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 12صفحة

ّ
الــثــنــائــي الــشــيــعــي أبــلــغ فــرنــجــيــة تــســريــع الــتــحــرك م ــع ب ــاري ــس والــــريــــاض لــلــوصــول الـــى بعبدا
وســاطــة لــفــتــح دروب «الـــقـــوات ــــ املـــــردة» عــبــر إحــيــاء الــلــجــنــة املــشــتــركــة ...مــــاذا فــي الــخــبــايــا؟
ّ
مــعــوض ف ــي بــكــركــي لــجــس الــنــبــض الــرئــاســي بــعــد ان ــط ــاق الــتــواصــل بــيــن حـــزب الــلــه والــصــرح
صونيا رزق
بالتزامن مع الجلســة الرئاسية السابعة،
التــي تعقد قبل ظهر اليــوم النتخاب رئيس
للجمهورية ،يف ظل النتيجة املعروفة والتكرار
الذي بات مزعجاً للبنانيني ،بسبب الطريقة التي
يتعامل بها نواب االمة مع امللف الرئايس ،الذي
يعترب االهم يف تاريخ اي بلد ،إال يف لبنان بعد
السيناريوهات واالستخفاف بهذا االستحقاق،
نظراً ملا ينتج بعد كل جلســة من وضع اوراق
بيضاء ،والتصويت ألســاء غري مرشحة من
قبل بعض نواب التغيري واملستقلني ،او كتابة
عبارات تقترص عىل نعي الوطن واىل ما هنالك
من ســخرية ،فيام الشعب اللبناين تواق اىل
انتخاب رئيس قادر عىل إنقاذهم من أتون النار
الذي يعيشون فيه.
اىل ذلــك ،بــرزت قبل ايــام وبعد الضجة
االعالمية التي نتجت من مواقف رئيس «التيار
الوطني الحر» جربان باســيل ،الذي مل يوفّر

احداً من الخصــوم وال حتى الحليف الوحيد،
ليؤكد انّ رئيس تيار «املردة» سليامن فرنجية
ال حظــوظ لــه للوصول اىل الرئاســة .لكن
ووفق معلومات «الديار» ليالً من وزير سابق
عــى عالقة مبعظم املرجعيــات بالدولة ،أنّ
الثنايئ الشــيعي أبلغ فرنجية رضورة اإلرساع
يف التح ّرك الخارجــي ،خصوصاً مع اململكة
العربية الســعودية وفرنســا ،وفتح الدروب
معهام لتسهيل وصوله اىل القرص الجمهوري،
ويف هذا االطار أرسل فرنجية مسؤوالً يف تيار
«املردة» اىل باريس ،امــا الرياض فقد تكفل
بالوســاطة معها رجل االعــال الزغرتاوي
جيلبري الشاغوري.
يف الســياق وبعد االنفتاح الفرنيس عىل
ترشــح فرنجية اىل الرئاســة ،بدأت باريس
بتسويق هذا الرتشح لدى الرياض ،تحت عنوان

انفجاران يهزان القدس املحتلة
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حـــاكـــم املـــــركـــــزي يــســتــلــم إدارة األزمــــــــة املـــالـــيـــة فــــي ظــــل ع ــج ــز ال ــس ــل ــط ــة الــســيــاســيــة
ُ
أســــبــــاب تـــدفـــع إلـــــى إقـــــــرار قــــانــــون ال ــك ــاب ــي ــت ــال كـ ــونـ ــتـ ــرول ع ــل ــى الــــرغــــم مــــن الـــثـــغـــرات
ما ســــــر املزاعم االســــــرائيلية
الكيميائيــــــة ضد حــــــزب الله ؟

مؤتمر سعودي ــ مصري ــ فرنسي للبنان

ص2

ص3

ّ
اإلتصاالت واملبادرات توقفت...
ّ
الرئاسية
ومسار جديد لإلنتخابات
ص2

كيف قرأ حزب الله
رسائل باسيل...
وهل من معادلة
رئاســــــية جديدة؟

ً
للدفـع عبـر آلي ِة
وداعـا
ِ
التقسـيط ...و«البلاك
فرايـدي» يعـود بعروض
«م ــــــــش حرزان ــــــــة»

جاسم عجاقة

ص12

إنتشار واسع لإلنفلونزا املوسمية
في لبنان ...كيــــــف نتفاداها ؟
ص6

ص5

بانتظار الدفن بين الدولة والثورة

لهــــــذه االســــــباب لــــــن ينعم
املواطنــــــون بالتغذيــــــة املوعودة
لكنهــــــم ســــــيدفعون املالييــــــن

ص5

ص7

ص4

الــضــربــات الــروســيــة تــقــطــع املــــاء وال ــك ــه ــراب ــاء ع ــن كييف
أعلــن عمــدة العاصمة
األوكرانيــة كييــف فيتايل
كليتشــكو أن رضبــات
روسية اســتهدفت منشآت
للبنية التحتيــة يف املدينة
مســاء أمس األربعاء ،وأدت
إىل انقطاع إمــدادات املياه
والكهرباء.
وقال إنه يتعني عىل املدينة
أن تكون مســتعدة «ألسوأ
ســيناريو» النقطاع التيار
الكهربايئ عىل نطاق واسع
يف درجات حرارة منخفضة،
ويف هذه الحالة ســيتعني
إجالء بعض السكان ،مضيفا:
«لكننــا ال نريد أن يصل األمر
إىل هذا الحد».
واتهم كليتشــكو الرئيس
الــرويس فالدميــر بوتني
مبحاولة طرد الســكان من
كييف ،من خالل ش ّن هجامت
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ص12

عىل طريق الديار
لبنان مقبل عىل عاصفة من غالء األسعار
مع اعتامد الــدوالر الجمريك عتبة الـ 15
الــف لرية لبنانية بدايــة كانون األول ،يف
ظل حكومة ودولة مل تحرك ســاكناً للدفاع
عن مواطنيها ولقمة عيشهم وقدرتهم عىل
االســتمرار وتحمل تكاليف الحياة ،بعد ان
فقــدت العملة الوطنيــة يف لبنان قيمتها
بالكامل .البالد آتية عىل مرحلة ال استقرار
اجتامعي ،وقد تفقد الدولة وأجهزتها األمنية
القدرة عىل الســيطرة عىل املدن والشوارع
اذا مل تقــدم الحكومة عىل اجراءات موازية
للتضخــم الكبري ،تخفف او تســاند عربها

الفقراء يف لبنان والذين أصبحوا اغلبية!
املعلوم ان املفتاح الرئييس لبداية مشوار
الخــروج من األزمة يتمثل بانتخاب رئيس
جمهورية قادر عىل جمع اللبنانيني خلف
مرشوع النهوض بالوطــن وباقتصاده،
لذا نســتحلف النواب املجتمعني اليوم يف
ســاحة النجمة عدم تكــرار املرسحيات
الســابقة (وهذا مستبعد) ،والرشوع يف
انتخاب رئيــس جامع يحمي الدســتور
ومصالح اللبنانيني.

«الديار»

ايـــــران رف ــع ــت الــتــخــصــيــب فـــي فـــــوردو الــــى %60
رئــيــســي :قــــــادرون عــلــى اإلصـــغـــاء لــلــمــعــارضــة

االرضار يف كييف

اردوغـــــــان يــكــشــف عـــن عــمــلــيــة ب ــري ــة وشــيــكــة ش ــم ــال ســوريــا
موسكو وواشنطن تعلقان على تطور العملية العسكرية التركية
اجــتــمــاع اســتــانــة :مــعــارضــة للحكم ال ــذات ــي شــمــال بـــاد الــشــام

ص
8

الرئيس االيراين

أعلنــت الوكالة الدولية للطاقــة الذرية،
أنّ إيــران بدأت تخصيب اليورانيوم ،بنســبة
،.%60وأوضحت الوكالة ،يف بيان ،أنّ طهران
رفعت نسبة التخصيب إىل « ،%60مستخدمة
مجموعتــن حاليتني من أجهــزة الطرد (آي.

آر )6.يف فوردو».
وكانت وســائل إعالم إيرانيــة ذكرت ،أنّ
إيــران «بدأت اتخاذ خطوات لتعزيز النشــاط

(التتمة ص)8
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داعــــــش»  :لبنــــــان أرض امليعاد !!

نبيه الربجي

ابان املوجة الداعشــية
عىل أرضنا ،قال لنا مسؤول
أمني ان التحقيقات أظهرت
أن قيــادة التنظيم «زرعت
يف رؤوس املقاتلــن أن
لبنــان أقــرب الطرق اىل
الجنــة» .مل يكــن لبنان،
آنــذاك ،قد أصبــح أقرب
الطرق اىل جهنم...
اآلن عــودة الخاليا .ما
الخفايــا؟ يف حرضة وزير ســابق ونائب حايل ،قال أحد
املشــايخ ،وهز صاحب املعايل رأسه مستحسناً ،ما معناه
«اننا مستعدون ليس فقط للتعاون مع حملة السواطري،
بــل وأيضاً مع حاملة الحطــب (زوجة أبو لهب) ،الزالة
صواريخ آيات الله».
معاليــه ،وأثناء زيارة عاصمة عربية ،قال انه ميد يده
للشــيطان ضد أدوات ايران يف لبنان .ها أن الشــيطان
يطل ،ثانية ،من الكوة اياها .يف آخر أدبيات تنظيم الدولة
االسالمية أن لبنان ...أرض امليعاد!
بطبيعــة الحال ،ال بد من الثنــاء عىل األجهزة األمنية
اللبنانية كافة ،وهي ـ مع املؤسســة العسكرية ـ رهاننا
الوحيد عــى الحيلولة دون لبنان واالنزالق اىل الفوىض
الدمويــة ،كنتيجة جدلية للفوىض الدســتورية ،ناهيك
بالرتدي السيايس ،والرتدي االقتصادي.
أحــد قادة «داعش» نايف شــعالن (أبو الفوز) وصف
لبنــان بـ «رصيف الغواين» .اآلن ،الرصيف يتكدس فوقه
حطام شعب وحطام دولة.
من خالل تتبعنا ملســار التنظيم ،مثة من كان يخطط
لتحويل أفغانستان اىل غرفة عمليات الدارة السيناريوات
الخاصة باقامة دولة الخالفة ،وعىل اساس أن الرصاع ال
بد أن ينفجر بني قادة حركة «طالبان».
هــذا مل يحدث ،وان كانت الســلطة يف كابول تواجه
أزمات بنيوية حادة ،وتنذر بأيام ســوداء تنتظر البلد الذي
أدهش ،مبنازله البيضاء ،وحدائقه الغ ّناء ،فريديريك أنغلز،
رشيــك كارل ماركس يف وضع «رأس املال» ،لدى زيارته
أفغانستان عام .1858
صحايف باكســتاين تحــدث اىل وكالة بلومبريغ عن
«ثورة النساء» اللوايت يتعرض ألشكال رهيبة من القمع.
االقامــة الجربيــة يف املنزل ،وقد بات أشــبه ما يكون
بالزنزانة .الصحايف الحظ «كيف أن رجاالً يشبهون القردة
يج ّرون الزمن اىل الوراء» ،مشــراً اىل حالة من التململ
تحت السطح ،مع توقع وقوع انفجارات سياسية وقبيلة.
هل يعني ذلك انتقال «داعش» من الكهوف األفغانية اىل...
أرض امليعاد ؟
اذاً ،لبنان بني الصوملة واألفغنة .مثلام دخل الربابرة اىل
ســوريا من الشامل ،وكان الفردوس الصناعي والزراعي،
يدخلون اىل الشــال اللبناين كنمــوذج مروع لالهامل
وللشقاء...
عــى كل ،نتمــــنى لو كان الربملان اللبــــناين عىل
شاكلــــة اللوياجريغــا األفغانية حيث يلتقي شــيوخ
القبائل من أجل املصالحة .عندنا شــيوخ الطوائف يبنون
عروشــهم بسياسات التفرقة ،وبسياسات االستقطاب،
مبا فيه االســتقطاب املذهبي الذي يقود اىل ما ال تحمد
عقباه.
أال تشكل الطبقة السياسية ظاهرة داعشية يف لبنان.
ال فــارق هنا بني الياقــات الفاخرة ورساويل تورا بورا .ال
فــارق ايضاً بني اللحى امللطخــة بالدم واللحى املضمخة
بالعطر.
ال شك أنهم يعلمون ما تكتبه الصحف الغربية عنهم.
«الفايننشال تاميز» تحدثت عن الفساد كوباء يستوطن
عظام اللبنانيني .ال تتوقع حدوث معجزة للحد من استرشاء
هذا الوباء الذي أثار الهلع ،وليس الحرية فقط ،لدى خرباء
صندوق النقد الدويل.
عودة املوجة الداعشــية اىل الظهور ال ميكن أن تكون
عشــوائية .القادة يخططون ألمر مــا .علينا أن نتصور
كيــف يفكرون .ال ريب أنهــم ينظرون اىل لبنان عىل أنه
الدولــة اآليلة ،عاجالً ال آجالً ،اىل الزوال( .الفرنســيون
حــ ّذروا من ذلك) .يف هذه الحــال ،ال بد من الدخول يف
«الحالة اللبنانية» .اعادة تشكيل الخاليا ،وتنفيذ سلسلة
مــن العمليات الدموية بالطريقة التي تفيض اىل الصدام
الداخيل واىل الفتنة الداخلية.
رجا ًء ،ال تقــرؤوا الحدث الداعيش بعيون أمنية فقط.
الحاجة اىل عيون زرقــاء الياممة .هذا الكالم ألصحاب
العيون املقفلة ،واألدمغة املقفلة .أتراهم يستيقظون قبل
أن يدق حملة السواطري عىل غرف نومهم؟!

ّ
بــــــــري دعــــــا الــــلــــجــــان إلــــــى جــلــســة
مـ ــشـ ــتـ ــركـ ــة الــــثــــلــــثــــاء واالربـــــــعـــــــاء

دعــا رئيس مجلس النواب نبيه بــري لجان :املال واملوازنة،
اإلدارة والعدل ،االقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط
اىل جلســة مشرتكة يف متام الســاعة العارشة والنصف من
قبل ظهر يومي الثلثاء واالربعاء الواقعني فيه  29و 30ترشين
جل الوارد
الثاين  2022وذلك ملتابعة درس مرشوع القانون املع ّ
باملرســوم رقم  9014الرامي إىل وضع ضوابط اســتثنائية
وموقتة عىل التحاويل املرصفية والسحوبات النقديّة.

سياس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لبناني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
اربــــــــــاك ازاء الــــــنــــــووي االيـــــــرانـــــــي وتـــضـــخـــيـــم لـــخـــطـــر املـــــقـــــاومـــــة !
مـــــا ســـــر املــــــزاعــــــم االســــرائــــيــــلــــيــــة الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة ضـــــد حـــــــزب الــــلــــه ؟
قــــلــــق مــــــن انــــــــــــزالق غــــيــــر مــــحــــســــوب «ملـــــعـــــركـــــة بــــيــــن الــــــحــــــروب»
ابراهيم نارصالدين
تثري حملة التلفيقات املربمجة ضد حزب الله
عرب وسائل اعالم سعودية تتعمد نقل شائعات
يروجها االعــام االرسائييل ،الكثري من القلق
ازاء ما تبيته هذه الدعاية الكاذبة حول امتالك
حزب الله لصواريخ تحمل رؤوســا كيميائية.
التوقيت مريب حيــث يحتل «الفراغ» مفاصل
الدولة اللبنانية وتتحلل املؤسســات الواحدة
تلــو االخرى فيام «الكباش» الســيايس عىل
اشــده داخليا حول االستحقاق الرئايس العالق
يف «عنــق زجاجة» التوتــر االقليمي والدويل
الذي مينع وضح االزمة اللبنانية عىل «ســكة
الحل» .فهل من خلفيات تدعو اىل «الهلع» وراء
هذه الحمــات؟ ام مجرد ضغوط عىل الحزب
للحصول منه عىل تنازالت سياسية يف الداخل
اللبناين؟
مصــادر معنية بهذا امللــف ،ترى يف زعم
صحيفة «جريوزاليم بوســت» االرسائيلية ان
حــزب الله قام بنقل مئات األســلحة الكيميائية إىل لبنان»،
صنعت يف مدينة مصياف يف ســوريا مبســاعدة علامء من
ُ
الحرس الثوري اإليراين وعلامء من كوريا الشــالية ،وتشمل
الصواريــخ  110صواريــخ فجر وأكرث من  300صاروخ فاتح
وجميعها تحمل كلوريد الثيونيل السامة ،مجرد «ثرثرة» مثرية
للضحك والسخرية يف آن واحد ،وال ميكن ان تقارب الواقع ابدا.
اوال ،الن عقيدة الحزب القتالية والدينية،ال تسمح له باستخدام
هذا السالح «الفتاك» وهو ال يحتاج اليه اصال يف معركة سبق
وخلق فيها توازن «للرعب» مع ارسائيل.
كام ان اي اخالل واضح يف التوازنات عىل هذا النطاق يرشع
لرضبات دون اي حسابات مسبقة حيث ال ميكن لـ «ارسائيل»
التي تقصف ســوريا بأريحية ان تكون متسامحة امام تتطور
كهذاعىل هذه الدرجة من الخطورة .فهل هي تحيص الصواريخ
وال ترضبها؟ واالهم من كل ذلك تبقى «سذاجة» ان يصدق احد
وجود تلك املعلومات الدقيقة املرسبة اىل وسائل االعالم ،وكأن
حزب الله املعروف بتفوقه يف الحرب الرسية بات مكشــوفا
اىل درجــة ميكــن ان يكون كتابا مفتوحــا اىل هذه الدرجة
التــي تقارب الفضيحة .امــا املفارقة «املضحكة» فتكمن يف
مواكبة االعالم الســعودي لهذه الدعاية عرب الزعم ان الحزب
يخزن مئات الصواريخ التي تحمل حمولة كيامئية ســامة يف
مســتودع يف القصري بالقرب من الحدود اللبنانية السورية.

املصادر عينها ،عدم بلورة فريق املواالة ،أو ما يُعرف بقوى  8آذار
معي ،ما
بخيارها الرئايس ،ومل يلتزم أي منها مبرشّ ح رئايس
ّ
يعني أن الورقة البيضاء تعني عدم وجود مرشّ ح ،أي أن النقاش
مفتوح عىل التوافق عىل املرشّ ح األكرث مالءمة للواقع الحايل،
كذلك ،فإن الضغط الناجم عن األوضاع املالية واإلقتصادية ،بات

يطال الجميع من القواعد الشعبية إىل املسؤولني ،ولذا ،فإن ال
مصلحة لدى أي فريق لتكرار تجارب التحدّ ي الســابقة ،والتي
مل تسفر إال عن فشل وعجز عن تنفيذ الوعود التي أُطلقت يف
الخــروج من األزمة ،ولذلك ،فــإن املعادلة الداخلية باقية عىل
حالها حتى إشعار آخر.

ّ
ّ
اإلتــــصــــاالت واملـــــبـــــادرات تــــوقــــفــــت ...ومـــســـار ج ــدي ــد لــإنــتــخــابــات الــرئــاســيــة

فادي عيد

مل يعد إنتظار الجلســات اإلنتخابية الرئاســية يف املجلس
النيايب كل يوم خميس من كل أســبوع ،يشكّل محطة لرتقّب
مســار اإلســتحقاق ،يف الوقت الذي يسود فيه اإلنطباع لدى
كافــة اللبنانيني عىل اختالفهم ،بــأن عملية انتخاب الرئيس
تح ّولت إىل أزمة مستعصية ،وال قدرة ألي طرف عىل حلّها يف
املدى املنظور ،وأن دخولها دائرة املراوحة قد بات أمراً محسوماً
بالنسبة للجميع .ويف الوقت الذي تكشف فيه مصادر سياسية
عليمــة ،عن توقّف كل اإلتصاالت واملبادرات بني القوى املحلية
من أجل العودة إىل طرح مسار جديد ملقاربة عملية اإلنتخابات،
كــا ســبق وأن حصل منذ أشــهر عندما أطلــق التغيرييون
مبادرتهم ،فهي تؤكد أنه بالنســبة للكتل النيابية ،فإن ما كُ ِتب
قــد كُ ِتــب ،ومل يعد هناك أي طروحات جديدة يقدّ مها أي فريق
لآلخــر ،وبالتايل« ،صار اللعب عىل املكشــوف» ،وخرجت كل
الخالفــات والتناقضــات إىل العلن ،ما أدّى إىل ثبات كل طرف
عىل موقفه ،وعدم تســجيل أي محاولة أو وســاطة ،من أجل
فتح قنوات التواصل من جديد.
ويف هــذا املجال ،رأت املصادر ذاتها ،أن التعويل مل يعد قامئاً
عىل أي جلســة لإلنتخــاب قد تتم الدعوة إليهــا ،بحيث أنها
ستكون كلها مشابهة ،ومل يعد من أي تط ّور أسايس فيها ،كون
استمرار املواقف عىل حالها سيؤدي إىل النتائج نفسها ،وتقود
هذه املعطيات إىل طرح تساؤالت عدة حول الجهة الداخلية أو
الخارجية التي ســتبادر إىل كرس الجمود املحيط باإلستحقاق
الرئــايس ،إذ أنه ليس من الواضــح حتى اللحظة حجم وفرتة
الشــغور الرئايس الذي بات من املحســوم أنــه لن ينتهي مع
نهاية العام الحايل ،وبالتايل ،فإن هذه املراوحة مرشّ ــحة ألن
تطول ،وذلك ،بانتظار حصول تغيريات يف املشــهد الداخيل ،أو
تســجيل تواصل وخرق يف اإلصطفافات الحالية ،يسمح بنقل
اإلستحقاق من ضفة إىل أخرى ،قبل أن تؤدي املراوحة إىل املزيد
من اإلنهيار واإلنقســام وعدم اإلستقرار عىل كل املستويات ،ال
سيام وأن ما من فريق سيايس بات قادراً عىل تح ّمل املزيد من
الشــغور ،والعجز عن معالجة األزمات الحياتية التي تهدّ د كل
اللبنانيني من دون استثناء.
لذلــك ،فإن املبادرة ما زالت ،وكــا تضيف املصادر العليمة،
بيــد األطراف الداخلية ،ولكن التوصل إىل قناعة بوجوب كرس
حدّ ة اإلصطفافات مل يتحقّق بعد ،مع العلم ،أن أكرث من عنرص
إيجــايب ما زال يتحكّم باإلســتحقاق الرئايس ،وأبرزها وفق

تــلــقــى رئـــيـــس ح ــك ــوم ــة ت ــص ــري ــف األعـــــمـــــال نــجــيــب مــيــقــاتــي
رســـــالـــــة ت ــه ــن ــئ ــة ب ــع ــي ــد االســــتــــقــــال مـــــن الــــبــــابــــا فــرنــســيــس
وقال البابا« :مبناسبة عيد االستقالل ،اسمحوا يل أن أرسل
لدولتكــم أحر التهاين وأطيب التمنيات ليســتعيد لبنان الوئام
واالســتقرار واالزدهار .إنني ،اذ أطلب مــن العيل أن يحافظ
اللبنانيــون عىل وحدتهم من أجل املصلحــة الوطنية العامة
وتأمــن رعاية إخوانهم األكرث عوزاً ،أمتنى أن تحل بركة الرب
عىل هذا البلد».
كام تلقى برقيات تهنئة من ملك االردن عبدالله الثالث ،وملك
بريطانيا تشــارلز الثالث ،وملك بلجيكا فيليب ،ورئيس وزراء
بنغالدش الشيخ حاسينا.
عقد رئيس الحكومة نجيب ميقايت اجتامعا مع املنســقة
الخاصة لألمم املتحدة يف لبنان يوانا فرونتســكا صباح امس
يف الرساي الحكومي.
وأعلنت فرونتسكا بعد اللقاء« :سيعقد مجلس األمن جلسة
يف  28ترشين الثاين الحايل يف نيويورك يف شأن تطبيق القرار
 ،1701وسأقدم يف الجلسة معلومات عن التطورات يف لبنان
واقرتاحات حيال بعض املسائل.
وإستقبل ميقايت النائبني أمني رشي وعيل فياض وتم خالل
اللقاء البحث يف أوضاع الجامعــة اللبنانية واألوضاع املالية
واالقتصادية.
واعلن النائب فياض بعد اللقاء« :جرى البحث يف موضوعني

امــا املعلومة االكرث اثارة يف خضم هذه «الهســترييا» فهي
املعلومات املسبقة لدى هذا االعالم عن نية حزب الله نقلها إىل
منطقة بنت جبيل! واين؟ بالقرب من قاعدة تابعة لليونيفيل؟!
لكن عىل الرغم من سذاجة هذه املعلومات ،ال ميكن ان يكون
االمــر بريئا ،او مجرد صدفة ،فهو يتزامن مع حملة ارسائيلية
متصاعدة ضــد طهران التي ابلغت الوكالــة الدولية للطاقة
الذرية عن رفع مســتوى تخصيــب اليورانيوم اىل  60باملئة.
وهنا طهران ال تخفي خارطة طريق الرد عىل الضغوط الدولية
واعلنت يف بيان عن نيتها تخصيب اليورانيوم بهذا املســتوى،
ومثل خروقاتها السابقة التي بدأت بعد سنة تقريباً عىل إعالن
الواليات املتحدة عن انسحابها من االتفاق النووي ،فهذا الخرق
مل يتم بالرس أيضاً .أبلغت إيران الوكالة الدولة للطاقة النووية
عن كل خرق تخطط له .لكن وعىل الرغم من هذه الشــفافية
االيرانية فان رئيس شعبة االستخبارات العسكرية االرسائيلية
الجرنال أهارون حليوه ،زعم ان التخصيب االيراين ســيصبح
مبســتوى  90يف املئة ،اي باتــت دولة «عتبة» نووية» وهي
برايــه تحتفظ اآلن بكمية تخصيب تكفي ألربع قنابل نووية.
وهــذا يعني أنها بحاجة إىل  100كغم من اليورانيوم املخصب
مبســتوى  90يف املئة يك متتلــك مادة تكفي ألربعة رؤوس
نووية متفجرة؟!
وتربــط تلك املصادر بني الترسيبــات املربمجة حول ايران
وحزب الله لتصل اىل استنتاج واضح حيال النوايا االرسائيلية

باحتــال افتعال «معركة» بــن الحروب مع
حزب الله كتعويض عن الفشــل يف املواجهة
املبارشة مع ايران ،وتستدل عىل ذلك من خالل
ترصيحات رئيس شــعبة االستخبارات نفسه
الــذي اكد انــه غري مقتنع بــأن الوصول إىل
مواجهة مبارشة مع طهران هو األمر الصحيح
يف الوقــت الحايل .ولفــت اىل ان هذا يحتاج
إىل ترسيــع بناء قــوة يف الجيش اإلرسائييل
«واملوساد» .أي برايه ال يجدر بإرسائيل وال قدرة
لهــا ،عىل األقل يف هذه األثناء ،عىل مواجهتها
بشــكل مبارش! هذه الترصيحات وجدت فيها
صحيفة «هارتس» االرسائيلية دليل عىل وجود
«فجوة» يف املعلومات التي قد تجمعها إرسائيل
عن علامء الذرة اإليرانيني أو عن مواقع املنشآت
النووية أو القوات اإليرانية يف ســوريا وبني
القــدرة عىل معرفة أو حتى تقدير نيات إيران.
ويف هذا الســياق ،يبدو ان «ارسائيل» عادت
اىل الرتكيز عىل الســاحة اللبنانية من خالل
اختالق االعــذار املحتملــة للتصعيد ،ووفقا
لتقديرات رئيس اســتخباراتها العســكرية «فان االمني العام
لحزب الله السيد حسن نرصالله جزء رئييس يف اتخاذ القرارات
يف املنطقة ،الن حزب الله هو اساس املحور» .ويف زعم عىل
مســتوى كبري من الخطورة ،قال «عندما قمنا بإعداد أنفسنا
ملعركة حول اتفاق الحدود البحرية يف األشــهر األخرية ،كانت
إيران منشــغلة يف ترسيع نقل الوسائل القتالية لحزب الله.
ولهذا علينا أن نكون مستعدين ملعركة تفكك فكرة استمرار هذا
التدفق إىل هذه املجموعة مبئات ماليني الدوالرات».
هذه التقديــرات العلنية والحملــة االعالمية املربمجة ،ال
يجب ان متر مرور الكرام براي تلك االوســاط ،الن «ارسائيل»
تتخبط عىل املســتوى الداخيل مبواجهات دامية مع املقاومة
الفلسطينية التي تشــعل الضفة الغربية ،ووصلت رضباتها
باالمــس اىل القدس الغربية ،وهي غــر قادرة عىل التعامل
مــع الخطر االيراين نتيجة فقدان الدعــم الدويل الي عملية
عســكرية ،ولهذا فهي قد تقــرف حامقة يف الوقت الضائع
لتوجيه «رســالة» عرب الســاحة اللبنانية بزعم تعاظم خطر
حزب اللــه ،وهي تعتقد انها ســتكون رضبة موضوعية لن
تتطور اىل حرب مع العلم ان شــيئا ال يضمن ذلك خصوصا ان
حزب الله مستعد لكافة االحتامالت ولن يسمح بتعديل قواعد
«اللعبة» اوالتوازنات العســكرية واالمنية القامئة .ولهذا فان
القلق مرشوع دون ان يتحول اىل «هلع»!

مهمني مــن وجهة نظرنا ،املوضــوع األول يتعلق بالجامعة
اللبنانية ،وتم االتفاق مع الرئيس ميقايت عىل امليض يف تنفيذ
القانون الذي صدر حول املتفرغني الذين بلغوا سن التقاعد ومل
يرص اىل إدخالهم اىل املالك.
ثانيا :بحثنا يف املبالــغ املالية التي أقرت للجامعة اللبنانية
يف موازنة العام  2022وما قبلها.
أمــا املوضوع الثالث الذي ناقشــناه فهو األوضاع املالية
واالقتصاديــة يف البلد ،وأبلغني الرئيس ميقايت بأنه جرت
إحالــة مرشوع قانون إعادة هيكلــة املصارف اىل املجلس
النيــايب وان مرشوع قانون اســتعادة التــوازن املايل هو
يف مرحلته األخــرة ويف طريقه اىل التحويل إىل املجلس
النيايب.
واســتقبل الرئيس ميقايت رئيــس املنطقة االقتصادية يف
مرفــأ طرابلس بالوكالة حســان ضناوي الذي قال بعد اللقاء:
«اطلعنــا الرئيس ميقايت عىل عزمنا عقد اجتامع االســبوع
املقبــل مع رشكة « »KPMGالعاملية للتحضري إلطالق مرشوع
دفاتــر الرشوط للرشاكة مع القطاع الخاص ملصلحة املنطقة
االقتصادية الخاصة.
وتراس ميقايت اجتامعا لـ «اللجنة الوزارية املكلفة متابعة
ملف املياه».
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سياس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لبناني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

بوحبيـــب ناقـــش ونظيـــره املغربـــي ...العالقـــات الثنائيـــة
وشــدد علــى ضــرورة دعــم لبنــان فــي ملــف عــودة النازحيــن

مؤتم ـــــــــــر س ـــــــــــعودي ــــ مص ـــــــــــري ــــ فرنس ـــــــــــي للبن ـــــــــــان
ميشال نرص
هــو شــعب «غريب
عجيب» يتســر بورقة
توت «عييــش» ،متاما
كام يف زمن كورونا هو
اليوم «بال مخ» ،دوالره
صعودا نحو الخمسني،
جــارا معه ما هب ودب
مــن ســلع وخدمات،
وتســمعه «مــايش
الحال» ،ال هم ولكن كيف
له ان ينام و»مش قادر
يحرض املونديال» ،فيام
رئيس حكومة ترصيف
االعامل امللياردير «بلوي
القلب» يبيك اللبنانيني
املتحــر معهــم عىل
الخمســة ماليني دوالر كلفة نقل املباريات عرب
تلفزيون لبنان.
يف كل األحــوال دارت االيام دورتها ،وحلت
ذكرى االستقالل التاسعة والسبعون ،يف ظل
سيادة فخامة الشــغور يف دولة الفراغ ،حيث
الالمنطــق يتحكم بكل اللعبة ،بعبدا شــاغرة،
ســاحة النجمة متواطئة ،والرساي متعاملة،
لتحــل ترويكا جديــدة عنوانها العســكري -
األمنــي يف الــرزة ،املــايل واالقتصادي يف
الحمــرا ،والســيايس يف عني التينــة ،دون
عروض عســكرية وال احتفاالت وال كلامت وال
اســتقباالت ،بل اكاليل عىل ارضحة وتســابق
عىل التوصيف ،فيام رئيس املجلس يســأل «عن
االســتقالل الذي بدأ قبل تسعة وسبعني عاما
برئاسة وحكومة ،واين نحن اليوم؟».
وكام حــال الناس كذلك حال السياســيني،
الذين «ما عطلوا» إذ بقيت محركاتهم «شغالة»
يف الكواليــس واتصاالتهــم مكثفة ،كل عىل
قياســه ،بحثا عن معلومة من هنا ومعطى من

هنــا ليبنى عىل الشــيئ مقتضاه ،بعدما دفش
«صهــر الرابية» املعركة الرئاســية امتارا إىل
األمــام ،دفعت بالبعض إىل التأكيد أن باســيل
يحاول عرقلة مســار دويل بات قاب قوســن
او أدىن من إنجاز «ســلة لبنانية» تشمل رئيس
جمهورية ،رئيس حكومة وحكومة ،وهو ما لن
مير عىل خري ،إذ ليس من الوارد السامح ألي من
األطراف الداخلية عرقلة ما سيتم االتفاق عليه
يف الخــارج ،واال فان  ١٣ترشين جديد جاهز.
رئيــس ال تبــدو املســاعي الصامتة قادرة
عىل حســم هويته يف القريــب العاجل ،عىل
ان مسلســل املحاوالت مســتمر كل خميس،
فيام كشــفت مصادر التغيري عن عزمهم طرح
مبادرة جديدة وأســاء جديدة ،اســتباقا ملا
يحىك عن مؤمتر ســعودي – مرصي  -فرنيس
لحل االزمة اللبنانية ،شــكلت حركة السفريين
الســعودي واملرصي صفارة االنطالق له ،من
مؤمتر االونيســكو وتثبيت اتفاق الطائف ،اىل
زيارة الســفري علوي اىل بكريك واملواقف التي
اطلقهــا ،بدا العمل عليــه والتواصل مع الدول

الكربى يف شــأنه ،يف
وقت أكدت املعطيات ان
بيك زغرتا يقوم بحراك
جدي بعيدا عن اإلعالم
القناع الرياض وباريس
باســمه ،وقــد قطع
شــوطا جيــدا يف هذا
الخصوص ،قبل القمة
االمريكية  -الفرنســية
الشــهر املقبــل ،حيث
يســمع الجميع كالما
واضحــا ان ال فيتو عىل
فرنجية.
وحــده صهر الرابية،
الذي مع هدوء زوبعته
الباريســية ،مرص عىل
التغريــد خارج الرسب،
قــرر ابــداء ليونــة
واضحة انعكســت يف «التخفيف» من سقف
كالمــه نتيجة التواصل الذي حصل بني الحارة
والبياضــة ،وفقا ملصــادر متابعة ،مؤكدة ان
رسائل سياســية واضحة وصلت اىل بريوت
مفادها ان عرقلة اي تســوية قادمة لن يكون
يف مصلحة احد ،حيــث من املرتقب ان تبرص
الحلــول النور قبل نهاية كانــون الثاين ،وما
حديــث نواب التنميــة والتحرير وترسيباتهم
عن دعم البيك للرئاســة سوى اول الغيث الذي
ال ميكن ان يكــون اال نتيجة ملعطيات توافرت
جهات خارجية فاعلة.
وسط هذا املشهد ،حسمت أوساط مقربة من
حزب اللــه حقيقة التواصل القائم مع بكريك،
إذ تكشف املعطيات عن وجود قناة حوار جديدة
يتوالها صديق مشــرك بني الطرفني نجح يف
جمعهام إىل العشاء ،حيث جرت مناقشة امللف
الرئايس وموقف حزب الله من كالم رئيس التيار
الوطني الحر ،كام متت مناقشــة مجموعة من
األسامء املرشحة.

بوحبيب مع نظرية املغريب و الوفد املرافق
عقــد وزير الخارجيــة واملغرتبني يف حكومة
ترصيــف األعامل عبداللــه بوحبيب لقاء مع وزير
الشــؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة
املقيمني بالخارج يف اململكة املغربية نارص بوريطة
يف حضور السفري اللبناين يف الرباط زياد عطاالله
والدبلومايس يوســف جرب من مكتب الوزير وذلك
عىل هامش اعامل املنتدى العاملي التاســع لتحالف
األمن املتحدة للحضارات يف فاس.
وهنأ بوريطة بوحبيب عــى نجاح االنتخابات
الترشيعيةاألخريةيفلبنان،معرباعنتطلعاململكة
املغربية لتوافق جميع املكونات اللبنانية ،ويف أقرب
اآلجال ،الستكامل املسار الدستوري بانتخاب رئيس
للجمهوريــة ،وامليض قدمــا يف اإلصالحات التي
بارشتهاالحكومةإلرساءنظاماقتصاديواجتامعي
يعود بالنفع عىل الشعب اللبناين الشقيق.
كام أكد الوزير دعم املغرب استقرار وسيادة لبنان،
مقدرا جهــود الحكومة اللبنانية للبقاء مبنأى عن
الرصاعات السياسية والعسكرية يف املنطقة.
وأكد بوريطة عن تطلع املغرب لتفعيل العالقات
الثنائية وعقد الدورة الثانية للجنة املشــركة العليا

يف أقرب فرصة وتحديث اإلطار القانوين ليستجيب
للتحوالت العاملية املتسارعة.
وعرببوريطةعنترحيباململكةاملغربيةبالتوصل
إىل اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبيةبوساطة
أمريكية ورعاية أممية وتطلعها يف أن يســهم هذا
االتفاق يف متكني لبنان من االســتفادة من موارده
لإلســهام يف تحسني اقتصاده وتحقيق االستقرار
واالزدهار.
كام أكد بو حبيب دعم لبنان لسيادة املغرب ووحدة
أراضيــه ،ورفض بالده لــكل الكيانات االنفصالية
املهددة لوحدة وسالمة الدول.
اما يف ملف النزوح الســوري إىل لبنان ،فشــدّد
بوحبيــب خالل املنتدى عىل رضورة وجود خارطة
طريق لدى املجتمع الدويل لعودة الالجئني السوريني
إىل ديارهم بطريق ٍة آمنة وكرمية ،يف ظل عدم قدرة
لبنان االســتمرار يف تح ّمل وجودهم عىل أراضيه
مــع ما مي ّر به حالياً من أزمــة اقتصادية ومالية
واجتامعية ،مذكرا يف هذا مبيثاق األمم املتحدّة حول
الهجرة الذي تم اعتامده يف مراكش يف كانون األول
سنة  2018واملرتكز عىل «مبدأ تقاسم األعباء».
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ه ــــل يُس ـــ ّـوق ماك ــــرون خ ــــال زيارت ــــه «الثالث ــــة» ال ــــى لبنــــان فــــي عيــــدي امليــــاد ورأس الســــنة لقائ ــــد الجي ــــش رئيســــا؟!!
تعوي ــــل عل ــــى نتائ ــــج لق ــــاء ماك ــــرون ــــ باي ــــدن ف ــــي  1ك 1املقب ــــل ..وال دور حاس ــــم لفرنس ــــا م ــــن دون تس ــــوية خارجي ــــة
دوليل بشعالين
بدا االستقالل يف لبنان حزيناً هذه السنة لعدم وجود رئيس
ظل حكومة ترصيف أعامل ،رغم وجود
جمهورية للبالد ،ويف ّ
مجلس نيايب رشعي وحيد كونه ان ُتخب يف أيّار املايض .وألنّ
البحــث عن رئيس الجمهورية الجديد للبالد يرتبط بالبحث يف
آن معاً عن رئيس الحكومة الجديدة ،يبدو أنّ الشغور الرئايس
ســيطول ،وحكومة ترصيــف األعامل باقية رغــم اإلنهيار
االقتصادي واملايل واملعييش الذي يتفاقم يوماً بعد يوم ويحتاج
اىل معالجــات جذرية للحدّ منه .وتأيت الزيارة «الثالثة» التي
يخطّــط الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون القيام بها للبنان
يف فرتة عيدي امليالد ورأس الســنة لتمضية العيد مع الكتيبة
الفرنســية العاملــة يف ق ّوة األمم املتحــدة املؤقّتة يف لبنان
«اليونيفيــل» ،لتفتح ك ّوة يف الحائط املســدود أمام حصول
تسوية يف القريب العاجل.
مصادر سياسية مطّلعة أكّدت أنّ زيارة ماكرون املرتقبة اىل
لبنان ،تأيت بعد أن جرى تأجيلها منذ سنتني بسبب إصابته آنذاك
كل رحالته اىل الخارج مبا
بفــروس «كورونا» إذ ألغى عندها ّ
فيهــا زيارته اىل لبنــان ،إذ كان من املق ّرر أن يصل اىل بريوت
يف  21كانــون األول من العــام  .2020وجرت العادة أن يزور
ماكرون الق ّوات الفرنســية التي تعمل خارج بالده خالل فرتة
جح أن تكون
األعيــاد ،وقد زار يف العام املــايض «مايل» ،و ُير ّ
تصب أيضاً يف
الزيارة هذه السنة اىل لبنانّ ،إل أنّ هذه الزيارة
ّ
البحث يف امللف الرئايس ،ال ســيام بعد أن أعيد انتخابه لوالية
ثانية يف نيسان املايض.
ولكن يعود ماكرون اىل لبنان للمرة الثالثة ،وال نظري له حالياً
ليجتمع به ،إنّ ا رئيس مجلس نيايب ،ورئيس حكومة ترصيف
األعــال ،عىل ما أضافت املصادر ،هــو الذي زار لبنان مرتني
بعد انفجار  4آب  ،2020واجتمع بالقادة السياســيني وتحدّ ث
عن «عقد سيايس جديد» .وإذا متّت هذه الزيارة ،فإنّه بإمكان
ماكرون لقاء القادة واملرجعيات والشخصيات املؤثّرة يف الحياة
السياسية اللبنانية باســتطالع مواقفها .كام أنّها تشري اىل
أهمية لبنان بالنســبة إليه واىل بــاده ،واىل رضورة إخراج

لبنان من الشــغور الرئايس
وترصيف األعامل الحكومي.
ويُتوقّع أن يُشدّ د خاللها عىل
أهمية دور الكتيبة الفرنسية
التي يبلغ عدد جنودها حالياً
 658من أصــل  9923جندياً
لحفــظ الســام موزّعني
عــى  48دولة (حتى  28آب
 ،)2022وعىل أهمية إتفاقية
ترسيم الحدود البحرية التي
ُعقــدت بني لبنــان والعدو
«اإلرسائييل» يف  27ترشين
األول الفائت التي ســاهمت
فيها باريس بشــكل كبري،
والتي تُدخلها رشكة «توتال»
الفرنســية ح ّيز التنفيذ فور
بــدء عملهــا يف البلوك 9
اللبناين.
ويعــ ّول لبنــان ،عىل ما رأت املصادر نفســها ،عىل زيارة
ماكرون إذا ما حصلت ،ألنّ حضوره اىل لبنان شــخص ّياً من
شــأنه تحريك الجمود يف امللف الرئايس ،وقد يُشكّل عنرصاً
للتوصل اىل حلحلة ما يف مسألة عدم إطالة فرتة
مســاعداً
ّ
الشــغور الرئايس اىل الربيع املقبل ،عــى ما يُر ّوج البعض،
سيام أنّ لبنان مل يعد يحتمل املزيد من االنهيار .غري أنّها لفتت
اىل أنّه ،بحســب التجارب السابقة ،مل يسبق لفرنسا أن أدت
دوراً حاسامً يف اإلتيان برئيس الجمهورية ،ال سيام منذ اتفاق
الطائف وحتى انتخاب الرئيس العامد ميشــال عون ،من دون
حصول تســوية خارجيةّ .إل أنّ طرح ماكرون الذي يتواصل
مع «حزب الله» ،امللــف اللبناين خالل محادثاته األخرية مع
ويل العهد الســعودي األمري محمد بن ســلامن ،عىل هامش
ق ّمة قادة املنتدى اإلقتصادي آلســيا واملحيط الهادىء (أبيك)
يف بانكوك ،واتفاق الرجلني عىل رضورة إيجاد األشــخاص
القادرين عىل القيام باإلصالحــات املطلوبة ،والرهان ليس

وحض
ّ
عىل شــخصية مع ّينة للرئاســة بل عــى الربنامج،
اللبنانيــن عــى التوافق يف ما بينهم عــى انتخاب رئيس
للجمهوريــة ،من شــأنه التقريب يف وجهــات نظر القوى
واألحزاب السياســية اللبنانية املختلفة فيام بينها عىل إسم
الرئيس الجديد للجمهورية.
أ ّما القول إنّ ماكرون يأيت اىل لبنان للتسويق لقائد الجيش
العامد جوزف عون رئيســاً للجمهورية ،فأوضحت أنّه إذا كان
حصل توافق ضمني بني فرنســا والسعودية والواليات املتحدة
األمريكية عىل إســم قائد الجيش ،فال بد من ترجمة هذا األمر
من قبل الكتل النيابية يف مجلس الن ّواب ،غري أنّ هذه التسوية
مل تحصل بعد .وحتى اآلن ليس من مرشــحني جديني للرئاسة
سوى رئيس «تيار املردة» سليامن فرنجية الذي يدعمه الثنايئ
الشــيعي وال ُيوافق عليه تك ّتل «لبنان القوي» حتى اآلن ،وقائد
الجيــش الذي باإلمكان توافق الكتل النيابية عليه كمرشــح
تســووي ،كام يجري طرح اســم رئيس التيار الوطني الحر
« النائب جربان باســيل الذي زار فرنســا أخرياً ويقوم بحركة

كنع ــــــــان بع ــــــــد فرعي ــــــــة امل ــــــــال واملوازن ــــــــة :ل ــــــــن يك ــــــــون هن ــــــــاك محاصص ــــــــة
ف ــــــــي الصن ــــــــدوق الس ــــــــيادي… وغي ــــــــر ذل ــــــــك «خل ــــــــي النف ــــــــط بالبح ــــــــر»
عقدت اللجنــة الفرعية املنبثقة عن
لجنة املال واملوازنة جلســة برئاســة
النائب ابراهيم كنعــان وحضور وزير
الطاقة يف حكومة ترصيف االعامل وليد
فياض وهيئة ادارة قطاع البرتول لدرس
اقرتاحات قوانني الصندوق الســيادي
اللبناين.
وحرض النــواب :فــؤاد مخزومي،
جهاد الصمد ،االن عون ،راجي الســعد،
بــال عبدالله ،رازي الحاج ،امني رشي،
جــورج عقيــص ،عيل حســن خليل،
وضاح الصادق ،فيصل الصايغ ،ســيزار
ايب خليل ،حســن فضل الله ،هادي ابو
الحسن ،ابراهيم منينمة ،غازي زعيرت ،خالل الجلسة
عدنــان طرابليس ،طــه ناجي ،جيمي
لالجيال القادمة مع وجود نسب معينة تساهم يف
جبور ،سجيع عطية ،غادة ايوب.
االقتصاد اللبناين».
كــا حرض :اعضاء مجلــس ادارة هيئة البرتول
واعلن اننا «يف جلسة اليوم تقدمنا بشكل ملحوظ
وسام شباط ،وسام الذهبي وغايب دعبول.
وبعد الجلســة قال كنعان« :بعد الجلسة الثانية وانجزنا مواد التعريفات كام نطاق واهداف القانون
لدرس اقرتاحات قوانني الصندوق السيادي اللبناين وتكوين الصندوق ،وتم االتفاق عىل املحافظ ودخلنا
نعمل عىل دمج اربعة اقرتاحات قوانني ،واساســها بالقواعد املالية للسحب وااليداع .اما النقطة الوحيدة
اســتقاللية الصندوق التــي يجب ان تكون متصلة التي يجب نقاشــها وتطويرهــا اكرث هي موضوع
حوكمــة ومرجعية الصنــدوق وهناك اقرتاحات
مبؤسسات الدولة الدستورية مع الحفاظ بالكامل ال َ
ً
مستقل بشكل كامل».
عىل االدخار والتنمية ،كام عليها ان تكون منفصلة بجعله
وشدد كنعان عىل انه «لن يكون هناك محاصصة
عــن موازنــات الدولة للمحافظة عــى الصندوق

يف الصندوق السيادي واذا مل نتعلم من
تجارب املايض بأننا علينا تأمني الكفاءة
واالستقاللية والشــفافية واملحاسبة
عىل مستوى دويل ومحيل «من كون ما
عملنا يش» .فتجاربنا السابقة من غياب
الرقابة وتعطيل القضاء واملحاســبة،
أوصلتنا اىل الذي وصلنا اليه واذا سنكمل
يف هذه املنهجية «خيل النفط بالبحر».
واكد اننا «نريد اعتامد معيار الكفاءة
واالستقاللية ومعيار يعطينا امكانية
القيــام من مشــكلتنا ،وال نريد تكرار
تجارب ســابقة بحجــة ان واقع بلدنا
ودولتنــا وتركيبــة مجتمعنا عىل هذا
الشكل ووفق منطق ٦و ٦مكرر».
واشار اىل ان «التنسيق يجب ان يكون
تا ًمــا مع املرجعيات الدوليــة ويجب االخذ مببادئ
ســنتياغو التي وضعها صندوق التقد الدويل سنة
 ٢٠٠٨ليك نكون اكرث شفافية ونصل اىل محاسبة
ومساءلة فعلية وحقيقية».
ورداً عىل سؤال عن وصاية الصندوق قال« :هناك
ارادة القرار صندوق سيادي بشكل متطور ال يخضع
للسياســات التقليدية القامئة وليس هناك وصاية
الحد بل هناك وصاية واحدة للشــعب اللبناين يجب
ان تُؤمن للحفاظ عىل القوانني واموال الناس وتامني
الشفافية وليس هناك خالف حولها».

خارجية لإلســتفتاء حول ترشّ حه ،فضالً عن رئيس «حركة
االســتقالل» النائب ميشال مع ّوض الذي هو مرشّ ح مواجهة،
ويو ّد الوصول اىل قرص بعبدا بقرار لبناين ومن دون اي تدخّالت
خارجية ،اىل جانب أسامء أخرى مثل الوزير السابق زياد بارود،
ود.عصام خليفة وسواهام .وال أحد يعلم حتى الساعة ،ما إذا
كان ماكرون سيطرح اسامً جديداً للرئاسة ،أم سيس ّوق ملجيء
العامد جوزف عون ،أو يقوم باستفتاء سيايس حول ترشيحه.
وبــرأي املصادر عينهــا إنّ ماكرون ســ ُيثري امللف اللبناين
خالل لقائه نظريه األمرييك جو بايدن الذي سيصل يف زيارة
دولــة اىل الواليات املتحدة األمريكية يف  1كانون األول املقبل،
وســتكون األوىل يف عهــد اإلدارة الحالية ،والتي ستســبق
زيارته اىل لبنان التي ســيطّلع خاللها شــخصياً عىل املواقف
الداخلية من األســاء املطروحة للرئاســة مبا فيها اسم قائد
الجيــش .وإذ يجري التأكيد خالل هــذه الزيارة املرتقبة عىل
عمق العالقات بني الواليات املتحدة وفرنســا التي هي الحليف
األقــدم ،فإنّ لبنان يُع ّول عىل نتائج لقاء ماكرون -بايدن الذي
يُتوقّــع أن يجري اإلتفاق خالله عىل مجموعة عناوين تتعلق
بالعالقات االقتصاديــة ،والدفاع والتعاون األمني ،فضالً عن
ملفات املنطقة ،ومن ضمنها املوضوع اللبناين مبا فيه رئاسة
الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة.
وتجدر اإلشــارة اىل أنّ العالقة كانــت تأزّمت بني باريس
وواشــنطن العام املايض ،عندما أعلنت أسرتاليا فجأة تخليها
عن عقد لرشاء غ ّواصات فرنسية تقليدية ملصلحة اتفاق لرشاء
غ ّواصــات أمريكية تعمل بالطاقة النوويــة ،غري أنّ اتفاقية
ترســيم الحدود البحرية بني لبنان والجانب اللبناين أعاد لحم
هذه العالقة املتصدّ عة خالل املفاوضات التي أجراها الوسيط
األمرييك آموس هوكشتاين يف باريس قبل إنجاز التوقيع عىل
اإلتفاقية.
من هنا ،فإنّ الرهان عىل استمرار الشغور الرئايس ،لن
يصب
ّ
يف مصلحة أحد ،عىل ما عقّبت ،كام يؤثّر سلباً يف بدء أعامل
وكل تأخري يف ملف الغاز
التنقيب واإلستخراج يف حقل «قانا»ّ ،
والنفط ،من شأنه تأخري تحسني الوضع االقتصادي واستعادة
لبنان عافيته وحياته الطبيعية بعد سنوات من اآلن.

حــزب اللــه» اشــاد بالعمليتيــن البطوليتيــن فــي القــدس
اشــاد «حزب الله» ،يف بيان« ،بالعمليتني
البطوليتــن اللتــن نفذهــا مقاومــون
فلسطينيون ضد قوات االحتالل اإلرسائييل يف
مدينة القدس» .وبارك «للشــعب الفلسطيني
تصاعد عمليات املقاومة وتطورها وتنوعها،
واتخاذها كل األشكال املمكنة».
ورأى «يف هذه العمليات الشجاعة تجسيداً
حقيقياً لرفض الشعب الفلسطيني الستمرار
الصلبة يف مواجهة
االحتالل وتأكيداً الرادته َّ
غطرسة العدو والرد عىل جرامئه وإرهابه».
وقــال« :إن تنفيذ هاتــن العمليتني اليوم
يؤكــد قــدرة املقاومة عىل خــرق اجراءات
العدو واحرتازاته األمنية املتشــددة وتوجيه
الرضبات املؤملة اليه يف املكان والزمان اللذين

تختارهام».
وأضاف« :إن تســابق الشباب الفلسطيني
ليكــون يف طليعة املجاهدين دليل عىل وعي
هذا الشعب وتصميمه عىل تحرير أرضه ،وهو
يبعث برسالة تيئيس اىل الغاصبني الصهاينة
بأن ال مكان لكم عىل تراب فلسطني الطَّاهر».

} لجنة األسري سكاف }

كام هنأت لجنة عميد األرسى يف السجون
اإلرسائيلية يحيى سكاف ،يف بيان« ،الشعب
الفلسطيني ورجال املقاومة البواسل بالعملية
النوعيــة التي حصلت صباحــا يف محطة
القطارات التابعة لالحتالل ،والتي أوقعت يف
صفوفه العرشات بني قتيل وجريح».

أبو الحسن :جلسة انتخاب الرئيس ستكون كسابقاتها
أكّــد أمني رس كتلة «اللقــاء الدميقراطي»
النائب هادي أبو الحســن أنَّ «جلسة انتخاب
الرئيس اليوم ســتكون كســابقاتهاّ ،إل أنَّ
حضورنا يؤكّد التزامنا بالعملية الدســتورية
وبعدم تطيري النصاب».
وأشا َر أبو الحسن إىل أنَّ «ما يجري مؤسف
ومخ ّيب لآلمال ويظهر املجلس النيايب بصفة
كل اإلمكانات
العاجز ،ولكن موقفنا حشــد ّ
لرفع نسبة األصوات للنائب ميشال مع َّوض»،
الفتاً إىل املشــكلة الواضحــة املوجودة يف

البلــد ،إذ إنَّ «هناك فريق املامنعة املربك حول
ترتيــب بيته الداخيل ،وقد يســتطيع ترتيبه
يف وقت ما ،علــاً انه يعمل بهدف االنتقال
إىل الخطــة ب ،فيام فريق املعارضة يواجه
تخبطاً وترشذمــاً وتبعرثاً ،وبذلك فهناك من
يعيــق الوصول إىل  65صوتاً ملع ّوض ،لتبقى
املراوحة عــى  43و 44صوتا ،وهذا يعطي
اإلمــكان للفريق اآلخر بطرح مرشــح يف
لحظة ما عندئذ سيتحول البعض إىل تعطييل
وهذا أمر غري مقبول».
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كيــف قــرأ حــزب اللــه رســائل باســيل ...وهــل مــن معادلــة رئاســية جديــدة؟
محمد علوش
بعد التوتر الذي كانت قد تســببت
به ترصيحات رئيس «التيار الوطني
الحر» النائب جربان باســيل مؤخراً،
تعمد «حــزب الله» عدم التعليق عىل
هذه املسألة بأي شكل من األشكال،
بالرغم من تصنيفها عىل أساس أنها
hستهداف من جانب باسيل للجهود
التي يقوم بها الحزب بشخص امينه
العام الســيد حسن نرص الله ،بهدف
متهيد طريق الرئاســة لرئيس تيار
«املردة» النائب الســابق ســليامن
فرنجية.
يف املقابل ،كان مــن الواضح أن
هناك جهوداً أخرى بُذلت من أجل منع
تفاقم األمور بني أبناء الفريق الواحد،
خصوصاً بعد الرد عىل رئيس «التيار
الوطني الحر» من قبل كل من رئيس املجلس النيايب نبيه
بري ورئيس تيار «املردة» ،حيث يتحدث الجميع عن أن ما
حصل لن يغلق أبواب الحوار بشكل مطلق ،لكنه ما كان
من املمكن أن مير من دون الرد عليه ،ولو أن الردود كانت
عىل شكل بيانات اعالمية فقط.
هنا ،تفيــد بعض املعلومات بأن الحــزب ،رغم كل ما
يحصل من سجاالت عىل مســتوى أبناء الفريق الواحد،
ال يزال يعترب أنه مــن املبكر البحث عن الخيارات البديلة
لرئاســة الجمهورية ،وبالتايل هو ســيعطي املزيد من

الوقت ،من املرجح أال يقل عن  4أشهور ،من أجل محاولة
إقناع باســيل بتبني خيار فرنجية ،قبل أن يفكر بالبحث
يف الخيارات البديلة ،التي من املفرتض أال تتجاوز رغبة
أي من حلفائه.
تكشف مصادر متابعة يف فريق  8آذار أن هذا الفريق
لن يفكر بأي أســاء بديلة عن فرنجية بالوقت الراهن،
نافيــة كل ما يقال عن وجود عدة أســاء عىل طاولة
رئيس املجلس النيايب ،أو حتى انطالق حوار رئايس بني
حزب الله وقائد الجيش جوزاف عون ،انطالقاً من اللقاء
بني األخري وبني املسؤول يف حزب الله وفيق صفا.

وتؤكــد املصادر أن فريــق  8آذار
متمســك باســم فرنجية مــا دام
األخري مل يُعلــن رغبته بعدم خوض
االســتحقاق ،ألن رئيس تيار املردة
كان واضحاً بانه لن يُعلن ترشــحه
ســوى بحال تأمن وصوله اىل قرص
بعبدا ،وعليه ،فإن البحث مع الثنايئ
الشــيعي بأي اسم سوى فرنجية لن
يقدم أو يؤخر باملرحلة الراهنة.
بالتزامــن ،هنــاك معادلــة بدأ
بطرحها بعــض أركان قوى الثامن
من آذار ،تقوم عىل أساس أن رئيس
«التيــار الوطني الحــر» ليس ممراً
إلزامياً النتخــاب فرنجية ،وبالتايل
يف حال تأمنت ظروف انتخاب رئيس
تيار املردة ،فــإن األمر من املمكن أن
يحصل من دون موافقة باسيل ،عىل
عكس موقف «حزب الله» الذي كان
ينظر إىل باسيل عىل أساس أنه هو
املمر اإللزامي لرئاســة الجمهورية ،وبالتايل الكثري من
األســئلة من املفرتض أن تطرح حول موقف الحزب من
هذه املسألة ،فيام لو نجح رئيس تيار «املردة» يف تأمني
مقومات انتخابه ،عىل أســاس أن الحــزب ال ميكن أن
يضحي مبثل هذه الورقة السياسية التي تجمعه بالتيار،
فهل ميكن أن نشهد انفصاالً مستقبلياً بني الوطني الحر
وحزب الله يف الخيارات الرئاســية ،وهو ما يبدو صعباً
حتــى اللحظة ،إال إذا أىت بطريقــة ودية ،ضمن اتفاق
متكامل بني الطرفني.

ّ
مــيــثــاقـ ّ
بـــفـــرز طــائــفــي خطير
د
تـــهـــد
الــــضــــرورة»
«تــشــريــع
ـة
ـ
ـي
ٍ

هيام عيد

مبــا أن أفــق الحلول عىل
صعيد اإلســتحقاق الرئايس
حتى اللحظــة التزال مقفلة،
فإن العنوان األســايس الذي
ترتكــز عليــه اإلهتاممات
النيابية ،هو مصري القوانني
يتم درســها وإقرارها
التــي ّ
يف اللجان النيابية املشرتكة،
وكيفية ترشيعهــا من قبل
املجلس وانعقاد جلسة عامة
يف زمن الشغور الرئايس ،يف
ضوء اإلجتهادات الدستورية
املتناقضــة حــول الترشيع،
يف الوقت الذي تبدو فيه املهمة األساسية للنواب
ٍ
إنتخاب
رئيس جديد للجمهورية لإلنتقال الحقاً إىل
عناوين أخرى .وتعزو أوساط نيابية مخرضمة هذا
التناقض إىل الخالفات السياســية ،مشري ًة إىل أن
لكل ما ورد يف الدستور من جهة،
التفسري املشرتك ّ
واإلصطفافات السياسية الداخلية من جهة أخرى،
وصوالً إىل التوافق بني القوى السياسية الداخلية،
مل يرتق بعد إىل مستوى العمل تحت سقف املصلحة
الوطنية والقانون والدستور فقط.
ولذلك تكشف هذه األوساط ،أن الرتقّب سيبقى
سيد املوقف بالنســبة لعملية الترشيع ،يف ضوء
املعلومــات املتدوالــة عن احتــال تحديد موع ٍد
وشــيك لجلســة عامة للمجلس النيايب ،من أجل
إقرار القوانني املطلوبــة من صندوق النقد الدويل
الستكامل املرحلة الثانية من املفاوضات مع لبنان،
بعد إنجاز اإلتفاق املبديئ عىل مســتوى املوظفني

منذ أشــهر .وتتوقع بالتايل ،أن تتعدد اإلجتهادات
الدســتوريّة يف األيام املقبلــة ،وأن تخطف هذه
اإلجتهادات األنظار عن العنوان األول وهو انتخاب
رئيس الجمهورية.
وإذ تستند األوساط النيابية املخرضمة إىل تجارب
ســابقة يف الترشيع من قبل املجلس خالل مرحلة
الشغور يف موقع رئاسة الجمهورية بسبب الظروف
الرضورية ،تشــر إىل أن الترشيع اليوم يكتســب
مم هي قانونية أو دســتورية،
دالالت طائفية أكرث ّ
نظراً الصطفاف الكتل النيابية املسيحية يف جبهة
املعارضة ألي ترشيع ،وذلك برصف النظر عن أهميته
أو رضورته ،خصوصاً وأن إقرار القوانني يف املجلس
النيايب ،لن يؤدي إىل تطبيقها نتيجة غياب الحكومة
املكتملة الصالحيات ،وليس فقط غياب الرئيس.
وعىل طريقة الجدال الذي نقلته وسائل اإلعالم
مبارش ًة من ســاحة النجمة حول مسألة ال ّنصاب

القانوين لجلسة انتخاب رئيس
الجمهوريّة ،تتوقع األوساط
ٌ
النيابيــة أن يتنامى
ســجال
جديد بعد تعيني رئيس مجلس
النواب نبيه بري موعد الجلسة
الترشيعية ،وإن كان هذا املوعد
مؤجل إىل ما بعد إنجاز اللجان
النيابية املشرتكة الترشيعات
املاليــة الرضوريــة ،وهو ما
تكشفه األوساط نفسها نقالً
عن مصادر معنيــة ،بأنه ما
زال بعيــداً خصوصاً وأن إقرار
قانــون «الكابيتال كونرتول»
ما زال هدفــاً صعب املنال يف
الوقت الراهن.
لكن هذا الواقــع ،ال يعني
إقفال الباب أمام احتامل حصول مثل هذه الجلسة،
عىل حدّ قول األوســاط النيابية املخرضمة ،والتي
تكشــف عن تقاطعٍ يف املواقف بني عدد كبري من
النواب ،وبشكلٍ خاص بني نواب كتلتي «الجمهورية
القوية» و»تكتــل لبنان القوي» ،عــى الوقوف
ورفض أي عمليــة ترشيع مهام كان عنوانها ،ولو
أن موعدها مل يُحدد بعد.
وعليه ،فإن األوســاط النيابية نفســها ترفض
كل اإلجتهادات الدســتوريّة ال س ّيام يف ما يتعلّق
بقض ّيــة ترشيع الــرورة ،مؤكــد ًة أن مثل هذا
الترشيع لن يكــون ميثاقياً يف حــال غابت عنه
وقاطعتــه الكتل املســيحية ،كام أنــه لن يكون
دســتورياً ،كونه ال يحمل صفة الرشاكة الوطنية
يف القرار ،والذي قد يفتــح الباب أمام عملية فر ٍز
خطري للمجلس النيايب.

املــرتــضــى يحيي مناسبة عيد االســتــقــال بــرعــايــة ميقاتي...
مع غياب االحتفال الرسمي ...وتعليقات سياسية على «االستقالل»
رأى وزيــر الثقافة يف حكومة ترصيف االعامل
محمد وســام املرتىض ان «الشــعب الذي ميتلك
ثقافة الحرية ،كالشعب اللبناين ،ال ميكن أن يهزم
يف معارك الكرامة والسيادة ،ودمه سينترص حتام
عىل الدبابات والطائرات والقنابل العنقودية وأيضا
عىل املكائد واملؤامرات».
وقال« :إنهــا حقيقة تاريخيــة أثبتتها حدثان
الدهر ،قدميها والجديد ،وهــي تلقي علينا واجب
الدعوة الدامئة إىل تعميمها عىل أجيالنا يف املدارس
والبيوت ،يف الكتب ووسائل التواصل ،يف األعياد
واملناسبات ،ويف كل طرفة عني ونبضة قلب».
كالم املرتىض جــاء يف خالل كلمة له يف حفل
ثقايف ،ملناســبة عيد االســتقالل ،أقيم امس يف
قرص االونيســكو ،برعاية وحضور رئيس مجلس
الوزارء نجيب ميقايت وبدعوة من املرتىض ورئيسة
املعهد الوطني العايل للموسيقى هبة القواس.
وحرض االحتفال حشــد من الــوزارء الحاليني
والســابقني والنواب والســفراء العرب واالجانب
والبعثات الديبلوماسية ومديرون عامون ونقابات
فنية وهيئات ثقافية واجتامعية واعالمية.
استهل الحفل بالنشــيد الوطني بأصوات فرقة
«كورال الفيحاء» .ثم كلمــة للمرتىض قال فيها:
«يأخذنا االحتفــال بعيد االســتقالل إىل املعاين
الوطنية التي يجســدها نضال اللبنانيني الطويل
وتضحياتهم الكبرية يف ســبيل الحرية والكرامة.
وفيه يطيب لنا دامئا أن نســتذكر ما كابده رجاالت
االســتقالل من ســجن واضطهاد ،وما هتف به
الشــعب الخارج إىل تأييدهم يف ساحات بريوت
وشوارعها ويف سائر املناطق ،من مطالب وحدوية
جامعة نادت كلها بإنهاء االنتداب والجالء وتحقيق
االستقالل الناجز التام».
وتابع املرتــى« :الحقيقة التــي تعلمنا إياها
شهادة أطفال طرابلس أن االستقالل ،والنضال من
أجله ،واملقاومة يف سبيل دحر اإلحتالل والذود عن
األرض والرثوات ،هذه كلهــا ،وقبل أي يشء آخر،
مســائل ذات بعد ثقايف قبل أن يكون عسكريا أو
سياسيا أو ما شابه .فالشــعب الذي ميتلك ثقافة
الحرية ،كالشــعب اللبناين ،ال ميكن أن يهزم يف
معارك الكرامة والســيادة ،ودمه سينترص حتام
عىل الدبابات والطائرات والقنابل العنقودية وأيضا
عىل املكائد واملؤامرات...

ولعل االحتفال الذي نقيمه اليوم يف
قرص األونيســكو ،مقر وزارة الثقافة،
بعيدا عــن االحتفاالت الرســمية وما
يتخللهــا من عــروض ،يؤكــد املغزى
الثقــايف لالســتقالل الــذي نحييه
اليوم باإلجتامع عــى املحبة والوحدة
واســتذكار التضحيــات واملوســيقى
والشعر والغناء».

املرتيض متحدثا

} «تجمع العلامء» }

وكان املجلــس املركــزي يف «تجمــع العلامء
املســلمني»قد عقد اجتامعه األسبوعي ،واملنطقة.
وصدر عنه بيان ،قال فيه« :مير علينا عيد االستقالل
هذه الســنة من دون أن تقام املراسم املعتادة وذلك
بســبب شــغور موقع رئاســة الجمهورية ،هذا
الشــغور الذي يعود يف أحد أسبابه الرئيسية إىل
التدخالت الخارجية التي تضــع فيتوات عىل هذا
املرشــح أو ذاك ،ونســمع بني الفينة واألخرى أن
هناك ســعيا من قبل البعض للحديث مع فرنسا أو
الســعودية من أجل تذليل العقبات لوصول مرشح
ما ،مام يعني أن االستقالل الذي مل نحتفل به اليوم
هو واقع غري موجود فاالستقالل الحقيقي يكون
عندما يقرر اللبنانيون من تلقاء أنفسهم خياراتهم
السياسية».

} «لقاء االحزاب» }

كام صدر عن «لقاء االحــزاب والقوى الوطنية
والقومية» يف البقاع ،بيان لفت اىل ان»اللبنانيني
يحتفلون بالعيد ال 79الســتقالل لبنان الذي أطل
هذا العام والبلد يف شغور رئايس وفراغ مؤسسايت
!! قد يطول اذا ما بقــي (التحدي) ،عنوان مقاربة
القضايــا الوطنية .واالدهى ان اســتعامرا محدثا
جاثم بكل أثقاله وغطرســته عــى صدر الوطن
أعادنا اىل ما قبل ال  43يوما كان الفرنيس محتال
غاصبا ولبناننا مستباح السيادة والقرار الحر».
أضــاف البيان »:هذا االســتعامر الجديد يتبدى
بالحصار االمرييك املتحكم مبفاصل حياتنا معيقا
اعادة دورة الحياة الطبيعية التي يستحقها أي آدمي
عىل وجه البســيطة واعترب البيان «ان االستقالل
الحقيقي يكون يف التفاعل العاقل مع دعوة الرئيس
نبيه بري لحوار جامع حول القضايا الوطنية بدل

رحل سعيد الصباح وبقي الحديث مستمرا

اصطفافات التحدي التي ال طائل منها وســتأخذ
البلد اذا ما اســتمر فعل االنكار واملكابرة اىل مزيد
من االنهيارات يف قطاعات شتى وتحلل املؤسسات
وتفلت امني ودخول يف محظور الفوىض».
الوطني الدميوقراطي
و رأى «التجمع الوطني الدميوقراطي» يف بيان
أصدره ملناسبة عيد االســتقالل ،ان «ال استقالل
ناجــزا ،اال بعــد التحــرر الكامل مــن املنظومة
امليليشياوية الفاسدة الحاكمة».
وجدد «دعوته اىل جميــع املواطنني املترضرين
من نهج الطغمة املاليــة لالنخراط يف التحركات
الشعبية لحراك ثورة ترشين».

} الفوعاين }

اعتــر رئيس الهيئة التنفيذيــة لـ»حركة امل»
مصطفى الفوعاين خالل ندوة عرب تطبيق zoom
عن «االستقالل يف مفهوم حركة أمل» ،ان «الحركة
تؤمن بلبنان الوطن النهايئ لجميع أبنائه ،وتسعى
اىل حفظ حدود الوطن وحفــظ املجتمع ،وتؤكد
رضورة التصدي لكل اطامع العدو الصهيوين».
وارتكز عىل «نظرة عميقــة انطلق منها االمام
مــوىس الصدر يوم القى محــارضة يف الجامعة
االمريكية ملناسبة عيد االستقالل ،وفيها يركز عىل
رضورة حفظ الوطن واالنسان.

} أبو جوده }

واحتفل الرئيــس العام للرهبانيــة األنطونية
وراعي جمعية كشــافة االستقالل األبايت مارون
أبو جوده بالقداس االلهي ملناسبة عيد االستقالل
يف مدرســة اآلباء األنطونيني  -البورشية احتفا ًء
بعيد الجمعية الســنوي املتزامن مــع احتفاالتها
باليوبيل الذهبي لتأسيسها،عاونه أمني الرس العام
للرهبانية األنطونية األب الياس شــاطه واملرشد
العام األب اليــاس الدكاش ومدير املدرســة األب
بطرس عازار.

ً

كامل ذبيان

رحل االصدقاء ،ونفقد الزمالء ،ونخرس الرفقاء ،فيتناقصون واحداً تلو
اآلخر ،ومبسافات زمنية قريبة.
مات صديقي ســعيد الص ّباح ،االديب ،واملثقف السيايس ،والحارض يف
كل الساحات النضالية ،واملناسبات الفكرية.
ســبقه الزميل ذو الفقار قبييس ،قبل حواىل ثالثة اشهر ،وهو الواسع
املعرفة ،املطلع عىل كل القضايا ،وامللم بجدارة باالقتصاد.
وقبلهام تويف كثريون ،يف السنوات القريبة ،فباتت الكرايس فارغة يف
بعض مقاهي الحمراء التي كنا نرتادها ،فنمر يف الشارع وال نلتقي بهم.
هذا الشــارع الذي جذب اهتامم العامل ،النه ملجأ السياســيني ،ومرتع
املثقفني ،ومكان االعالميني ،وفيه دور السينام واملرسح ،واشهر املطاعم
والحانات ،وعىل رصيفه حصلت عمليــة «الوميبي» ،التي نفذها املقاوم
القومي االجتامعي خالد علوان ،فقتل ضباطاً وجنوداً للعدو االرسائييل.
وسعيد الصباح ،مل يغادر الشارع ،ومل يرتك الرصيف ،ومل يشغر كرسيه
يف املقهى ،انه توأم منطقة الحمراء ،التي يأتيها من رأس النبع حيث يسكن،
متأبطاً حقيبته ،املــأى بالصحف واملجالت والكتــب ،فكانت الصحيفة
زميلته ،وقد كتب يف العديد من الصحف ،واســس لجنة للعامل حسن كامل
الصباح ،قريبه واصدر عنه كتاباً ،كام عن النبطية مدينته ومسقط رأسه.
كنت شبه مياوم عىل االلتقاء بالراحل سعيد الصباح نهاراً ،وكان الهاتف
واســطتنا ليالً ،حيث كان التواصل معه بشكل دائم ،حتى بعد دخوله اىل
املستشفى منذ اكرث من عام ونصف العام ،ومل يتخلف سعيد عن االتصال
يب ،لتبادل الحديث عام يدور يف لبنان ،كام يف سوريا وفلسطني والعامل
العريب ،فلم ينقطع بيننا حتى ايام من وفاته.
انه زمن الرحيل ،لجيل نشــأ عىل القراءة ،ومتــ ّرس بالكتابة ،وخاض
نضاالت طالبية ونقابية وسياســية ،وابقى الذاكــرة للقضية املركزية
فلسطني ،التي يسطّر شــعبها اروع البطوالت ،وشبابها يوقظون العامل،
ان فلسطني ليست «ارسائيل» فهي الكيان الزائل يف حرب الوجود معها.
ترحل يا سعيد ويبقى الحديث مستمراً معك.

نشاط قائد الجيش
اســتقبل قائــد الجيش
العــاد جــوزاف عون يف
مكتبــه يف الــرزة العميد
 Patrick GAUCHATرئيس
بعثة ورئيس أركان منظمة
مراقبة الهدنة التابعة لألمم
املتحدة ( ، )UNTSOوتناول
البحث األوضاع العامة يف
لبنان واملنطقة.

قائد الجيش مع الوفد

لجنة االعالم واالتصاالت ناقشت الهدر والفساد وسوء االدارة

املـــــــوســـــــوي :هـــــنـــــاك تـــــرقـــــيـــــات وتـــعـــيـــيـــنـــات
فـــي ق ــط ــاع االتــــصــــاالت ال تــخــضــع ملــعــايــيــر دقــيــقــة
عقدت لجنة االعــام واالتصاالت النيابية
جلســة ،قبل ظهر امس يف املجلس النيايب،
برئاســة النائب ابراهيم املوسوي وحضور
النــواب :قبــان قبالن ،ســيزار ايب خليل،
طه ناجــي ،نارص جابر ،مارك ضو ،ســعيد
االسمر ،رامي ابو حمدان ،غياث يزبك ،عدنان
طرابليس ،محمد سليامن وجيمي جبور.
اثر الجلسة ،قال رئيس اللجنة املوسوي:
«كنا نناقش يف اللجنة مســارا آخر وهو
تشكيل لجنة تحقيق برملانية .وبعد مشاورات
تبني ان هــذا االمر ال يتعــارض مع االدعاء
القضايئ والذي انطلق من نقطة مركزية لها
عالقة مببنى قصارجيان والهدر الذي حصل.
نحن نتحدث عن هدر وسوء ادارة وترهل يف
قطاع االتصاالت يف فــريت .2020-2010
لجنة االعالم تريد ان تســتمر وتتوسع يف
هذا املوضوع بعيدا من اي حسابات سياسية
او طائفية او ملن ينتســب هذا الوزير او ذاك.
نريد ان نعرف اين ســنصل يف هذا املوضوع
وسنستمر به».
وتابع« :جميع اعضــاء اللجنة متفقون،
وســنميض قدما بلجنة التحقيق الربملانية
واىل اين ســتصل ومن هم النــواب والكتل
التي ســتعارض التوافق .عندما نتحدث عن
الفساد وسوء االدارة يجب ان نتحقق من كل
االلتزامات واالنتساب السيايس ،سواء اكان
حليفا او خصام .كل من يــيء اىل مالية
الدولة هــو خصم ويســاهم يف موضوع

االنهيار املايل».
وقــال« :عرضنــا ملوضــوع االتصاالت
والتوظيفات والرتقيات التي تحصل ،وعربنا
اكرث من مرة واكرر ،ان ما يجري من تعيينات
ال تخضع ملعايــر دقيقة وتظلم الكثري ممن
يعملــون يف هذا القطــاع .واقولها رصاحة
وال نريد التدخــل ،لو كان هناك نظام ترقيات
وعــاوات شــفاف ورصيــح يف االدارات
املوجودة يف االتصاالت ملــا كان احد تدخل.
تأتينا شــكاوى من عدد مــن املوظفني عن
موضوع العــاوات والرتقيات .بابنا مفتوح
ويدنا ممدودة للجميع».
وتابع« :نقول لوزير االتصاالت املعني بهذا
القطاع ،ان هناك ادارات تعمل بطريقة جيدة
وادارات ومديريــن ال يعملون بطريقة جيدة
او ال يعملون .نحن كلجنــة اتصاالت ندعو
لوضــع اليد عىل هذا امللــف بالكامل لتكون
هناك جردة واضحة ونظام وترقيات واضح
ورصيح».
وقال« :كنا قد وجهنا أســئلة للوزير لها
عالقة بقطاع االتصاالت مل يتم االجابة عنها.
حكينا عن االف من الخطوط املفتوحة وهذه
تســاهم يف الهــدر .اىل االن مل نحصل عىل
اجابات ،واذا صــار هناك توظيف ،ونفهم ان
هناك هجرة من هذا القطاع بســبب االحوال،
اذا كان ســيحصل اي توظيــف نريد ان يتم
وضع معايري شــفافة حقيقية لنطلع عليها
بشكل مسبق».

لــبــنــان ودع رومـــيـــو لـــحـــود فـــي مـــاتـــم حــاشــد
ودع لبنــان امس الفنان
روميو لحود يف مأتم حاشد،
يف كاتدرائيــة مار جرجس
املارونية – وســط بريوت.
وترأس الصــاة الجنائزية
لراحة نفسه رئيس اساقفة
بــروت للموارنــة املطران
بولــس عبد الســاتر ممثال
البطريــرك الكاردينال مار
بطرس بشارة الراعي يعاونه
لفيف من الكهنة.
وتقدم املشاركني يف املأتم
وزير الثقافــة يف حكومة
ترصيــف االعــال القايض محمد وســام
املرتىض ممثال رئيس مجلس النواب نبيه بري
ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقايت ،وزير
االعالم يف حكومة ترصيــف االعامل زياد
املكاري ،والنواب :بيار بو عايص ،زياد حواط،
وســيمون أيب رميــا ،النائب الســابق وليد
خوري ،نقيب املحررين جــوزف القصيفي،
رئيس الرابطة املارونية السفري السابق خليل
كرم ،نقيب الفنانني جورج شــلهوب ،وعائلة
الراحل وحشد من اهل الفن واالعالم.

} الرقيم }

وتال األب جورج قلعاين الرقيم البطريريك
قال فيه :صفحة مجيدة ومرشقة من تاريخ
جا
الف ّن
املرسحي غنا ًء وتأليفًا وتلحي ًنا وإخرا ً
ّ
تنطوي اليوم بوفاة عزيزكم وعزيزنا الف ّنان
الكبري واملبدع روميو ،إبن عمشيت العريقة،
الحي ،بعد رحلة
وأرسة آل لح ّود الفن ّية برتاثها
ّ

عىل األرض دامت  92عاما».
وقال« :دخل عامل الف ّن بعمر  25عاما حني
بدأ كمنتج يســتقدم نجو ًما فرنســ ّيني كبا ًرا
قدّ موا عروضهم عىل مســارح اليونســكو
ثــم تعاقد مع مهرجانات
و»كازينو لبنان».
ّ
بعلبك الدول ّية كمخرج ،حيث قدّ م «الشــال»
موسيقي
مع صباح .بعدها أطلق أ ّول مرسح
ّ
دائم مع ثالث مرسح ّيات غنائ ّية متتالية :م ّوال
وأسس الفرقة الفولكلوريّة
وميجانا وعتاباّ .
الليب ّية ،ومهرجان بيبلوس الدويل ،ومرسح
«اإلليزيه» يف األرشف ّية ،ومرسح «فينيسيا»
ين
ومرسح الفنون يف جونيه .وكان أ ّول لبنا ّ
يب يقدّ م عروضً ا عــى مرسح «األوملبيا»
عر ّ
يف باريس ،وعىل «مرسح الفنون الجميلة»
يف بروكســل ،وافتتح مع فرقتــه «األوبرا
اإلمرباطور ّية» يف طهران يف حضور زوجة
الشاه .وهو وراء شــهرة العديدين من نجوم
الفنّ».
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سياس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لبناني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ً
ـع عب ـــر آلي ــ ِة التقس ـــيط ...و«الب ـــاك فراي ـــدي» يع ـــود بع ـــروض «م ـــش حرزان ـــة»
ـ
ـ
للدف
وداع ـــا
ِ

ندى عبد الرزاق

« »BLACK FRIDAYيعــود اىل لبنــان متخطّ ّياً االزمات
والوضــع االقتصادي ،وارتفاع ســعر رصف الدوالر ،وانعدام
القــدرة الرشائية للمواطنني بســبب فقــدان اللرية لقيمتها.
وعادة هذا األسبوع يقام يف االسبوع األخري من شهر ترشين
الثاين وحتى كانــون االول ،فيعمد التجار والرشكات الكربى
اىل ترصيف البضائــع املرتاكمة جراء التخزين ،فيلجأون اىل
تخفيض أسعار السلع واملنتجات للتخلّص منها.
وبعــد ان تحــ ّول «البالك فرايدي» اىل حــدث تقليدي بات
مــن الصعب تجــاوزه ،خاصة يف الفرتة التــي تأيت ما قبل
األعياد املجيدة ،وتحديدا يف الشــهرين األخريين من الســنة.
ومــن املتعارف عليه ان التخفيضــات يف هذا اليوم تطال كل
املنتجات والســلع والبضاعة دون استثناء ،ليشكل هذا الحدث
حافــزا للزبائن لرشاء احتياجاتهم التي ينتظرونها من ســنة
اىل أخرى ،وتشــمل املالبس وااللكرتونيات واألدوات املنزلية
وخاصة الكهربائية ،إضافة اىل الهواتف و»الالبتوبات» ،وكل
ما هو باهظ الثمن وأدوات التجميل والعناية بالبرشة لتخضع
اىل تخفيضــات تتيــح املجال لكل رشائــح املجتمع برشاء ما
يحتاجونه.
يف لبنــان ،دامئا التجار يســبحون عكس التيار بحســب
الظروف االقتصاديــة واالجتامعية ،وخاصة تلك الفرتة التي
ارخت بثقلها وشــدّ تها عىل اللبنانيني منذ العام  2019و»ثورة
 17ترشين» وما تالها من أزمات ومشاكل وصعوبات.
«فالبالك فرايــدي» اضحى عىل أصناف معينة ،والدفع إما
«كاش» بالدوالر او بحســب ســعر رصف الدوالر اليومي يف
الســوق املوازية ،وعمليات الدفع بالتقسيط أو «الفيزا كارت»
باتا معلّقني ألسباب متويلية ومرصفية بحتة.
هــذا ما عليكم معرفته عــن كل ما يختص بهذه الفرتة من
«الجمعة السوداء» والـ «»SHOW؟
تكون املتاجر جاهزة منذ ســاعات الصبــاح األوىل والـ SHOW ROOMوتكون ممتلئة بكل أنواع الســلع املراد بيعها
يف هذا اليوم.
التخفيضات بحسب اإلحصاء الذي أجرته «الديار» يصل اىل %70من القيمة الرشائية للمنتجات.
التخفيضات ستكون متتالية اىل ما قبل عيدي امليالد ورأسالسنة ،اال ان الحسومات ستكون أكرب يف يوم الجمعة السوداء
الذي يقام يف كل جمعة من شهري  11و .12
ال تشرتوا ما أنتم لستم بحاجة اليه ،حتى وان كانت نسبةالتخفيضات عىل املنتج تصل اىل .%90
لوضع خطة بالسلع التي تحتاجونها لتتعرفوا عىل املكاناالصح لتقصدوه دون تضييع الوقت او الفرصة لالســتفادة
من البالك فرايدي.

} الدفع بالتقسيط ّ
ول! }

«الديار» تحدثت عرب جولتها اىل رشكات كبرية ومعروفة ك
«خوري هوم» ،و»عبد طحان» ،و»حمدان» ،و»عزت الداعوق»
للتعــرف عىل جوهر «البالك فرايــدي» يف ظل هذه الظروف
العصيبة عىل اللبنانيني ،وعن العروض والدفع بالتقســيط إذا
ما زال قامئا هذا الخيار ،والحسومات وغريها من األمور التي
ينتظرها الزبائن لالســتفادة القصــوى من التخفيضات يف

هذين الشهرين.
ومبا أن اللبنانيني عىل بُعد مسافة
ليســت كبــرة من االعيــاد ،جالت
«الديار» وســألت رشكات كبرية :هل
مــن خطة لديهم يف ظــل الظروف
الراهنة لتشــجيع الناس عىل رشاء
احتياجاتهم؟ ماذا عن العروض التي
كانت جزءا ال يتجزأ من عملية الرشاء
والبيع؟ متى سيبدأ «البالك فرايدي»؟
تعج
هل ستعود الدعايات التي كانت ّ
بها الطرقات يف ظل دولرة القطاعات
االعالنية واإلعالمية؟ أين أصبحت يف
زمن الصورة؟ هل سيكون اللبنانيون
أمام فصل جديد يف لبنان مختلف عام
تع ّودوا عليــه؟ هل تراجعت مبيعات
االدوات الكهربائية؟ ما هي املنتجات
والســلع األكرث مبيعا ،واملستلزمات
التــي يفتش عنها اللبنانيون انطالقا
مــن احتياجاتهم الرضورية؟ كيف أضحت آلية الدفع بالفرش
ام بالعملــة الوطنية ام «فيــزا كارت»؟ أين أصبحت الرشكات
الكربى من عمليات الدفع عن طريق التقسيط؟
يقول خالد ،وهو موظــف لدى «عزت الداعوق» لـ «الديار»
ان التخفيضات عىل األدوات الكهربائية كـ «مكوي الشــعر»
للنساء «وماكينات الحالقة» للرجال ستصل اىل  ،%90والدفع
بطبيعة الحال نقداً.
اما مارغو من «خوري هوم» تقول« :ال زلنا نعتمد آلية الدفع
بالتقســيط ،وامنا حرصا عرب املرصف وتحديدا  ،FNBوتضيف:
نتقاىض زيادة عن ســعر الرصف اليومي للدوالر يف الســوق
املوازية بـــإضافة  1000ل.ل ،وتشري اىل ان «البالك فرايدي»
ســيبدأ يف األســبوع املقبل أي األسبوع األخري من شهر ، 11
وسيشمل املنتجات التي تكون يف قاعة العرض والتخفيضات
ستطال كافة السلع املعروضة».
اما السيدة راوية زيدان وهي تعمل يف رشكة «عبد طحان»
تقــول« :بالطبع يوجد لدينا خطــة ،ويتم التحضري لحمالت
اعالنية وعروض لجذب املســتهلكني ،وإلظهار كافة األنواع
الكهربائية واملنزلية ،ولنقوم بالتعويض ولو بشكل بسيط عن
األعوام الفائتة برفع املبيعات .وتضيف« :لقد بدأنا بـ «عروض
البالك فرايدي» وستكون عىل دفعات متتالية من االّن ولغاية
اّخر السنة.
أمــا عن الحمالت الدعائية واالعالنية تعلّق بالقول« :مل ولن
تتوقــف ان كانــت تعود لـ «عبد طحــان» مبارشة او ألي من
املــاركات التي نحن وكالئها مثل Super chef، Gorenje ، TCL
وتردف بالقول« :نحن تقريبا كل شهر يوجد لدينا حملة إعالنية
كبرية عىل مستوى كل لبنان وتغطي كافة املناطق بال استثناء.
وتتابع« :اما فيام يختص بالفرتة التي ما قبل األعياد وأعني
بها «البالك الفرايداي» ،بالتأكيد ستكون قامئة وموجودة هذه
السنة .وتصف زيدان ،الـ « »SHOWبالقوي جدا والعرض الذي
حان يف صاالتــه ويف كل املحالت والفروع التي
ســيقيمه ط ّ
تعود له.

} ارتفاع األرقام }

تســتكمل زيدان بالقــول« :األدوات الكهربائية هي األكرث

جهاد نافع
بات الفتا لالنظار ما تشهده الساحة الطرابلسية يف اآلونة
االخرية من انشــطة بارزة لقوى الثامن من آذار بكافة احزابها
وفصائلها ،االمر الذي ييش بعودة العافية اىل هذه الســاحة
التي شــهدت احداثا امنية ومحاوالت الغاء للرأي اآلخر وحرف
البوصلة باتجاهات غريبة عن تاريخ املدينة واصالتها وعمقها
الوطني والقومي.
امس شــهدت طرابلس افتتاحا ملكتــب حزب البعث العريب
االشــرايك ،الذي تزامن مع احيــاء الحركة التصحيحية التي
قادها الرئيس الراحل حافظ االســد يف سوريا ،والول مرة منذ
اكرث من  ١٧عاما تلتقي شــخصيات وفاعليات طرابلسية يف
مكتب البعث الحياء الذكرى يف محلة جبل محسن حيث افتتح
املكتب ،وقد رفعت صور الرئيس الراحل حافظ االسد اىل جانب
الرئيس بشار االســد ورايات البعث وفلسطني ،واناشيد تحيي
الحركة التصحيحية.
مصادر حزبية لفتت اىل ان املكتب الرئييس لحزب البعث يف
مدينــة طرابلس الذي ال يــزال مقفال منذ إحراقه العام ،٢٠٠٨
ســيجري افتتاحه الحقا ،وان افتتاح املكتب الحايل يف محلة

بـــــــانـــــــتـــــــظـــــــار الـــــــدفـــــــن
بــــيــــن الــــــدولــــــة والـــــثـــــورة
د .نسيم الخوري

مبيعــاً ،وعىل العكس فقد ارتفعت بشــكل كبري مقارنة مع
الســنة املنرصمة بحوايل الضعف تقريبا ،لكن طبعا تبقى اقل
من االرقام التي كانت يف سنة  2018وما قبل».
وتــردف :مبا اننا عىل أبواب فصل الشــتاء ،فاألكرث رواجاً
يف البيع هو بطبيعة الحال أجهزة التدفئة يف الشتاء ،إضافة
اىل جميــع اجهزة التلفزيونــات واالدوات املطبخية الصغرية
واالجهزة املوسمية كاملراوح يف الصيف.
وتســتنبط زيدان من الواقع الذي يعيشه اللبنانيون لتقول
بأســف« ،ان الدفع بالتقســيط تم الغاؤه والبيع والرشاء بات
محصورا يف إطار الدفع النقدي ،وتتحدث عن األســباب التي
تحكمها الظروف القامئة يف لبنان لجهة املصارف والتمويل.
وتشري بالقول« ،اليوم الدفع يكون بالدوالر او بالعملة الوطنية
بحســب سعر الرصف اليومي يف السوق املوازية او عرب الفيزا
كارد».
سوق لها من
باإلشــارة ،اىل ان آلية الدفع بالتقسيط كان يُ َ
قبل الرشكات الكربى ،وكان منفســاً لــذوي الدخل املحدود،
ولرمبا اليوم من يشــرون عــن طريق الدفع بـ «الكاش» هم
االرستقراطيون.
وبحســب دراسة صغرية أجرتها «الديار» ،فان عددا فاق الـ
 %70يؤجلون رشاء أدوات رضورية كالرباد وغســالة وأجهزة
التدفئة  ،والعســر يف االمر ان اغلب هــؤالء ال زالت رواتبهم
بالعملة الوطنية وتحت ســقف  2000000ل.ل .فمن ينظر يف
حال هؤالء إذا أغلقت جميع األبواب يف وجوههم؟ وماذا يفعل
رب العائلة من لديه أطفاال صغارا؟ هل «البالك فرايدي» سيكون
ولعل ذلك!
املنقذ! عىس ّ
اذن نحــن امام فصــل جديد قد يكون مريحا من جهة لعدم
تراكم الديون عىل املواطن ذات نفسه ،اال انه أيضا يوجد املواطن
الذي يؤســس لعائلة وال زال يتقاىض راتبه باللبناين ،ما بني
عمليات الدفع بالفرش دوالر او بحســب ســعر رصف الدوالر
اليومي يف الســوق املوازية ،وإلغاء آلية الدفع بالتقســيط،
اللبناين يدفع امثاناً باهظة ،وقد تكون الحلول الوســطى حقا
يريض الطرفني البائع والشاري عىل حد سواء ويبقى هذا الحق
رهن نظر الدولة واملسؤولني يف إيجاد الحلول فَهالّ فعلت!

ح ــــــــزب البع ــــــــث يفتت ــــــــح مكتب ــــــــه ف ــــــــي طرابل ــــــــس وفاعلي ــــــــات طرابلس ــــــــية
تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك ذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى الحرك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة التصحيحي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد غي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب  ١٧عام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا..
جبل محسن ،هو خطوة ال بد منها ،لكن العودة اىل املكتب يف
عمق املدينة هو شأن ال بد منه كون حزب البعث متجذرا تاريخيا
يف الوسط الطرابليس وليس غريبا عن اهل املدينة الحريصون
عىل عمق العالقات مع سوريا ،وبني عائالت طرابلس من يؤكد
عىل ان دمشق تبقى البوصلة القومية لكل الوطنيني والقوميني
املؤمنني بوحدة محور املقاومة.
وكان ملشــاركة االمني القطري للحــزب عيل حجازي حفل
افتتــاح املكتب نكهة خاصة حيث التقــى قيادات قوى  ٨آذار
يف املدينــة ،حيــث القى كلمة اكد فيهــا« :عمق العالقة بني
ريا إىل «أن طرابلس عمقها يف سوريا ولن
سوريا ولبنان» ،مش ً
يستطيع أحد أن يضع حواجز بني أهايل طرابلس وسوريا».
وقــال حجازي «كام تعنينا املناطــق اللبنانية كافة تعنينا
طرابلــس أيضً ا مبســتوى أكرب ،ونحن جــر تواصل وربط
وتصحيح البوصلة التي يحاول البعض ان يحرفها».
وشــدد عىل أن «يدنا ممدودة للجميع وحضورنا ليس مؤق ًتا
بل راســخ ،وهناك مســؤولية تجاه أهلنا يف طرابلس وغيابنا
كان نتيجة ظروف سياســية ضاغطة إمنا نحن كحزب مل نغب
عن أهلنا وسنبقى حارضين يف كل ساحة من ساحات النضال
ونحن قري ًبا ســيكون لنا مكتب يف قلب مدينة طرابلس ألنه ال
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ميكن إغفال حاجة مناطقنا املحرومة».
ولفت إىل أنه «بعد التعايف يف ســوريا سنكون عىل تواصل
دائــم مــع دول الجوار ،ونحن بأمس الحاجة لقراءة املشــهد
السيايس يف لبنان بعد انتصار سوريا عىل اإلرهاب والتضحيات
التي قدمها الجيش الســوري واملقاومة الذين ســجلوا أروع
البطوالت».
ويف الشأن الرئايس ،أكّد حجازي أننا «ال نخضع لالمالءات
أو الــروط التي تُفرض علينا من داخل الخيم أو الســفارات،
رئيســا للجمهورية يشبه الشهيد
فموقفنا واضح هو أننا نريد
ً
رشــيد كرامــي ،ونرفض أي رئيس ال يؤمــن باملقاومة ويداه
ملطختــان بالدماء» ،محذ ًرا مــن «رئيس «جعجعي» ال يؤمن
بعروبة لبنان وينصاع خلف امالءات اإلدارة األمريكية».
ورفض حجازي أن «يكون اســم رئيس حكومة مســ ّيس،
وينفذ قرارات الســفارة األمريكية التي تفرض رشوطها عىل
اللبنانيني وتشــرط عىل بعض القوى السياسية بعدم التوجه
لزيارة سوريا ولقاء املسؤولني فيها».
وختم حجازي مشــددًا عىل أننا «كعروبيني نرفض أن يكون
لبنان معربًا الســتهداف ســوريا وأن تكون سامؤنا مستباحة
لرضب سوريا».

مــعــوض مــن بــكــركــي :اصـــر عــلــى ان اكــون
رئيسا لكل اللبنانيين إلستعادة سيادة الدولة

كسبار تابع اوضــاع اللجان في نقابة املحامين
واستقبل املهنئين بانتخاب اربعة اعضاء جدد

إســتقبل البطريرك
املاروين الكاردينال مار
بشــارة بطرس الراعي،
ظهرامــس يف الرصح
البطريريك يف بكريك،
النائب ميشــال معوض
الــذي قال بعــد اللقاء:
«لقــد كانت مناســبة
عرضنــا فيهــا الوضع
الذي مير به لبنان .الدولة
تتحلل والنــاس يذلون
ويخــرون اموالهــم
ويتهجــرون ،والجميع الراعي مستقبال معوض
موافــق وهذا كالم ثابت
كان يف وجهه مرشح ثان .اصبح رئيسا،
تكوين
إلعادة
بأنــه
عند صاحب الغبطة
ولو انه كان رماديا ملا كان قد اغتيل بعد
اإلصالح
امام
املجــال
املؤسســات وفتح
 17يوما من انتخابه .استشــهد ألنه كان
واعادة لبنان اىل سكة التعايف الفعلية يبدأ يسعى اىل ان يكون رئيسا لكل اللبنانيني
األمر بانتخاب رئيس للجمهورية».
من منطلق اســتعادة الدولة وسيادتها.
وتابــع« :من هــذا املنطلق ،نتحدث عن الرئيس معوض هو رئيس شــهايب يؤمن
انتخــاب رئيس للجمهورية وليس التوافق باملؤسســات ويرفض الخضــوع للعبة
عىل رئيــس للجمهورية .هناك دســتور األحــزاب واملس بســيادة لبنــان وألنه
ومؤسسات واملطلوب من املجلس النيايب رفــض هذا اغتيل .ومن هــذا املنطلق انا
ان يتحمــل مســؤوليته وان يتوقف عن ارص عىل ان اكون رئيســا لكل اللبنانيني
مرسحيات الجلسة االوىل والثانية وفتح اي إلســتعادة ســيادة الدولة .وانا من
املحارض واقفالها.
األســاس قلت امد يدي اىل كل اللبنانيني
وردا عــى ســؤال ان الرئيس رينيه وليس تحت تأثري الهيمنة والسالح ،امنا
معوض كان رئيسا توافقيا ،قال« :الرئيس تحت سقف الدولة الجامعة التي تحمينا
معوض انتخب يف الــدورة الثانية ولقد وتضمن استقرارنا».

غصــت دار نقابــة املحامني يف
بريوت لليــوم الثاين باملهنئني عىل
أثر إنتخــاب أربعة أعضاء جدد يف
مجلس النقابة ،حيث أجمع املهنئون
عىل حسن سري العملية اإلنتخابية
بشكل مل يسبق له مثيل ،لدرجة أن
الجميع اعتقد بــأن عدد املقرتعني
قليل ،إال أنه جاء كبرياً نظرا ًلحســن
رصح
التنظيــم وعــدم اإلنتظار .و ّ
أحــد املحامني ان هذا األمر ســوف
يشجع املحامني الكبار واملخرضمني استقباالت يف نقابة املحامني
عىل الحضور للمشاركة يف السنة
القادمة .واســتقبل النقيب نارض
رؤساء وأعضاء اللجان التق ّيد مببادئ املناقبية،
سعد
األول
الفائز
كسبار ،أمني رس مجلس النقابة
خصوصاً لجهــة التعاطي بني بعضهم البعض
من
عمله
فريق
من
الدين الخطيب عىل رأس وفد
داخــل اللجان ،ويف حــال كان هناك أي مآخذ،
سليامن،
الرشيف
املحامي
املحامني .كام استقبل
وضع النقيب يف الجو ،وعدم إســتغالل أي أمر
عضو لجنة تطبيق املــادة  47أصول محاكامت يف وسائل اإلعالم للتشهري أو للدعاية أو لخدمة
جزائية،وقدملهتقريراً
مفصالًوضخامًحولعمل حاقدين أو حاسدين.
ّ
اللجنة منذ تاريخ إنشائها وحتى .2022/11/7
واستقبل النقيب كسبار املحامي معني غازي،
وســوف يسلّم النقيب كســبار التقرير املذكور يرافقه املحامي الدكتــور محمد وليد طقوش،
للجنة الجديدة التي سوف يتم إنشاؤها يف األيام الذي قدم له مرشوع كتابه حول «السيارة اآللية
القليلة املقبلة ،بعد أن طلب من املحامي سليامن ذاتية الحركة» وطلب منه كتابة مقدمة للكتاب.
تحديد األعضاء الذين كانوا ناشطني فيها.
كام اســتقبل النقيب عصام الخوري الذي هنأ
هــذا وحدّ د النقيب كســبار أربعــن موعداً النقيب عىل حســن سري العملية اإلنتخابية يف
ألربعني رئيس لجنــة يوم غد الخميس ،مبعدل جو دميقراطي مل يســبق له مثيل .وقال « نحن
عرش دقائــق لكل رئيس لوضعه يف جو أعامل أم الجمهوريــة وقبلنا مل تكن هناك جمهورية،
اللجان ،والحضــور ،واإلقرتاحات قبل التعيني .وان معظم رؤساء الجمهورية والنواب والوزراء
وعلــم أن النقيب كســبار ســوف يطلب من هم من املحامني».

مل يكــن مــن الصعــب اســترشاف التحــ ّوالت
املتحي
واإلنهيارات التي ستعصف بلبنان قبل الحراك
ّ
بــن اإلنتفاضة و»الثورة»منذ مــا قبل  17ترشين
األ ّول .2019
ثالثة أســاتذة جامعيني بادرنــا وتداعونا لقرع
أجراس الخوف من املســتقبل:الدكتور عصام خليفة
املتحية
املرشّ ــح اليوم لرئاسة الجمهورية اللبنانية
ّ
ٍ
بخوف
ترصدنا
والدكتور بشارة ح ّنا وكاتب هذا النصّ .
وقلق تزامن اإلحتفال الرسمي مبرور  100عام عىل
والدة لبنان الكبرييف الـــ  ،1920بإنهيارات كربى
إنتظرناهــا ون ّبهنا لهــا عرب نصوصنا ولقاءاتنا يف
الجامعات أ ّوالً .كان ال ميكن لعاقلٍ فصل اإلنهيارات
عن الفشل الســيايس املقصود .وكان ترقّب مصري
اله ّبة التي ع ّمت لبنان ،وراحت تُقارعالجدارالرسمي
املشــقوع منذ عقــود بالكــوارث واملتعامي إالّ عن
الســجاالت والرصاعات الداخلية املرتاكمة دومنا أي
إعتبار النهيارات الوطن فوق رؤوس أهله.
ن ّبهنــا للمخاطــر املحدقة بلبنــان ،يف زيارات
للمســؤولني كــا عرباإلجتامعــات واملحارضات
واملناســبات واللقــاءات اإلعالم ّيــة واملذكّــرات
والدراسات التي أرسلناها وسلّمناها باسم»التج ّمع
ضم العديد
األكادميي لألســاتذة الجامعيني « الذي ّ
من االســاتذة والطالب الجامعيــن يف لبنان إىل
املســؤولني واملنظّامت الدولية ،ونرشنا ع ّي ٍ
نات منها
باألرقام والنســب للمخاطراملتضافرة يف وســائل
اإلعالم ووسائل التواصل اإلجتامعي وخصوصاً يف
ما جذب الرأي العام يف ملف الرتســيامت البحرية
والربيّــة وثروات النفط والغــاز وخصوصاً أحقية
كل الخطــوط األخرى ،وأخفقنا
الخــط  29بدالً من ّ
أي اعتبارمن قبل معظم املسؤولني .ك ّنا عىل
من دون ّ
يقني أنّ مســتقبالً قامتاً يزداد ســواداً ينتظر أجيال
اللبنانيني املســتم ّرين يف كظــم ضيقهم وتراجعهم
وهجرة شــبابهم وشــاباتهم ،عىل وقــع الوعود
املؤشات
ّ
الفارغــة التي ك ّنا نشــر إليهــا بصفتها
ّ
ســتحط بالوطن يف املجهول.
الخطرية التي
إن إحتكاكنا اليومي باألجيال يف أحرام الجامعات،
ويف طليعتهــا الجامعــة اللبنانيــة واملنتديــات
والجمعيــات الثقافية واإلجتامعيــة ،جعلنا أكرث
إدراكاً ومســؤول ّية وقناعة ملا هــو ٍ
آت من فراغات
وخرائب .وعىل الرغــم من اآلمال واإليجابيات التي
كانت وما زالت تحكم أنشــطتنا،كانت هناك قناع ٍة
راســخة صادمة تالزمنا بأنّــه ال ميكن ترك لبنان
ينهار أمامنا ،وال بدّ من نقدا إلمعان يف السياســات
املتنافرة التي تديرها املرجعيات الحزبية والطائفية
الفاســدة التي تتقاســم بشــكلٍ فاضح السلطات
واملناصــب واملــال العام يف لبنــان ،باإلضافة إىل
املكابرة لتســليم بقايا الوطــن امله ّرب إىل أوالدهم
وأحفادهم وأزالمهم مبــا يبقي لبنان عقاراً خاصاً
جاهزاً لإلفالس رهن إشارات املنظّامت الدول ّية.
كنــا وما زلنا عىل قناع ٍة بأن اللبنانيني ينزلقون
أكرث فأكرث نحو التخ ّبط يف مجاهل شــاقّة ووعرة
يف تاريخ لبنان الحديــث املتهالك بني أيدي حكّامه
وسياســاتهم ،متيقنــن بأنّ املجابهــة والتوعية
واإلضــاءة والتقويم واإليجابيــة يف املحن الكربى
هي من أبســط الواجبات األكادمييــة والوطنية،
ومن غري املسموح ألحد التف ّرج عىل وطن ينهار من
الوجوه الرتبوية واإلجتامعية واملالية واإلقتصادية
والنقديــة ويــؤ ّرق حياة اللبنانيني مبــا يتجاوز ما
عانوه يف أحلك الظروف منذ «ســفر برلك» إىل اليوم
مروراً باإلعالن عن دولة لبنان الكبري .وتســاءلنا:
هــل لنــا أن نجمع بعض النصوص التي شــ ّبهناها
بالربوق اإلســترشافية املتالحقة التي كانت تخيفنا
وتلهبنا قبل نزول الناس إىل الســاحات وقمعهم يف
تلك الساحات؟
كان ال بدّ من ذلك ،بعد أن رفعنا قواعد األعمدة
لربــا تنقذ اللبنانيــن ويف طليعتها القضاء
التي
ّ
املســتقل العادل واملســاءلة واملحاسبة ومؤسسة
ّ
الجيش وأساتذة الجامعات ورجال القانون وكيفية
إســرداد األمــوال املنهوبة وغريهــا الكثري التي
كتاب عنوانه« :بريق الثورة يف لبنان»
تناولناها يف
ٍ
( 17ترشين األ ّول .)2019
كانــت تلك الربوق العفوية الالذعة لألحاســيس
الوطنية عىل كوارث
لبنان،تتحسس رعود اإلنتفاضة
ّ
أو الثــورة الطبيعية.عكســنا بوضــوح ومغامرة
جه ورشحنــا فيها أبعاد
إســتقالل ّية الرؤيــة والتو ّ
املآزم املرتقبة وكأنّنا التقطنا بعض الربوق بني أيدينا
من ّبهــن إىل مخاطرها قبل أن تتح ّول إىل رعود يف
الســاحات والجادات طلباً للبنان الجديد الظاهر يف
حناجر الشــابات والشباب ولوضع حدّ فاصل نهايئ
بني لبنان الهرم العتيق الحزيب الطائفي املقيت ولبنان
املعارص والحديــث والحــ ّر والدميقراطي باألفعال
واألحكام والقوانني ال بالشعارات والخطب الفارغة.
وكانت الخيبة يف الشعب املمزق الذي مل ولن يتح ّرك.
كان هناك إســتحالة يف التوفيــق بني «الثورة»
والدولة حيث املصالحــة النهائية بني الربق والرعد
يف لبنان .أ ّوالً ألنّ «الثورة» بقيت بني قوسني لتم ّيزها
عن الثورات املل ّونة والناعمــة والدموية وأعباؤها
ضخمة وثقيلة عــر التاريخ مل يتحملها اللبنانيون
الذيــن التهمتهم الطائفية منذ قرون،وألنّ «التج ّمع
األكادميي» تف ّرق عشّ ــاقه بــدوره وانتهى ومل يبق
منه ســوى العصامي خليفة وحيــداً ومعه جبهة
جديدة أســاها « جبهة الدفاع عن الخط  ،»29وألنّ
الدولة ،ثالثاً ،بسياساتها اإلرتجالية املعتادة الباقية
قوية بني قوســن باسم «املنظومة» ،محكومة عىل
مشاعيات الحريّة والسياســات الطائفية والحلول
املســتوردة الخارجيــة التــي جعلــت لبنان أرض
شــعوب وقبائل ورسقات وتتقاتل داخل األســوار
الضيقــة يتخ ّبطون بأزماتهم املســتعصية فيتع ّزز
الخلل اإلجتامعي ويشــيع البؤس واإلهامل والجهل
والعتمــة والبطالة والجوع والهجرة واليأس والنوم
عــى أبواب املصارف واملسشــفيات فع ّمت البطالة
وتفشّ ــت النفايات واألمراض يف دولة مفككة باتت
غري صالح ٍة للسكن تنتظر الحلول من فرنسا وأمريكا
وروســيا والصني والبنك الدويل واألمم امل ّتحدة ومن
وكل من يلتفت أو
دول الخليج والســعودية وإيران ّ
يهم مل ّوحاً بقرع األبواب املشلّعة .نحن وطن يتنظر
ّ
الدفــن من دون جنازات أو دموع أو تعزيات.
* كاتب لبناين وأســتاذ مرشف يف املعهد العايل للدكتوراه
عضوالهيئــة العليا لإلرشاف عىل اإلنتخابات النيابية

الخميس  24ترشين الثاين 2022

6

مـــــــــــحـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــات

احتفاالت عيد االستقالل في املدارس اللبنانية على مساحة الوطن
غنوى الصايغ
يحــل عيد االســتقالل ثقيالً هــذا العام عىل
املــدارس اللبنانية الرســمية والخاصة يف ظل
ما يعانيه األســاتذة والطالب من جراء األوضاع
اإلقتصاديــة واالجتامعية .لكن املدارس اللبنانية
من الشــال اىل الجنوب ،مــن الجبل اىل البقاع
مروراً ببريوت أبت إال أن تحتفل بعيد االســتقالل
كل عىل طريقتها ،ترسيخاً ألهمية االستقالل يف
حياة الشــعب اللبناين األيب ،وتقديراً لتضحيات
أجدادنا ليك يبقى لنا وطن.
عيد االستقالل هو بال شك من أهم األيام للوطن
واملواطنني .إنه ميثل حريتنا من االنتداب الفرنيس
ويدل عىل سيادتنا .هذا العام ،يحتفل لبنان مبرور
 79عا ًما عىل االســتقالل ،بينــا نتفهم أهمية
هــذا اليوم املجيد  ،نحتــاج إىل نقل هذه املعرفة
إىل مســتقبل أمتنا .لطاملا كانت االحتفاالت بعيد
االستقالل يف املدارس مناسبة لنقل قيم الوحدة
والتنوع ،فعيد االستقالل يعزز القومية والوطنية
تجاه األمة ،لذلك تســتفيد املدارس يف البالد من
هــذه الفرصة لتثقيف الطــاب حول النضاالت
واإلنجازات التي حققها أجدادنا .تعترب احتفاالت
عيد االستقالل جز ًءا ال يتجزأ من ذكريات الطفولة
 ،حيث تساعد الطالب عىل فهم مسؤولياتهم تجاه
الوطن.
بعــض االحتفاالت والنشــاطات يف املدارس
اللبنانية مبناسبة عيد االستقالل:
يف مدرســة مجدلبعنا الرسمية ،أبدع الطالب
يف التعبــر عن مشــاعرهم الصادقة تجاه هذه
املناســبة ،آملني أن يبقى هذا الوطن عىل مستوى
أحالمهم وطموحاتهم .ولقد قام الطالب بارتداء
ثياب عســكرية وتزيني األعالم اللبنانية وإنشاد
النشيد الوطني اللبناين واناشيد وطنية أخرى.
 يف متوسطة نيحا الرسمية ،احتفل الطالبواألســاتذة بعيد االستقالل بحفل نظمته االدارة
والهيئــة التعليمية يف حضور عــدد من أولياء
األمور وأهايل نيحا والهيئتني البلدية واالختيارية.
ويف املناســبة ألقت مديرة املدرسة السيدة ريتا
الرميــي كلمة تناولت فيها معاين االســتقالل
ودالالته وشــكرت داعمي املدرسة الذين شاركوا

يف االحتفــال ،واعد ًة بنهوض مميز للمدرســة
الرسمية التي تبقى ركناً أساسياً يف عملية تطوير
املجتمعات الريفية يف لبنان.
 أما يف املدرســة األورثوذكسية يف عيندارة،فقــد قام الطالب بالتجول يف شــوارع املنطقة
حاملــن األعالم اللبنانيــة ومرتدين زي الجيش
اللبناين ،كام قاموا مبشاركة فطائر تم تحضريها
عىل شكل العلم اللبناين.
 يف املعهد االنجييل قام الطالب بارتداء مالبسأفواج مختلفة من أفواج الجيش اللبناين ،فطالب
الروضة الثانية مثالً مثلوا فوج الهندســة .كام
قام الطالب مبســر يف املدرسة والتقاط الصور
التذكارية.
يف ثانويــة الوفاء يف بعقلني الشــوف ،أقام
الطالب واألســاتذة حاجز محبــة حيث وزعوا
الحلــوى عىل املارة .وكتبــوا «عىل حاجز املحبة
استوقفناكم ،ويف عيد االستقالل هنأناكم ،عىس
العيد املقبل بخري نلقاكم ،حمى اله لبناننا الحبيب
وحامكم».
 يف مدرســة قدموس ،احتفل قسم االبتدايئوقســم الدمج بهذه الذكرى الوطنية يف حضور
األب الرئيــس جان يونس ومســاعدة القســم
الســيدة غادة حيدر .بعد النشيد الوطني اللبناين
تم اســتعراض األعالم اللبنانية وعلم املدرســة
اىل جانب التالمذة الذين مشــوا صفوفاً حاملني
الرايات واملجسامت املتنوعة ويف طليعتها األرزة
الشامخة رمزاً لعزة الوطن وصموده ودميومته.
وتخلل االحتفال عــرض ريايض فني ،اىل جانب
فقرات متنوعة من أغنيات وطنية ،واستعراضات
راقصة.
 من بلدة االســتقالل ،بلدة بشــامون األبية،احتفلت مدارس الليسه ناسيونال بعيد االستقالل
يف حضــور رئيس املدارس األســتاذ هيثم ذبيان
والهيئتــن اإلدارية والتعليميــة .كام احتفلت
مدارس الليســيه بفرعيها بريوت وبقعاتا بهذه
الذكرى.
 4500تلـــــميذ شــاركوا يف االحتفــال يف
بشــامون ،وحــواىل  1500تلميــذ يف بقعاتا
وبــروت ،مرتدين اللباس العســكري وحاملني
األعالم اللبنانية.

أعـــــــراض لــلــنــوبــة الــقــلــبــيــة يــمــكــن أن تــظــهــر
قــبــل «أشـــهـــر أو حــتــى أكـــثـــر» مـــن ح ــدوث ــه ــا !

يظهر احتشاء عضلة القلب «فجأة» ولكن
قــد تكون العمليات األساســية قد بدأت منذ
شهور أو سنوات.
ويف بعــض األحيان ،قد يبــدو أن النوبة
القلبية تخرج من العدم ،إذا ظــهرت أعراض
قليلــة فقط ،مثل أمل الصــدر .لكن الخرباء
أوضحــوا أن هنــاك عالمــات خفية ميكن
اكتشافها قبل شهور أو حتى فرتة أطول ،من
وقوع الحدث املؤسف.
ويوضح الدكتور زي جيان شــو من هيئة
الصحة  Sutter Healthأن «غالبية» النوبات
القلبية تظهر «أعراضا منوذجية إىل حد ما».
وتشــمل هذه األعراض النموذجية الذبحة
الصدريــة (أمل يف الصــدر) وخفقان القلب
وضيق التنفس والتعرق البارد.
لكنــه أضاف أنــه قد يكون هناك ســتة
«أعراض غــر منطية» أخرى للحدث املميت،
وتشــمل التعب ،والشــعور الغامض بعدم
االرتياح ،واالنزعاج املبهم ،وآالم البطن ،وآالم
الظهــر ،واالنخفاض العــام يف القدرة عىل
التحمل.
ويوضح أن بعض األشــخاص يكون لديهم
عدد من هذه املجموعــات من األعراض منذ
«شــهور» أو «حتى قبل النوبة القلبية بفرتة
أطول».
وتحــدث النوبات القلبيــة عندما يتوقف
الدم الذي يغذي القلب «فجأة» ،بحسب هيئة
الخدمات الصحية الوطنية (.)NHS
لكن األعراض قــد تحدث قبل فرتة طويلة
من االنســداد املفاجــئ ألن النوبات القلبية
غالبــا  -ولكن ليس دامئا  -يســبقها مرض
الرشيان التاجي.
ويــرح الدكتور شــو« :يف هذه الحالة،
يضيق الرشيان مبرور الوقت .وعندما يضيق
الرشيان إىل أكرث من  ،%70ســتبدأ األعراض
التحذيرية يف الظهور يف وقت مبكر ،خاصة
مع املجهود البدين».
ويحدث مرض الرشيان التاجي عادة بسبب
ارتفاع مستويات الكوليسرتول «الضار» يف
الدم.
وميكن أن تؤدي املســتويات املرتفعة من
كوليســرول الربوتــن الدهنــي املنخفض
الكثافة إىل ترســبات يف جــدران الرشايني
تسمى اللويحات.

وإذا تحطمــت إحــدى هــذه اللويحات،
فقد تحدث كارثة وميكن أن تنســد األوعية
الدموية برسعة.
وترشح هيئــة الصحة األمريكية ماوننت
ســيناي« :ميكن أن تنفصل قطع اللويحات
أيضــا وتنتقل إىل أوعيــة دموية أصغر ،ما
يؤدي إىل انســدادها .وهــذه العوائق تحرم
أنسجة الدم واألكسجني .وهذا ميكن أن يؤدي
إىل تلف أو موت األنسجة».
وقد يســبب هذا نوبة قلبية بعد أشــهر أو
حتى ســنوات من اإلصابة مبرض الرشيان
التاجي.
ومع ذلــك ،من املهم أن تتذكــر أن الناس
أصيبوا بها فجأة .ويحذر الدكتور شــو« :قد
يكــون لدى الشــخص أو ال تظهــر عليه أي
أعراض من قبل ،ولكن يف نفس الوقت تتمزق
ترسبات اللويحات ،ما يؤدي إىل سلسلة من
األحداث ونوبة قلبية مفاجئة».
هل ميكن أن تحدث النوبات القلبية بسبب
أي يشء آخر غري ارتفاع الكوليسرتول؟
إذا كنت تعتقد أنه قد يكون لديك ارتفاع يف
نسبة الكوليسرتول ،فمن املهم إجراء تغيريات
يف منط الحياة .وقد يعني ذلك تناول العقاقري
املخفضة للكوليســرول ،وتناول كميات أقل
من األطعمة الدهنية ،أو قد يعني تناول نظام
غذايئ صحي ومتوازن.
ولكــن يف بعض الحاالت ،ميكن أن تحدث
النوبــات القلبية بســبب عــدم تلقي القلب
لألكسجني الكايف عىل الرغم من عدم وجود
انسداد كامل يف األوعية الدموية.
ومــن املعروف أن نقــص الحديد يزيد من
خطر اإلصابة بنوبة قلبية .ويستخدم الحديد
يف صنع خاليــا الدم الحمــراء التي تحمل
األكســجني إىل جميع خاليا الجسم .وعندما
تكون املســتويات منخفضــة ،تكون كذلك
مستويات خاليا الدم الحمراء.
ونقص األكســجة هو ســبب آخر للنوبة
القلبيــة .ويحــدث هذا عندمــا تكون هناك
مســتويات منخفضة من األكســجني من
الخارج.
وميكــن ألمراض الرئة مثــل تلك الناتجة
عن «كوفيــد »19-وااللتهاب الرئوي ومرض
االنســداد الرئوي املزمــن أن تزيد من خطر
اإلصابة بنقص األكسجة.

اســتهل االحتفال بعرض كشفي لجمعية
كشافة الليسه ناسيونال داخل مالعب املدرسة
بإرشاف قادة املفوضية ومشــاركة الوحدات
الكشفية واإلرشــادية والجوالة والدليالت،
إضافة اىل حملة األعالم اللبنانية والكشفية،
ويف حضــور رئيس جمعية الكشــاف القائد
حسيب ذبيان.
تال العرض كلمة لرئيس املدارس األســتاذ
هيثم ذبيان قال فيها:
« بعيــد الوطن رصيل يش عرش ســنني
بحــي تحلــم بالدنــا يكــر
ونــادي يفيقــو هالسياســيني
يفيقــو قبــل مــا بالدنــا نخــر
ميكــن تعبتــو بــن ســن وجــن
ويكمــن تعــب وقفتــي املنــر
لكــن مــا شــفنا غــر الفاســدين
وانبــح  ...صــوت النــاس مــش أكرت
***
والعيــد يعنــي نــاس فرحنانــن
ويــن الفــرح والعيــد والعنــر؟
اال بعيــدو هالـــ وطــن مســكني
شــعبو الحزيــن ب يحزنــوا أكــر.
***
بدنــا نشــوف النــاس متحــدي
ونرفــع غصــن مــن أرزنــا األخرض
بدنــا أهــل لبنــان قدرانــن
يشــوفو والــدن هــون عــم تكــر
لكــن مــا شــفنا غــر فاســدين
رسقــوا الحلــم مــن جيل عــم يكرب
ال يف حــدا بطبــق قوانــن
وال يف حــدا عالحــق عــم يســهر
كان الفســاد بيســتحي مــن ســنني
صــار الفســاد مقونــن مفــر
ورصنــا نخــون النــاس باســم الدين
ولــك كيــف بدنــا بهالبلــد تخمــن
نرجــع نشــوف النــاس مجتمعــن
ومــا فــؤ روطنــي واحــد تغــر
هالعيــد منــو بــس غنــا ومــوال
ورقصــة لشــعبو بتذكــرا األلجيــال
هالعيد شــعب مقاوم بكل األلشــكال

والدو بــأرض بالدنــا رســال
شــوفو معــي الليســة ناســيونال
وطــاب عنــا حققــوا اآلمــال
عيــد الوطــن بــدو رجــال رجــال
مــش شــعب فاســد مكبــل باألموال
ورغــم الفســاد بهالوطــن منضــل
نحــن األملــل بكتــاف عليانــة
منعــرف بإنــو النــاس داقــو الــذل
وصــار الحكــم للنــاس زنزانــة
منعــرف بإنــو وضعنــا معتــل
شــعب انقســم ونفــوس خربانــه
نحنــا ايل هــون ومســتحيل نفــل
مــن مدرســة باملجــد منصانــة
وقلوبنــا منحــط فيهــا الــكل
وقــرآين
وإنجيــي
شــعبي
منبقــى ألنــو أرضنــا منجــل
وعنــا بوطنــا جيــش لبنــاين...
***
والنــاس ملــن مليــت الطرقــات
حلمــوا بوطــن خاطــر عــى بالــن
نزلنــا وكنــا كتــار بالســاحات
ونحنــا معــن ،منمــوت كرمالــن
لكــن ايل إجونــا بشــعارات
قبالــن
ونحلــم
تـــيمثولنا
بنقــول ضيعــان ايل منــا مــات

نــواب انشــاهلل ميثلــوا حالــن»...
تخلل االحتفال إنشــاد لألغاين الوطنية .ويف
الختام أكد الجميع من إداريني وأســاتذة وطالب
عىل الثبات يف الوطن واإلرادة الجامعة للنهوض
من جديد .وردد رئيس املدارس مع الجميع
« اآلن تعالوا نرفع أيدي:
معا معا
عىل الجراح واملحن
معا معا
نعيش من أجل الوطن
معا معا
لبنان ليس مرتهن
معا معا
معا منوت أو نحيا معا
وختم الحفل بأغنية راجع يتعمر لبنان.
هذا واحتفل الالجئــون يف املدارس اللبنانية
بعيد االســتقالل معربين عــن حبهم وامتنانهم
للبلد الذي احتضنهم ويعتربونه كوطنهم الثاين.
كــا أحيت بعض املنظامت الدوليــة التي تعنى
بالرتبية والتعليم املناســبة مع األطفال البنبنيني
وغري اللبنانيني.
يبقــى األمل يف نهضة هــذا الوطن وقيامته
بهمــة وعزمية األجيال الصاعدة التي تعالت عىل
االنقســامات والطائفية ونبذت العنف بني أبناء
املجتمع الواحد  .

إنــتــشــار واســــع لــإنــفــلــونــزا املــوســمــيــة ف ــي ل ــب ــن ــان ...كــيــف نــتــفــاداهــا ؟
تنترش ظاهرة أنفلونزا حادة منذ بداية
هذا الشهر يف معظم املناطق اللبنانية،
وســط معلومات عن إصابــة العديد
مــن األطفال بها .فموجة قاســية من
اإلنفلونزا ترضب بعض القرى ألســباب
كثرية وأهمها تغيري الطقس اىل الربودة،
والعــدوى املتنقلة يف املدارس واإلهامل
يف الوقاية.
يف حني كانت األنظار شاخصة نحو
تفيش «الكولريا» ،دخلت االنفلونزا عىل
الخط مقتحمة دون اســتئذان مختلف
املناطــق اللبنانيــة ،متخطية فريوس
الكورونا بأشــواط ،لتنــذر بعودة زمن
ارتداء الكاممة.
فــا هي أبــرز أعــراض اإلنفلونزا
املوسمية؟
 ارتفاع درجة حرارة الجســم من 38حتى  40درجة ،وقد ترتفع أحياناً لتصل
إىل  ٤١درجة ،ويكــون ارتفاع درجات الحرارة أقل
عند البالغني.
 آالم يف كافة أنحاء الجسد. أمل عضــي خاصــة يف الظهــر ،والذراعني،والساقني.
 صداع وإرهاق. التهاب الحلق. فقدان الشهية. السعال وسيالن األنف.واعترب النائب وأخصــايئ األمراض املعدية عبد
الرحمن البزري أن األشخاص األكرث عرضة لإلصابة
باإلنفلونزا هم كبار السن وأصحاب األمراض الرئوية
أو املزمنــة ،والذين يعانــون من ضعف يف املناعة،
داع ًيا إياهم ألخــذ طعم االنفلونزا ،ألنه يخفف من
األعراض املزعجة واملؤملة.

ومضاعفاتهــا ،وينبغــي عليهم عدم
إهامل الحصول عىل اللقاح ،وهي:
النســاء الحوامــل ،وبعــد الوالدة
بأســبوعني ،األطفال من عمر  6أشهر
حتى  5سنوات ،األشخاص يف عمر 65
عاماً وما فوق ،أصحاب األمراض املزمنة
مثل الربو ،والسمنة ،واضطرابات الغدد
الصامء ،وأمراض الرئة ،وأمراض القلب،
وأمراض الكبد ،وأمراض الكىل ،وبالطبع
مقدمــي الرعاية الصحيــة من أطباء
وممرضني.

} لقاحا االنفلونزا و
«كورونا» ...هل يتضاربان؟ }

وعىل الرغم من أن أعراض نزالت الربد واالنفلونزا
املوســمية متشــابهة ألن كالهام يصيب الجهاز
التنفــي ،إال أن الفريوس املســبب لكال املرضني
مختلف ،ويعد الفــرق بينهام هو أن األعراض أكرث
قوة يف االنفلونزا املوسمية كام أن مضاعفاتها قد
تؤدي إىل دخول املستشــفى وهذا ال يحدث مطلقاً
مع نزالت الربد.

} الوقاية هي األساس! }

شــدد «البزري» عىل رضورة اتخــاذ اإلجراءات
الوقائيــة للحدّ من انتشــار اإلنفلونزا املوســم ّية
وبخاصة بني األطفــال ،من خالل ارتداء الكاممة،
وااللتزام بالتباعد والحفاظ عىل النظافة الشخصية.
كــا يجب الحصول عىل اللقاح ســنوياً لجميع
الفئــات من عمر  6أشــهر وما فــوق ،ولكن هناك
فئات أكرث عرضة لإلصابة باالنفلونزا املوســمية

لقاحي
هذا ولفت «البــزري» إىل أن
ّ
اإلنفلونــزا و»كورونــا» ال يتضاربان،
فاللقاحان يقومــان برفع املناعة ضد
الفريوســات .وأكّد أن لقــاح اإلنفلونزا
ميكــن أن يقلل خطر تعرض أى إنســان لإلنفلونزا
ومضاعفاتها ،واتباع األســاليب الوقائية تســاعد
ىف الحاميــة من اإلنفلونــزا وغريها من األمراض
التنفسية.
إىل ذلك ،ســ ّبق أن ح ّذر مكتــب منظمة الصحة
العاملية إلقليم رشق املتوسط ،من أنّ موسم الشتاء
الحايل قد يشــهد عودة قوية لإلنفلونزا ،تزامناً مع
اعالن وزارة الصحة يف الواليات املتحدة األمريكية
عن انتشــار  3فريوسات تنفســية هي اإلنفلونزا
وكورونــا والفريوس املخلــوي التنفيس ،وإعالن
الحكومــة الربيطانية فرض عــزل للطيور األليفة
والدواجــن يف كل أنحاء إنجلــرا للتصدي لتفيش
إنفلونــزا الطيور .وقائع دفعــت منظمة الصحة
العاملية اىل التخوف من أن تكون االنفلونزا املوسمية
هي الوباء املقبل عىل البرشية.

فواكه تعزز مناعتكم في فصل الشتاء !
عــى الرغم من أن فصل الشــتاء لطيف ،غري أنه
يجلب العديد من األمراض وااللتهابات الفريوســية
املختلفــة .لذا من املهم اتباع نظــام غذايئ يقوي
املناعــة ،حيث يجب أن يحتوي عىل بعض األطعمة
الشتوية التي تعد كنزاً غذائياً لزيادة املناعة.
لكن غالبــاً ما يُالحظ أن الناس مييلون لتقليص
زياراتهم إىل ســوق الفاكهة خالل فصل الشــتاء،
مام يعرضهم لخطــر اإلصابة بالعدوى واألمراض
الفريوسية األخرى ،بحسب موقع «»onlymyhealth
الطبــي املتخصص ،الذي أفاد بــأن الفواكه الغنية
بفيتامني يس مفيدة لتقوية جهاز املناعة.
وعرض املوقع  5فواكه شتوية ميكن تناولها هذا
املوسم:
 الربتقال :ابدأ بالربتقال ،هذه الفاكهة الشتويةغنية بفيتامني يس والكالسيوم .حيث يساعد تناول
الربتقال يومياً بشكل كبري يف تقوية جهاز املناعة.
وبرصف النظر عن هذا ،فإنه مينع تلف الجلد وميكن
أن يســاعد يف إنقاص الوزن .كام يساعد بخفض
مستويات الكوليسرتول يف الدم ،ما يوفر الحامية
من األمراض األخرى.
الجوافة :تحتوي هذه الفاكهة الشــتوية املليئةبفيتامني يس عىل مضادات األكســدة التي تحارب
نشاط الجذور الحرة الخطري يف الجسم .كام تحتوي
عىل ألياف بنسبة جيدة .وهذا يجعلها فاكهة ممتازة
لتحسني عملية الهضم.
 -التوت الربي :يوفر لك التوت الربي فيتامني يس.

حيث يقلل التوت األحمر الحلو من
خطر اإلصابة بأمراض الرشيان
التاجــي وخفض مســتويات
الكوليســرول .كام ميكنك رش
التوت الربي يف سلطاتك.
 الكيــوي :هــذه الفاكهــةالخــراء املنعشــة هي مصدر
غنــي بفيتامــن يس .وبرصف
النظــر عن تقوية جهاز املناعة،
فهذه الفاكهــة الخرضاء اللينة
تســاعد أيضاً يف تنظيم ضغط
الدم ومنع تخرث الدم وتحســن
الرؤية .كام تســاعد خصائصه
املضادة لألكســدة يف القضاء
عىل الجذور الحرة داخل الجسم.
 الرمان :آالم املفاصل يف موسم النسامت الباردةشائعة جداً لدى الصغار والكبار عىل حد سواء .ميكن
أن يكون املوسم صعباً ،خاصة بالنسبة لألشخاص
الذيــن يعانون من التهــاب املفاصل .كام ميكن أن
يســاعد تناول الرمان ذلك ألنه يحتوي عىل فيتامني
ك الــذي يقوي العظام .وهذه الفاكهة الحمراء هي
أيضاً مصدر ممتاز لأللياف وفيتامني يس .وبالتايل،
الوقاية من األمراض األخرى.
 تفاح الكاسرتد :هذه فاكهة أخرى غنية بفيتامنييس ميكنك إضافتها لنظامك الغذايئ الشــتوي .إىل
جانب احتوائها عىل معادن مهمة مثل الكالســيوم

واملغنيسيوم .كام تحتوي عىل فيتامني ب  .6علامً أن
الخصائص املضادة لألكسدة لتفاح الكاسرتد تجعله
أكرث فائدة.
يستنتج أن إضافة هذه الفاكهة إىل نظامك الغذايئ
يف فصل الشتاء لن يساعد يف تقوية جهاز املناعة
فحســب ،بل سيعطيك أيضاً فوائد صحية إضافية،
وبالتــايل تجنب األمراض وااللتهابات املوســمية
الســائدة .كذلك ميكنك تجربة هذه الفاكهة وميكن
تناولها كسلطات أو عصائر.
وإىل جانــب تنــاول هذه الفاكهــة يف نظامك
الغذايئ ،ابدأ يف مامرســة الرياضة .إذ سيســاعد
هذا يف زيادة تقوية جهاز املناعة والوظائف العامة
للجسم.
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ا قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا د

حميه اشــــــترط منــــــح االولوية لهــــــا العطــــــاء تراخيص ممارســــــة العمل فــــــي البلوكات
مذكــــــرة وزارة النقل الــــــى منصات التنقيــــــب عن الغــــــاز والنفط حول افضليــــــة الخدمات
للمرافــــــىء اللبنانيــــــة ليؤمــــــن مصالــــــح اللبنانيين وفرص عمــــــل جديدة ويمنــــــع االحتكار
جوزف فرح
يف خطوة مدروسة وموضوعية لتامني فرص عمل للبنانيني
واعطاء االفضلية للمراىفء اللبنامنية واملســاحات التي تطل
عىل الســاحل اللبناين ارص وزير االشــغال العامة والنقل يف
حكومة ترصيف االعامل الدكتور عيل حمية عىل منح االولوية
واالفضليــة للمراىفء لتقديم الخدمات اللوجســتية ملنصات
التنقيب عن النفط والغاز امام البلوكات التي تزمع رشكة توتال
الفرنســية التنقيب مؤكدا انها الرشط االسايس العطاء وزارة
االشغال تراخيص مامرسة العمل فيها.
وكان حميــة قد وجه كتابا اىل وزيــر الطاقة يف حكومة
ترصيف االعامل وليد فياض وتم ابالغه اىل هيئة ادارة البرتول
واملديريــة العامــة للنقل الربي ومصالح اســتثامر مراىفء
طرابلس وصيدا وصور وادارة مرفاء بريوت حول هذا املوضوع
وجــاء قي كتاب حميه الذي يعتــر اهم مدماك يف عملية
االســتفادة من الغــاز والنفط يف لبنان ومقدمة لتاســيس
الصندوق الســيادي لالســتفادة من عائــدات النفط والغاز
املستخرجني من البلوكات اللبنانية ما ييل :يف خضم االزمات
السياسية واالقتصادية التي يرزح تحتها الشعب اللبناين يلوح
يف االفق بريق امل يتمثل مبلف التنقيب عن النفط وايف مختلف
البلوكات التي تم تحديدها.
ان هذا امللف واســتخدامه بصورة متتالية شــفافة واقعية
من شــانه ان يثلج قلوب اللبنانيني ويطمئنهم اىل مستقبلهم
ومستقبل اوالدهم.
من هنا تســعى وزارة االشــغال العامة والنقل ومن منطلق

الصالحيات واملســؤوليات املناطة بها يف قطاع النقل البحري
اىل االستخدام االمثل لالنشــطة االقتصادية والتجارية ذات
الصلــة مبا يؤمن اعىل وانجح مــردود عىل االقتصاد الوطني
كام والخزينة العامــة وتوفري فرص عمل لكافة الرشائح يف
املجتمع اللبناين يف مختلف االختصاصات.
وباعتبار ان عمليات التنقيب بحاجة لدعم لوجستي وانشطة
خدمات مختلفة فان الوزارة وفقا ملا تقدم والصالحيات املناطة
بها عرب املرســوم رقــم ( 2018/ 2382تنظيم املديرية العامة
للنقــل الربي والبحري يف وزارة االشــغال العامة والنقل) وال
سيام منها :
املادة  2التي تعني االرشاف عىل مختلف انشطة النقل البحري
ومتابعــة تنفيذ القوانني واالنظمة املتعلقة بهذه االنشــطة

ومن مهامها منح رخص مامرســة العمل يف جميع انشــطة
قطاع النقل البحري بالتنســيق والتعاون مع الجهات املختصة
,والقيام باعامل الرقابة والتفتيش البحري عىل السفن الوطنية
واالجنبية واملعــدات البحرية داخل املراىفء واملواىنء وضمن
املياه االقليمية اللبنانية  ,تشــجيع استعامل املراىفء اللبنانية
والعمل عىل تحسينها
بناء عىل ما ورد اعاله ،تحيطكم وزارة االشغال العامة والنقل
علام بانها بصدد اتخاذ كافة االجراءات والتدابري الالزمة لوضع
دقائق خطة الوزارة لناحية تفعيل وتشجيع استعامل املراىفء
اللبنانيــة والعمل عىل تحســينها موضع التطبيق الفعيل من
خالل اتخاذ االجــراءات والتدابري ااالزمة الالزمة العطاء هذه
املــراىفء االفضلية واالولوية يف مهــام تقديم مختلف اوجه
الدعم واالنشطة اللوجستية لخدمات التنقيب عن النفط والغاز
يف مختلــف البلوكات واملناطق ليصــار يف ضوئه اىل تحدبد
اسس قيام وزارة االشغال العامة والنقل باعطاء ومنح رخص
مامرسة العمل يف انشطة قطاع النقل البحري
وتقــول مصادر مرفئية مطلفة ان كتاب حميه سيســاهم
يف منع االحتكار حيث ميكن الي رشكة او مؤسسة ان تتقدم
للمناقصة الشــفافة للحصول عىل الخدمات اللوجستية التي
تريدها رشكة توتال الفرنســية عندما تبارش التنقيب عن الغاز
والنقط يف مختلف البلوكات النفطية املمتدة عىل طول الساحل
اللبناين واهمها املوظفون والعامل والطعام ونقل املوظفني من
املرفاء اىل املنصة وغريها لزوم املنصة وهذا ما ســيؤدي اىل
توفري فرص عمل جديدة وخدمات جديدة واىل انشاء مراىفء
متخصصة لذلك.

زادت تعرفــــــة الكهرباء دون ســــــاعات التغذيــــــة واملفاوضات وصلت الى الحائط املســــــدود
لهذه االســــــباب لــــــن ينعم املواطنــــــون بالتغذيــــــة املوعــــــودة لكنهم ســــــيدفعون املاليين
رشا يوسف
الحلول لتمويل تأمني الفيول ملؤسسة كهرباء
لبنان لزيادة التغذية وصلت اىل حائط مســدود
لكن خداع املواطن مســتمر الن املؤسسة رفعت
التعرفة الكهربائية اعتبارا من اول ترشين الثاين
الحــايل لكنها لن تتمكن من االلتزام بتغذية بني
 ٨و١٠ســاعات وهذا ما حــدث ايضا مع وزارة
االتصاالت التي زادت االسعار عىل امل ان تحسن
الخدمات من انرتنت وهاتف خليوي .
مع اســتمرار رفض البنك الدويل لتمويل هذه
الزيادة الستجرار الغاز من مرص والكهرباء من
االردن بعد ان وضع رشوطه ومنها رفع التعرفة
وقد تــم ذلك وتعيني الهيئــة الناظمة ومل يتم
ذلــك رغم ان وزير الطاقة يف حكومة ترصيف
االعامل وليد فياض اعلــن عن رغبته لتعيينها
مقدمــة الدخال القطاع الخــاص يف القطاع
الكهربايئ ورفض مرصف لبنان التمويل اال اذا تم تأمني التغطية
السياسية والقانونية له وهذا مستبعد الن اكرثية النواب ترفض
الترشيــع قبل انتخاب رئيس جديــد للجمهورية اللبنانية رغم
االتفاق الذي تم بني الرئيســن نبيه بري ونجيب ميقايت حيث
كان من املفرتض ان يؤمن مرصف لبنان حواىل ٣٠٠مليون دوالر
بانتظار» مل» فواتري الكهرباء عىل التعرفة الجديدة من املواطنني
اعتبارا من شــهر شــباط املقبل املحفوفة باملخاطر نظرا لعدم
قدرة املؤسســة عىل الجباية من مخيامت النازحني السوريني
والالجئني السوريني وبعض املناطق العصية عىل الدولة اضافة
اىل املؤسســات واالدارات الرسمية  .كام ان الهبة االيرانية من
الفيــول بقيت حربا عــى ورق تخوفا من عقوبات امريكية قد
تفرض عىل لبنان او بعض املسؤولني اللبنانيني وبالطبع ال ميكن
اجتامع مجلس الوزراء النها حكومة ترصيف اعامل .
وال تستبعد مصادر اقتصادية مطلعة ان تستمر الخالفات بني
رئيــس حكومة ترصيف االعامل نجيب ميقايت ووزير الطاقة
وليد فياض حيث ينعدم االنسجام بني الرجلني والدليل عىل ذلك
ان من اهــداف االول لتعديل الحكومة هو التخلص من الثاين.
وهذه التجاذبات تنعكس ســلبا عىل الكهرباء ومن املتوقع ان
تعلــن الرشكة التي ســتؤمن رشاء فيول أويل  Aوفيول أويل B
وغاز أويل ملصلحة «مؤسسة كهرباء لبنان».
وبحسب دفرت الرشوط ،فإن مؤسسة كهرباء لبنان ستشرتي
من الرشكة الفائزة الكميات التي تحتاج اليها لتشــغيل معامل
إنتاج الطاقة الكهربائية مبا يؤمن «معدل تغذية يومي يصل إىل

ما بني  8ساعات و 10ساعات» ،وفق بيان الوزارة الذي أعلنت فيه
املناقصة الشهر الفائت .وكانت الوزارة قد أطلقت املناقصة بعد
«مشاورات واجتامعات أجريت بني رئيس مجلس الوزراء ووزير
الطاقة واملياه ووزارة املالية وحاكم مرصف لبنان والتي أفضت
إىل إبالغ الوزير وليد فياض بتأمني التمويل الالزم».
ويف هذا االطار أشــار املدير العام السابق يف وزارة الطاقة
واملياه اللبنانية غسان بيضون ،يف تغريدة له عىل «تويرت» اىل
أنّ «تطبيــق قرار رفع تعرفة الكهرباء ســبق توفري التغذية»،
معتربا أنّ «الحاكم يبدو غري مقتنع بتوفري السلفة للمحروقات،
وإجراء املناقصة سوف يســبق توفري متويل الصفقة ورشط
تأجيل الدفع ســوف يزيد التكلفة ،مردود التعرفة ســوف يتم
هدره ،تركيب املشــاهد املرسحية لن يفيد يف إقناع املؤسسات
الدولية بجدّ ية اإلصالح!».
وتابع بيضــون يف تغريدة ثانية« :التعرفة الجديدة تتضمن
«رسم بدل تأهيل» غري قانوين وغري متوجب وال TVA -تحتسب
حتى عىل الرســوم مع أن حصيلة هــذه الرضيبة ال تصل إىل
الخزينة:
وذكر بيضون ان الهدر عىل الشبكة بلغ  ٤٠يف املئة ويتوقع
ان تصل اىل  ٧٠يف املئة بســبب الرسقات عىل الشــبكة التي
ستزداد من جراء الحالة االقتصادية املتأزمة.
وقــد نرشت «مؤسســة كهرباء لبنان» تفاصيــل التعرفة
الجديــدة باألرقام وباملعطيات .وأكّدت يف بيان أن ذلك “بهدف
إحاطــة الرأي العام بصورة دقيقة وشــفافة بكامل معطيات
خطــة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهربــاء املتضمنة التعرفة

الجديــدة ملبيع الكهرباء إىل العموم ،املعدّ ة بناء
عىل التوجيهات الحكومية بالتنسيق ومبوافقة
وزارة الطاقة واملياه ووزارة املال”.
وجاء يف تفاصيل التعرفة الجديدة اآليت:
– يُحتســب  10سنتات أمريكية لكل ك.و.س.
استهالك ألول  100ك.و.س( .كتعرفة مخفضة
تراعي وضع املســتهلكني ذوي الدخل املحدود
والطبقــة املتوســطة والذيــن يعملون عىل
ترشيد اســتهالك الطاقة) ،و 27سنتاً أمريكياً
لكل ك.و.س .استهالك يـزيــــد عـىل الـ 100
ّ
ك.و.س.
لكل أمبري قدرة
– ُيحتسب  21ســنتاً أمريكياً ّ
اشرتاك.
كل التعرفــات االســتثنائية وهي:
– تُلغــى ّ
التعرفة الصناعية ( 115لرية) ،التعرفة الزراعية
 /الســياحية  /دور عبادة وغريها ( 140لرية)،
لكل
حيث يتم اعتامد ســعر  27ســنتاً أمريكياً ّ
ك.و.س .لتلك الفئات وتطبيق ســعر  27ســنتاً أمريكياً لكامل
االستهالك (أي إلغاء اعتامد سعر  10سنتات أل ّول  100ك.و.س.
استهالك لتلك الفئات).
– تُحتســب  4.3دوالرات أمريكية بدل تأهيل لالشــراكات
التي كانت تُحتســب سابقاً  5,000لرية و 8.6دوالرات أمريكية
لالشرتاكات التي كانت تُحتسب سابقاً  10,000لرية.
وأوضحت املؤسســة أنّ التعرفة والرسوم الجديدة تُحتسب
باللرية اللبنانية عىل أساس سعر الرصف عىل منصة “صريفة”
كل شهر
الذي سيحدده مرصف لبنان ،عىل أن تعدل هذه التعرفة ّ
أو شهرين ،وبحسب كلفة اإلنتاج الحقيقية املعت ِمدة عىل سعر
النفط العاملي ومشتقاته.
يف غضون ذلك ،يُنتظر ان يدفع مرصف لبنان الدفعة االوىل
من التمويل ملؤسســة الكهرباء عىل دفعات أوالها ســتكون
 75مليون دوالر ،لتأمني ما بني  6اىل  7ســاعات تغذية يوميا،
كتجربة أولية يحدد من بعدها «املركزي» قرار الدفعات االخرى
بناء عىل جدية مؤسسة الكهرباء يف رد ما استقرضته منه من
حصيلة رفع التعرفة.
رئيس االتحاد العاميل بشــارة االســمر طالب باعادة النظر
بالتعرفة وطالب بأن يكون الشــطر االول عرش ســنتات عىل
٣٠٠كيلو وات ساعة استهالك بدال من  ١٠٠كيلووات ساعة .
الخوف كل الخوف ان تكون مؤسسة كهرباء لبنان قد رفعت
التعرفة ومل تزد ســاعات التغذية ،فهــل يقع املواطن ضحية
املؤسسات الفاشلة ؟
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ع ــي ــد بـــايـــة حـــــال عـــــدت يــــا عــيــد

الـــخـــلـــيـــل ً  :الــــــــــــدوالر الـــجـــمـــركـــي
 15ألــــــفــــــا فــــــي كــــــانــــــون االول

اعلن وزير املال يف حكومة ترصيف األعامل يوسف الخليل
جهت اليوم كتاباً إىل مرصف لبنان
يف بيان ،أن «وزارة املال و ّ
يتعلق بالبدء باحتساب أسعار العمالت األجنبية عىل الرضائب
والرسوم التي تستوفيها إدارة الجامرك عىل السلع والبضائع
املســتوردة ،عىل أساس  15ألف لرية للدوالر األمرييك الواحد
وذلك اعتباراً من  ،»2022/12/1وأشــار إىل أن «هذا التدبري
يساعد يف الحدّ من استغالل فروقات األسعار وكذلك تخفيف
التشوهات والخسائر التي تتك ّبدها الخزينة»..
الجدير ذكره ان حاكم مرصف لبنان اعلن ان املركزي سيبدا
العمل بســعر الـ 15000لرية مقابل الــدوالر ابتداء من اول
شــباط  2023وسيصبح التعميامن  151و 158عىل 15000
بــدل  8االف والـ  12000ابتداء من اول شــباط املقبل وقال
ســامة نحن دخلنا يف مرحلة توحيد اســعار الرصف بدءا
بالدوالر الجمريك الذي تقرر بشانه وزارة املالية مع الرسوم
االخرى والرضائب.
كامال ننىس انه اعتبارا من شباط املقبل ستبارش مؤسسة
كهربــاء لبنان تطبيق دفع الكهرباء باالســعار الجديدة مام
يطرح الســؤال ياية حــال عدت ياعيد ومن ســيتمكن من
رشاء الهدايا وااللعاب يف ظل ارتفاع االســعار بسبب الدوالر
الجمريك.

لــــجــــنــــة املـــــــؤشـــــــر لـــــــن ت ــج ــت ــم ــع
بــانــتــظــار تــحــديــد تـــداعـــيـــات الـــــدوالر
الـــــجـــــمـــــركـــــي وســــــعــــــر الـــــصـــــرف

لجنة املؤرش
ال اجتــاع للجنــة املؤرش التي كان مــن املقرر ان تجتمع
اليوم بسبب التباين الكبري يف االرقام بني الهيئات االقتصادية
واالتحاد العاميل العام رغم الزيارات املتكررة التي قام بها رئيس
الهيئات الوزير الســابق محمد شقري اىل مقر االتحاد العاميل
واجتامعــة باركان االتحاد خصوصا يف ما يتعلق يتحديد الحد
االدىن لالجور عىل  20مليون لرية بينام طرح الهيئات ال يتعدى
خمسة ماليني لرية.
وذكرت مصادر عاملية للديار ان الفروقات ما تزال شاسعة
وان االجتــاع لن يصل اىل اي نتيجة طاملا هناك تعنت واتجاه
لتاجيــل اي اتفاق قبل البدء بيطبيق رفع الدوالر الجمريك اىل
 15الف لرية وســعر الرصف اىل الرقم ذاته الذي يف ضوء ذلك
ميكن معرفة االتجاهات التي سيســلكها مؤرش غالء املعيشة
مع العلم ان التجار ســارعوا اىل التسعري عىل اساس  15الف
لرية وعىل اساس سعر الرصف يف السوق املوازية.

حــــســــابــــات لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن ب ــال ــل ــي ــرة
الــلــبــنــانــيــة لـــدفـــع ف ــوات ــي ــر الــكــهــربــاء

«كــــــــــــــــــــــورال» و«فــــــــيــــــــتــــــــول» تـــــــفـــــــوزان
بـــمـــنـــاقـــصـــتـــي الــــفــــيــــول والــــــغــــــاز أويـــــــــل !
بعــد اكتامل كل امللفــات يف وزارة الطاقة
وبعد فتح غالفات االسعار فازت رشكة Coral
 energy dmccمبناقصة رشاء الغاز اويل لزوم
تشغيل رشكة كهرباء لبنان.
كام فازت رشكة «فيتــول» يف مناقصتي
فيول  aو  bلزوم تأمني الفيول ملؤسسة كهرباء
لبنان.
اكد رئيس هيئة الــراء العام جان العلية
نجــاح مناقصــات الفيول اويــل (أ ) و(ب)

والغاز اويل لزوم مؤسسة كهرباء لبنان؛ يف
أول مناقصة تجري يف املديرية العامة للنفط
بإرشاف ومتابعة مبارشة من قبل هيئة الرشاء
العام.
واعــرب ، ،عن تفاؤله بقرب تأمني الكهرباء
من خالل رفع ساعات التغذية تدريجيا ،مشيدا
باداء لجنة التلزيم ومراقبة هيئة الرشاء العام
ومث ّمنا املوضوعيــة والحيادية اللتني طبعتا
عملهام.

نــقــابــتــا عـــمـــال املـــخـــابـــز فــــي بــــيــــروت والـــشـــمـــال  :إلن ــص ــاف ــن ــا وتــحــقــيــق مــطــالــبــنــا
التقــى رئيس نقابة عامل املخابز يف
بــروت وجبل لبنان شــحادة املرصي
رئيس نقابة عامل االفران يف الشــال
رس النقابة طاهر
أحمد البيطــار وأمني ّ
تحصلــدار ،وتم البحث يف اوضاع عامل
املخابز واالفــران ،واملذكرة الصادرة عن
وزير العمل يف حكومة ترصيف االعامل
مصطفى بريم لتطبيق قانون العمل عىل
عامل األفران ومتابعة النقابات العاملية
شــؤون العامل وحاميــة العاملني يف
املهنة ،وابــاغ وزارة العمل للمخالفات
الحاصلــة ،وكذلك الصنــدوق الوطني
للضامن االجتامعــي كل املعلومات عن
املخالفات مقرونة باملســتندات املثبتة
.وان هذه املذكرة أنصفت العامل ملطالبهم
املحقة واملرشوعة واملعاناة التي عانوها
مــن عــرات االعوام وتركهــم املهنة
واللجوء ملهن أخرى بســبب عدم تطبيق
قانون العمل عىل العامل .

وإثــر اللقــاء ،زار املجتمعون رئيس
نقابة اصحاب االفران يف الشامل النقيب
طارق املــر يف مكتبه ،وتم البحث يف
شــؤون العامل واوضاعهم ويف سفر
العامل االجانــب وتطبيق قانون العمل
عىل عــال األفران وتســجيل العامل
يف الضــان االجتامعــي وعدم املس
بالتعويضات العائلية املستحقة للعامل
تحت اي ذريعة وتدريب ،وتأهيل العامل
اللبنانيني للحد من البطالة وتأمني فرص
العمل للعاطلني عن العمل.
وشــكر املجتمعون ،يف بيان« ،وزير
العمــل يف حكومة ترصيــف االعامل
مصطفــى بريم عىل جهــوده املبذولة
لحامية اليد العاملــة اللبنانية وحرص
عــرات املهــن بالعــال اللبنانيني
واالهتامم باملطالب املحقة واملرشوعة
لعــال املخابــز واالفران بعــد معاناة
عرشات السنني.

من املتوقع أن تبادر املصارف قريباً إىل فتح حسابات جديدة
للمواطنني من أجل استيفاء الفواتري املستحقة لكهرباء لبنان
عربها ،األمر الذي يجعل أمر سداد الفواتري أرسع وأسهل بكثري
وفق التعرفة الجديدة.
َ
وقالت مصادر يف مؤسســة «كهرباء لبنان» إن «املصارف
ستفتح حســابات للمواطنني باللرية اللبنانية ،وهي ستكون
مخصصة لفواتري الكهرباء حرصاً» ،وتضيف« :عند استحقاق
كل فاتورة ،ســيتم تحويل املبلغ املستحق إىل الحساب الخاص
بالكهرباء .وهنا ،فإن هذا املبلغ قد يكون من حساب الراتب أو
ميكن إيداعهُ من قبل املواطن شهرياً أو كل فرتة».

رفــــــــع ســــعــــر صــــــــرف الـــــــــــــــدوالر...
هــــل ي ــح ــد مــــن خــــســــارة املـــودعـــيـــن؟

أشار كبري االقتصاديني يف مجموعة «بنك بيبلوس» نسيب
غربيــل ،اىل أنّ «القرار الجديد لحاكم مرصف لبنان يأيت ضمن
إطــار التوجه نحو توحيد أســعار الرصف املتعددة وهو رشط
مسبق لحصول لبنان عىل قرض من صندوق النقد الدويل ،وذلك
متهيدا إىل الخطوة املقبلة وهي تعويم الســعر حسب العرض
والطلب» ،مؤكدا أنّه لن «يكون هناك ســعر رصف رسمي عند
 15ألف لرية لبنانية يف املراحل الالحقة».
وقــدّ ر غربيل ،يف حديــث ملوقع «اقتصاد ســكاي نيوز
عربية» ،أنّ املصارف اللّبنانية تكبدت خســائر بلغت نسبتها
 90يف املئــة من محفظة ســندات اليوروبوندز التي تحملها
جراء تعرث الحكومة السابقة عن تسديد سندات اليوروبوندز
يف آذار  ،2020إضافــة اىل خســارتها ما بني  8و 9مليارات
دوالر أمرييك عىل مراكز القطع بالعمالت األجنبية املفتوحة
الصافية.
ويرى أن املصارف تخرس حاليا من خالل اســتيفائها مبالغ
باللرية اللبنانية أو شــيكات بالدوالر (لوالر) كتسديد لقروض
قدمية بالدوالر ،وســتخرس من رأساملها بعد تنفيذ رفع سعر
الرصف إىل  15ألف لرية.
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ايـــــــــــران رفـــــعـــــت الـــتـــخـــصـــيـــب فــــــي فـــــــــــوردو الـــــــى %60
رئـــــيـــــســـــي :قــــــــــــــادرون عــــلــــى اإلصـــــــغـــــــاء لـــلـــمـــعـــارضـــة
(تتمة ص)1
النووي يف منشــآتها ،رداً عىل قــرار الوكالة الدولية للطاقة
الذريــة األخري ،واملتعلق بطهران» ،مؤكد ًة أنّها «بدأت تخصيب
اليورانيوم بنســبة  %60يف منشأة فوردو ،وعمدت إىل تركيب
أجهــزة طرد مركزي جديدة يف قاعتني فارغتني يف منشــأيت
فوردو ونطنز».وأشارت إىل أن الخطوة الرابعة واملهمة إليران
ستكون استبدال أجهزة الطرد املركزي « »IR1يف منشأة فوردو
بـ» ،»IR6األمر الذي ســيضاعف قدرة إيران النووية يف هذه
املنشأة  10مرات.
من جهته قال رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسالمي،
إنّ القدرات الجديدة التي جرى توفريها يف منشأيت فردو ونطنز
تــأيت وفقاً لقوانني الوكالة الدولية للطاقة الذرية» ،مؤكداً أنّ
الحل».
« ُمامرســة الضغط السيايس واصدار القرار ال ميثالن ّ
وقال رئيس املنظمــة اإليرانية ،يف حديث إىل الصحافيني رداً
عــى قرار مجلس الحكام ضد إيران «إنّ الســلوك الســيايس
ومامرسة الضغوط السياسية وعدم االهتامم مبسار االتفاق
واملفاوضات ستكون كلها بالتأكيد مصحوب ًة بالتعامل باملثل».
وأكد إســامي أنّ «منظمة الطاقة الذرية اإليرانية أنشأت
قدرة جديدة للتخصيب يف منشــأيت فردو ونطنز متشــياً مع
القانون االسرتاتيجي لرفع العقوبات».وتابع« :لقد بدأنا زيادة
الســعة من  %20إىل  %60يف منشــأة فردو وسنستبدل الجيل
األول من أجهزة الطرد املركزي بالجيل الجديد».وأشار إسالمي
يف إشارة إىل ترصيحات رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
أنّ «مامرسة الضغط السيايس وإصدار القرار ال يعتربان حالً».
ورأى إســامي أنّ «اللجوء إىل إلصاق التهم ال ميثل مورشاً،
بل عىل الوكالة اعتامد الســلوك املهني لدفع برنامج االتفاقية
وفقاً لالتفاق النووي املربم عام .»2015
وعن الدور الألمرييك ،ذكر رئيس منظمة الطاقة الذرية أنّ
«أمريكا التي انســحبت من االتفــاق النووي مل تلتزم تعهداتها
فحسب بل منعت اآلخرين أيضاً من الوفاء بالتزاماتهم».
اىل ذلــك ذكرت وســائل إعالم إرسائيليــة ،أنّ رئيس أركان
االحتالل اإلرسائييل ،اللواء أفيف كوخايف« ،أجرى سلسلة من
اللقاءات يف واشــنطن يف البنتاغــون والبيت األبيض ،التقى
خاللها ســفري «إرسائيل» لدى الواليات املتحدة ومســؤولني
أمريكيني».
وأشــار اإلعالم اإلرسائييل إىل أنّ كوخــايف «التقى ،للمرة
الثانية هذا األســبوع ،رئيس األركان املشرتكة ،الجرنال مارك
مييل ،بحيث ناقشــا تعزيز التعاون بني الجيوش ،والتهديدات
يف املنطقة ،وعىل رأسها التهديد اإليراين».
وأفــاد اإلعالم اإلرسائييل بأنّ كوخــايف «اجتمع أيضاً ،يف
البيت األبيض ،مبستشار األمن القومي ،جيك سوليفان ،بحيث
ناقش الطرفان التحديات األمنية يف الرشق األوســط والتهديد
اإليراين».
ونقل اإلعالم اإلرسائييل ،عن ســوليفان ،قوله إنّ «الواليات
املتحدة تقف وراء التزام الرئيس األمرييك منع إيران من امتالك

األمني

السالح النووي».وأشار إىل أنّ «الجانبني ناقشا الوضع
يف الضفة ،والرغبة يف املحافظة عىل االستقرار ومنع التدهور
ثم التقى كوخايف رئيس وكالة االستخبارات املركزية،
األمني»ّ ،
وليام برينز.
بدوره ،قال كوخايف ،يف ختام االجتامعات مبستشار األمن
القومي ورئيس األركان املشــركة ،إن «الوقت حاســم ،ونحن
يف مرحلة زمنية حرجــة تتطلّب ترسيع الخطط العملياتية،
والتعــاون ضد إيران وحلفائها يف املنطقة».وأكد كوخايف أنّ
«التعاون العميق مع واشــنطن كان وسيستمر ركيزة أساسية
يف أمننا القومي».
يف غضــون ذلك قال الرئيس اإليــراين ،إبراهيم رئييس ،إنّ
حكومة بالده لديها القدرة عىل اإلصغاء ملا يقوله معارضوها،
مشدداً عىل أنّ «االعرتاض يختلف عن التخريب وإثارة الشغب».
وأكد رئييس أنّ «مثريي الشــغب يعيقون الحوار ويعيقون أي
شــكل من أشكال التنمية والشــعب يريد منا أن نتصدى لهم
بحــزم» ،الفتاً إىل أنّ «إثــارة االضطرابات وزعزعة األمن ٌّ
خط
أحمــر» .وأضاف الرئيس اإليراين أنــه «علينا التصدى لحرب
العدو املركبة ضدنا عرب توفري الرفاهية للشعب وحل مشاكله».
هذا واعلن قائد رشطة محافظة غرب طهران ،العميد كيوان
ظهــري ،عن عمليــة خاصة للرشطة أســفرت عن اعتقال
انتحاريَّني اثنني قبل ارتكابهام أي عمل إرهايب يف مدينة قدس
غرب العاصمة طهران .وقال العميد ظهريي إنّ «يف الســادس
عرش من ترشيــن الثاين وردتنا أنباء عن قيام فرقة انتحارية
بالتخطيط لعملية تفجريية يف أحد األماكن الدينية يف مدينة
قدس قرب طهران» ،مضيفاً أنّ «فرق مشــركة من املخابرات
واألمــن العام قامت بالتحقيق يف األمر بشــكلٍ خاص».وأكد
أنّ «الرشطــة قامت بتحديد مخبأ هؤالء االنتحاريني يف مدينة
قدس ،وبتنسيق من السلطة القضائية تم إلقاء القبض عليهم
فجر اليوم التايل ضمن عملية مفاجئة» .وأشار العميد ظهريي
إىل أنه «خالل التفتيش تم العثور عىل مسدســن و 91طلقة
ناريــة ،و  3كامتات للصــوت ،و 7كيلوغرامات من املتفجرات
وجهاز تحكم عن بعد».
ويف ٍ
وقت ســابق  ،اتهم وزير الخارجية اإليراين ،أمري عبد
اللهيــان« ،إرسائيــل» وأجهزة مخابرات غربيــة ،بالتخطيط
لتقسيم إيران وإشعال فتيل حرب أهلية بها.
وامس أعلن الحرس الثوري اإليراين مقتل أحد مستشــاريه
يف سوريا ،وقال إن العقيد داود جعفري أحد مستشاري القوات
الجوية الفضائية قتل عىل يد عمالء إلرسائيل يف انفجار عبوة
ناســفة زرعت يف جانب الطريق قرب دمشق .وأضاف الحرس
الثوري يف بيان له «ال شــك يف أن الكيان الصهيوين سيتلقى
الرد عىل جرميته».
وأوردت وكالــة أنباء فارس أن العقيــد جعفري ينتمي إىل
القــوات الجوية الفضائية التابعــة للحرس الثوري ،وقد قتل
صبــاح االثنني إثــر انفجار عبوة ناســفة ،وأضافت الوكالة
املقربة من الحرس الثوري -أنه ســيعلن الحقا عن تفاصيلمراسم تشييع العقيد داود جعفري.

إعــــــــام إســــرائــــيــــلــــي :عـــمـــلـــيـــات الــــجــــيــــل الـــجـــديـــد
مـــــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن أكــــثــــر احــــتــــرافــــيــــة وخــــطــــورة
أكّد قائد رشطة االحتالل
الســابق يف القدس املحتلة
آريه عميــت ،إنّ «هذا الجيل
من الفلســطينيني ،هو جيل
مختلــف ،ويعرف التنظيم»،
وذلك تعليقاً عــى العملية
املزدوجــة التي اســتهدفت
محطــة حافالت يف القدس
املحتلة وشارعاً ،بانفجارين .
وأضــاف عميــت ،يف
حديــث إىل «القنــاة »12
اإلرسائيلية ،أنّ «هذا الجيل من
الفلســطينيني يعرف العمل،
وهو جيل أكرث احرتافية وأكرث
تعلامً» ،مشرياً إىل أنّ «الخطر
األكرب يأيت بشكل خاص من
مجموعــات صغرية كهذه ال
نعلم عنها شيئاً».
وأعلنت وســائل إعــام إرسائيلية ،صبــاح اليوم ،وقوع
انفجارين يف محطة حافالت يف القدس املحتلة ،أســفرا عن
قتيل وعرشات الجرحى.
وأشــار اإلعالم اإلرسائييل إىل أن «انفجاراً وقع أيضاً يف حي
راموت يف القدس املحتلة ،وكان محاولة لشن هجوم مشرتك».
وتحــدث اإلعالم اإلرسائييل عن «خشــية كبرية من تنفيذ
عمليــة أخرى يف القدس» ،وأضافــت« :ما حصل هو عملية
منسقة جداً ومزدوجة ،وهناك خشية من وجود عبوات أخرى
يف شوارع القدس».

وذكرت مصادر أمنية ارسائيلية ،أنّ «الخلية املنفذة للعملية
املزدوجة عرفت جيداً املنطقة التي نُفذت فيها الهجامت».
ووفقاً للتقديرات األولية يف املؤسسة األمنية والعسكرية،
«فقد تم التخطيط للهجوم لفرتة طويلة ،والشــبهات األولية
تشري إىل أنّ الخلية كانت تعرف جيداً املنطقة التي نفذت فيها
الهجامت».
وبحسب الشبهات ،فقد قام منفذو العملية أوالً «بالتأكد من
وجود أكــر عدد ممكن من اإلرسائيليني يف محطة الباصات،
ثم قاموا بتفجري العبوة الناســفة يف املكان األول من مسافة
بعيدة».

إيــران  :بغــداد تعهــدت بإبعــاد الجماعــات اإلرهابيــة عــن حدودهــا
أكّــد وزيــر الخارجيــة
اإليراين ،حســن أمري عبد
اللهيان ،أنّ «حكومة العراق
املركزية اتّفقت مع إيران عىل
إبعاد الجامعــات اإلرهابية
عن الحدود اإليرانية ،وأعلنت
التزامها بذلك».وأضاف أمري
عبد اللهيــان ،خالل مؤمتر
صحــايف« :االتفاقيات مع
العراق مستم ّرة لضامن أمن
حــدود إيران لــي ال تكون
هنــاك حاجــة إىل اتخــاذ
إجراءات مبارشة».
يف سياق آخر ،أكّد الوزير
اإليــراين أنّ بــاده ال تزال
تتبادل الرسائل الدبلوماسية
مع الواليــات املتحدة ،عىل
الرغم مــن مواقف األخرية
أنّ
املتناقضة.وأوضــح
«االتهامات املتعلقة باملواقع
النووية اإليرانية املشــتبه بها واحــدة من النقاط التي منعت
الوصول إىل االتفاق النــووي حتى اآلن».وأضاف أنّ «الوكالة
الدولية للطاقة الذرية انحرفت عن الطريق الفني واتبعت نهجاً
مسيســاً ...وترصيحات املسؤولني األمريكيني متناقضة يف ما
يخص املفاوضات النووية».وأعلن أمري عبد اللهيان أنّ بالده مل
تتلق حتى اآلن أي دليل من كييف يثبت مزاعم استخدام روسيا
مسية يف أوكرانيا.
طائرات
ّ
وأوضح أنّ إيران كانت قد اتفقت مع روسيا عىل بيعها عدداً
املســرة قبل بدء العملية العســكرية الروسية
من الطائرات
ّ
الخاصة يف أوكرانيا بـ 11شــهراً ،مشرياً إىل أنّ «الروس أكدوا

أكرث من مرة أنّهم يســتخدمون أســلحة روســية يف الحرب
األوكرانية وليس أسلحة أي بلد آخر».
ويف ما يتعلق بامللف الســوري ،أكّد وزير الخارجية اإليراين
أنّ أي وجود عسكري من جانب أي طرف أجنبي يف سوريا يزيد
األوضاع فيها تعقيداً.
وأضاف« :نأمل من تركيا ترك مه ّمة تأمني حدودها مع سوريا
للقوات الســورية ،ونتفهم مخاوفها األمنية بشأن حدودها»،
تعليقاً عىل التوتر املتصاعد مؤخراً ،وتبادل القصف بني القوات
الرتكية ومجموعات كردية مســلحة عىل الحدود السورية-
الرتكية.

اردوغـــــــان يــكــشــف عـــن عــمــلــيــة ب ــري ــة وشــيــكــة ش ــم ــال ســوريــا
موسكو وواشنطن تعلقان على تطور العملية العسكرية التركية
اجــتــمــاع اســتــانــة :مــعــارضــة للحكم ال ــذات ــي شــمــال بـــاد الــشــام
ل ّوح الرئيــس الرتيك رجب
طيب أردوغــان بعملية برية
وشــيكة يف شامل سوريا ضد
الوحــدات الكردية التي تتهمها
أنقــرة بتدبري التفجــر الذي
وقــع قبل أيام يف إســطنبول
وخلف قتىل وجرحى يف وقت
تواصلــت الرضبــات الجوية
الرتكية ضد املســلحني األكراد.
واشنطن وموسكو فقد عربتا
عن موقفيهام مــن العمليات
التي ينفذهــا الجيش الرتيك
حيث اعتربت االدارة االمريكية
إن تركيا تعاين من تهديد إرهايب
ال سيام عىل حدودها الجنوبية،
وإن لديهــا الحق يف الدفاع عن
نفسها .وكذلك قالت روسيا انها
تتفهــم وتحرتم هواجس تركيا
بشــأن ضامن أمنها ،الفتتا إىل أن هذا حق قانوين ويف الوقت
ذاته دعت الرئاسة الروسية اول من امس كافة األطراف لالبتعاد
عام وصفتاها بالخطوات املزعزعة لالستقرار يف جميع أنحاء
سوريا وضبط النفس.
ويف كلمة ألقاها بشامل رشق تركيا ،أشار أردوغان «كنا نهاجم
اإلرهابيني عىل مدار أيام قليلة بطائراتنا ومدافعنا وبنادقنا .إن
شــاء الله ،سنقتلعهم جميعا يف أرسع وقت ممكن باستخدام
دباباتنا وجنودنا» .واضاف إنه من اآلن فصاعدا املقياس الوحيد
لرتكيا هو أمنها وســامة مواطنيها ،مضيفا أن أنقرة تدرك من
هي الدول التي تقــف خلف «املنظمة اإلرهابية» وتدعمها ،يف
إشارة إىل املسلحني األكراد.
مــن جهته ،قال وزير الدفــاع الرتيك خلويص أكار اول من
امس إن العملية الجوية العسكرية التي تنفذها بالده يف شامل
ســوريا والعراق هي أكرب وأشمل من العمليات التي نفذتها يف
الفرتة األخرية ،ودعا الواليات املتحدة إىل التوقف عن الدعم الذي
تقدمه للمسلحني األكراد.

} العمليات العسكرية }

وتأيت ترصيحات الرئيس ووزير الدفاع الرتكيني بينام تواصل
القوات الرتكية قصف مواقع الوحدات الكردية يف شامل سوريا
جوا وبــرا بالتزامن مع غارات جوية عىل مواقع لحزب العامل
الكردستاين يف شامل العراق ضمن عملية انطلقت فجر األحد
املايض وأطلقت عليها أنقرة «املخلب-السيف».
ونقلت وســائل إعالم موالية للنظام الســوري أن الطريان
الرتيك نفذ الثالثاء املايض  5غارات عىل مواقع ملا تعرف بقوات
ســوريا الدميوقراطية يف قرية املكمن رشق نهر الفرات بريف
دير الزور ،والتي تبعد قرابة  80كيلومرتا عن الحدود مع تركيا.
وأفادت مصادر محلية ومواقع موالية بأن  4عنارص من هذه
مســرات
القــوات قتلوا وجرح  5آخرون بينهم قيادي بقصف
ّ
تركية ملواقعهم يف كل من تل زيوان بريف القامشيل مبحافظة
الحســكة ،وقاعدة مشرتكة للتحالف الدويل وموقعني نفطيني
يف القحطانيــة ،باإلضافــة إىل قرية العوجة التابعة لتل متر
باملحافظة نفسها.
من جهتها ،قالت مصادر يف املعارضة الســورية إن قصفًا
ترك ًّيا استهدف مواقع لسوريا الدميوقراطية يف محيط تل رفعت
ومطــار منغ وريف منبج بريــف حلب ،بينام ردت هذه القوات
بقصف قاعدتني تركيتني بريف حلب الشاميل.
وأفادت مصادر محلية يف شامل سوريا مبقتل عنرصين مام
يعرف بقوات ســوريا الدميوقراطية جراء قصف تريك عىل أحد
املواقع يف تل زيوان بريف القامشيل.
ونقال عن مصادر يف املعارضة التي افادت ان مواقع ما يعرف
بقوات سوريا الدميقراطية تعرضت يف محيط تل رفعت بريف
حلــب لقصف تريك ،وقالت إن املســلحني األكراد قصفوا بعدة
قذائف قاعدة تركية يف قرية كلجربين بريف حلب.
ويف إطار التصعيد العســكري بشامل سوريا ،قتل الثالثاء 5
مدنيــن بينهم طفل يف قصف تم انطالقا من مناطق خاضعة
لســيطرة الوحدات الكردية وقوات النظام السوري واستهدف
مدينــة إعــزاز الخاضعة للمعارضة الســورية يف ريف حلب
الشــايل ،يف حني قتل  3من عنارص النظام السوري وأصيب
آخرون جراء قصف مدفعي تريك استهدف مطار منغ العسكري
جنوب إعزاز .كام ســقطت  3قذائف أطلقتها الوحدات الكردية
عىل منطقة معرب أونجوبنار الحدودي يف والية كيليس جنويب
تركيا ،وفقا لوكالة األناضول .وقتل يف الرضبات الرتكية بشامل
سوريا العرشات من املسلحني األكراد وعنارص النظام السوري،
وقالت أنقرة إن طائراتها الحربية دمرت  89هدفا يف ســوريا
والعراق األحد املايض وقتلت  184مسلحا يف عمليات استهدفت
الوحدات الكردية يومي األحد واالثنني.

} واشنطن وموسكو تعلقان }

بدوره ،دعا املبعوث الرويس إىل ســوريا ألكسندر الفرنتييف
الحكومة الرتكية إىل عدم اســتخدام القوة املفرطة يف سوريا
كام نقلت وكالة نوفوستي عن الفرنتييف أن من الرضوري البحث
عن حل ســلمي «للقضية الكردية» ،مضيفا أن انسحاب القوات
األمريكية من ســوريا سيساعد عىل استقرار األوضاع يف هذا
البلد.
ويف واشنطن ،قال منسق الشؤون االسرتاتيجية يف مجلس
األمــن القومي األمرييك جون كرييب إن تركيا تعاين من تهديد
إرهايب ال ســيام عىل حدودهــا الجنوبية ،وإن لديها الحق يف
الدفاع عن نفسها .لكن كرييب شدد يف إحاطة صوتية عىل أن
موقف واشنطن ثابت بشأن العمليات العسكرية الرتكية العابرة
للحــدود ،محذرا من أن تؤدي إىل تقويض قدرة ما تعرف بقوات
سوريا الدميوقراطية عىل قتال تنظيم الدولة.
بدورهــا ،قالت نائبة املتحدث باســم وزارة الدفاع األمريكية
(البنتاغون) سابرينا سينغ إن األعامل العسكرية من قبل جميع
األطراف يف شــال سوريا تهدد مهمة إلحاق الهزمية بتنظيم
الدولة ،مضيفة أن واشنطن تواصل دعوة جميع األطراف لوقف
التصعيد.
ويف نيويورك ،دعا فرحان حق نائب املتحدث باسم األمني العام
لألمم املتحدة إىل تاليف أي شكل من أشكال التصعيد عىل الحدود
الرتكية السورية.
وردًّا عىل سؤال عن تلميح الرئيس الرتيك إىل احتامل إطالق
عملية عســكرية برية يف سوريا ،قال حق إن املنظمة الدولية
تجدد دعوتها إىل االلتزام بأقىص درجات ضبط النفس.
موسكو :حاولنا إقناع أنقرة باالمتناع عن العملية العسكرية
يف سوريا
أعلن مندوب الرئيس الرويس إىل سوريا ،ألكسندر الفرينتيف،
امس  ،أن «موســكو تتلقى إشــارات من أنقرة ودمشق بشأن
اســتعدادهام التخاذ خطوات تجاه بعضهام بعضا» ،مشرياً إىل
أمل موسكو يف التقارب بني الطرفني.
وقال الفرينتيف عقب الجلســة التاســعة عرشة يف صيغة
أســتانة حول سوريا« :نأمل أن نشــهد تدريجياً تقارباً سورياً
تركياً ،وهذا ببساطة رضوري ،ألنهام دولتان متجاورتان يجب
أن تعيشا يف صداقة».
وتابع« :أعتقد أن اإلشــارات التي لدينا عن استعداد الجانبني
الرتيك والســوري التخاذ خطوات معينة تجاه بعضهام بعضا

هي خطوات يف االتجاه الصحيح من شــأنها أن متنع مثل هذه
األحداث املأسوية املتعلقة مبقتل املدنيني».
ويف ما يخص العملية العسكرية الرتكية يف سوريا ،أضاف
الفرينتيف  ،أن «بالده حاولت خالل محادثات أستانة إقناع تركيا
باالمتناع عن العملية العســكرية ،إذ قد تؤدي إىل تصعيد يف
الرشق األوسط بأكمله».
وقال الفرينتيف للصحافيني« :لقد استفدنا من منصة أستانة
إلجــراء محادثات مفصلة للغاية مع نظرائنا األتراك ،ومحاولة
إقناعهم باالمتناع عن إجراء عمليات برية واســعة النطاق ألن
ذلك قد يحدث تصعيداً خطراً للعنف ،ليس فقط يف منطقة شامل
رشق سوريا وعىل أرايض سوريا نفسها ،ولكن أيضاً يف منطقة
الرشق األوسط بأكملها».
وأضاف« :نأمل أن يتم االستامع إىل مطالبنا يف أنقرة ،وإيجاد
حلول أخرى للمشكلة الحالية».
وكانت تركيا قد أعلنت انطالق عملية «املخلب-السيف» شاميل
سوريا والعراق ،وقالت الدفاع الرتكية إنّ الهدف من هذه العملية
العسكرية هو استهداف قوات حزب العامل الكردستاين وقوات
«قسد» وتنظيم «داعش».
وكشــف وزير الدفاع الرتيك ،خلويص أكاد ،أن «تركيا  دمرت
نحو  471هدفاً منذ إطالق عملية املخلب-السيف ،بالتزامن مع
تحييد ما ال يقل عن  254عنرصاً لحزب العامل الكردستاين وقوات
قسد».
وحذرت روســيا يف وقت سابق من انعكاسات هذه العملية
العسكرية ،إذ قال الكرملني إنّ ذلك «قد يأيت بنتائج عكسية ويزيد
من تعقيد الوضع األمني».

} «أستانة  :»19نعارض
مبادرات الحكم الذايت يف شاميل سوريا }

اىل ذلك ,أكّد البيان الختامي الجتامع أستانة ،امس أنّ «روسيا
وتركيا وإيــران تعلن الحاجة إىل تنفيــذ االتفاقيات الخاصة
بشاميل سوريا».
وقال البيان الختامي إنّ «الدول الضامنة ملسار أستانة تعارض
مبادرات الحكم الذايت يف شامل رشقي سوريا».
واستعرض ممثلو موسكو وأنقرة وطهران بالتفصيل الوضع
يف منطقة خفض التصعيد يف إدلب ،واتفقوا عىل بذل مزيد من
الجهود لضامن تطبيع الوضع بشكلٍ مستدام.
وبــدأ االجتامع الدويل الـ 19الخاص بســوريا ،منذ يومني،
مبشاركة وفود الدول الضامنة للعملية (روسيا وتركيا وإيران)
وممثلني عن األمم املتحدة والدول املراقبة.
وتابــع البيان :نرفض جميع األجندات االنفصالية ،ونؤكد أنّ
األمن واالســتقرار يف شامل رشقي سوريا ال ميكن أن يتحققا
إال عىل أساس الحفاظ عىل سيادة سوريا وسالمة أراضيها.
ودان البيان «مامرسات الدول التي تدعم التنظيامت اإلرهابية،
مبا فيها املجموعات االنفصالية ورسقة النفط الســوري الذي
يجب أن تعود عائداته إىل الشــعب السوري» .وشدد البيان عىل
«إدانة االعتداءات اإلرسائيلية املتك ّررة عىل األرايض السورية التي
تُعدّ انتهاكاً للقانون الدويل وسيادة سوريا ووحدة أراضيها».
وأكــد كذلك «رفــض اإلجراءات االقتصاديــة القرسية التي
تعــارض القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة ،ورضورة رفعها
وزيادة املســاعدات اإلنسانية لجميع السوريني من دون متييز
ٍ
وتسييس
ورشوط مس ّبقة» ،الفتاً إىل أنّ «عىل املجتمع الدويل
واألمم املتحدة تعزيز مســاعدتها لسوريا من خالل مرشوعات
التعايف املبكر وتسهيل عودة الالجئني واملهجرين السوريني إىل
مدنهــم وبلداتهم» .وأعلنت الدول الضامنة يف ختام محادثات
أســتانة الـ 18يف حزيران املــايض ،رضورة تنفيذ االتفاقيات
الخاصة بشاميل سوريا.
ُيذكر أنّ محادثات أســتانة بدأت عــام  2017برعاية الدول
الضامنة من أجل إيجاد حل لألزمة يف سوريا.

فرست ناشونال بنك ش.م.ل.
دعوة املساهمين لحضور
الجمعية العمومية السنوية العادية

يترشف مجلس االدارة بدعوة املســاهمني يف فرســت
ناشونال بنك ش.م.ل .لحضور الجمعية العمومية السنوية
العادية التي ستعقد يف مقر البنك الرئييس يف شارع اللنبي
يوم الخميس املوافق فيه  15كانون االول /ديسمرب ،2022
الساعة الحادية عرشة صباحاً وذلك ملناقشة جدول األعامل
التايل:
ـ االســتامع اىل التقرير العام والتقرير الخاص املعد من
قبل مجلس االدارة لسنة .2021
ـ االســتامع اىل التقرير العام والتقرير الخاص املعد من
قبل مفويض املراقبة لسنة .2021
املصادقــة عىل امليزانيــة العمومية وحســاب االرباح
والخسائر للسنة املالية  2021واجراء التخصيصات املناسبة.
ـ ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس االدارة.
ـ تحديد أتعاب اعضاء مجلس االدارة عن السنة .2021
ـ تحديد اتعاب بعض اعضاء مجلس االدارة عن عضويتهم
يف اللجان.
ـ اعطــاء الرتاخيص املنصوص عنهــا يف املادة  152من
قانون النقد والتســليف واملادتــن  158و 159من قانون
التجارة.
ـ انتخاب مجلس ادارة.
ـ تعيني مفوض مراقبة.
ـ امور اخرى.
ويــر املجلس اعالم املســاهمني ان كافة املســتندات
املنصــوص عنها يف املــادة  197من قانــون التجارة هي
بترصفهــم يف مقر البنــك .ويف حال عدم اســتطاعتهم
الحضــور ،يرجى منهــم تفويض من يرونه مناســباً من
املساهمني املســجلني يف ســجالت البنك ليقوم مقامهم
بالبحث واملناقشة والتصويت عىل اي قرارات ميكن ان تتخذ
يف هذا االجتامع.
مجلس االدارة
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دولـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

تــــايــــوان تــتــعــقــب طــــائــــرات وس ــف ــن ــا صــيــنــيــة حـــــول ال ــج ــزي ــرة
قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها
تعقبت  3طائرات عسكرية صينية
و 4سفن حربية يف محيط تايوان ،
بينام أكد وزير الخارجية التايواين
«جوزيف وو» أن تدخل الصني تراجع
قبل االنتخابات املحلية بتايوان.
وذكــرت الوزارة يف بيــان أنها
رصدت مقاتلتــن تابعتني للجيش
الصيني من طراز «شــانيانغ-جيه
 »16يف الركــن الجنــويب الغريب
من منطقة تحديــد الدفاع الجوي
التايوانية.
كــا تعقبت مروحيــة حربية
مضــادة للغواصات من طراز «كيه
إيــه )28-Ka( »28-يف الركــن
الجنويب الرشقي.
وذكر البيــان أن أيا من الطائرات
الحربيــة الصينيــة مل تعرب خط
الوسط عرب مضيق تايوان.
من جانبــه ،قال وزير الخارجية
التايــواين «جوزيــف وو» امــس
األربعاء إن تدخل الصني تراجع قبل
االنتخابــات املحلية بتايوان ،وأرجع ذلك إىل وجود
مشاكل صينية داخلية أو ضمن جهود بكني لتحسني
صورتها الدولية.
وتطالب الصني بالســيادة عــى جزيرة تايوان
التــي تتمتع بحكم دميقراطــي بوصفها جزءا من
أراضيهــا .يف املقابل تتهم تايوان بكني بأنها تحاول

بشكل متكرر التأثري يف نتائج انتخاباتها ،سواء من
خالل حمالت التضليــل عرب اإلنرتنت أو التهديدات
العسكرية الرصيحة.
وتشهد تايوان الســبت املقبل انتخابات لرؤساء
البلديات وأعضاء املجالس البلدية.
وقــال وزيــر الخارجية التايــواين يف حديث
للصحفيــن إن الصني كانت دامئــا تحاول التدخل

عندمــا تجري تايوان انتخابات ،ولكن هذه املرة كان
تدخل بكني أقل.
وأضــاف أن من بني األمور التي اختفت هذه املرة
استخدام تذاكر طريان رخيصة لتشجيع التايوانيني
الذين يعيشــون يف الصني عىل العودة إىل ديارهم
للتصويت ملرشحني مؤيدين للصني أو تخويف شعب
تايوان.

قــتــلــى فـــي إطـــــاق نــــار فـــي واليـــــة فــرجــيــنــيــا االمــيــركــيــة
قتل  10أشخاص عىل األقل وأصيب آخرون
يف حادثــة إطــاق نار وقعــت يف مدينة
تشيسابيك بوالية فرجينيا األمريكية.
وأعلنت مدينة تشيســابيك يف تغريدة عىل
تويــر أن حادث إطالق نار حدث داخل متجر
«ووملارت» ،مؤكدة مقتل مطلق النار.
يف حــن مل تتضح بعد أســباب الهجوم
وظروف مقتل املشتبه فيه.
وذكرت وسائل إعالم محلية أن عدد القتىل
والجرحى ما زال غري معروف ،لكن  10أشخاص
عىل األقل لقوا حتفهم يف الحادث.
وكثفــت الرشطة وجودها خــارج املتجر،
وحثت املتسوقني عىل االبتعاد.
وتشــهد الواليات املتحدة األمريكية بشكل
متكــرر حوادث إطالق نــار جامعية ،عادة مــا تخلف قتىل
وجرحى.

متفرقات

وعىل خلفية هذه الحوادث ،ناشــد الرئيس جو بايدن نواب
الكونغرس تغيري قوانني حمل الســاح يف البالد حفاظا عىل
األرواح ،لكن مل تتخذ خطوات ملموسة بهذا الشأن.

زلــــــــزال يــــضــــرب شــــمــــال غــــــرب تــركــيــا

قال وزير الداخلية الرتيك سليامن صويلو
إن  100شخص أصيبوا جراء زلزال تقرتب قوته
من  6درجات عىل مقياس ريخرت ،والذي رضب
والية دوزجة شامل غريب تركيا.
وأكد صويلــو يف ترصيحات تلفزيونية أن
قوات األمن أكملت عمليات التفتيش يف القرى
املحيطة مبوقع الزلزال ،ومل ترد أنباء عن أرضار
جسيمة؛ مشريا إىل حدوث انقطاع للكهرباء
أثناء الزلزال يف بعض املناطق لكن الســلطات
تعمل عىل إعادة التيار حاليا.
مــن جانبها ،قالت إدارة الطوارئ والكوارث
الرتكية إن الزلزال وقع ُبعيد الســاعة الرابعة
فجــرا بالتوقيت املحيل يف قضاء «غول ياقا»
مبدينــة دوزجــة التي تقــع إىل الرشق من
إسطنبول.
وشعر سكان إســطنبول وأنقرة وبورصة
وإسيك شــهري وتشــانكريي وزونغولداك
وسكاريا بالزلزال الذي وقع عىل عمق نحو 7
كيلومــرات تحت األرض ،وفق إدارة الطوارئ
والكوارث التي ذكرت أن قوته بلغت  5.9درجات

عــى مقيــاس ريخرت ،يف حني أفــاد املركز
األورويب املتوســطي للزالزل أنه كان بقوة 6
درجات ووقع عىل عمق كيلومرتين.
وبعد دقائق مــن الزلزال األول رضب زلزال
ثاين بقــوة  4.7درجات منطقــة جيليميل
يف دوزجــة ،كام حدثت  35هــزة ارتدادية
بعد الزلــزال األول.وترضرت بعض األبنية من
الزلزال كام خرج األهايل من بيوتهم وافرتشوا
الشوارع وأشعلوا النريان للتدفئة بسبب الربد
الشديد يف الخارج.
وأعلن والة مدن دوزجة وســكاريا وبولو
وزونغولــداك عن عطلة يف املدارس خوفا من
حصول زلزال جديــد .وتقع تركيا عىل العديد
من الصفائــح التكتونية ،مام يجعلها نقطة
ساخنة للنشاط الزلزايل.
وأواخــر ترشين األول عــام  2020رضب
زلزال بقــوة  6.6درجات عىل مقياس ريخرت
واليــة إزمري (غريب تركيا) ،مام تســبب يف
مقتل العرشات وإصابة املئات وترضر املباين
السكنية.

أفغانســــــتان  :إطالق نار داخل مســــــجد فــــــي كابول
أعلنت الرشطــة األفغانية،
مقتــل  5أشــخاص ،وإصابة
ســادس ،بإطالق نــار داخل
مسجد يف العاصمة كابول.
وقال ناطق باســم الرشطة
يف كابــول ،يف ترصيحــات
صحافية  ،إنّه «قتل خمســة
أشخاص ،وأصيب شخص آخر،
عندما فتح مســلح النار داخل
مسجد مبنطقة خواجة رواش
يف العاصمة األفغانية كابول
اليوم».
وذكر الناطق باسم طالبان،
ذبيح الله مجاهد ،يف تغريدة
أنّ «القــوات الخاصة بطالبــان قتلت  5من
عنارص تنظيم داعــش يف منطقة خريخانة
بكابول».
وبحسب مجاهد ،فإن عنارص تنظيم داعش،
كانوا أعضاء يف شبكة متورطة يف تفجريات
محدودة يف مدينة كابول ،معلناً مصادرة عدد
من األسلحة والقنابل اليدوية واملواد املتفجرة
األخرى يف العملية.
وكانت طالبان قــد أعلنت ،قبل أيام ،مقتل
خمســة من عنارص تنظيــم داعش اإلرهايب

اعالنات مبوبة

وفيـــــــــــات

للبيــع للجامعــات او لهــواة
االلكرتونيــك ،مختــر قديم
الكرتونيــك وكهربــاء (1920
ـ  )1972مــع معــدات قدمية
وارسار نادرة ت78803805:
ــــــــــــــــــــــــــ
مؤسسة التوفري:
مبيع جميع انواع قطع السيارات
صــب زجاج امامي  +خلفي مع
تصليح .الحدث قرب كنيســة
مارجرجس ت 05/454693:ـ
03/270453

دعوة النعقاد الجمعية العمومية للعام  2020وعام 2021

تعلن نقابة مصممي الديكــور يف لبنان عن عقد اجتامع الجمعية
العمومية العادية ملناقشة التقرير االداري واملايل لسنة  2020و.2021
*الزمان يوم السبت املوافق  2022/12/3الساعة  11صباحاً.
*املكان ذوق مكايل  pink ceterالطابق االول.
*مالحظــة الحضــور للزمالء والزميــات االعضاء املســددين
اشرتاكاتهم.
ويف حال عدم اكتامل النصاب يدعو مجلس النقابة لعقد االجتامع
الثاين يف الحادية عرشة يوم الســبت  2022/12/10يف نفس املكان
ويعد االجتامع قانونياً مهام كان عدد الحارضين.
جدول االعامل
ـ مناقشة التقرير املايل للعامني  2020و.2021
ـ شؤون اخرى.

رقد عىل رجاء القيامة املجيدة
املرحوم

ملحم ابراهيم
املالح

(رئيس نقابة اصحاب مصانع
الرخام والغرانيت سابقاً)
زوجتــه املرحومة ماتيلدا فتنه
السمراين
ابنته املرحومة جانني
والدته املرحومة رجون بطرس
بو عبود
ابناه املهنــدس ابراهيم زوجته
كريستني الغزال وابنتيهام
املحامي عبودي
شــقيقه جورج زوجتــه لونا
بوجوده وعائلتهام
اوالد شــقيقته املرحومة تريز
زوجة املرحوم ميلو عبود ابو جوده
وعائالتهم
يحتفل بالصالة لراحة نفســه
الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم
الخميس  24ترشين الثاين 2022
يف كنيسة مارتقال ،جل الديب.
تقبل التعــازي يومي الخميس
24والجمعــة  25منــه ابتداء من
الساعة  11حتى  6مساء يف صالة
الكنيسة.

اعالنات رسمية
انذار عام

ان رئيس دائــرة التحصيل يف
مديريــة الرضيبة عــى القيمة
املضافة ،يدعــو جميع الخاضعني
لهــذه الرضيبــة اىل تســديد ما
يتوجب عليهم مــن رضيبة عىل
القيمة املضافة وغرامات ملحقة
بها ناتجة عن التصاريح الدورية
املقدمة قبــل  2009/1/1وكذلك
التكاليــف االضافيــة والتكميلية
الصادرة قبل هــذا التاريخ ،وذلك
خالل خمسة عرش يوماً من تاريخ
نرش هذا االنذار العام يف الجريدة
الرســمية مع مراعاة النصوص
القانونيــة املرعية االجراء بتاريخ
النرش.
يعترب هــذا االنذار العام مبثابة
تبليــغ شــخيص لــكل خاضع،
وقاطعاً لعامل مرور الزمن.
بريوت يف  19ترشين االول
2022
رئيس دائرة التحصيل

كلوديا غنيمة

ــــــــــــ

التكليف 517

اعالن وفاة مفقود
غائب

محكمــة صيــدا الرشعيــة
الجعفرية
تعلن محكمــة صيدا الرشعية
الجعفريــة ملن يهمــه األمر انه
بتاريــخ  2022/11/3تقدم اىل
هذه املحكمة حمزة مصطفى حيدر
وكيال عن حسن عبد الحميد محمد
ســعيد بطلب اعالن وفاة املفقود
الغائب عبد الحســن محمد سعيد
مواليــد  1931عرمتى ســجل 11
والدته جليلة قاسم حسني ،والذي
قد هاجــر اىل الربازيل عام 1961
وانقطعت اخباره وقد ســجل هذا
الطلب برقم اساس .2022/1467
فمــن كان لديــه اعــراض عىل
مضمون الطلب فليتقدم باعرتاضه
لدى قلم املحكمــة خالل عرشين
يوما تيل تاريخ النرش تحريرا يف
.2022/11/9
رئيس قلم
محكمة صيدا الرشعية
الجعفرية
الشيخ حسن خرويب
ــــــــــــــ

اعالن

يف اشــتباك يف منطقة خريخانة بالعاصمة
كابول.
وســيطرت حركة طالبان عىل السلطة يف
أفغانســتان ،يف  15آب  ،2021إثر انســحاب
قوات الواليات املتحدة وحلف شامل األطليس
(ناتو) من البالد.
وشــكلت طالبان حكومــة موقتة إلدارة
شــؤون البالد ،بعد تفكك الحكومة السابقة
املواليــة للرئيس أرشف غني ،الذي غادر البالد
قبيل وصول مقاتــي الحركة إىل كابول ،من
دون مقاومة تذكر.

صادر عن املحكمــة الرشعية
السنية يف البقاع الغريب
صدر حكم عن محكمة البقاع
الغريب الرشعية الســنية بتاريخ
 2022/3/1برقــم  84باثبــات
وفاة احمد حســن صخر مواليد
 1890ســجل  81بعلول وكتب يف
.2022/11/21
رئيس قلم محكمة البقاع
الغريب الرشعية السنية

الشيخ محمد القادري

ـــــــــــ

اعالن

صادر عن املحكمــة الرشعية
السنية يف البقاع الغريب
صدر حكم عن محكمة البقاع
الغريب الرشعية الســنية بتاريخ
 2022/3/1برقــم  85باثبــات

وفاة محمد حســن صخر مواليد
 1898سجل  186بعلول وكتب يف
.2022/11/21
رئيس قلم محكمة البقاع
الغريب الرشعية السنية

الشيخ محمد القادري

ـــــــــــ

اعالن

تعلن مصلحة زراعــة البقاع
يف وزارة الزراعــة عــن رغبتها
طرح بطريقة املزايدة العلنية بيع
احطاب صنوبر محروق من الحرج
ملــك الجمهوريــة اللبنانية من
منطقة خربــة قنافار عىل العقار
رقم .2003
ـ نــوع األحطــاب :صنوبــر
محروق
ـ كميــة األحطــاب 8 :طــن
(مثانية اطنان)
ســتقام جلســة املزايدة يوم
االثنني الواقع فيه 2022/12/12
الساعة العارشة صباحاً يف بلدية
خربة قنافار.
فعــى الراغبــن باالشــراك
الحضــور اىل وزارة الزراعــة ـ
مصلحــة زراعة البقــاع او دائرة
التنمية الريفية يف البقاع ـ شتورا
وبلدية خربة قنافار ومركز احراج
صغبــن لالطالع عــى الرشوط
املطلوبــة للمزايدة اثنــاء الدوام
الرسمي.
مالحظة :األحطــاب املصادرة
موجودة يف مستودع بلدية خربة
قنافار.
زحلة يف 2022/11/17
رئيس مصلحة زراعة البقاع
بالتكليف

الدكتور خليل عقل

ـــــــــــــ

اعالن

من امانة الســجل العقاري يف
بعبدا
طلــب املحامي كايب ميشــال
الدكاش وكيل اميان يوسف صالح
حمد صالح العليــان احدى ورثة
عمر فيصل عبد الرحمن عيل العمر
ســند ملكية بدل ضائــع للعقار
 G 8/361قرنايل.
للمعــرض املراجعة خالل 15
يوماً.
امني السجل العقاري يف بعبدا
ـــــــــــــ

نايفه شبو

اعالن

تعلن بلديــة قرنايل بأن موعد
تلزيم تفريد وتشــحيل السنديان
يف أمــاك البلديــة املشــاعية
للعام  2022يــوم االربعاء بتاريخ
 2022/11/30الســاعة الحادية
عرشة قبل الظهر يف مبنى البلدية.
ميكن للراغبــن ،االطالع عىل
دفرت الرشوط يف مبنــى البلدية
خالل الدوام الرسمي.
بلدية قرنايل
نائب رئيس بلدية قرنايل

وليد هالل
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الخميس  24ترشين الثاين 2022

ر يا ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

مونديال العرب في كرة القدم  :بعد األرجنتين ..جاء دور أملانيا واسبانيا تلتهم كوستاريكا بسباعية نظيفة وتعادل سلبي بين املغرب وكرواتيا
الي ــوم  :سويس ــرا  -الكامي ــرون ( )12.00واألوروغ ــواي  -كوري ــا الجنوبي ــة ( )15.00والبرتغ ــال  -غان ــا ( )18.00والبرازي ــل  -صربي ــا ()21.00

فرصة اسبانية أمام املرمى الكوستارييك

هدف ياباين يف املرمى األملاين
جــر املنتخب الياباين مفاجــأة جديدة يف مونديال قطر
ف ّ
 ،2022وتفوق عىل منافســه األملاين بهدفني لهدف واحد يف
افتتاح مباريات املجموعة الخامسة بدور املجموعات.
وفرط منتخب أملانيا بغرابة شــديدة يف انتصار سهل كان
يف متناوله ،وافتتح مســرته يف نهائيات كأس العامل لكرة
القدم ،املقامة حاليا يف قطر ،بخســارة أمام اليابان.
تقدمت أملانيا بهــدف إيلكاي غندوجان من ركلة جزاء يف
الدقيقــة  ،33ثم أضاعت العديد من الفرص لينتهي الشــوط
األول بتقددم املاكينات بهدف نظيف.
ونجــح ريتســو دوان يف إدراك التعادل ملنتخب اليابان يف
الدقيقة .75
وقبل النهاية بســبع دقائق أحرز تاكوما أسانو هدفا رائعا
عندما استقبل متريرة طويلة وأطلق تسديدة قوية يف سقف
مرمى الحارس مانويل نوير.
وشــنت أملانيا هجوما شــامال يف محاولة إلدراك التعادل
لكــن دون جدوى وتواجه اآلن مبــاراة يجب الفوز بنتيجتها
أمام إسبانيا.
وفرض منتخب أملانيا سيطرته املطلقة عىل مجريات املباراة
عىل مدار  75دقيقة ،وتسابق العبوه يف إهدار جميع الفرص
السهلة التي سنحت لهم ،ليأيت عقاب املنتخب الياباين قاسيا،
بعدما قلب الطاولة عىل منتخب (املاكينات) يف ربع الساعة
األخري من عمر اللقاء ،ليلحق به الخسارة األوىل يف املونديال.
وهــذه الهزمية الثالثــة عىل التوايل ألملانيــا يف املباراة

االفتتاحية لبطولة كربى بعد الخســارة أمام املكســيك يف
النســخة األخرية من كأس العامل يف روســيا  ،2018عندما
خرجــت من الدور األول بينام كانــت تدافع عن لقبها وكذلك
أمام فرنسا يف بطولة أوروبا .2020
وتلتقي اليابان مع كوستاريكا يف املباراة املقبلة وستحلم
بالفعل بالتأهل لدور الستة عرش.

} اسبانيا  -كوستاريكا }

وضمن املجدموعة الخامسة أيضاً ،مزق املنتخب اإلسباين
شــباك نظريه كوســتاريكا بعد أن أمطرها بســبعة أهداف
نظيفة.
إســبانيا كانت يقظة بعد الهزائم املفاجئة التي تعرضت لها
األرجنتني وأملانيا ،منافســتها يف املجموعة الخامسة ،أمام
منافــس أقل تصنيفا يف مباراتيهــا االفتتاحيتني ،وأرهقت
كوســتاريكا من البداية ،حيث تقدمت -3صفر بعد أكرث من
 30دقيقة بقليل.
ســجل داين أوملو الهــدف األول للمنتخب اإلســباين يف
الدقيقــة  ،11قبل أن يضيف ماركو أسينســيو الهدف الثاين
يف الدقيقة .21
ويف الدقيقة  31سجل فريان توريس الهدف الثالث ،لينتهي
الشوط األول بتقدم املاتدور بثالثية نظيفة.
ويف الشــوط الثاين أضاف فريان توريس الهدف الثاين له
والرابع ملنتخب بالده يف الدقيقة  ،54ثم أضاف غايف الهدف

دورة فـــــي كـــــــرة الــــســــلــــة ال ــث ــاث ــي ــة
برعاية قائد الجيش وفــي ذكــرى االستقالل
نظمت مجموعة Sports Y9
والتي يرئسها قائد منتخب لبنان
الســابق يارس الحاج ،دورة يف
كــرة الســلة  ٣x٣برعاية قائد
الجيش اللبناين العامد جوزيف
عــون يف «مج ّمع العامد اميل
لحود الريــايض» (مار روكز-
الدكوانه).
شــارك يف هذه الــدورة ١٢
فريــق يف فئــة الرجال فوق
 ١٨ســنة من مختلف املناطق
اللبنانيــة من ضمنهم فريقني
من منتخب الجيش اللبناين .هذا
وقد جرت الــدورة وفق قوانني
ومعايري االتحاد الدويل للعبة.
قاد املباريــات الحكم االتحادي
امين نعــاين وعاونه الحكم
االتحــادي جورج شــموين.
وشهدت املبارياتمنافسةقوية
يف االدوار النهائيــة .وقد تأهل
اىل الــدور النهايئ فريق «أ» من
الجيشاللبناينمؤلفمنالنقيب
اييل مراد  ،عمر الذوقي الياس بدر
وداين لبــوس وفريق «ب» من
الجيش اللبناين مؤلف من بيرت
سالمة ،جوزيف عوض ،رامي
خليفة وطوين الجويك.
واحرز فريق الجيش اللبناين
«أ» اللقــب بفــوزه يف املباراة
النهائية املثــرة بنتيجة (-21
.)18
ويف الختــام ،ســلم ممثل
قائــد الجيش العقيــد الركن
مخايل موىس والحاج الجوائز
عىل الفــرق الفائزة .كام قدم
الحاج شــهادة تقديرية اىل
قائد الجيش تســلّمها موىس
كعربون تقدير وشــكر .كام
سلم شهادة شكر اىل موىس
ّ
بصفتــه قائد املركــز العايل
للرياضة العسكرية.

} املغرب  -كرواتيا }

تعادل منتخب املغرب ،الذي لعب بني عدد كبري من مشجعيه
يف اســتاد البيــت ،دون أهداف مع كرواتيــا ،وصيفة بطلة
النســخة املاضية ،يف مباراة قليلــة الفرص بأوىل جوالت
املجموعة السادسة
وغابت الفاعلية يف بعض املحاوالت ،وتألق الحارس املغريب
ياسني بونو يف التصدي لتسديدة نيكوال فالشيتش كام سدد
لوكا مودريتش فوق العارضة قبل نهاية الشــوط األول.
وكانت أقــرب محاوالت املغرب يف الشــوط الثاين ،إذ إن
الحــارس دومينيك ليفاكوفيتــش تصدى لرضبة رأس نصري
مزراوي ثم تســديدة أرشف حكيمي القوية بعد ركلة حرة.

} بلجيكا  -كندا }

حقــق منتخب بلجيكا فوزاً صعباً عىل نظريه الكندي بهدف
وحيد سجله مييش باشواي يف الدقيقة  ،44يف املباراة التي
جرت اليوم األربعاء عىل ملعب أحمد بن عيل ،ضمن منافسات
املجموعة السادســة من الــدور األول ملونديال العرب  -قطر
 2022يف كرة القدم.
وشهدت املباراة إضاعة نجم منتخب كندا ألفونسو ديفيس
رضبة جزاء يف الدقيقة .10

} مباريات اليوم }

سويرسا  -الكامريون  12ظهرا ملعب الجنوب.
األوروغــواي  -كوريــا الجنوبية  3عــرا ملعب املدينة
التعليمية.
الربتغال  -غانا  6مساء ملعب .974
الربازيل  -رصبيا  9مساء ملعب لوسيل.

الــكــرة الــطــائــرة  :ســيــدات لبنان زعــيــمــات غــرب آســيــا مــن دون خسارة

موىس والحاج يتوجان بطل الدورة
تتويج سيدات لبنان بطالت غرب آسيا
أحرز منتخب لبنان للســيدات لقب بطولة غرب
آسيا يف الكرة الطائرة بنسختها االوىل التي شاركت
فيهــا عرش دول بعــد فوزه يف املبــاراة النهائية
الحاشــدة عىل نظــره االردين بثالث مجموعات
لصفر ( )٠-٣مســاء االربعــاء يف صالة «قرص
عمن.
الرياضة» بالعاصمة االردنية ّ
وهو االنجاز االول عىل صعيد املنتخبات األنثوية
للبنان يف الكرة الطائرة منذ زمن بعيد.
وشهد املباراة جمهور حاشد واستحقت سيدات
لبنان الفوز وهو السابع ضمن البطولة من دون اي
خســارة وهو امر الفت يدل عىل مدى قوة املنتخب
الذي تّم تحضريه من قبل االتحاد اللبناين الســابق
برئاسة وليد القاصوف واكملت اللجنة الخامسية
املهمة بنجاح برئاسة ميشال ايب رميا.

كبار الحضور مع سيدات لبنان بطالت غرب آسيا
وســيطر منتخب االرز عىل اجواء اللقاء وحسم
النهايئ باكرا فتف ّوق يف املجموعة االوىل ()١٣-٢٥
والثانية ( )١٨ -٢٥والثالثة ( )١٤ -٢٥بعد سيطرة
واضحــة تحت ارشاف املدربــن الوطنيني جوين
اللقيــس واييل النار و بدعــم من الجالية اللبنانية
يف االردن واهايل الالعبات وامام انظار الســفري
جي ورئيس مصلحة
اللبناين يف االردن يوســف ر ّ
الرياضــة يف وزارة الشــباب والرياضــة محمد
عويدات ورئيس اللجنة الخامســية املكلفة تسيري
شؤون الكرة الطائرة ميشال ايب رميا وعضو اتحاد
غرب آسيا ومقرر اللجنة الخامسية وليد القاصوف
ورئيــس البعثة اللبنانية وعضــو االتحاد العريب
املهندس عيل خليفــة واداري البعثة الدكتور اييل
موىس واالعضاء املســتقيلني عساف مهنا وناجي

باسيل وخليل كفوري.
ويف الختام تســلمت قائدة املنتخب اللبناين مريا
عــدرا كأس البطولة من االمرية آية بنت فيصل بن
حسني.
وتسلمت العبات منتخب لبنان امليداليات الذهبية
والعبات منتخب االردن امليداليات الفضية والعبات
املنتخب االمــارايت امليداليات الربونزية يف اجواء
احتفالية مميزة.
هذا وســتصل البعثــة اللبنانية اىل مطار رفيق
الحريري عند الســاعة الحادية عرشة والربع من
قبل ظهر اليوم الخميس وسيقام لها حفل استقبال
حاشــد يف صالون الرشف التابع للمطار بحضور
فاعليات رســمية رياضية وعائلــة الكرة الطائرة
اللبنانية ورجال الصحافة واالعالم.

مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد يـــــحـــــرج رونــــــــالــــــــدو عــــلــــى أرض الـــــدوحـــــة

شهادة تقديرية من الحاج اىل راعي الدورة يتسلمها موىس

جــودو  :بطولة آسيا السبت واألحــد املقبلين

دعــا االتحاد اللبنــاين للجودو
وفروعه رجال الصحافة واالعالم
اىل حضــور الحفــل الختامــي
ونهائيات بطولة آســيا املفتوحة
بالجودو للرجال والســيدات وذلك
عند الســاعة الخامسة من مساء
األحد املقبل الواقع يف  27ترشين
الثــاين الجاري وذلــك يف قاعة
الشيخ بيار الجم ّيل التابعة ملدينة
كميــل شــمعون الرياضية يف
بريوت.
يشــار اىل ان بطولة آسيا ،التي
تنظّــم تحــت ارشاف االتحادين
الدويل واآلسيوي للجودو ،ستقام
الســبت واألحــد  26و 27ترشين
الثاين الجاري مبشاركة  17دولة.

الخامس يف الدقيقة  ،74ثم ســجل كارلوس ســولري الهدف
السادس يف الدقيقة .89
واختتم ألفارو موراتا ســباعية فريقه يف الدقيقة الثانية
من الوقت املحتســب بدال من الضائع للشوط الثاين.
وكانــت مباريات الجولــة األوىل يف املجموعة ذاتها قد
شــهدت فوز اليابان عىل أملانيا .1 - 2
بهــذا الفوز العريض احتلت إســبانيا صدارة الرتتيب بـ 3
نقاط ،متقدمة بفارق األهداف عىل اليابان التي فاجأت أملانيا
وهزمتها بهدفني لواحد.
ويلتقي املنتخب اإلســباين مع نظــره األملاين يوم األحد
املقبل يف الجولة الثانية ،فيام تلعب اليابان مع كوســتاريكا.

وأبعد العب الوســط سفيان أمرابط كرة قبل تجاوزها خط
املرمى بعد تســديدة منخفضة من املهاجم إيفان بريشيتش.
وشــارك املهاجم عبد الرزاق حمد اللــه ،العائد للمباريات
الدوليــة بعد غياب طويل ألســباب انضباطية ،يف الدقائق
األخرية بدال من يوســف النصريي غري املوفق ،لكن مل تسنح
له فرصة لتهديد املرمى.

بوسرت البطولة

جاء قرار مانشســر يونايتد ،بفســخ تعاقده
مع أســطورته كريستيانو رونالدو ،قائد منتخب
الربتغــال ،يف هذا التوقيــت مفاجئا لقطاع كبري
من جامهري كرة القدم ،خاصة وأن الالعب مقبل
عىل املشــاركة مع منتخب بالده يف كأس العامل
قطر .2022
وكان رونالــدو قد أجرى مقابلــة تلفزيونية،
هاجم خاللها مســؤويل النادي ومدربه إريك تني
هاغ ،وهو ما أشــعل األجواء داخل أولد ترافورد.
حقيقة كان اإلبقــاء عىل رونالدو بني جدران
مانشســر يونايتد عقب ترصيحاته النارية ،أمر
أشــبه باملســتحيل ،خاصة بعدما عرب عن عدم
احرتامه لتني هاغ رصاحة.
لكن ما كان ليس متوقعا ،هو أن يقدم مانشسرت
يونايتــد عىل تلك الخطوة يف هذا التوقيت ،وكأن
النادي يريد أن يرسل رسالة برفض رؤية رونالدو
مرة أخرى داخل النادي.
وأصدر مانشســر يونايتد بيانا ،الثالثاء ،قال
فيه« :سيغادر كريســتيانو رونالدو النادي عىل
الفور وفقا التفاق مشرتك».
وأضــاف« :يشــكر النــادي رونالــدو عىل
مســاهمته الهائلة يف أولد ترافورد خالل الفرتة
األوىل والثانية ،حيث ســجل  145هدفا يف 346
مباراة ،ويتمنــى النادي له وألرسته التوفيق يف
املستقبل».

واختتــم« :ال يزال
الجميع يف مانشسرت
يونايتــد يركــز عىل
مواصلة تقدم الفريق
تحــت قيادة إريك تني
هــاغ ،والعمــل معا
لتحقيق النجاح عىل
أرض امللعب».
املثــر يف األمــر،
أن العــب بحجــم
كريستيانو رونالدو،
أصبح حاليــا بدون
ناد ،وهو ما سيشعل
انتقاالت كانون الثاين
املقبلة ،عقب االنتهاء
من كأس العامل.
ومــن املتوقــع أن
يحسم املستوى الذي
سيظهر عليه رونالدو
يف مونديــال قطر،
قــرار األندية التي تفكر يف ضمه لكنها يف حرية
من أمرها.
كريســتيانو رونالدو ،الذي وصل إىل عامه الـ
 ،37ما زال أحد أصحاب األجور األعىل يف العامل،
عــى الرغم من أن مســتواه مل يعد كام كان يف

الســابق ،وبالتايل فإن مسألة ضمه تحتاج إىل
دراسة رشيدة ومتأنية.
وارتبط اســم رونالدو مؤخرا بأكرث من ناد،
أبرزهــم نابويل ،مارســيليا ،بايــرن ميونيخ،
سبورتنغ لشــبونة ،اإلضافة إىل إنرت ميامي.
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اعداد  :فيليب شامس

من هو
من هي؟

الخميس  24تشرين الثاني 2022

؟

فنان وعازف وممثل مرصي راحل ،هوشــقيق فنانة
وممثلة ،وزوج ســابق للممثلة مريفت أمني ،والفنانة
دينا.
إسمه مؤلف من تسعة حروف .إذا جمعت:
 -5+3+9+8+9فيلسوف وكاتب فرنيس راحل.
 -6+8+1+7من الحبوب.
 -3+5+6+2عبور.
 -6+8+4+7صوت النائم.
 -7+8+3يكسو الطائر.
 -9+5+1آلة طرب.
 -6+9+4مأوى وعرين الليث.
 -4+6طائر وهمي كبري.

افقيا:

الحل السابق

عموديا:

1ـ رئيس حكومة لبناين
راحل.
2ـ رئيس لبناين راحل،
طري.
ّ
3ـ ملــك فــاريس ،يف
الفم.
أصل األرضاس ،خبز
4ـ ْ
جار.
يابس ،من أدوات الن ّ
َ
خاط الثوب ،شــجر
5ـ
مــرض ،أرجعوا
َ
صلــب،
اليشء.
6ـ للنفي ،نهر أورويب،
نســق ونظّ َم ،نــوع من
ّ
البلوط.
7ـ مــادة تســتخرج
من األنســجة الحيوانية،
مدينة مك ّرمة ،القُوت ،من
األزهار.

8ـ ممثلــة مرصيــة،
جع ،عاصمة افريقية.
يتو ّ
9ـ عاصمــة افريقية،
أحــد الشــهور ،امل ُعا ِقب
ِ
واملقاصص.
10ـ تقــ َوى وابتعاد عن
املعــايص ،لالســتدراكَ ،
مسحوق للغسيل ،من انواع
املصارعة.
11ـ فيلســوف ومفكر
فصل يف
َ
أمرييك راحــل،
األمر ،بني جبلني.
ح ّب ،خشن الصوت،
12ـ ُ
دولة أوروبية.
13ـ بعيــدون عن العدل
والحق ،مقاطعة فرنسية،
ّ
أحد الشهور.

الحل السابق
1ـ كميل شمعون ،حدّ اد
نلم
2ـ الياس رسكيسّ ،
تفل ،مكان
3ـ لوردّ ،
4ـ يا ،أ�ل ّ َل ،هاون ،جِ ت
غني،
حامون،
أحــب ،ل ّ
ّ
5ـ ّ
رجف
6ـ ابرموها ،رومانس
7ـ لبنان ،نربح ،ملّر

1ـ أحــد امللــوك ،فيلم من
بطولة شادية.
2ـ شاعر لبناين راحل.
3ـ مدينــة مرصيــة ،من
الحلويات العربية املشهورة.
4ـ أتباعــد عــن ،إلتقَطوه
وجمعوه ،صوت القوس.
5ـ فيلسوف صيني ،س ّنور.
6ـ شــجاع ،رقدَ  ،أشــكال
متعددة.
7ـ رمى الــراب من فمه،
لحقني ،صاح التيس.
8ـ يوا ِكب ،نوتة موسيقية،
َ
إشتاق اىل.
مؤ
قــرض
9ـ
جل ،مقياس،
ّ
مدينة بريطانية.
10ـ رئيــس وزراء بريطاين

افقيا:

عموديا:

8ـ الكركند ،روزاريو ،أو
9ـ اي ،اس ،إيتامي ،الب ّز
10ـ نت ،لقلق ،وبال ،فل
11ـ بيكاسو ،اليقني ،آر
12ـ صنديد ،الفي َتق ،دانتي
13ـ ري ،نديــم ســامل،
لوريان

االبراج

الحمل
( 21آذار  20 -نيسان)

1ـ كاليغوال ،نبرص
2ـ ملوان ،بالتيني
3ـ يري ،يانيك ،كد
4ـ الدا ،بار ،ماين
شس ،الرنكا ،سدد
5ـ
ّ
6ـ مستلحم ،نسلو
7ـ عرف ،بوند ،أم
8ـ وكّله ،ه ّر ،السلس
9ـ ين ،االبريق ،فا

الثور
( 21نيسان  21 -أيار)

الرسطان
( 22حزيران  23 -متوز)

ستكون املشجع األول ملرشوع جديد يختص
ستكون نافذ الصرب وراغبا يف أخذ مبادرات
قســم أوقاتك بانتظام وروية ،وال
بصديق عزيز عىل قلبك .كن مخلصا ملن تحب ،عىل عجلّ .
وابتعد عن املغامرات والبطوالت اإلستعراضية تخلط األشــياء ببعضها البعض يك ال تقع يف
ورطة مزعجة.
العابرة.

االسد
( 24متوز  23 -آب)

العذراء
( 24آب  23 -أيلول)

العودة اىل ساحة النجومية يف هذه الفرتة
تجد حال لبعض مشاكلك الكثرية .وأنت اليوم
يف حالة سكون واستقرار .الفضل الكبري يف كالســابق لن تتم اال بتغيري جديد شــامل يف
هذا يعود اىل الشخص اآلخر اللطيف والهادئ تفاصيــل حياتك .كن حــذرا مع اآلخرين يف
ميدان العمل الحايل.
ألنه يتفهمك.

امليزان
( 24أيلول  22 -ت)1

العقرب
( 23ت21-1ت)2

مرحلة جديدة بالنسبة للعالقات الشخصية
فرتة هادئة حاول االســتفادة منها بتنمية
معلوماتك الثقافية ،وأيضا العامة .افتح بابك واالجتامعيــة .ترغب دامئا أن تكون عىل حق.
لكل جديد وحديث فلن تعرف ما ينتظرك خلفه حافــظ عىل هدوئك وطيبة قلبك وخاصة مع
األهل واألصدقاء.
إذا بقي موصدا.

القوس
(22ت 21 - 2ك)1

الجدي
(22ك 20 - 1ك)2

ثقتك بنفســك تنقذك من كثري من املشاكل
تنشــد االبتعاد والعزلة عن املجتمع يف هذه
املرحلة ،ولكن لن يتحقق لك هذا األمر رسيعا ،والصعوبات .هدوء واستقرار يف املنزل ،ويف
فشخصيتك تجذب الجميع اليك .انتبه للوعود العمل أيضا .حاول أن تحافظ عىل هذا الوضع
الجيد.
التي تعطيها.

الدلو
( 21ك 19 - 2شباط)

10ـ سموح ،حوت ،ايل
11ـ كنار ،زاولتم
12ـ دنا ،موزامبيق
13ـ النجوم ،رياق
14ـ دم ،تنادي ،ليدو
15ـ وا ،نا َر
16ـ رسم ،لف ،ين
17ـ البالتا
18ـ فريوز ،رين

اخترب معلوماتك
1ـ ما إسم املدينة الربيطانية التي تحتل املرتبة الثانية
بعد العاصمة لندن بالصناعات امليكانيكية وصهر املعادن،
ِعلام بأنه يوجــد أيضا يف الواليات املتحدة مدينة تحمل
نفس اإلسم؟
ـــــــــــــــــــــــــ
2ـ ما اســم الدولة العربية التي تحتل املركز األول يف
تصدير الفوسفات؟
ـــــــــــــــــــــــــ
3ـ يف أية دورة أوملبية أقيمت للمرة األوىل مســابقة
السباحة للسيدات ،وذلك يف مدينة ستوكهومل؟
ـــــــــــــــــــــــــ
4ـ ما إســم املوســيقي األملــاين الذي أنشــأ األوبرا
الكالسيكية األملانية؟
ـــــــــــــــــــــــــ
5ـ ما إســم الوالية األمريكية التي ُعرفَت قدميا ببالد
ال َذهَب؟
ـــــــــــــــــــــــــ
6ـ مــن هو املغني الذي أخ َذ الغنــاء عند معبد ،وناد َم
الخليفة الوليد بن يزيد ،ولق َّب بـِ مزامري داوود؟
ـــــــــــــــــــــــــ
حت الســيدة أم كلثوم وسام األرز
7ـ يف أية ســنة ُمن َ
الوطني؟
ـــــــــــــــــــــــــ
8ـ مــن هو االمرباطور الــذي أهداه الخليفة العبايس
هارون الرشيد جمال ،وأقا َم عالقات تجارية مع بالده؟
ـــــــــــــــــــــــــ
9ـ ما إســم الطبيب واللغوي البولوين الذي إبتكر لغة
االسربانتو التي ال يفهمها إال القليل من الناس؟
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افقيا:

عموديا:

1ـ دولة أمريكية.
2ـ مصيف لبناين.
تحيَ وتل ّبكَ .
3ـ
ّ
4ـ االســم الثاين ملمثل
فرنيس راحل.
5ـ بلدة يف الشنال.

1ـ رئيس أمرييك سابق.
2ـ مدينة يف إيران.
3ـ يكــذب ويظلــم
ويبطش.
4ـ االســم الثاين ملمثلة
أمريكية.
5ـ يصلح عملها.

الحل السابق
عموديا:

افقيا:
1ـ كينيا.

1ـ كاراج.

2ـ أبطال.

2ـ يبرته.

3ـ رتابة.

3ـ نطايس.

4ـ ارسال.

4ـ يابان.

5ـ ج َهينة.

5ـ التلّة.

الحل السابق الخترب معلوماتك
1ـ سنة 1783
2ـ داود ع ّمون.
3ـ سنة 1872
4ـ يف قربص.
5ـ املمثل يوسف وهبي.
6ـ يف مرص.
7ـ سنة 1965
8ـ العالِم رونتغن.

من مثانية حروف:

قد يدفعك حامســك الشديد هذه اآلونة اىل
اســتفد من لقاء حاسم مع أحد األشخاص
من املق ّربني.
انــس األمور التي تزعجك وفكر موقف محرج والنتيجة ليست مرضية متاما.
َ
جيــدا يف العمل ،فله األولوية واألفضلية هذه اتصال من الحبيب البعيد عنك حاليا يعيد الثقة
الفرتة.
اىل نفسك.

الجوزاء
( 22أيار  21 -حزيران)

أهم أنهر سويرسا.
راحلّ ،
بريطانية،
أمرية
11ـ
رب،
إخت
َ
أعرف.
12ـ القبيــح الوجــه ،ملك
عريب راحل ،إسم موصول.
13ـ نوتــة موســيقية،
املص َنع ،ظه َر .
14ـ يــيء ،للنهي ،معتمد
عىل.
15ـ رســام إيطــايل،
متشابهان.
16ـ أرشدَ  ،أخفوا الخرب.
17ـ وزّعوا عىل.
18ـ مغنية خليجية صاحبة
الصورة ،طريق.

جورج سانتيانا

ال ــش ــب ــك ــة الــصــغــيــرة

الحوت
( 20شباط  20 -آذار)

تقدير لصفاتــك الحميدة وأعاملك .ال ترفع
أنــت يف حرية اليوم باختيــار ما بني اتباع
ميولك أوالتمسك مبامرسة دور أمني الجانب .نظرك عن الهدف وسصل حتام .عليك ان تضع
املقربون ال يرغبون يف معارضتك يف طريقة ما تنوي عمله موضع التنفيذ وال ترتك الفرص
الثمينة تفلت منك.
تفكريك.

دولة أمريكية
السعودية
إنتصار
إشتياق
اهتامم
اجتامع
بريطانيا
تحليل
تعبري
تدريس
توفيق
متريض
جزين
جواب
جرن
حطب
حواس
حامم
حصان
خيزران
دجاج
دراجات
رفيق
روضة
رياضة
زمان
زنبق
زهور
زند
زاوية
سهل
سدود
رسعة

SUDOKU

شمعة
رشائع
شهم
شمعدان
صخر

غندور
فجر
كازينو
كتاب
ليوناردو

طريقة الحل:
امأل املربعات باألرقام
املناســبة مــن  1اىل 9
رشط عــدم تكرار الرقم
اكــر من مــرة يف كل
مربع صغــر (املؤلف
مــن  9خانــات) ،ويف
كل خط افقي وعمودي
يف املربعــات الصغرية
واملربع الكبري.

منفلوط
مدريد
هريوشيام.

الحل السابق

الحل السابق
بيت الككو
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تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

ّ
الـــتـــحـــرك مـــع بـــاريـــس والـــــريـــــاض ل ــل ــوص ــول الــــى بــعــبــدا
الــثــنــائــي الــشــيــعــي أب ــل ــغ فــرنــجــيــة تــســريــع
(تتمة ص)1
«السيايس املقبول والقادر عىل االتجاه نحو الوسطية» ،وافيد
بأنّ السعودية مل ترفض ،لكنها تنتظر املزيد من التطمينات يف
مــا يخص مواقفه الالحقة من بعض القضايا ،وخصوصاً من
سياسة حزب الله.
ويف الوقــت عينه أفاد ديبلومايس عريب يف مجلس خاص،
بأنّ اململكة العربية الســعودية أبلغت حلفاءها يف لبنان ،عن
تأييدها وصول قائد الجيش العامد جوزف عون اىل الرئاســة،
النه ثابت يف مواقفه ووسطي وغري منحاز ،وقادر عىل الحوار
مع كل االفرقاء السياسيني يف لبنان ،وبأنه األنسب يف املرحلة
الراهنــة ،مام يؤكد أنّ اململكة تــدرس خياراتها بهدوء ،وليس
هنالك من جواب نهايئ بعد يف هذا االطار.

} القوات – املردة اىل إحياء اللجنة املشرتكة }

علمت «الديار» من مصدر سيايس مطلع ،بأنّ وساطة تجري
من مرجعية سياســية بارزة ،لفتح الطرق الوعرة بني «القوات
اللبنانية» وتيار «املردة « ،خصوصاً يف هذه الظروف املصريية،
وبهدف إحياء اجتامعات اللجنة املشرتكة بني الطرفني.
وافيد وفق املصدر بأنّ من ضمن الخفايا ،الطلب من «القوات»
تفادي تعطيل النصاب يف الجلسة التي قد توصل فرنجية اىل
الرئاسة ،النّ القرار القوايت متخذ بعدم التصويت له ،لكن عدم
مامنعة الســعودية ستساهم يف تأمني املعارضة للنصاب من
دون االنتخاب.

ويف السياق اكتفت مصادر «القوات» رداً عىل سؤال «الديار»،
بعدم التعليق عىل الخرب ،لكن من دون ان تنفيه.

} لقاء الخنسا -غياض }

بعد وســاطات عىل خط بكــريك -حزب الله ،إلعادة إحياء
الحوار بني الطرفني ،باءت بالفشل قبل فرتة وجيزة وفق ما أكد
مصدر كنيس لـ «الديار» ،كذلك الوزير الســابق سجعان القزي
املقــ ّرب جداً من بكريك والذي اكــد االمر عينه ،عادت االبواب
املغلقــة لتفتح قبل ايام قليلة من خــال لقاء ُعقد يف منزل
النائب فريد هيكل الخازن ،بني املسؤول عن امللف املسيحي يف
حزب الله محمد سعيد الخنسا ،واملسؤول االعالمي يف بكريك
وليد غياض .وافيد وفق معلومات خاصة بـ «الديار» بأنّ امللف
الرئايس كان حارضاً ،حيث جرى البحث يف االسامء الرئاسية
التــي يتم التداول بها حالياً ،مع ر ّد من جانب ممثل بكريك بانّ
البطريرك بشارة الراعي عىل مسافة واحدة من كل املرشحني.
ولفــت املصدر الكنيس اىل انّ ما جــرى بني الطرفني ليس
حواراً بل إعادة تواصل ،وما ُردّد عن انعقاد اجتامعات متالحقة
بعيــد عن ارض الواقع ،لكن املهم تغليب مصلحة لبنان عىل كل
املصالح ،وبالتايل فأبــواب الرصح البطريريك مفتوحة امام
الجميع .اما حزب الله ،ووفق اوســاطه ،فهنالك تعتيم حول ما
تم بحثه خالل اللقاء.

} معوض يف بكريك }

ال شــك يف أنّ اللقاء الذي جرى بني الخنسا وغياض وتطرق

اىل امللف الرئايس ،أقلق النائب املرشح ميشال معوض ،فكانت
زيــارة اىل بكريك
لجس النبض الرئايس من البطريرك الراعي.
ّ
وبعــد انتهاء اللقاء وانطالقاً من انّ الخصم املرشــح فرنجية
يعمل عىل تســويق نفســه بأنه الرئيس التوافقي الوسطي،
قــال معوض« :الرئيس التوافقي رئيس بال رأي» .وشــدّ د عىل
رضورة ان يقوم املجلس النيايب بتح ّمل مسؤولياته ،ويبتعد عن
املرسحيات وينتخب رئيســاً ،الن البلد ال يحتمل اي لحظة فراغ،
كام ال يتح ّمل رئيســاً توافقياً بل رئيساً لكل اللبنانيني ،مضيفاً:
«اطرح ترشيحي انطالقا من هذا املفهوم».
إشــارة اىل انّ السفري الســعودي وليد البخاري زار النائب
معوض مسا ًء يف منزله ببعبدا.

} املعارضة تبحث يف ترشيح نائب كرسواين }

افيد وفق معلومات خاصة ،بأنّ املعارضة تتجه اىل ترشــيح
نائب كرسواين سيادي ،بعد تأكدها من صعوبة وصول النائب
ميشال معوض اىل بعبدا ،بسبب رفضه من الفريق املامنع الذي
يصفه مبرشــح التحدّ ي ،مع االشارة اىل انّ النائب الكرسواين
ال يشكل اســتفزازاً ألحد ،وهو عىل عالقة جيدة بكل االطراف
السياسية ،وال يوجد فيتو عليه من عواصم القرار.

} إعتامد  15الف لرية للدوالر الجمريك
اول كانون االول }

وعــى الخط املايل  ،وج ّهــت وزارة املالية كتاباً إىل مرصف
لبنان ،يتعلق بالبدء باحتســاب أسعار العمالت األجنبية عىل

الرضائب والرســوم ،التي تستوفيها إدارة الجامرك عىل السلع
والبضائع املستوردة ،عىل أساس  15ألف لرية للدوالر األمرييك،
وذلــك اعتباراً من  .2022/12/1وأشــارت إىل أن هذا التدبري
يساعد يف الحد من استغالل فروقات األسعار ،وكذلك تخفيف
التشوهات والخسائر التي تتك ّبدها الخزينة.

} الكهرباء عىل طريق اإلنارة؟ }

فازت رشكة «كورال إنرجي» التي قدمت الســعر األرخص
بني الرشكات ،مبناقصة رشاء الغاز أويل لزوم تشــغيل رشكة
كهرباء لبنان ،كام فازت رشكة «فيتول» يف مناقص َت ِي فيول
 aو  ،bويف هذا االطار اكد وزير الطاقة يف حكومة ترصيف
االعامل وليد فياض ،انّ يف املرحلة املقبلة سنعمل عىل تأمني
رسالة االعتامد من مرصف لبنان املركزي ،التي يقوم بإعدادها
الرئيس نجيب ميقايت ووزير املال يوســف خليل ،وبدعم من
الرئيس نبيه بري.

} جلسة مشرتكة للجان يف  29و 30الجاري }

نيابيــاً دعــا رئيس مجلس النــواب نبيه بــري لجان املال
واملوازنة ،اإلدارة و العدل ،االقتصاد الوطني والتجارة والصناعة
والتخطيط ،اىل جلسة مشرتكة عند العارشة والنصف من قبل
ظهــر الثالثاء واالربعــاء يف  29و  30الجاري ،ملتابعة درس
جل الوارد باملرســوم رقم  ،9014الرامي
مــروع القانون املع ّ
اىل وضع ضوابط اســتثنائية وموقتة عىل التحاويل املرصفية
والسحوبات النقد ّية.

حــــاكــــم املــــــركــــــزي ي ــس ــت ــل ــم إدارة األزمــــــــــة املــــالــــيــــة فـــــي ظـــــل عـ ــجـ ــز الـــســـلـــطـــة ال ــس ـ ُـي ــاس ــي ــة
أســـــبـــــاب تــــدفــــع إلــــــى إقـــــــــرار قـــــانـــــون الـــكـــابـــيـــتـــال كــــونــــتــــرول عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن الــــثــــغــــرات
جاسم عجاقة
رصح حاكم املرصف
يف مقابلة عىل شاشــة قناة الحــ ّرةّ ،
املركزي أنه سيبدأ تطبيق سعر رصف جديد للرية مقابل الدوالر
األمرييك وذلك إبتدا ًء من أول شباط من العام  .2023وإذا كان
هذا اإلجراء الذي يهدف إىل توحيد أســعار الرصف هو خطّوة
جيــدة ،إال أن الخطورة فيه أنه يؤكد اســتقالة الحكومة من
مهامهــا التفاوضية مع صندوق النقــد الدويل يف ظل عجز
القوى السياســية عن انتخاب رئيس للجمهورية وتشــكيل
حكومــة أصيلة قــادرة عىل إنجاز املفاوضــات مع صندوق
النقد الدويل وإجــراء اإلصالحات الرضورية لفتح الباب أمام
االستثامرات الخارجية واســتثامرات املغرتبني وإعادة الثقة
بالقطاع املرصيف من خالل إعادة هيكلته.

} إدارة األزمة }

الظاهــر من مقابلة حاكــم املركزي ومن اإلجراءات التي بدأ
اعتامدها يف القطاع املــريف أن خطته إلدارة األزمة املالية
واملرصفية تتمحور حول محورين أساسيني:
ً
أول – بــدء املرحلــة األوىل من توحيد ســعر رصف اللرية
مقابل الدوالر األمرييك ،وذلك من خالل رفع ســعر الدوالر يف
التعامــات التجارية بني املرصف املركــزي واملصارف والدولة
واملواطن من دون أن يشمل ذلك العمليات االقتصادية التي تبقى
عىل سعر السوق السوداء (أعىل من سعر الرصف الجديد) .هذا
األمر سيسمح بتوحيد سعر الرصف يف كل التعامالت التجارية
بني هؤالء الالعبني باســتثناء االتصاالت التي تعمل عىل سعر
منصة صريفة .الفارق بني سعر السوق السوداء وسعر الـ 15
جه تدريج ًيا
ألف لرية ســيبقى يف املرحلة األوىل وســيتم التو ّ
نحــو منصة صريفة من خالل قرارات تتخذها الحكومة نظ ًرا
إىل الصالحيات املعطــاة لها بالقانون .ويبقى اختيار التثبيت
عىل ســعر رصف الـ  15ألف لرية مقابل الدوالر – وهو ســعر
بعيد عن منصة صريفة وعن ســعر الســوق السوداء – نقلة

وسطية تسمح للمركزي بتحديد التداعيات السلبية عىل النظام
املايل واملرصيف وعىل االقتصاد (الذي يعمل عىل ســعر السوق
السوداء) والتحوط ضدها.
عمل ًيــا قــد يكون من املمكن الوصول إىل ســعر موحدّ بني
التعامالت بني املرصف املركزي واملصارف والدولة واملواطن من
جهة وبني منصة صريفة من جهة أخرى يف غضون أشهر من
بدء املرحلة األوىل .لكن سعر السوق السوداء سيبقى أعىل من
منصة صريفة حتى اســتعادة الثقة الكاملة بالقطاع املرصيف
وبدء احتساب الدوالر املرصيف بقيمته الحقيقية.
ّ
التخل التدّ ريجي عن تثبيت
جه هــو نحو
أيضً ــا نرى أن التو ّ
ســعر رصف اللرية مقابل الدوالر األمرييك مع تدخّل من قبل
املــرف املركزي ملنع القفزات الكبــرة واآلنية والتي ترضب
استقرار أسعار السلع والبضائع ،وبالتايل ترضب األمن الغذايئ
واالجتامعي.
ثان ًيــا – إعادة هيكلــة القطاع املرصيف .وهذا املحور صعب
و ُمعقّد جدً ا ،واألســئلة حول املنهجية التي سيعتمدها املركزي
يف مقاربته هذا امللف كثرية .فاملعروف أن ال مصلحة للمركزي –
كام للمودعني – برضب القطاع املرصيف ،إال أن املرصف املركزي
ال ميكنه الوقوف مكتوف األيدي تجاه املصارف التي ال تستطيع
اإللتزام باملعايري املفروضة.
إعــادة الهيكلة تتض ّمن ثالثة أوجــه :الهيكلة املالية (دين
ورأسامل) ،الهيكلية القانونية (إستمرارية أو دمج أو استحواذ
أو حل ذايت) ،الهيكلية التشــغيلية (آليات العمل) وهي ممكنة
يف كل األحــوال نظــ ًرا إىل أن القطــاع خاضع لرقابة من قبل
املركزي.
رفع سعر الرصف إىل  15ألف لرية يعني أن رساميل املصارف
(كام رســاميل كل الرشكات) ســتنخفض من  18مليار دوالر
أمــريك حال ًيا إىل ما بــن  3إىل  4مليار دوالر أمرييك .ومبا
أن حجم رأســال املرصف مرتبط بطبيعة األنشــطة وحجم
االلتزامات للمرصف ،فإن إعادة تكوين رأسامل املصارف يفرض
نفسه .من هنا نتوقّع أن يصدر تعميم مكّمل أو معدِّ ل للتعميم

 154يفرض عىل املصارف نُســبا جديدة لرأس املال ،باإلضافة
إىل مدة لاللتزام بهذه املتطلبات الجديدة .الجدير ذكره أن لجنة
الرقابة عىل املصارف كانت قد درســت يف أذار  2021ملفات
كامــل املصارف ومدى التزام كلٍ منها بالتعميم  ،154وبالتايل
لدى لجنة الرقابة عىل املصارف صورة واضحة عن وضعية كل
مرصف .هذه الصورة بحاجة إىل تحديث مع املعطيات الجديدة،
وبالتايل من املتوقّع إصدار تعميم ييل التعميم الســابق الذكر
إلرسال وضعيتها بالنسبة للمتطلبات الجديدة.
حكم :املصــارف التي تريد االلتزام
أربع حاالت ســتظهر
ً
وقادرة عــى االلتزام ،املصارف التي تريــد االلتزام ولكنها
غــر قادرة ،واملصارف التي ال تريــد االلتزام عىل الرغم من
قدرتهــا عىل ذلك ،واملصارف التــي ال تريد االلتزام وال قدرة
لهــا عىل ذلك حتى ولو أظهرت رغبة .وهنا يُطرح الســؤال
عن املنهجية التي ســيعتمدها املرصف املركزي مع كل حالة
مــن هذه الحاالت والتي من املفــروض أن تظهر يف قانون
إعادة هيكلة املصارف.
رس األساســية «الحفاظ عىل
عىل كل األحوال ،تبقى كلمة ال ّ
املس بها هو رضبة قاضية للقطاع املرصيف
الودائع» بحكم أن ّ
كام هي للمودعني .لذا نرى أن اسرتاتيجية املركزي تتمحور حول
استعادة الثقة بالقطاع املرصيف .عىل هذا الصعيد ،رصح حاكم
املركزي بأن السري بالتعاميم  158 ،151و 161مستمر إىل حني
صدور قانون الكابيتال كونرتول ،مام يعني تعهده باســتمرار
تأمني الدوالرات لتمويل هذه التعاميم.
التحدّ يات التي ستواجه املركزي كثرية ،وعىل رأسها التهريب
عرب الحدود ،والذي يستهلك ك ّمية كبرية من الدوالرات املأخوذة
من السوق اللبناين ،بغض النظر عام إذا آتت من السوق السوداء
أو من منصة صريفة .أيضً ا من التحدّ يات ،تنظيم عملية تحاويل
التجار بهدف االسترياد والتي ال يوجد عليها أي تدقيق ،باستثناء
التعميــم األخري الذي أصدره مــرف لبنان والذي فرض عىل
املصارف مطالبة التجار باألوراق الثبوتية لعملية االســترياد
يف قطــاع املحروقات .التحدّ ي الثالث يتعلق مبصاريف الدولة

امل ّزمنة عىل مثال ســلفة أو قرض الكهربــاء الذي تطالب به
تقل
الحكومــة املرصف املركزي .هــذه التحدّ يات قد تتعاظم أو ّ
بحســب تعاون الســلطات الرقابية والقضائية واألمنية مع
املرصف املركزي يف قمع املخالفني.

} الكابيتال كونرتول }

عىل صعيد آخر ،عادت اجتامعات اللجان النيابية املشــركة
تم إقرار
للبحــث يف مرشوع قانون الكابيتــال كونرتول حيث ّ
املادة األوىل األســبوع املايض ،والبحث جار يف املادة الثانية،
وســيتم عقد جلستني أســبوعيتني للبحث يف مواد القانون.
ّ
العقبات التي تواجه إقرار مرشوع القانون كثرية وال تحىص ،من
ً
(مثل األموال الجديدة) مرو ًرا باللجنة التي
تعريف املصطلحات
ً
وصول إىل اآلليات واملعايري التي
س ُترشف عىل تطبيق القانون
سيتم اعتامدها .البعض ي ّتهم عرايب هذا القانون بأنهم يريدون
منع املالحقات القانونية ضد القطاع املرصيف ،والبعض األخر
يعتقد أنه مل يعد هناك من أموال يف القطاع املرصيف لحاميتها،
وبالتايل ال جدوى من هذا القانون...
برأينا هذا القانون يجب أن ُيق ّر لســبب بســيط وجوهري،
وهو أن املودعني املقتدرين ســرفعون دعاوى يف الخارج ضدّ
املصــارف ،ويف حال ربحوا هذه الدعاوى فإن املصارف املدانة
ملزمــة دفع األموال عىل حســاب املودعني اآلخرين .لذا ميكن
اعتبــار هذه الدعاوى هي من مــودع ضدّ مودع آخر ،وبالتايل
فإن املودعــن يجب أن يكونوا صوتًا واحدً ا وليس رفع دعاوى
انفرادية .أيضً ا من بني األســباب التي تدّ فع إىل إقرار القانون،
االستنسابية بالتعاطي مع املودعني ،وهذا أمر يجب وقفه فو ًرا.
إىل هذا هناك ثُغر تشــوب هذا القانون ،وعىل رأسها تنظيم
التحاويــل التي يقوم بها التجار ،واألموال الناتجة من التصدير
وعمليات التهريب عرب الحدود والتي تتخطّى مجتمعة مليارات
دوالر أمرييك سنويًا!! وبالتايل بغياب هذه البنود ،فإن ف ّعالية
قانون الكابيتال كونرتول يف الحفاظ عىل أموال املودعني تبقى
محدودة.

انــــــــــــــــفــــــــــــــــجــــــــــــــــاران يــــــــــــــــهــــــــــــــــزان الــــــــــــــــقــــــــــــــــدس املـــــــحـــــــتـــــــلـــــــة
فـــي عــمــلــيــة هـــي األولــــــى مــنــذ  6ســـــنـــــوات ...تــفــجــيــران اســتــهــدفــا مــحــطــتــيــن لــلــحــافــات بــالــقــدس
قُتل إرسائييل وأصيب  19بجروح جراء عملية فلســطينية
اســتهدفت عرب تفجريين محطتــن متقاربتني للحافالت يف
القــدس الغربية ،ووصفت حالة  4من الجرحى بالحرجة ،يف
عملية هي األوىل من نوعها منذ أكرث من  6سنوات.
ووقــع التفجري األول داخل محطــة للحافالت يف القدس
الغربية ،وأعقبه تفجري ثان قرب محطة أخرى عند مدخل الحي
االســتيطاين «راموت» شــال غريب القدس.وقالت الرشطة
اإلرسائيلية إن شــخصا عىل دراجة كهربائية وضع املتفجرات
داخل حقيبة ،وتم تفجريها عن بعد.
ونقل بيان للرشطة االحتالل عن مصادر طبية أن التفجريين
أســفرا عن «إصابة  19شــخصا ،بينهم  4يف حالة خطرية،
وإصابة بحالة متوســطة ،و 10خفيفة ،و 4مصابني بالهلع».
وأضاف البيان بالقول «لألســف الشــديد تم تحديد وفاة أحد
الجرحى بعد وقت قصري من نقله إىل املستشفى».
يف الســياق ذاته ،قال الســفري األمرييك لدى إرسائيل إن
«مواطنــن أمريكيني هم من بني جرحى العملية اإلرهابية يف
القدس».

} متابعة أمنية }

وعقب تفجريي القدس ،بدأ رئيس الحكومة اإلرسائيلية يائري
لبيد مشــاورات أمنية عرب الهاتــف ،متابعا التحقيقات ،وقال
مكتبه إن لبيد سيطلع رئيس الحكومة املكلف بنيامني نتنياهو

عىل صورة الوضع األمني.
وقال نتنياهو تعليقا عىل الحادثني «سنعمل عىل إعادة األمن
لإلرسائيليني يف أرسع وقت».
أمــا وزير الدفــاع اإلرسائييل بيني غانتــس ،فأمر بإغالق
حاجزي «الجلمة» و»ســامل» العســكريني يف منطقة جنني
شاميل الضفة الغربية ،يف ختام تقييم للوضع األمني.
كام قطع رئيس أركان الجيــش اإلرسائييل زيارته للواليات
املتحدة ،بحسب ما نقلته وسائل إعالم إرسائيلية.
مــن جانبــه ،طالب إيتــار بن غفري أحد زعــاء تحالف
«الصهيونية الدينية» املتطرف واملرشــح األقوى لتويل حقيبة
األمــن الداخيل يف حكومة نتنياهو الجديدة ،باجتياح الضفة
الغربية ومتشيط وتفتيش منازل الفلسطينيني فيها كافة.

} ردود أفعال }

ودان البيت األبيض ما أســاها «باألعــال اإلرهابية يف
القدس» ،قائال إن واشــنطن عرضت عىل «إرسائيل» كل أشكال
املســاعدة للتحقيــق يف الهجوم األخري .كام دانت الســفارة
األمريكية يف «إرسائيل» التفجريين ،وقالت إنها تراقب الوضع
عن كثب.
ودان االتحاد األورويب ما أســاه «الهجــات اإلرهابية»
بالقدس ،وقال إنه يشــعر بقلق من تصعيد العنف يف إرسائيل
واألرايض الفلسطينية.

يف املقابل ،قال الناطق باســم حركة املقاومة اإلســامية
(حــاس) عبد اللطيف القانوع تعقيبا عىل عملية القدس ،إن
العملية تأيت يف إطار الرد املستمر عىل اقتحام املسجد األقىص
وتهويده ،وجرائم االحتالل واملستوطنني املتواصلة بحق الشعب
الفلسطيني.
وقال القيادي يف حركة الجهاد اإلســامي خرض حبيب إن
املقاومة مســتمرة ،وإن الشعب الفلسطيني مصمم عىل انتزاع
حقوقه مهام بلغت التضحيات.
وأشــادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني بعملية القدس،
وقالت إنها رســالة واضحة بأن الشعب الفلسطيني لن يسمح
باستمرار إرهاب جيش االحتالل ومستوطنيه.

} شهيد }

ويف وقت مبكر امس  ،استشــهد شــاب فلسطيني وأصيب
آخرون بجــروح ُوصف بعضها بالحرج ،جــراء إطالق قوات
االحتــال الرصاص الحي باتجاه عرشات الفلســطينيني يف
املنطقــة الرشقيــة مبدينة نابلــس .وقالــت وزارة الصحة
الفلســطينية إن الفتــى أحمد شــحادة ( 16عاما) تويف إثر
إصابته برصاصة اخرتقت قلبه .وكانت قوات االحتالل دهمت
املنطقة لتأمني اقتحام مســتوطنني ملقام قرب يوسف وإقامة
شــعائر دينية فيه ،كام دارت اشتباكات مسلحة بني مقاومني
فلسطينيني وجنود االحتالل خالل االقتحام.

الــــــــضــــــــربــــــــات الــــــــروســــــــيــــــــة تـــــقـــــطـــــع املـــــــــــــــاء والــــــــكــــــــهــــــــرابــــــــاء عـــــــــن كـــيـــيـــف
(تتمة ص)1
عىل البنية التحتية املدنية.
من جانبها ،قالت اإلدارة العسكرية يف العاصمة األوكرانية
إن  3أشخاص قتلوا ،وأصيب  6يف قصف رويس عىل كييف.

} انقطاع البث التلفزيوين }

كام أدى القصف الرويس إىل انقطاع البث التلفزيوين لفرتة
وجيزة ،ولوحظت مشــكالت يف شــبكة الهاتف املحمول يف

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

العاصمــة ،وأطلقت صافرات اإلنــذار يف جميع أنحاء البالد،
وتم اإلبالغ عن وقوع انفجارات يف مناطق أوديسا وميكواليف
َّ
وبولتافا ودنيربوبرتوفسك.
مــن جهته ،أفاد رئيس بلدية لفيف يف غرب أوكرانيا أندريه
ســادويف أن «املدينــة بكاملها» تعاين انقطاعــا يف التيار
الكهربايئ ،وحذر من احتامل «مواجهة مشكالت يف إمدادات
امليــاه» .ويف مولدوفا املجاورة ،قالت الســلطات إن القصف
الــرويس عىل محطــات طاقة أوكرانيــة أدى إىل أن انقطاع
إمدادات الكهرباء عن نصف مدن البالد.
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} فاغرن يف باخموت }

ويف محور باخموت ،قال قائد عســكري ميداين يف قوات
فاغرن الروسية إن قواته تخوض معارك وصفها بالعنيفة جدا،
وتحقق تقدما يف محــور املدينة يف رشقي أوكرانيا .وأوضح
يف ترصيحات له -أن قواته تعمل عىل توسيع مساحة وطولجبهة املعارك مع الجيش األوكراين حول املدينة.
وقالت ســلطات دونيتســك املوالية لروسيا إن قوات فاغرن
تشارك يف هجامت بالدبابات وراجامت الصواريخ عىل مواقع

 مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو مسؤول قسم االخراج سمري فغايل -رئيس القسم الفني وجيه عيل

الجيش األوكراين يف باخموت.
وتحاول القوات الروسية واالنفصاليون املوالون لها السيطرة
عىل مدينة باخموت اإلسرتاتيجية منذ آب املايض .يف غضون
ذلك ،أعلنت رئاسة األركان األوكرانية عن صد قواتها  11محاولة
تقدم للقوات الروســية يف مقاطعتي ،دونيتسك ولوغانسك،
يف رشقــي أوكرانيا .وقالت قيادة األركان األوكرانية إنّ القوات
الروسية قصفت مدن وبلدات دونتيسك وخاركيف بالصواريخ،
وقال حاكم مقاطعة دونيتسك األوكراين إنّ مدنيا قُتل وأصيب
 8يف قصف رويس استهدف مدنا وبلدات عديدة يف املقاطعة.

 املـدير املايل عــامد معـلوفـ املدير املسؤول دوليل بشعالين
ـ املوقع االلكرتوين رجا املهتار  -هشام زين الدين
 -مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

هاتف 03/811785 - 05/923830 -1-2 :
فاكس 05/923773 :
االعالنات 05/923776-923768-923767-923770 :
فاكس 05/923771 :
info@addiyaronline.com

