرة. 

من األفضــل أن تركز عىل عملك. قد تتعرف 

عىل شــخص جديد، ولكــن احذر من احتامل 

وجود عالقة بينه وبني أحد الخبثاء. 

ال تأخــذ املبــادرات اآلن وال تفقد حســك 

الواقعي. االستعانة باآلخرين قد تسهل أعاملك 

التي تشكو من بعض االسرتخاء. 

احرتس عىل صعيد األعامل واألشــغال وال 

ترث برسعة. ال تدع أحد األشــخاص يؤثر عىل 

مزاجك، وعش يومك بهدوء وبساطة.

تطورات حســنة وعالقات ممتعة. أهداف 

تحققهــا ولكن بعــد االبتعاد عن املشــاكل 

واملشاحنات التي مل تستفد منها بيشء. 

تنجح هذه اآلونة يف االنخراط يف التحوالت 

ويف التأقلــم مع أوضاعك الجديدة. يوم ممتع 

تعيشه تشعر فيه بالراحة والهدوء. 

ال تحــاول تغيري عاداتك كلها. كن هادئا ألن 

هذا يخدمك. بوادر عاطفية حقيقية ستكون 

يف االيام املقبلة بينك وبني الحبيب. 

تشعر بثقة كبرية يف نفسك. سيغلب عليك 

التفاؤل هذه الفرتة. لقاء حاسم يحدد لك الكثري 

من معامل املستقبل. 

أعاملك تتحسن نتيجة حرصك عىل بذل كل 

جهد لدفعها اىل األمام. تخرج من موقف حرج 

بفضل الحظ الذي يقف اىل جانبك.

قم بجولة عامة الستطالع األوضاع ودرس 

التقــدم نحو األفضل. ثقتك الكبرية بنفســك 

ستساعدك عىل تذليل الصعاب. 

أنت تحتاج اىل التعبري الرصيح الُحّر. تحصل 

عىل ما تريد اذا فعلت ذلك. ال تنتظر من الناس 

أن يقرأوا أفكارك. 

الحمل

)21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

)22 أيار - 21 حزيران(

االسد

)24 متوز - 23 آب(

امليزان

)24 أيلول - 22 ت1(

القوس

)22ت2 - 21 ك1(

الدلو

)21 ك2 - 19 شباط(

الربازيل
أحالم

السودان
املجر

السلفادور
ارسطو
النمسا

أملانيا
الحكمة

البا
آسيا

الكهرباء
بلجيكا
بنزرت
تولوز
تركيا
مثني

جيبويت
حصة

دهر
دواليب
رجاس
روسيا
زوربا

صدور
صنف

صحف
صامدح

عشب
عسال

عز
عجائب

غلواء
غزة
غيم

فرصة
فخ

قرصان
قصة
قلب

كاليفورنيا
لواء

ماجدة
ميالنو

نقد
نادي.

الحل السابق

الحل السابق

املغرب

االثنني 21 ترشين الثاين 2022

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

SUDOKU

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

1ـ املغنية حبابة. 

2ـ املطربة وداد. 

3ـ سنة 1927

4ـ عددها خمسة. 

5ـ شارل حلو. 

6ـ اللغة االملانية. 

7ـ والية ماين. 

8ـ مدينة عاّمن. 

9ـ قس بن ساعدة. 

1ـ ساتان. 

2ـ تبايل. 

3ـ روسيا. 

4ـ أم، فم. 

5ـ كياين

1ـ سرتاك. 

2ـ ابومي. 

3ـ تاس. 

4ـ اليفن. 

5ـ نيامي. 



خـــــــريـــــــطـــــــة مـــــــعـــــــركـــــــة رئــــــــــاســــــــــة الــــــــجــــــــمــــــــهــــــــوريّــــــــة وتــــــــــــوزيــــــــــــع املـــــــــواقـــــــــف
ــاد ــيـ ــّرك بـــعـــد األعـ ــحـ ــتـ ــدوء ...وبـــــــــري يـ ــ ــه ــ ــه ب ــت ــرك ــع ــع م ــابـ ــتـ ــع... وفـــرنـــجـــيـــة يُـ ــ ــراج ــ ــت ــ ــن ي ــ بـــاســـيـــل ل

12
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

االثنني 21 ترشين الثاين 2022
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حيثياتها، ولكن ال ُيكن الحديث عن موقف الثنايئ الشيعي.
 ومبــا ان حزب الله وبري من غــر املمكن ان تتحالف 
معهام القوات اللبنانية سياســيا، الن هنالك خالفا كبرا 
يف وجهات النظر حول املقاومة وســالحها واملوقف من 
ســوريا، كام تحالف القوات اللبنانية والسعودية، يقابله 
تحالــف حزب الله مع ايران، واعتداد بري بعالقاته عربيا، 
ويف الوقــت ذاته اعتداده يف العالقة مع ايران. امنا حزب 
الله هو الحليف االســايس اليران وســالحه وصواريخه 
ومتويله من ايران، اضافة اىل املؤسســات التي استطاع 
حزب الله ان يبنيها بقوته الذاتية ويحدد موقفه السيايس 

املنطقة. يف 
 ولذلــك، من غر املمكن ان يصبح هنالك تحالف او اقرتاب 
يف وجهــات النظر بني القوات اللبنانية من جهة، والثنايئ 
الشيعي من جهة اخرى. ولهذا السبب، فان حزب الله وبري، 
وخاصــة حزب الله ال يريدان ان يخرسا الكتلة املســيحية 
الوحيــدة التي هي حليفتهام وهي كتلة التيار الوطني الحر 

التي يرأسها الوزير جربان باسيل. 
اما اسباب رفض باسيل لوصول فرنجية اىل سدة الرئاسة 
، فيعنــي ان تيار املردة سيســتعيد قوته الكبرة التي كانت 
يف قضاء زغرتا، كام انه سيستعيد قوته يف قضاء الكورة، 
حيث بنى التيار الوطني الحر قوة له يف هذا القضاء، وظهر 
ذلك يف االنتخابــات النيابية االخرة. كام ان التيار الوطني 

الحر استطاع بناء قاعدة قوية له يف منطقة البرتون، التي 
كانت مركزا قويا لتيار املردة. فاذا وصل فرنجية اىل رئاســة 
الجمهوريــة، فان تيار املردة سيســتعيد قوته شــعبيا يف 

منطقة البرتون عىل حساب التيار الوطني الحر.
ولكل هذه االســباب، يرى الوزير جربان باســيل ان من 
مصلحتــه ومصلحة تيــاره ان ال يصل فرنجية لرئاســة 
الجمهورية، حتى لــو حصل عىل وعود منه باعطائه عددا 

جيدا من الوزراء ، واعطائه ضامنات وارشاكه يف الحكم.
اما موقف باســيل من وصول قائد الجيش العامد جوزاف 
عون اىل رئاســة الجمهورية، فهو يعارضه كليا، ويرى يف 
وصوله اىل سدة الرئاسة انها ستكون عىل حساب شعبيته 
يف التيار الوطني الحر، الن العامد جوزاف عون سيأخذ عددا 
كبرا من شعبية العونيني، الن الروحية التي تتملّك املحازبني 
يف التيار الوطني الحر اساسها روحية التحالف مع الجيش 

اللبناين.
فاذا وصل العامد عون اىل رئاسة الجمهورية، فان قسام 
كبرا من شــعبية التيار الوطني الحر ستتحّول اليه  ، وبذلك 
يخرس جربان باســيل نسبة كبرة من شعبية التيار الوطني 

الحر.
والعامد جــوزاف عون لن يعطي الوزير باســيل النفوذ 
والحرية والصالحيات يف الحكــم التي اعطــاها الرئيــس 
السابق العامد ميشال عون لصهره، بل ســيعطيه عددا جيدا 
مــن الوزراء، ويعطيه تحالفــا وعالقة ممتازة، لكنه طبعا 
لــن يكون مثل العامد عون الذي اعطــاه منصب ويل عهد 

تقريبا، وكانت القرارات التي يأخذها الرئيس عون بالتنسيق 
التفصييل مع صهره الوزير جربان باسيل.

 فمن هنا، يرى باسيل ان وصول العامد جوزاف عون ليس 
من مصلحته، وهو يعارض وصوله اىل رئاسة الجمهورية. 
وال بد يف هذا املجال ان نذكر ان السعودية تؤيد وصول قائد 
الجيش اللبناين العامد جوزاف عون اىل رئاسة الجمهورية، 
وهي ابلغت اطرافــا عديدة منها القوات اللبنانية والطائفة 
الســنية بواسطة السفر السعودي يف لبنان وليد البخاري 
ان اململكة الســعودية تؤيد وصول العامد جوزاف عون اىل 

رئاسة الجمهورية. 
كام ان قائد الجيش يحظى بدعم امريك كبر، حتى ان ويل 
العهد السعودي االمر محمد بن سلامن اجرى اتصاالت مع 
الفرنسيني ، وقد طلب من الرئيس ايانويل ماكرون املساعدة 
يف هذا املجال، والعمل عىل خط امريك – فرنيس- سعودي 
اليصال  قائد الجيش اىل رئاســة الجمهورية. مع العلم ان 
العامد عون مستقل يف تفكره، وال ينتمي اىل اي طرف من 
هذه االطراف، وهو يف تنشئته كضابط مل يقرتب من العمل 
الســيايس ابدا يف حياته العســكرية، عىل عكس الرئيس 
العامد ميشــال عون، فهو يتلك نظرية لبنانية كاملة، وال 
يريــد ان ينتمــي اىل اي محور، رغم انه يقيم عالقات جيدة 

وثيقة مع هذه االطراف.
اما الوزير سليامن فرنجية، فهو مرشح لرئاسة الجمهورية 
يخوض معركتــه بهدوء، ويريد ان يكون عهده عهد انفتاح 
عىل كل االطراف، وعهد مصالحة لبنانية كاملة، وليس عنده 

عقدة من اي طرف، حتى انه ليس عنده اي مشكلة بالنسبة 
للتعاطي السيايس مع الدكتور سمر جعجع وحزب القوات 
اللبنانية، بل يريد ان يكون عهده عهد استقرار وعهد انفتاح 
عربيا واوروبيا ودوليا، ويف الوقت ذاته يريد ان تكون فرتة 
حكمه طوال 6 سنوات، فرتة استقرار سيايس ، وان ينهض 
بلبنان بعد الكارثة االقتصادية التي وصل اليها، حيث انهارت 
املؤسسات بالكامل، وال بد من الخروج منها يك يعود لبنان 

اىل مركزه عربيا واقليميا ودوليا.
بالنسبة لحزب الله سيدرس مع الرئيس نبيه بري والوزير 
وليــد جنبالط عدد االصوات التي ســتؤيد فرنجية. فاذا مل 
يســتطيعوا اســتاملة  كتلة التيار الوطني الحر، قد يكون 
هنالــك معركة رئاســية يقودها التيــار الوطني الحر ضد 
الثنايئ الشيعي بكل ثقله، وسيستفيد الوزير جربان باسيل 
بكتلته املســيحية من املعارضة لكل االطراف، وبالتايل يرى 
ان من مصلحته املعارضة، وعدم ايصال فرنجية اىل  رئاسة 

الجمهورية.
عنــد هذه النقطة قد يطرح احدهم االتفاق عىل مرشــح 
تسوية، والذي سيقوم بهذه املهمة وبعد دراسة هو الرئيس 
بري، الذي اعلن انه بعد اعياد رأس السنة ومن منتصف شهر 
كانون الثاين، ســيبدأ مشاورات مع الكتل النيابية لالتفاق 

عىل اسم املرشح لرئاسة الجمهورية.
فمن ســيصل اىل قرص بعبدا؟ االوفر حظا هو ســليامن 
فرنجية، لكن امامه صعوبة كربى يف كيف ستكون عالقة 

حزب الله مع التيار الوطني الحر.
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أكــد رئيس  هيئة الطاقة الذرية اإليرانية محمد إســالمي، 
أن »إصدار قــرارات متعددة ضد إيران من قبل  الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية ،  لن يؤدي إىل تعطيل تقدم الربامج النووية يف 
بالده«، معتربا أن »قرار الوكالة الدولية ضد إيران هو إجراء غر 

بناء ملامرسة أقىص قدر من الضغط«.
واشــار خالل كلمة لــه بإحدى الفعاليــات يف محافظة 
أصفهان وســط إيران، إىل أن »هذا القرار لن يساعد األطراف 
األخــرى عىل حل القضايا القامئة، ومثــل هذه الضغوط لن 
تنتهي«، الفتا إىل أن »قرار الوكالة سيقابله رد قوي من إيران«.

وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدر 
قــرارا يطالب إيران بأن ترشح للوكالــة الدولية األماكن التي 
اكتشفت فيها آثار يورانيوم مخصب. وأصدرت الواليات املتحدة 
وبريطانيا وأملانيا وفرنسا بيانا مشرتكا يوم الجمعة، وطالبت 

طهران بتنفيذ قرار الوكالة الدولية »دون تأخر«.
عبد اللهيان: سنتخذ إجراءات فعالة  ردا عىل أي قرار ضدنا

مــن جهته، حذر وزير الخارجية اإليراين أمر عبد اللهيان، 
من أن »طهران ســتتخذ إجراءات جوابية وفعالة،  ردا عىل أي 
قرار يصدر عن  الوكالة الدولية للطاقة الذرية  ضدها« ، واصفا 

»القرار األخر بأنه غر بناء«.
وشــدد خالل مؤمتر صحايف مشــرتك مع وزير الخارجية 
العامين ســيد بدر البوسعيدي، عىل أن »إيران ستتخذ إجراءات 
متبادلة ضد اإلجراء الســيايس، وســتلتزم بالقانون الدويل 
وتعهداتها الدولية«، مشــرا اىل أن »القرار طرح بشــكل غر 
متوقع للتأثر عــىل الوضع الداخيل يف إيران، ومبا يتامىش 
مع »سياســة الضغط القصوى« للواليات املتحدة ضد طهران، 

حسبام أفادت »برس يت يف«.

{ حرس الثورة يلّمح اىل صاروخ 

مبدى 1050 كم {
عــىل صعيد آخر، أكّد قائد القوة الجوفضائية لحرس الثورة 

اإليراين العميد أمر عيل حاجي زادة، أّن »الكثر من اإلنجازات 

الدفاعية ســتظهر يف يوم الحادث )ساعة املواجهة( إذا لزم 

األمر، مثل رضب العدو عىل مســافة 1050 كم، وهذا بالطبع 

ليــس من قبيل الصدفة«، الفتاً إىل أّن الصاروخ فرط الصويت 

الذي أعلن عنه أخراً إنجاز تحقق منذ وقت بعيد.

وقــال قائد القّوة الجوفضائية خــالل زيارة مجموعة من 

األســاتذة الحوزيني يف قّم ومشــهد ملعرض قــدرات القّوة 

الجوفضائية التابعة لحرس الثورة: »نحن اليوم يف مســتوى 

عاملي يف مجال الطائرات املسرة، التي تحّدت أنشطة الجيوش 

الكبــرة والقوية يف العامل التي كانت قد بدأتها قبل عقود من 
الزمــن«، مؤكدا »أّن بــالده متقدمة يف مجال الصواريخ عىل 

املستوى العاملي«.
وأشــار إىل مجال الدفاع قائالً: »توّســعنا أكرث يف مجال 
الدفاع الصاروخي والطائرات املســرة، بحيث أصبحت جميع 
أنواع الــرادارات يف مختلف املجاالت، والرتددات واالرتفاعات 
واملديات، وكذلــك أنظمة الدفاع عــىل ارتفاعات منخفضة، 
واألنظمة متوســطة املدى حتى بعيدة املدى، كلّها مصنوعة 
محلياً«، مضيفا »ويف املجال الفضايئ، متكّنا مؤخراً من إطالق 
الصــاروخ الحامل لألقامر الصناعية »قائم 100«، الذي يعمل 
بالوقود الصلب، وســنعمل بواسطته هذا العام )العام اإليراين 
ينتهــي يف 20 آذار 2023( عىل وضــع أول قمر صناعي يف 

املدار«.

تبادلت روســيا وأوكرانيا االتهام بقصــــف محطــــة 
زاباروجــــيا النووية التي تسيطر عليها موسكو يف جنوب 
أوكرانيــا، وأدانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة لألمم 
املتحــدة مثل هذه الهجامت، وقالــت إنها تهدد بكارثة نووية 

كربى.
وقالت وزارة الدفاع الروســية »إن القوات األوكرانية شنت 
قصفا مدفعيا عىل محطة زاباروجيا النووية، تسبب يف أرضار 

باملحطة وخطوط نقل الكهرباء إليها«.
 واتهمت الوزارة كييف مبواصلة االســتفزازات، بهــــدف 

خــــلق تهديد بوقوع كارثة يف محطــة زاباروجيا للطاقة 
النووية.

يف املقابل، اتهمت وكالة الطاقة النووية األوكرانية، روسيا 
بقصف منطقة محطة زاباروجيا للطاقة النووية، بُعيد اتهام 

موسكو كييف باستهداف املوقع.
 وقالت الوكالة »إن موســكو قصفت منشآت البنية التحتية 
باملحطة أكرث من 12 مرة خالل اليوم، متهمة القوات الروسية 

»بتعريض العامل بأرسه للخطر«.
بدورهــا، اعتربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية »أن قصف 

محطة زاباروجيــا النووية غر مقبول، وأنه يجب أن يتوقف 

عــىل الفور«، مضيفة »إن مثل هــذه الهجامت تهدد بكارثة 

نووية كربى، وجددت دعوتها أطراف النزاع إىل إنشاء منطقة 

أمان حول املحطة.

كام ندد املدير العام للوكالة الدولية رافائيل غرويس بتعرض 

املحطــة للهجوم، وطالب من يقفــون وراء االنفجارات التي 

وقعت هناك بالتوقف عن ذلك عىل الفور.

قال بطريرك الكلدان الكاثوليك يف العراق والعامل، الكاردينال 
لويس روفائيل ســاكو، إن هناك 20 عائلة مســيحية تغادر 
العراق شهريا، معتربا أن هناك تجاوزات وإقصاء متعمدا بحق 

املسيحيني العراقيني.
وقــال ســاكو، يف بيان اصــدره امس: »أكــرث من نصف 
املســيحيني هاجروا، والباقون مدرجون عىل قامئة االحتياط، 
بسبب عــدم االستقرار وغياب تكافؤ الفرص وعدالة القانون، 
من دون األخذ بعني االعتبار أنهم أهل البالد األصليون ورشكاء 

يف الوطن«. 

واعترب الكاردينال أن املسيحيني يف العراق »يعيشون حالة 
من اإلحباط بســبب قوانني األحوال الشخصية« التي وصفها 
بـ »املجِحفة«، الفتاً اىل »أسلمة القارصين، وأسلمة أشخاص 
اُكرهوا عىل اإلسالم من قبل »القاعدة« أو تنظيم »داعش« تحت 

التهديد بالقتل«.
وقال: إن املسيحيني تعرضوا لـ »حاالت موجعة من التضييق 
والظلم يف املؤسســات واملناصب العامة«، مشــرا إىل عدم 
االلتزام بقانون »تعويض املوظف املســيحي مبسيحي بسبب 

الطائفية والرشوة واالستحواذ عىل الوظائف«.

واشــار اىل انه »يف ســهل نينوى كرُثَت هموم املسيحيني 
حتــــى انهم أخذوا يهاجرون، إذ قيــل يل إنهم يغادرون إىل 
خــارج العراق بوترة 20 عائلة شهرياً، وذلك بسبب الفوىض 
الطاغية والترشذم واملحســوبيات التي خلقتها امليليشــيات 

الطائفية«.
وتســاءل الكاردينال »من يحمي هؤالء املسيحيني املساملني 
املوالني لوطنهم إن مل تحمهم الدولة؟« مضيفا »إذا ال ترغبون 
يف بقائنا مواطنني متســاوين يف بلدنا العــراق، فقولوا لنا 

رصاحًة، لندبِّر األمر قبل فوات األوان«.

استشهد عدد من العسكريني السوريني نتيجة هجوم القوات 

الرتكية عىل عدد من املناطق والنقاط العسكرية يف ريفي حلب 

والحسكة، فجر أمس.

وأفاد مصدر عسكري لـــوكالة »سانا« السورية بأّن »عدداً 

من العســكريني ارتقوا شهداء نتيجة االعتداءات الرتكية عىل 

األرايض الســورية يف ريف حلب الشــاميل وريف الحسكة 

فجرا«.

وذكرت الوكالة أّن طران االحتالل الرتيك اســتهدف عدداً 

من املواقع جنوب غريب الدرباســية ومحيط املالكية وقرية 

تل حرمل شــامل بلدة أبو راسني بالريف الشاميل، ما أدى إىل 

»ارتقاء شهداء وأرضار مادية كبرة يف املنازل«.

مــن جهتها، قالت وزارة الدفاع الرتكية، »إن 89 هدفاً مبا 

يف ذلك مالجئ ومســتودعات ذخــرة، ُدمرت يف رضبات 

جوية عىل قواعد للمسلحني الكرد يف شامل العراق وشامل 

سوريا«.

وتابعت »أّن الرضبات اســتهدفت قنديل وأسوس وهاكورك 

يف العــراق، وكوباين وتل رفعت والجزيرة وديرك يف شــامل 

سوريا«، مضيفة »أّن من يسمون بقادة التنظيم اإلرهايب كانوا 

من بني الذين تم تحييدهم«.

وتــأيت هذه الهجامت بعد أياٍم من اتّهام أنقرة حزب العامل 

الكردستاين بالوقوف خلف تفجر عبوة ناسفة يف إسطنبول، 

بناًء عىل ما عّدته أوامر صدرت من كوباين.

رســم فنانون يف قطاع غزة لوحة رملية عىل شاطئ البحر 
لتذكر العامل بحق األطفال يف اللعب، تزامنا مع موعد انطالق 
فعاليــات مونديال قطر 2022. وشــارك يف الفعالية نحو 50 
طفال جريحا مع عائالتهم ملشاهدة مراحل رسم اللوحة. ورفع 
األطفال صورا تظهر تأثــر الحروب واالعتداءات اإلرسائيلية 

املتكررة عىل القطاع.
وقال منسق الفعالية محمد الحسني، إن »أطفال غزة يرفعون 
اليوم شــعار من حقنا اللعب لتذكر العامل بحقوقهم املسلوبة 
بسبب االحتالل واعتداءاته«، مضيفا »تأيت هذه الفعالية ونحن 
عىل أعتاب مونديال قطر الذي يجمع الناس من كل أنحاء العامل 
ونريــد من خالل اللوحة لفت األنظار إىل معاناة األطفال يف 
غزة«. وأوضح الحســني أن اللوحة »تعكس حق األطفال يف 

الحياة والعيش بشكل أفضل«.

{ اعتقاالت
عىل صعيد آخر، جدد عرشات املســتوطنني »اإلرسائيليني« 
امس اقتحام املسجد األقىص. وذكرت وسائل إعالم فلسطينية 
أن 152 مســتوطناً اقتحموا األقــىص من جهة باب املغاربة، 
ونفذوا جوالت اســتفزازية يف باحاته بحراســة مشددة من 

قوات االحتالل التي اعتقلت فلسطينيا من املسجد. كام اقتحم 
آالف املستوطنني الحرم اإلبراهيمي يف مدينة الخليل بالضفة 

الغربية.
اىل ذلــك، اعتقلــت قــوات االحتالل اإلرسائيــيل مثانية 
فلسطينيني يف مناطق متفرقة بالضفة الغربية.وذكرت وكالة 
»وفا« أن قوات االحتالل اقتحمت بلديت إذنا يف مدينة الخليل 
وســلوان يف القدس املحتلة، واعتقلت أربعة فلســطينيني، 
بينــام اعتقلت آخر بعد االعتداء عليه بالرصاص غرب بيت لحم 

وإصابته بجروح.
واعتقلت قوات االحتالل ايضا ثالثة شبان، اثنان منهام يف 
شارع الواد بالبلدة القدية من القدس وآخر من مدينة جنني، 

بعد أن أوقفت مركبة كان يستقلها قرب أريحا.
كام اعتدت قوات االحتالل اإلرسائييل عىل تظاهرة مناهضة 

لالستيطان قرب مدينة سلفيت يف الضفة الغربية.
وذكرت وكالة »وفا« أن قوات االحتالل اقتحمت بلدة بروقني 
غرب املدينة، واعتدت بإطالق قنابل الغاز السام عىل املشاركني 
يف املظاهــرة التي خرجت احتجاجاً عىل مخططات االحتالل 
لتوســيع االستيطان، واعتداءات املســتوطنني املتكررة عىل 

املزارعني.
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