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ــــــــــــــــــــنة ــــــــــــــــــــد رأس الس ــــــــــــــــــــا بع ــــــــــــــــــــى م ــــــــــــــــــــتمّر ال ــــــــــــــــــــود يس ــــــــــــــــــــال«... جم ــــــــــــــــــــا املوندي ــــــــــــــــــــي »كوم ــــــــــــــــــــّية ف ــــــــــــــــــــات الرئاس اإلنتخاب
ــــــام ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــد أي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــن ٢٠ و٥٠٪ بع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــع بي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــعار ترتف ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــي: األســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــدوالر الجمرك ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــل ال ــ ــ ــ ــ ــ ــ مفاعي
ــاد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل األعي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــّددة قب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــراءات ُمشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي... وإج ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت أمن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن تفّل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاوف م ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مخ

بوال مراد

االسبوع  نهاية  شــهدت 
ملحوظا  هــدوءا  املــايض 
عىل الصعــد كافة، وجمودا 
قاتال عىل جبهة االنتخابات 
الرئاسية، يرجح ان ينسحب 
حتى  املقبل،  الشــهر  طوال 
األعيــاد  فــرص  انتهــاء 
الجديد.  العــام  وانطــالق 
املساعي  بعض  من  وبالرغم 
وابرزها  املتوقعة،  والزيارات 
للرئيــس الفرنيس اميانويل 
لتحريك  مبحاولة  ماكرون، 
املياه الراكدة رئاســيا،  فإن 
املعطيات والجو العام يؤكدان 
امللف  ان اي خرق لن يشهده 
قبل الربيع املقبل، وان كانت 
ستحرتق،  مرشحني  اسامء 
واخرى ستطفو اىل السطح 

خالل االشهر املقبلة.

)تتمة  ص12( 

ال ميلك فريق املعارضة وال فريق املامنعة اكرثية الثلثني 
يف املجلس النيايب يك تنعقد جلســات نيابية النتخاب 
رئيــس للجمهورية، اال اذا توافقا عىل مرشــح، وحرض 

الفريقان جلسة االنتخاب يف الدورتني املتالحقتني.
 ولذلك ال يبــدو يف االفق القريــب، ان انتخاب رئيس 
للجمهورية ســيحصل. وبالتايل مهام يقال من شعارات 
وترصيحــات حول رضورة انتخاب رئيــس الجمهورية، 
فان ذلك ال يفيد بيشء ، مــا دام فريق املعارضة وفريق 
املامنعة مل يتفقا عىل شــخصية معينة يك تكون رئيساً 
للجمهوريــة، الن كل فريــق قادر عــىل تعطيل اكرثية 

الثلثني، ما مل يكن موافقا عىل االسم املطروح.
من هنا، اصبح واضحا ان انتخابات رئاسة الجمهورية 
ستطول، ولن تحصل اال بالتوافق. والرئيس بري اعلن انه 
سيبدأ مشــاورات بني الفريقني لتأمني اكرثية الثلثني يف 
الدورتني ، وهذا االمر غري متوافر حاليا، ورمبا يتوافر بعد 

شهر شباط او آذار املقبلني.
واذا دققنا يف خريطة التصميم يف مجلس النواب، نرى 
شبه تقارب او معادلة بني الفريقني، حيث يحصل املرشح 
النائب ميشــال معوض عىل حواىل 45 صوتا، ويحصل 
فريق املامنعة الذي يصّوت باالوراق البيضاء عىل حواىل 

50 صوتا ايضا.
انه التعــادل الســلبي الــذي مينع انتخــاب رئيس 
التوافق عىل  للجمهوريــة. هنالك ممــر اجباري هــو 
الشــخصية القادمة يك يتأمن الثلثان مبوافقة فريقي 

املامنعة واملعارضة.

عىل طريق الديار

»الديار«

ــة األخـــيـــرة ــن ــت ــف ــل ال ــحــوي ــت ــد ب ــّه ــع ــوري ت ــ ــث ــ ــرس ال ــحـ [ الـ
ــيــن« ــي ــل ــي ــران الـــى مــقــبــرة لــأمــيــركــيــيــن و»اإلســرائ ــ فـــي إيـ

مـــخـــاطـــر مـــــــن  وتـــــــحـــــــذر  تــــــديــــــن  فـــلـــســـطـــيـــن   ]
اتــــــــفــــــــاقــــــــّيــــــــات نـــــتـــــنـــــيـــــاهـــــو وبــــــــــــن غـــفـــيـــر

وتـــركـــيـــا  روســــيــــا  ــن  ــيـ بـ ــات  ــ ــاف ــ ــخ ــ ال  : الـــكـــرمـــلـــيـــن   ]
ــوار ــ ــحـ ــ ــالـ ــ ــا بـ ــ ــهـ ــ ــّلـ ــ ــن حـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ بــــــشــــــأن ســـــــوريـــــــا يُـ

... واحـــــــــدة  دمـــــاؤنـــــا   : لـــكـــيـــيـــف  ــكـــو  ــنـ ــيـ لـــوكـــاشـ  ]
ــا ــ ــي ــاوض مـــــع روســ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ  تــــعــــالــــوا الـــــــى طـــــاولـــــة الـ

انتهت ــا  ــورون ك جائحة  أن  ننسى  أن  علينا   : فــاوتــشــي  ــاً[  ــيـ ــومـ يـ وفــــــــاة   4٠٠ ــل  ــ ــّج ــ ــس ــ ت أمــــيــــركــــا  زالــــــــت  مـــــا 
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حقيقة الديار

»إســـــــــرائـــــــــيـــــــــل« الـــــتـــــلـــــمـــــوديّـــــة
ســــــيــــــكــــــشــــــفــــــهــــــا الـــــــعـــــــالـــــــم

االرسائيلية  االنتخابــات  نتائج  جاءت 
بفوز اليمــني االرسائييل املتطرف الديني، 
مــام يعنــي ايضــاً وصــول املتطرفني 
الصهاينة من التلموديني، الذين ال يعرفون 
ال حــق وال احرتام لحقوق االنســان، بل 
ينظــرون اىل انفســهم نظــرة وقحة، 
ويعلنون انهم »شــعب الله املختار«، وان 
بقية الشــعوب هم خــدم عندهم، وهم 
يســتغلون هذه الناحية يك يكون الكيان 

الصهيوين مسيطرا عىل املنطقة. 
احتلوا ارض فلســطني بالظلم والحقد، 
الضفة  من  الفلسطينيني  بتهجري  وبدؤوا 
الغربية وبناء املســتوطنات، حيث قاموا 
بتهجري اكرثية ســكان فلسطني املحتلة 
بأرضهم  ومتعلقون  عــرب  النهم  فقط   ،
وقراهم وبيوتهم ومل يرحلوا عن فلسطني 

.48
وزارة  يهــودي  تلمودي  وزير  تســلّم 
االمن الداخــيل يف ارسائيل، وتم اعطاؤه 
العســكرية واالمنية لوضع  الصالحيات 
قوات كبرية حول الضفة الغربية، اضافة 
اىل انه اعلن انه ســيقوم ببناء مزيد من 
باملستوطنات  وســيعرتف  املستوطنات، 
اليهود مــن دون معامالت  بناهــا  التي 
رســمية، حيث احتــل الصهاينة ارايض 

للشعب الفلسطيني وبنوا عليها بيوتهم. 
ورغم ان كل اوروبــا والعامل ندد بهذا 
الحكومــات االرسائيلية  العمــل، فــان 
السابقة مل تعرتف بهذه املستوطنات، لكن 
االرسائييل  التلمودي  الداخيل  االمن  وزير 
بن غفري ســيعرتف بهذه املســتوطنات، 
متحديا االتحــاد االورويب وحتى املوقف 
االمــرييك، رغــم انحيــاز امــريكا اىل 
الصهيونية بشــكل كامل واعمى وظامل. 
كــام ان هذا التلمودي بــن غفري ال يريد 
االعرتاف بقدسية املسجد االقىص، ويريد 

ان يقتحمه. 
نحن عىل ابــواب مرحلة جديدة، حيث 
ستكتشــف اوروبا قريبــا ان »ارسائيل« 
دولة عنرصية مئــة يف املئة، من خالل 
وزير االمن الداخــيل التلمودي بن غفري، 
والعالقات  آخريــن.  وزراء  ومن خــالل 
االرسائيليــة ـ االوروبية لن تكون جيدة، 
بــل عىل العكــس، فان اوروبا ســتأخذ 
التي  مواقف معاديــة لنب غفــري، فهي 
تتحدث عن حقوق الشــعب الفلسطيني، 
يقطنها  التي  الغربية  الضفة  بخاصة يف 

مليونان ونصف مليون فلسطيني. 
وتطبيــق  التلمــود  اىل  العــودة  ان 
امر خطر جدا، ومهام فعل  مضمونه هو 
كرس  يســتطيعوا  لن  التلموديون  اليهود 
وستحصل  الفلســطيني،  الشعب  شوكة 
اشتباكات كربى يف الضفة الغربية. واذا 
اقتحم وزير االمــن الداخيل التلمودي بن 
غفري املســجد االقىص ودخــل عنوة مع 
امنيا  انفجارا  فــان  التلموديني،  جامعته 
يسكت  ولن  فلسطني،  يف  سيحصل  كبريا 

الشعب الفلسطيني عن هذا االمر. 
نحن قادمــون عىل مرحلة خطرة جدا، 
ولالســف العرب الذين مشوا يف مخطط 
ابراهام اعطــوا الضوء االخرض الرسائيل 
يك تزيد من غطرســتها، فجــاء اليمني 
مخطط  نجح  بعدما  الحكم  اىل  التلمودي 
ابراهام سياســيا، لكنه شعبيا مل ينجح، 
والدليــل االكرب ان العــرب يف املباريات 
الدوليــة لكرة القــدم الجارية يف قطر، 
كان لهم مواقف بطولية تجاه اليهود ومل 

يختلطوا معهم.
محرجة  ستكون  املتحدة  الواليات  حتى 
من ترصفات وزير االمن الداخيل التلمودي 
بن غفــري، وســتضطر اىل الضغط عىل 
حكومة نتنياهو كيال يترصف هذا االرعن 

كام يخطط وكام يريد. 
ان  نرغب  نتصــور تصــورات  ال  نحن 
تحصل ، لكن الواقــع يدل عىل ان اوروبا 
واالتحاد االورويب سيكونان عىل توتر يف 
العالقات مــع ترصفات الوزير التلمودي،  

واملسيحي سينتفض  االســالمي  والعامل 
عىل اقتحام االقــىص اذا نفذ بن غفري ما 
قاله يف ترصيحاته، عن مخطط  تلمودي 
الظلم  كبري يشــبه »داعش« من حيــث 
والحقد واستعامل الدين وسيلة الضطهاد 
من  فلسطينيني  وتهجري   ، الشعوب  وقهر 

اماكن عديدة.
 نتنياهــو الذي عنّي الوزيــر التلمودي 
لالمــن الداخيل بــن غفري، يعــرف انه 
تلمودي وحاقد عىل الشعب العريب، وهو 
بخاصة،  الفلسطيني  الشعب  حقوق  ضد 
التي  الظاملة،  التلمودية  النظريات  ويطّبق 
ليس لها اي عالقة بــاي دين من االديان 

الساموية عىل كامل الكرة االرضية. 
بانتفاضة  ستشــتعل  الغربية  الضفة 
الله، وسينهزم وزير االمن  كربى ان شاء 
الداخيل التلمودي بــن غفري امام صمود 

الشعب الفلسطيني البطل. 
بــن غفري رصح عــدة مــرات ودون 
حياء، بان هيكل ســليامن موجود تحت 
الحفريات  اجراء  ويجب  االقىص،  املسجد 
الكاملة تحت املســجد العادة بناء هيكل 
سليامن كام كان. هذا يعني حربا عربية 
انتفاضة  ويعنــي  كــربى،  ارسائيلية  ـ 
فلســطينية لن تسكت ابدا عن هذا االمر، 
ويعني ان الدول االســالمية العربية التي 
اقامــت عالقــات تطبيع مــع ارسائيل، 
ســتجد نفســها محرجة امام الشعوب 
العربية التي ستنتفض عىل املس باملسجد 
االقىص، وليس هذا فقط بل ســتنتفض 
عىل اقتحام بن غفري مــع اعضاء حزبه 
واقامة  االقــىص  للمســجد  التلموديني 

شعائرهم الدينية فيه. 
الرشق  يف  االستقرار  تريد  التي  اوروبا 
االوســط، وحتى الواليــات املتحدة تريد 
االســتقرار يف الرشق االوســط، وحتى 
الدول  اخرى، فكل هــذه  روســيا ودول 
تلمودي يغري  امام مخطط  ستجد نفسها 
صورة فلســطني بكاملها هذه املرة، لكن 
هذا املخطط لن ينجح، فخالل شهرين او 
ثالثة، سيظهر فشل بن غفري ، وستقوم 
تطبيع  رافضــة  االوروبيــة  الشــعوب 
التلمودي يف فلسطني، وبخاصة  التفكري 
يف الضفة الغربية وخصوصا يف القدس 

قدس االقداس.
يا ايها العــرب، يكفــي انبطاحا امام 
العدو االرسائييل. ها هو الوجه الحقيقي 
اآلن عرب  للعدو االرسائييل يطل  االبشــع 
تغيري  يريد  الــذي  التلمــودي،  اليهودي 
كامل واقع فلســطني املحتلة واملغتصبة. 
الشعبية  التظاهرات  تنطلق  ان  لذلك يجب 
العربيــة لتضغط عىل انظمتها التي تقيم 
عالقات طبيعية واكــرث من طبيعية مع 
عن  الســكوت  عدم  وبالتايل  »ارسائيل«، 
املخطط الجديــد اآليت مع حكومة رئيس 
وزراء العــدو نتنياهو، ومــع هذا الوزير 
التلمودي بن غفري الذي تسلم وزارة االمن 
الداخيل، وقرر نتنياهو اعطاءه صالحيات 
الغربية  الضفــة  كاملة للســيطرة عىل 

وعىل شعبها الفلسطيني الحر وااليب.
بالنتيجة 50 عاما او 100 عام ليســت 
عمرا طويال يف حيــاة الدول. واذا انترص 
علينا اليهود يف غفلة لعدم وجود الوعي 
ان  اال  العربيــة،  الشــعوب  لدى  الكايف 
الوضع تغرّي، والشــهداء الفلســطينيون 
يســقطون كل يوم يف الضفــة الغربية 
االغتصاب  عــىل  ويتمردون  والقــدس، 

االرسائييل.
املقاومة الفلســطينية ســتزيد قوتها 
مع مجيء الوزير بن غفري، وســتتصاعد 
عملياتها البطولية ضد املخطط الشيطاين 
لنب غفري الذي ســيقوم بــه يف الضفة 
عىل  التلمود  بتطبيــق  والقدس،  الغربية 
الشعب الفلســطيني. املقاومة جاهزة ... 

والنرص حليفها.   

جاسم عجاقة

قرر وزير املال يوسف الخليل بدء تطبيق الدوالر 
املضافة  القيمة  الرضيبة عــىل  الجمريك ودوالر 
ابتــداًء مــن أول كانــون األول 2022. وقد وّجه 
الخليل كتابًــا إىل مرصف لبنان ينــص عىل بدء 
احتساب ســعر الدوالر عىل خمسة عرش ألف لرية 

عىل الرضائب والرســوم التي تستوفيها الجامرك 
اللبنانية عىل السلع والبضائع، وذلك بدًءا من مطلع 

الشهر املقبل.
ما ال يقال بوضوح أن سعر الدوالر الجديد سيطّبق 
أيًضا عىل الرضيبة عىل القيمة املضافة، بحكم أن 
نظام املعلوماتية للجامرك، ال يســتطيع استيعاب 
أكرث من ســعر رصف واحد للعملــة، وبالتايل أي 

رفع لسعر الدوالر الجمريك سينسحب تلقائًيا عىل 
سعر دوالر الرضيبة عىل القيمة املضافة.

)واملحــّق( هو تخفيف  املعلن  الهــدف  بالطبع 
الفارق بني ما يطّبقه التجــار عىل املواطنني، وما 
يدفعونه للدولة )يحتسب التجار الرضائب والرسوم 

الدوالر الجمركي ودوالر الضريبة على القيمة املضافة خال أيام... من يُراقب األســــــعار؟
بعض التّجار يتحّوطون بأسعار تفوق الزيادات الرسمّية... والبعض اآلخر يمتنع عن البيع

)التتمة ص12( 

فرحة الالعبني املغاربة بالفوز

حراك طرابلسي لكرامي 
قــد يُثمــر »جبهــة وطنّيــة« 
»القــوات« وجــه   فــي 

كمّيـــــــــــــــة امليـــــــــــــــاه
ـــــــــا ـــ ـــــــــاج اليه ـــ ــــــــــــي يحت الت
ــــــــــــــــــاً ! الجســــــــــــــــــم يومي

هـــــل يســـــير »االشـــــتراكي« 
و»القـــــوات« بتأميـــــن النصـــــاب
ــة ؟ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاب فرنجيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ النتخـ

إنفتـــــاح حـــــزب اللـــــه علـــــى 
قائـــــد الجيـــــش أثـــــار »نقزتيـــــن« 
وفرنجيـــــة باســـــيل  لـــــدى 
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ص٢

ص3

ص4
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أكــد عضــو املجلس 
الله  حــزب  يف  املركزي 
الشــيخ نبيل قــاووق، 
هــي  »املقاومــة  أن 
العقبــة الكــرى أمام 
مع  التطبيع  مشــاريع 
وعىل  اإلرسائييل  العدو 
نتنياهــو أن يقلق منا ال 
نقلق منــه. وإعالن  أن 
إرسائيل  جيش  أن  العدو 
غري جاهز ملواجهة حزب 
اللــه يف لبنان هو إنجاز 
مجد  وعنوان  للمقاومة 
ومنعة  وتحصني  للبنان 

للوطن أمــام كل الحكومات اإلرسائيلية«. 
وشدد عىل أن »عجز العدو عن مواجهة حزب 
اللــه دفع أعداء لبنان للرهان عىل الفوىض 
يف البلد وعىل انهياره، وعىل خيارات رئيس 

يخدم املطالب اإلرسائيلية«. 
وقال قاووق جاء خــالل حفل تأبيني 
أقيــم يف بلــدة كفرصــري: »إن الفريق 
التحــدي واملواجهة  الذي يحمل شــعار 
يدخــل يف مواجهة مــع أكرث من نصف 
الشــعب اللبنــاين. هم يريدون رئيســا 
وليس  املقاومة  ويواجه  املقاومة  يتحدى 
أعــداء لبنان وأزماته. ونحــن يف لبنان 
منتلك معادالت داخلية حساســة وهناك 
إنجازات صنعت بدماء الشهداء ومعادالت 
وطنية ال تســمح بوصول من يراهن عليه 
العدو، إمنا نريد رئيســا يخفف من معاناة 
اللبنانيــني وتكون أولويتــه إعادة الثقة 
اللبنانيني وليس اســتعادة الثقة مع  بني 

خصــوم وأعداء لبنــان. وأصحاب منطق 
التحــدي واملواجهة أعلنوا عن شــعارات 
أكر مــن أحجامهم تجاوزوا فيها مرحلة 
طعــن املقاومة يف الظهــر ليعلنوا أنهم 
لوجه  املقاومة وجها  يريدون مواجهــة 
وهــم بذلك يريدون أخذ البلد إىل الفتنة«. 
أضــاف »حــزب الله وحلفــاؤه يقاربون 
االستحقاق الرئايس بإيجابية وبروحية التوافق 
ويطرحون التفاهم والحوار إلنقاذ البلد برئيس 

يؤمتن عىل البلد وعىل الوحدة الوطنية«. 
وختم قاووق: »جربوا يف املجلس النيايب 
سبع مرات أن ينتخبوا رئيس مواجهة وتحد 
وفشلوا وقد آن اآلوان أن يقتنعوا بأنهم غري 
قادرين عىل انتخاب رئيس مواجهة ألن هذا 
املنطق وصل إىل طريق مسدود فكفى عنادا، 
وعليهم أن يتقبلوا حقيقة أن البلد يحتاج إىل 
حــوار وتوافق وطني وهو الطريق األضمن 

النتخاب رئيس للجمهورية«.

قاووق يلقي كلمته

2
ــانـــيـــة ســــيــــاســــة لـــبـــنـ

االثنني 28 ترشين الثاين 2022

 هــــــل يســــــير »االشــــــتراكي« و»القــــــوات« بتأميــــــن النصــــــاب النتخــــــاب فرنجيــــــة ؟
التخّلــــــي عــــــن ترشــــــيح معــــــوض غيــــــر مطــــــروح حاليــــــاً... بانتظــــــار ســــــاعة »الصفــــــر« الرئاســــــّية

ــــــق« ــــــوم »التواف ــــــي مفه ــــــدة ف ــــــان اإلســــــتحقاق الرئاســــــي... والعق ــــــاران يتجاذب مس

ابتسام شديد

االستحقاق الرئايس مكانك راوح من دون 
أي تقدم او إشارة ايجابية، بل مجرد مناوشات 
وجلســات أشــبه مبرسحيــة يشــاهدها 
الــرأي العام كل يوم خميــس، يتبادل بعدها 
السياسيون التجاذبات  واالتهامات بالتعطيل 
ورمــي املســؤوليات ضد بعضهــم بعضا،  
االنقســامات والترشذم  املزيد من  والنتيجة 
وعدم التوصل اىل انتخاب رئيس للجمهورية 

بعد سبع جلسات انتخابية.
وقد أظهــرت وقائع الجلســة اإلنتخابية 

األخرية  اســتمرار مرشوع  الورقة البيضاء واســتمرار فشــل 
املعارضة وتشــتتها، فيام الغموض ســيد املوقف رئاسيا، وال 
شــيىء محســوم بعد لدى فريق  8 آذار الذي مل يوفق  باملسعى 
لرتشيح سليامن فرنجية، فيام األفق امام النائب ميشال معوض 
مســدود أيضا، يف ظل عدم قدرته عىل اســتقطاب املزيد من 
أصوات  النواب »التغيرييني« واملعارضني، يف حني يواجه ترشيح 
فرنجية إشــكاليات مل يتم حلها بعد، نظرا للحسابات الداخلية 
لدى أفرقاء 8 آذار، األمر الذي يهدد بفرط وفقدان حظوظه. مع 
العلــم ان توحد القوى السياســية التي تدور يف فلك حزب الله 
حول اســم واحد وموافقة تكتل لبنان القوي عليه، يعزز فرص 

هذا الرتشيح.
إال ان كباش باســيل - فرنجية أربك الوضع اإلنتخايب داخل 
فريق 8 آذار، مام جعل املوضوع مطروحا عىل جملة  سيناريوات 
واحتامالت، يف ظل عدم قبول »التيار الوطني الحر« السري بخيار 
رئيــس »املردة«، فطرحت يف الكواليس ســيناريوات  مختلفة، 

منها احتامل مســاهمة »القوات« و»اإلشرتايك« بطريقة غري 
مبارشة بوصول فرنجية من خالل  تأمني النصاب للجلسة فقط 
من دون التصويت له، عىل غرار ما حصل عام 20١٦ بعد أن سارت 
»القوات« بالتسوية الرئاسية التي أوصلت الرئيس ميشال عون 
بعد توقيع اتفاق معراب، وبذلك يضمن هذا الســيناريو امليثاقية 
املســيحية املطلوبة لفرنجية، ازاء رفــض وتصلب تكتل لبنان 

القوي السري برتشيحه.
بالنســبة اىل »القوات« ال موقف رسمي من هذا الطرح، لكن 
املقربني من معراب يرجحون اســتحالة ســريها به، أوال: ألن 
»القــوات« ال ميكن ان تؤمن وتســهل الطريق  لوصول رئيس 
من فريق املامنعة،  بعد فشــل رئيس مــن هذا املحور يف إدارة 
البــالد، فكانت النتيجة انحدار لبنان اىل رتبة »جهنم« اقتصاديا 
وماليا. وثانيا: ألن »القوات« لن تكرر تجربة الرئيس ميشال عون 
وما نالته من التســوية الرئاســية املشؤومة بالنسبة لها، بعد 
انقالب الرئيس عون ورئيس التيار جران باســيل عليها، وأضف 
اىل الســبببني اإلختالف القائم بني »القوات« وفريق 8 آذار حول 

املرشوع واملقاربة السياسية.
ال يختلف األمر كثريا بالنسبة اىل رئيس الحزب  
»التقدمي اإلشــرتايك«، عــىل الرغم من العالقة 
املقبولــة بني زغرتا واملختــارة، و«مونة« رئيس 
املجلس نبيه بري عىل وليد جنبالط  يف حال اعتامد 
مخرج فرنجية رئيســا، إال ان جنبالط حتى اليوم 
ال يزال  عىل موقفه من مســألة  إنتخاب معوض، 
فالتصويت »االشرتايك« ملعوض مدروس بعناية، 
وله دالالته ورسائله، فرئيس  »االشرتايك« اختار 
التاميز يف االنتخابات الرئاسية لقناعات سياسية 
وخيارات خاصة، ومــع ذلك يراهن كثريون عىل 
تحّول وشــيك واحتامل ان يفجر جنبالط مفاجأة 
التخيل  عن ورقة معوض الرئاســية عندما تحني ساعة الصفر 
اإلنتخابية، وهو الســيناريو املتداول من الجلســة االنتخابية  

األوىل ومل يحصل بعد.
 باملقابل، تؤكد مصادر سياســية  ان أي خطوة من هذا النوع 
غري مطروحة راهنا، ولن يقدم عليها جنبالط حتى ال يتم تحميله 
مسؤولية وتبعات تعطيل وصول مرشح »سيادي«، لكن األرجح 
ان جنبالط ينتظر التوقيت املناســب، أي احرتاق ورقة معوض 
نهائيــا، قبل اإلقدام عىل أي خطــوة، وبرأيه ال يوجد طروحات 
جدية بعد لدى األطراف اآلخرين، وبالتايل فال يشء يكسبه راهنا 

من االنتقال اىل الضفة األخرى.
من الجلسة األوىل شكل جنبالط حالة إنتخابية خاصة، فهو 
دعم معوض من بداية مشــواره الرئايس،  لكن هذا املوقف قد 
ال يســتمر طويال مع انسداد األفق الرئايس، مام سيحتم عليه 
خيارات بديلة،  وبالتايل فان أي موقف جديد له قد ال يكون بعيدا 

عن أي اسم آخر، عندما تحني الساعة الرئاسية.

هيام عيد

مــع اقــرتاب نهايــة املهلة 
رئيس  النتخــاب  الدســتورية 
الجمهوريــة، ودخول الفراغ يف 
الرئاســة أكرث من ثالثة أسابيع 
مرّشــحة ألن تطول مستقبالً، 
فإن مصادر سياســية مسيحية 
تصف املناخ الداخيل، بأنه يعاين 
من تعقيدات أّدت إىل أزمة حكم، 
وليس فقــط أزمة فراغ رئايس، 
والسبب عائد إىل الرؤى السياسية 
املتصادمة حيال الرامج التي من 
الرضوري أن يحملها أي مرشــح 
الرئاســة، وليس فقط  ملوقــع 
لشخصية هذا املرشح أو تاريخه 
الســيايس، أو حتى الشــعارات 
التــي رفعها عــىل امتداد حياته 

السياسية.
 وتقول املصادر نفسها، أن توصيف رئيس املجلس 
النيايب نبيه بري لهذا املناخ، وبالتايل لوضع البلد بأنه 
وصل إىل مســتوى خطري، يؤكد صوابية التوقعات 
التي تتواىل من قبل خراء ووزراء حاليني، بأن الثمن 
الــذي يدفعه لبنان واإلقتصــاد واللرية، كام املواطن 
اللبنــاين، بات باهظــاً، وال يقترص األمر فقط عىل 
انهيار العملة الوطنية، بل عىل انهيار الركائز الواحدة 
تلو األخرى التي يقوم عليها لبنان سياســياً ومالياً 

واقتصادياً وسياحياً وقضائياً، وحتى أمنياً.
وتكشف هذه املصادر، أن الدعوة إىل التوافق التي 
تــرتّدد منذ ما قبل بدء املهلة الدســتورية النتخاب 
الرئيــس، قد تكون الســبيل الوحيد الذي يّتفق عليه 
الداخل والخارج حيال اإلســتحقاق، ولكن تفاصيل 
هذا التوافق هي التي تحمل لّب املشــكلة الرئاسية، 

ألن الرئيس التوافقي بالنسبة ألي فريق، تنطبق عليه 
صفة »اإلســتفزازي« بالنسبة للفريق اآلخر، ولذلك 
فإن تحديد مفهوم التوافق هو اليوم محور املشكلة، 
ومن دونه سيبقى الوضع السيايس يتدحرج إىل ما قد 
يكون أسوأ من واقع اإلنقسام الحايل، خصوصاً وأن 
هذا األمر لن يقترص فقط عىل املواقف والترصيحات، 
بل عىل املخاطر املحدقة بالبلد عىل الصعيد السيايس 

واملايل واملعييش، وحتى األمني.
ومن هنا، تقول املصادر املســيحية، إن السعي إىل 
إعادة اإلنتظام للمؤّسسات، بات مهمة مستحيلة من 
خالل حكومة ترصيف األعامل، األمر الذي يستدعي 
خطــوة تتجــاوز كل ما يجري حاليــاً من مقّررات 
وإجــراءات تهدف إىل إدارة األزمة بالحّد األدىن، ومن 

دون اإلضطرار لدعوة مجلس الوزراء إىل اإلنعقاد.
ومن هنا، تتابع املصادر إن التوّجه الحايل يحمل يف 

طياته مواجهة بني مسارين: 
األول يتمحور حول استمرار 
الرئيس  انتخــاب  محاوالت 
العتيد يف جلســات متتالية 
والثاين  النيــايب،  للمجلس 
تحديد كل األطراف ملرشحها، 
مواجهــة  إىل  والذهــاب 
دميوقراطيــة يف ســاحة 
النجمة. وبالتايل، فإن هذين 
املســارين مرّشحان للتداول 
عــىل طاولــة املرجعيــات 
بعد  والروحية  السياســية 
دخــول بكــريك عىل خط 
الرئايس، سواء عر  النقاش 
التي  السقف  العالية  املواقف 
يطلقهــا البطريرك املاروين 
كان  والتي  الراعي،  بشــارة 
آخرهــا يف عظة األمس من 
جهــة، ويف املحادثات التي 
ســيجريها يف زيارته املقبلة إىل الفاتيكان من جهة 

أخرى.
عمليــاً، أضافت املصادر، فــإن كل ما يقال حتى 
الســاعة عن تواصل واتصاالت تتم بــني القيادات 
السياســية حول امللف الرئــايس، مل يدخل بعد يف 
تفاصيل التباينات السياســية بني املشــاريع التي 
يطرحها املرشحون، بعدما بات معلوماً َمن هو مرّشح 
كل فريق يف الوقت الراهن، ولذلك تابعت املصادر، إن 
اســتمرار الوضع الداخيل عىل حاله، يعكس جموداً 
يف حركــة اإلتصاالت أو عىل األقّل عدم توّصلها إىل 
أي نتائج، وبالتايل اســتمرار الواقع املأزوم، بانتظار 
املحاولة املقبلة يف يف أي جلسة مقبلة، والتي يدرك 
كل نائب يتوّجه إليها النتائج ســلفاً، ما دام مســار 

مسلسل الجلسات هو املرّجح راهناً.

ــم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوا بأنهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاووق: آن اآلوان أن يقتنعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قـ
غيــــــــــر قادريــــــــــن علــــــــــى انتخــــــــــاب رئيــــــــــس ُمواجهــــــــــة

ــرى ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة أخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى: بطلـ ــ ــ ــ ــ ــ املرتضـ
للتطبيـــــع تقـــــول ال  بـــــادي  مـــــن 

الضريبي التهّرب  قيمة   عبدالله: 
دوالر وملياري  مليار  بين  ما  السنوي 

هاشـــــم: الورقـــــة البيضـــــاء لحمايـــــة
البلـــــد مـــــن قـــــرارات غيـــــر مدروســـــة

غــرد وزيــر الثقافة يف حكومــة ترصيف االعامل 
القــايض محمد وســام املرتىض عىل حســابه عر 
»تويرت«: »بيسان شــريي ابنة الخيام، أصغر مصنفة 
دوليــة يف لعبــة كــرة الطاولة، ترفــض اللعب مع 
»ارسائيلية« فتنســحب من بطولة يف الرتغال. بطلة 

أخــرى من بالدي تقول ال للتطبيع« .

غرد النائــب بالل عبد الله عر »تويرت«: »تقدر قيمة 

التهرب الرضيبي السنوي، أي مبعنى آخر، ما تحرمه عن 

الخزينة الطغمة الرأساملية املتوحشة العابرة للمناطق 

والطوائف والحــدود، مببلغ يرتاوح بني مليار وملياري 

دوالر، ومــع مبلــغ املليار املقدر للتهــرب الجمريك... 

تتضــح أكر فجوة يف اقتصادنــا يجري التعتيم عليها، 

لها معالجات...!«. وال توضع 

أكد النائب قاســم هاشم أن »رئيس مجلس النواب نبيه 

بــري حارض دوما ويعتــر ان الحوار يجب ان يكون دامئا 

يف كل املستويات«. 

أضــاف يف حديث إذاعي »تركيبــة البلد تتطلب الحوار 

ولألسف البعض يفضل االستمرار بعدم االتفاق عىل رئيس 

واحد«، واعتــر أن »الورقة البيضاء هي لحامية البلد من 

قرارات غري مدروسة«. 

 عـــــــــــــــوده: بدعـــــــــــــــة التعطيـــــــــــــــل جريمـــــــــــــــة ضـــــــــــــــد الوطـــــــــــــــن
والناخـــــــــــــــب الـــــــــــــــذي أوصـــــــــــــــل النائـــــــــــــــب للقيـــــــــــــــام بواجبـــــــــــــــه

الراعــــــــــــــــــــي: اكشــــــــــــــــــــفوا عــــــــــــــــــــن نّياتكــــــــــــــــــــم
ــــــس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاب الرئي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات انتخــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــي جلس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا معّطل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ي

للروم  وتوابعها  ترأس مرتوبوليت بريوت 
الياس عوده، خدمة  األورثوذكس املطــران 
القداس يف كاتدرائية القديس جاورجيوس، 
يف بــريوت. وألقى عظة قــال فيها: »نحن 
نعيش اليوم يف عامل ممتىلء مبن ســكروا 
بالســلطة واملجد الباطلني، فباعوا الضمري 
واألخالق والقيم. نأسف أن بعض املسيحيني 
أصبحــوا ذوي إميــان هــش، ينكرس أمام 
منصــب أو مصلحة أو حفنة من املال. كذلك 
نسمع عن أولئك الذين يظهرون عىل وسائل 
التواصل مبظاهر الخالعة والبشــاعة فقط 
مــن أجل جني املكاســب الزائلة. حتى إنهم 
يســخرون من والديهم ويحقرونهم من أجل 
املغانم، وبعض األهل يشجعون أوالدهم عىل 

هذا ألنهم سيســتفيدون أيضا. نسمع يف إنجيل اليوم تذكريا 
بالوصايا اإللهية، ومن بينها: »أكرم أباك وأمك«، فكيف يكرم 
األبوان اللذان يشجعان األوالد عىل سلوك طريق الضالل؟ كم 
ينقصنا أهل وزوجات مثــل والدة القديس يعقوب الفاريس 
املقطع وزوجته، اللتني مل ترضيا بســلوكه يف الرش، فأنبتاه 

ليعود إىل الرب«.
أضــاف: »دور األهل جوهري يف تنشــئة األوالد الذين هم 
بناة املستقبل وصناع تاريخ األوطان. الرخاوة يف الرتبية هي 
التي أوصلت األبناء إىل التمســك مبفهوم خاطئ عن الحرية، 
فأصبحوا يقدســون املال والسلطة والجسد وكل اإلنحرافات، 
ويدافعون عن الخطيئة برشاســة، بدال من التمتع بـ »حرية 
أبناء الله« املقدسة. نوع آخر من سوء الرتبية، خصوصا يف 
بلدنا، هو عدم تنشئة األجيال عىل املواطنة وحب األرض، ما 
أوصل بالدنا إىل أن تصبح محكومة من ثلة ال تأبه ال بالوطن 
وال بأبنائه، وجل اهتاممهــا املناصب واملراكز واملصالح ولو 
عىل حســاب البلد والشــعب. ما هم إن تعطل البلد أو توقفت 
اإلدارات عــن العمل واإلنتاج، أو ســاءت حالة املواطنني أو 
احرتقت الغابات أو نحرت بطون الجبال. املهم الوصول وملء 
الجيوب. لهذا نســمع الرب قائال يف إنجيل اليوم: »ما أعرس 

عىل ذوي األموال أن يدخلوا ملكوت الله«. 
وتابع: »مر عيد االســتقالل هــذا العام حزينا، فال رئيس 

للبالد وال حكومة وال شعب يحاسب  طبقة 
سياســية ممســكة بالقرار السيايس منذ 
زمن طويل، ومعطلــة لإلصالح، ومعرقلة 
للقضاء، ومانعة أية مســاءلة ومحاسبة، 
والفراغ بالنسبة إليها أفضل من إيجاد حلول، 
ومن املجيء برئيس يقود ســفينة الوطن، 
إىل جانب حكومة تعمل عىل انتشــال شعب 
غارق، يتخبط بني أمواج جشــع املسؤولني 
وانعدام املســؤولية لديهــم. فقد لبنان منذ 
أيــام، روميو لحود، أحد رجــاالت الثقافة 
والفــن واإلبداع، الذي عــاش لبنان املايض 
الجميل وســاهم يف تألقه، ولعله رحل يف 
ذكرى اإلســتقالل قرفا وأملا واحتجاجا عىل 
تتــواىل فصولها  التي  الهزلية  املرسحيــة 
أســبوعيا، وال تبدو لها نهاية، ألن أبطالها يتجاهلون قواعد 
النظام الدميوقراطي، أو يريدونه معلقا كام جعلوا الدســتور 
مغيبا. أهي قلة مسؤولية أم قلة وطنية؟ وأي وفاق أو اتفاق 
يدعون إليه وأي توافق يدعونه وهو تكاذب، وأية دميقراطية 
يتغنون بها وهم ال يستطيعون انتخاب رئيس إال بعد مخاض 
عســري ووقت ضائع وتراجع وانحالل وانهيار؟ أال يعرفون 
أن عليهــم أن يعقدوا جلســة مفتوحة تتواىل فيها الدورات 
اإلنتخابية ويتنافس املرشــحون بوضوح فيختار النواب من 
يشاؤون والرابح يكون رئيس البالد؟ أما بدعة التعطيل فهي 
جرمية ضد الوطن وضــد الناخب الذي أوصل النائب للقيام 
بواجبه، فال سلطة استنسابية للنائب من أجل القيام بواجبه 
الدســتوري وإال فهو يخون ثقة الشعب ويرضب مصلحته. 
حالة البلد مأســوية والنواب يتلهون ويقاطعون ويعطلون 
النصــاب ومينعون انتخاب رئيــس. وبعضهم ال يخجل من 
االعرتاف أن للخارج كلمته يف هذا األمر الوطني الذي يخص 
الداخل. هل تنقصنا القدرة والكفاءة لندير أمورنا بأنفســنا 
ونقطــع الطريق عىل أي تدخــل، أم أن التدخالت الخارجية 

املصالح؟«   تناسب 
وختم: »دعوتنا اليوم أن ننتزع كل الخطايا من نفوســنا، 
وأن نتطهــر بدموع التوبة الحارة، حتى نســتأهل الخالص 

اآليت نحونا مبيالد رب املجد«.

تــرأس البطريرك املــاروين الكاردينال مار 
بشــارة بطرس الراعي، قداســا احتفاليا يف 
كنيسة مار مارون يف املعهد الحري املاروين 
يف رومــا، وألقى الراعي عظة قال فيها : »لقد 
مر علينا حزينا عيد االستقالل، نصيل معا يف 
هذه الليتورجية اإللهية من أجل االستقرار يف 
لبنــان بدءا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية. 
ذلــك أن بغياب رئيس تتفــكك أوصال الدولة، 
ويهتــز الكيان، وتتزعزع الوحــدة الداخلية، 
ويتعطل فصل الســلطات، ويتكاثر النافذون، 
وتدب الفوىض، وتتفاقم األزمات السياســية 
واالقتصادية واالجتامعية واملعيشية، كام هو 

حاصل وبكل أمل«. 
وتابع: »أراد قداســة البابــا أن ينعم جميع 

النــاس بهذه العطايا الثالث: الرشكــة وهي الدخول يف رشكة 
اتحاد مع الله؛ املشاركة، وهي االتحاد مع جميع الناس وتقاسم 
العطايا واملواهب اإللهية املادية والثقافية والروحية واملعنوية؛ 
الرســالة، وهي االنفتاح الدائم عىل الغــري، والخروج من روح 
األنانية واالستهالكية، وعيش البعد االجتامعي املعطاء يف كيان 
كل إنســان. نحن نصيل من أجل أن تتحقق أمنيات قداسة البابا 
فرنســيس من خالل مقاصده لعقد هذا السينودس. كم نتمنى 
لــو أن نواب األمة يف لبنان وكتلهم يدخلون يف إطار هذا التيار 
الروحي الجديد، الذي يشــكل أســاس العيش معا وحوار الحياة 
والثقافة واملصري. أعني به »السري معا بروح الرشكة واملشاركة 
والرســالة«. إنها يف الحقيقة تشــكل جوهر النظام اللبناين 
القائم عىل التعددية الثقافية والدينية يف وحدة العيش املشرتك، 
واملشاركة يف الحكم واإلدارة، بروح امليثاق الوطني والدستور. هذا 
الجوهر الكياين جعل من لبنان »صاحب رسالة ومنوذج للرشق 
كام للغرب«، عىل ما قال عنه القديس البابا يوحنا بولس الثاين«. 
أضــاف: »بقطع النظر عن العرف القائل بوجوب نصاب ثلثي 
أعضاء مجلس النواب يف جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، يجب 
أال ننىس املبدأ القانوين القائل: »ان ال عرف مضادا للدســتور«. 
الدستور مبادته 49 عن انتخاب الرئيس بثلثي األصوات يف الدورة 
األوىل، ويف الــدورة التالية وما يليها باألغلبية املطلقة )نصف 
زائــدا واحدا(. فلامذا إقفال الدورة األوىل بعد كل اقرتاع وتعطيل 

النصاب يف الدورة التالية خالفا للامدة 55 من 
النظام الداخيل للمجلس؟ ال يستطيع املجلس 
النيايب مواصلة التالعب والتأخري املتعمد يف 
انتخاب »رئيس للدولة يؤمن استمرارية الكيان 
واملحافظة عىل النظــام«. فام هو املقصود؟ 
أعكس ذلك؟ أعدم فصل السلطات؟ أمحو الدور 
الفاعل املسيحي عامة واملاروين خاصة؟ ملاذا 
رئيس مجلس النواب ينتخب بجلســة واحدة 
وحــال موعدهــا؟ وملاذا يتــم تكليف رئيس 
الحكومة فور نهاية االستشارات امللزمة؟ أهام 
أهم من رئيس الدولة؟ اكشــفوا عن نياتكم يا 

معطيل جلسات انتخاب رئيس للدولة«. 
وتابع: »اذهبوا وانتخبوا رئيســا قادرا بعد 
انتخابه أن يجمع اللبنانيني حوله وحول مرشوع الدولة، ويلتزم 
الدستور والرشعية والقوانني اللبنانية واملقررات الدولية، ومينع 
أن يتطــاول عليها أي طرف وأن يحول دون تنفيذها وتعطيلها، 
أو أن يتنكر لدور لبنان ورسالته يف املنطقة والعامل. ال تنتخبوا 
رئيسا لهذا الحزب أو التيار أو املذهب. وال تنتخبوا رئيسا لربع حل 
أو نصف حل، بــل لحل تدريجي كامل. فرئيس لبنان يكون لكل 
لبنــان أو ال يكون، مثلام يكون لبنان لكل اللبنانيني أو ال يكون. 
يبقى أن يكون كل اللبنانيني للبنان بوالئهم الوطني وخضوعهم 
لدستور الدولة. لبنان ال يستطيع انتظار حلول اآلخرين لينتخب 
رئيســه، خصوصا أن ما يحصل يف املنطقة ال يعد حتام بإيجاد 
حلول للمشــاكل القامئة، بل يبقى الخطر قامئا بنشوء حروب 
جديدة من شــأنها أن تعقد الحل اللبناين. وحتى اآلن نســمع 
باتصــاالت ومبــادرات من هذه الدولة أو تلــك وال نرى نتائج. 
املحطات التاريخيــة يف لبنان أتت نتيجة مبادرات لبنانية ولو 
كانت دول صديقة ســاعدتنا عىل تحقيقها. فإنشاء دولة لبنان 
الكبري واالســتقالل جاءا نتيجة جهد لبناين أثر  بالخارج وليس 
العكس. فام بالنا نعطل انتخاب رئيس للجمهورية. وملاذا يدعي 
البعض أن انتخاب الرئيس ممكن بعد رأس السنة. فام الذي مينع 

انتخابه اليوم؟ فهل سيتغري العامل سنة 2023؟«  
ويف نهايــة القداس، اســتقبل الراعــي يف صالون املعهد 

املشاركني يف القداس، وأقيم غداء تكرميا لهم.
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االثنني 28 ترشين الثاين 2022

الخارجية  وزيــر  شــارك 
واملغرتبــني الدكتور عبدالله بو 
»املنتدى  اجتامعات  يف  حبيب 
أجل  مــن  لالتحاد  الســنوي 
خارجية  ووزراء  املتوســط« 
دول االتحاد االورويب والجوار 
الجنويب يف برشــلونة، حيث 
القــى كلمة تطــرق فيها إىل 
الفلسطينيني  الالجئني  مسألة 
يف لبنــان ورضورة ايجاد حل 
للقضية الفلسطينية باعتبارها 
املدخل االســايس والرضوري 
لالمن واالســتقرار يف الرشق 
النزوح  تناول  كام  االوســط. 

الســوري، مشــرا »اىل أن لبنان يستضيف 2 
مليون نازح أي نصــف عدد اللبنانيني ما يهدد 
النموذج اللبنــاين، وأن النزوح بدأ منذ حواىل 
11 سنة والنازحون السوريون ليسوا بنازحني 
سياسيني وامنا هم اقتصاديون يستفيدون من 
املساعدات املقدمة من الدول املانحة بانتظار حل 
سيايس«، مؤكدا »رضورة وضع خارطة طريق 
جدية السيام يف ظل تقليص املوارد املخصصة 
مــن قبل الــدول املانحة لألزمــات يف الرشق 
األوســط عموما واألزمة السورية خصوصا 

جراء انشغال العامل بأزمات جديدة«. 
واعتــر »أن الحكومــة اللبنانيــة حققت 
االهداف التي وضعتها منذ تشكيلها، من تنظيم 
لالنتخابات النيابية يف لبنان واالغرتاب، وتوقيع 
اتفــاق مبديئ مع صندوق النقد الدويل واتفاق 
ترســيم الحدود البحرية مبســاعدة الواليات 
املتحدة األمركية واالستمرار يف الحفاظ عىل 

األمن.« 
وأكــد ان »لبنان يواجه الكثر من التحديات 
وهو بغنى عن مشاكل اضافية خارجية وال بد 
للدول املانحة واملجتمع الدويل من ان يساعداه 
للحفاظ عىل النموذج اللبناين عر مشــاركته 
األعباء وتفهم رضورة ايجاد حلول تتناسب مع 

اإلرادة اللبنانية«. 

وعــىل هامش اعامل املنتدى، عقد الوزير بو 
حبيب اجتامعات ثنائيــة مع كل من املفوض 
االورويب للجــوار اوليفــر فارهيــي ووزراء 
خارجية هنغاريا، اللوكسمبورغ ومالطا، كام 
التقى وزير الدولة لتنمية املجتمع والجمعيات 
الخريــة االيرلندية جو أوبراين ووزيرة الدولة 
األملانيــة كاتيا كويل ونائــب وزير الخارجية 

البولندية بافيل جابلونسيك. 
املســؤولون  أبدى  االجتامعــات،  خــالل 
االوروبيــون تفهــام ملــا يعانيــه لبنان من 
تداعيات خطرة جراء النزوح الســوري، مبدين 
اســتعدادهم ملواصلة النقاشــات مع الجانب 
اللبناين للبحث بالحلول املمكنة الزمة النزوح، 
دوا  مبا يحفظ مصلحة لبنان وشــعبه. كام شدَّ
»عىل رضورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية 
وتشكيل حكومة كاملة الصالحيات يف أقرب 
وقت ممكن والبدء باالصالحات الالزمة متهيدا 
لتوقيع اتفاق نهايئ مع صندوق النقد الدويل«، 
مؤكديــن »أن املجتمع الــدويل تحديدا االتحاد 
االورويب جاهز لتوفر الدعم واملساعدات للبنان 

مبارشة بعد االتفاق مع الصندوق«.
إشارة اىل ان الوفد اللبناين املشارك يف املنتدى 
االقليمي يضم سفر لبنان لدى االتحاد االورويب 
فادي حاج عي وسفرة لبنان لدى اسبانيا هال 

كروز والديبلومايس يوسف جر.

خالل »منتــــــدى اإلتحاد من أجل املتوســــــط« في برشــــــلونة
بو حبيــــــب : النزوح الســــــوري يُهــــــّدد النمــــــوذج اللبناني
لبنان يُواجــــــه التحّديات وعلى الدول املانحة أن تســــــاعده

بو حبيب يلقي كلمته

اعتر املفتي الجعفري املمتاز الشــيخ أحمد 
قبــالن يف بيــان، أن »لبنان ليس هدية ألحد، 
وأن رئاسة الجمهورية ضامنة وطنية عظمى، 
ومن مينع التســوية الوطنية النتخاب رئيس 
وطني هو نفســه يرص عــىل اللعبة الدولية 
والواجهــات األممية وينتظــر الفجائع لعل 
ورمبــا...! وكل الواجهــات األممية مبا فيها 
الواجهات الناعمة غاب مصالح، وحياد لبنان 
باملصالح الوطنية ممنوع، والبلد للجميع وزمن 
لويس الرابع عرش انتهى، والالمركزية اإلدارية 
الواســعة خطر وجودي عىل الكيان اللبناين، 
والرشكة اإلســالمية املسيحية أكر رضورات 
لبنان، ولن نقبل لبنان إال برشكته املســيحية 
اإلســالمية، ولن ترضخنا الضغوط مبختلف 

أدواتها للتسويات املطبوخة بالسم األممي«. 

وتابــع: »لبنان الذي هــزم تل أبيب أكر بلد 
ســيادي باملنطقة، والثمن السيادي فخر لكل 
لبنان، والحصار الذي يعتقدونه قوة تدمرية 
للبنان هو قوة عكسية للبنان واأليام شواهد، 
والتهويل السيايس واإلعالمي قنابل من ورق 
ومشــاريع ارتزاق، واملرشوع السيايس الذي 
يقــوم عىل الصولد الدويل خطر وجودي عىل 
لبنان، بل من ينادي باإلنقاذ األممي يشــطب 
ســيادة لبنان، وأمــس واليوم وغدا لن نرىض 
عن السيادة الوطنية بديال، والسيادة الوطنية 
اإلنقاذية والدســتورية متر بصندوق مجلس 
النواب السيادي، والقوى التي تنتظر سكاكني 
املطابخ الدوليــة تغامر مبصالح لبنان العليا، 
فســيادة لبنان فوق كل اعتبــار، ومصالحه 

الوطنية ليست سلعة للبيع والرشاء«.

وغــــــــداً والـــــــيـــــــوم  أمــــــــس   : قـــــبـــــالن  ــالًأحـــــمـــــد  ــديـ ــة بـ ــ ــّي ــ ــن ــوطــ ــ ــن الــــســــيــــادة ال ــ ــى عـ ــرضــ ــ ــن ن ــ لـ

عقد لقاء ملتقاعدي منطقة البقاع يف مكتبة 
بلدية عي النهري، بدعوة من تنسيقية الدفاع 
عن حقوق العسكريني املتقاعدين، حرضه عدد 
كبــر من الضباط والرتباء واالفراد املتقاعدين 

من مختلف االجهزة العسكرية واالمنية.
افتتح اللقاء بالنشيد الوطني ودقيقة صمت 
عن ارواح شــهداء الجيش اللبناين واالجهزة 
األمنية، ثم كلمة ترحيبية واســتعراض لواقع 

املتقاعدين للمؤهل املتقاعد احمد املكحل.
والقى عدد من الضباط والرتباء املتقاعدين 
كلامت اكــدت أهمية توحد كل العســكريني 

املتقاعدين حول مطالبهم املحقة واهمها:
- التأكيد عىل نسبة 85 % من الراتب األسايس 
املامثل يف الخدمة الفعلية ودمج التعويضات 
بالراتب االســايس بالخدمــة الفعلية ويف 

التقاعد.
-الحــق يف تقايض تعويض نهاية الخدمة 
عىل دوالر صرفــة ومبفعول رجعي، بحيث 

يســتفيد منه كل الذين تقاعــدوا بعد االزمة 
املالية، والذين حجزت تعويضاتهم يف املصارف 

وفقدت قيمتها.
-الحق يف الطبابة بنســبة 100% لعنارص 

الخدمة الفعلية وللمتقاعدين.
-الحق يف املساعدة املدرسية بنسبة 100 % 
من املساعدة التي يستفيد منها عنارص الخدمة 
الفعلية وذلك بعد اقتطاع نســبة 1.5 % لهذه 

الغاية.
-زيادة التعويضات العائلية.

باإلضافة اىل املشــاكل واالشــكاالت التي 
يتعــرض لها املتقاعــدون يوميا ومنها تأخر 
الرواتــب، عدم تحويل الرواتــب يف اوقاتها، 
صرفة، اقفال فروع املصارف، وفتح حســاب 
التوطــني. وبنهاية اللقاء، تــم التأكيد عىل 
أن »العســكريني املتقاعدين لــن يتهاونوا أو 
يتقاعســوا يف الدفاع عن حقوقهم وحقوق 

عائالتهم ومهام كانت التضحيات«.

ــد ــوّح ــد أهــمــّيــة ت ــ ـــ »ُمـــتـــقـــاعـــدي الـــبـــقـــاع« أك لـــقـــاء لـ
ــول مــطــالــبــهــم ــ ــن املـــتـــقـــاعـــديـــن حـ ــي ــري ــســك ــع ــّل ال ــ كـ

طالبت رابطة معلمي التعليم األسايس وزير 
الرتبيــة والتعليم العايل يف حكومة ترصيف 
األعــامل عباس الحلبي، بإصــدار قرار واضح 
ورصيح، يف مهلة ال تتجاوز خمســة عرشة 
يوًمــا، يحــّدد من خالله آليــة ومواعيد دفع 

الحوافز.
جاء ذلــك خالل اجتامع عقدتــه الرابطة، 
حيث أشــارت إىل أنّها، ومنذ فرتة، ســعت من 
خــالل االتصاالت واللقــاءات التي أجرتها مع 
املســؤولني املعنيني بامللــف الرتبوي إىل رفع 
الغنب عن املعلمني، وتأمني اســتمرار العمل يف 
املدرسة الرسمية، يف ظل الظروف االقتصادية 
القاهره، والتي كان آخرها عدم حصول املعلمني 
عــىل أي من الحوافز أو بدالت النقل، واقتصار 
األمر عىل راتٍب هزيل ال يكفي أليام، تكاد ال تزيد 
عن عدد أصابع اليد، مام أوقع املعلمني يف العوز 
والحاجــة، األمر الذي حداهم عىل إعالن عدم 
القدرة عىل االستمرار يف الوصول إىل املدرسة، 
يف ظل المباالة املسؤولني وعدم توفر املساعدة 
الالزمة الستكامل األيام األخرة من هذا الشهر.

الرابطــة« »للتأكيد مــرة جديدة،  أضافت 
وعطًفــا عىل البيانات الســابقة التي صدرت 
عن الرابطة، حــني دعت املعلمني إىل مبارشة 
التدريــس والعودة املرنــة، وقد عادوا يف ظل 
ظروف قاســية، تعيشها املدارس بدًءا من عدم 
توفر الكهربــاء واملياه وليس انتهاًء بصعوبة 

تأمني الكلفة التشــغيلية، ال سيام تكلفة مادة 
املازوت حيــث الرد والصقيــع، جراء تعنت 
املصارف يف تقنني الســحب من الصناديق«. 
ولقــد كانت العودة املرنة، بنــاًء عىل الوعود 
التي أطلقها وزير الرتبية، والتي كان من بينها 
منح الحوافز املالية للمعلمني، بهدف متكينهم 
من الحضور إىل مدارســهم، ووضع قرار بدل 
النقــل املتأخر موضع التنفيذ، إال أن أيًّا منها مل 

يتحقق«.
وقالت: »أمام هذا الواقع املرير، ومناشــدة 
بعــض املعلمني، وارتفاع رصختهم نتيجة عدم 
القــدرة عىل الوصول إىل املدرســة، ويف ظل 
الضبابيــة التي تدور حول ملف الحوافز قررت 

الرابطة اآليت:
-أواًل: مطالبــة وزيــر الرتبية بإصدار قرار 
واضح ورصيح يف مهلة ال تتجاوز خمســة 
عرشة يوًما يحدد من خالله آلية ومواعيد دفع 
الحوافز. وليكن معلوًما، أنه يف حال عدم وجود 
حوافــز للعام الدرايس الحايل، لن يكون هناك 
مدرسة رســمية، وليتحمل املسؤولون تبعية 

ظلم املعلمني.
-ثانًيــا: التعطيل القــري للمعلمني غر 
القادرين عىل الوصول إىل املدرســة ملدة ثالثة 
أيام، اعتباًرا من االثنني 28/11/2022، ولغاية 
األربعاء٣0/11/2022 ضمًنا، عىل أن يتم إعالم 
إدارة املدرسة بذلك ليتسنى لها تعديل برامجها.

ــي« : غــيــاب ــاســ ــمــي الــتــعــلــيــم األســ ــعــل »رابـــطـــة ُم
ــل املــــدرســــة الــرســمــّيــة ــعــطــي ــي ت ــن ــع الـــحـــوافـــز ي

صونيا رزق

وســط كل االســامء املطروحة للرئاسة، وتلك 
املرشحة والطموحة والتواقة للوصول اىل املوقع 
االول، وحده قائــد الجيش العامد جوزف عون مل 
يظهر يف أي مرة، أنه املرشــح الراغب بالرئاسة. 
ومــن هذا املنطلق يرى املقّربون منه أنه ال يتحدث 
ابــداً عن هــذا الطموح او يبحثــه مع أحد، وأكرث 
مــا يهمه تنفيــذ مهمته وواجبه يف املؤسســة 

العســكرية، التي نجح فيها بشهادة الجميع.
هــذه الصورة التي ينقلهــا املقّربون من العامد 
عــون تّصح كثراً برأي الجميع، اذ مل نســمع انه 
تناول هــذا املوضوع مع احد االفرقاء يف الداخل، 
او السياســيني الفاعلني واملعنيني باالســتحقاق 
الرئــايس، او اّن احداً نقل عنه أي  موقف يف هذا 

االطار.
اىل ذلــك بــرزت مواقف منذ ايام، اشــارت اىل 
اّن حــزب الله ال يرفض وصــول قائد الجيش اىل 
بعبــدا، وأّن الخطاب االخــر لالمني العام للحزب 
الســّيد حســن نرصالله، مل يكن موجّهاً ضده كام 
اعتــر البعض، الذي رأى أّن الحزب يقطع الطريق 
امام العامد عون لســلوك القرص الجمهوري، وأّن 
مرشــحه الوحيد هو رئيس تيار »املردة« سليامن 

فرنجية.
 هــذه املواقف برزت بعد الزيــارة التي قام بها 
مسؤول وحدة التنسيق واالرتباط يف الحزب وفيق 
صفا اىل الرزة، ليليها كالم من نائب كتلة »الوفاء 
للمقاومــة« عي عاّمر بــأن ال »فيتو« عىل قائد 
الجيــش، االمر الذي فتح ابواباً موصدة بني الرزة 

ويقول  حريــك،  وحارة 
نائب حزيب معارض، اّن 
يف  االنفتاحية   املواقف 
العــامد عون من  اتجاه 
قبــل حارة حريك، اثارت 
»نقزتــني« لــدى رئيس 
الحر«  الوطني  »التيــار 
جران باســيل، ورئيس 
»املردة« سليامن فرنجية 
الذي وعده الحزب بدعمه 
موقفاً  وترشيحه،   لكن 
كهــذا مــن النائب عي 
عــاّمر ال يبــرّش بالخر 

لفرنجية. بالنسبة 
املعارض  النائب  ورأى 

أّن هذه املواقف ليســت ســوى رسالة اىل باسيل، 
الّن فرنجية ســيبقى املرشــح الوحيد لدى حزب 
الله، فيام أصداء الخارج تؤكد أّن سياســة الرئيس 
املرتقــب للجمهوريــة اللبنانية، لن تكون إال عىل 
الخط الوسطي، الن ال رئيس من الخط االستفزازي 
او الحزيب املحســوب عىل جهة قريبة او اقليمية، 
كــام اّن مقولــة »الرئيس املرتقب لــن يكون من 
الفريقني املتناحرين«، باتت معروفة الن املطلوب 
اليــوم الرئيس التوافقي الذي يرىض عنه الجميع، 
خصوصاً ان لبنان إعتاد ذلك، فال رئيس للتحّدي او 
للنكايات، الن العواقب ســتكون وخيمة والتاريخ 

شاهد عىل ذلك.
ويف السياق، ترى مصادر سياسية محايدة، أّن 
معظم املرشحني اىل الرئاسة بدؤوا يغّرون اتجاه 

بوصلة سياســتهم يف اتجاه الوسطية، ويأيت يف 
طليعتهــم رئيس تيــار »املردة«، الذي بدأ منذ فرتة 
يســر عىل هذا الدرب، بعد تســجيل مواقف القت 
قبوالً وتأييداً، اذ خّفت اللهجة السياسية القاسية 
يف كالمــه، ومهادنته لبعض الخصوم ، خصوصاً 
بعدما استشــعر اّن قائــد الجيش ُمرىض عنه من 
الحلفــاء والخصوم، وبدأت أســهمه ترتفع، فيام 
باســيل ال مهادنة وال انفتاح، لذا يتخّوف فرنجية 
مــن العامد جوزف عون فقط، فيــام غابت لديه 
الهواجــس من رئيس«التيار« الّن حظوظه شــبه 

الرئايس. الحلم  بتحقيق  معدومة 
 وختمــت املصادر املذكورة بأّن املنافســة باتت 
قويــة ومحصورة فقط بــني قائد الجيش ورئيس 

بالتأكيد لالول. الفوز  »املردة«، وأرجحية 

فاطمة شكر

بني  الخالفــات  ظــل  يف 
اللبنانية،  السياســية  القوى 
بداية  البابوية  الصــالة  أتت 
لبنان  لتضع  الجاري  الشــهر 
الفاتيكانية،  الرعايــة  ضمن 
لتبرص حركــة خارجية نحو 
الداخــل املترشذم والغارق يف 
التجاذبات التي ال تســمن وال 
تغني من جوع، ومتســك كل 
طرف مبا لــه من خيارات قد 
تكــون إانتحاريــة، يف حال 
اإلرصار عــىل إغــالق أبواب 
الحــوار، التي يحــاول رئيس 
بري  نبيــه  النواب  مجلــس 

فتحها بني حني وآخر.
وأشــارت املعلومــات إىل 
أن »هنــاك حــراك فرنيس - 

فاتيكاين تجاه بكريك، ملا لها من دور تاريخي يف 
األزمــات املفصلية التي تواجه لبنان، يف محاولة 
لخلق حالة مســيحية جامعة يف ظل اإلنقســام 
املســيحي العمــودي، يف بلــد يعتــر الحاضنة 
املســيحية األهم يف الرشق املتوسط، هذه الحالة 
جعلت من أجل  خلق حالة بديلة عن التيار الوطني 
الحر، صاحب الكتلة املســيحية األكر يف الرملان 
اللبناين، وإعــادة البطريرك مار بشــارة بطرس 
الراعــي إىل دور البطريــرك الجامع للجميع تحت 
مظلة بكريك، ال أن يكون متحيًزا لطرف دون اآلخر، 
مــن خالل طروحات مل تكــن قادرة عىل الصمود 
أمام املتـــغرات اإلقليمية، كدعوة الحياد واملؤمتر 

الدويل.
ولفتت املعلومات إىل أن »أوىل متنيات هذا الحراك 
هو فتح قنوات التواصل مع حزب الله، ملا له من دور 
وطنــي وإقليمي«، وهو ما أثبتت التجربة عىل أنه 
ال ميكن تجاوز دور حزب الله يف أي اســتحقاقات 
داخلية أو معــادالت خارجية، وأنه الرقم الصعب 

يف السياسية الداخلية، والالعب الذي يتميز بطول 
نفس وصر اسرتاتيجي يف امللفات املصرية التي 
تتعلــق بلبنان، يف مقابل »أخــذ ضامنات بابوية 
للبطريرك الراعي بجعله الالعب األبرز عىل الساحة 
املسيحية بشكل جامع، مع تقديم ضامنات تتعلق 

مبخاوف الراعي من تحركات حارة حريك«.
العالقــة بني بكريك وحارة حريك، لطاملا متيزت 
بأخذ ورد وتجاذبات وســجاالت، ولكنها مل تفقد 
االحــرتام يف يوم مــن األيام حتى يف خريف هذه 
العالقــة، حيث أكدت املعلومات عىل لقاءات بناءٍة 
تخــاض بني الطرفني برعايــة النائب فريد هيكل 
الخازن، بهــدف التأكيد عىل أهمية دور حزب الله 
يف اختيار الرئيس إىل جانب محورية البطريركية 
املارونية والغطاء املســيحي للرئيس أيًا يكن، وذلك 

الرئاسية. امليثاقية  لحفظ 
هذا االنفتاح ســيمكن رئيس التيار الوطني الحر 
النائب جران باســيل من التخلص من الســقوف 
العاليــة التي وضعها يف االنتخابات الرئاســية، 
بحجة ســر البطريرك باملرشح، يف مقابل ضغط 

بهدف  معراب  عىل  بطريريك 
حثهــا عــىل املشــاركة يف 
مع  الرئاســية  االنتخابــات 
حكومية  تعويضات  إعطائهم 
عىل املســتوى املطلوب، وهذا 
ما انعكس بالتهدئة اإلعالمية 
بــني الجميع يف انتظار تبلور 
التحرك الفاتيكاين - الفرنيس.
يتمىش مع كل هذه الحركة 
الديبلوماسية، حراٌك من نوعٍ 
آخــر بني مرجعية سياســية 
مقربــة من حــزب الله عىل 
تواصل دائم مع الديبلوماسية 
الفرنسية يف الداخل والخارج 
من خالل السفر الفرنيس يف 
بروت، وهذا اللقاء الذي عقد 
إن دل عــىل يشء، فإنه يدل 
عىل إعطاء زخم لكل املبادرات 
املذكورة أعاله لتتمىش مع كل 
االتصاالت الجارية املحورية، ال ســيام مع الداخل. 
يذكر أن هذه املرجعية السياسية املقربة من حزب 
الله يشهد لها بسالستها وديبلوماسيتها تجاه دولة 
فرنســا، وهي التي تعطي فرنسا اإلطمئنان الزائد 
لتحركها يف لبنان، وليس كغرها من الســفارات 
الباقيــة عىل كل الصعــد األمنية والسياســية 
والديبلوماسية، وهذا املشهد يعطي زخاًم واندفاًعا 

لكل اإلتصاالت الجارية يف الوقت الراهن.
يف املحصلة، يبدو أن التوافق هو املصر النهايئ 
يف ســبيل انتخــاب رئيــس للجمهورية، يف ظل 
التوازنــات الرملانية التي لــن تفيض إىل إمكان 
مترير رئيس دون حوار حول ثوابت الرئيس وخطة 
عمله، ألن أي رئيس يفرض من طرف واحد سيكون 
رئيس تحد ال ميكنــه التواصل مع باقي األطراف، 
مام سيؤســس إىل 6 سنوات جديدة من التعطيل، 
وســينعكس سلًبا عىل األزمة  االقتصادية إن كان 
يف موضوع التلزميات النفطية أو املفاوضات مع 

الصندوق النقد الدويل.

الفاتيكان جرعــــــة تفاهم ال بّد منهــــــا النتخابات رئاســــــة الجمهوريّة...

توالت أمس املواقف املســتنكرة جرمية وفاة 
الشاب ايي ميشال متى عىل يد سوريني، وطالب 

الكلامت بانزال أشد العقوبات باملجرمني.

{ عسران : إلنزال أشد
العقوبات باملرتكبني {

زار عضو كتلــة »التنمية والتحرير« النائب 
عي عسران بلدة عقتنيت، وقدم التعازي لوالد 
الفتى ايي ميشــال متى، »الذي قتل عىل ايدي 
ســوريني«، منوها بدور األجهزة األمنية التي 
اوقفت املجرمني برعة، داعيا اىل »إنزال أشــد 
العقوبات بهم وفقا للقانون اللبناين الذي يبقى 

جوهر الحياة يف لبنان«. 
ودعــا عســران  إىل »الحكمــة والتعقل حيال 
الجرمية ومعاقبــة الفاعلني يك يكونوا عرة لكل 
من تسول له نفســه العبث باألمن واالستقرار يف 
لبنان بشــكل عام والجنوب بشكل خاص الذي هو 

بوابة العيش املشرتك«.

{ رحمه : لرفض
كّل مخططات الخارج { 

اعتر النائب الســابق إميــل رحمه يف بيان، أن 
»ما حصل جرمية وحشــية ضحيتها مواطن بريء 
مسامل، أدخلت املأساة إىل حياة عائلة لبنانية كانت 
تجتهد وتكافح من أجــل توفر الحياة الكرمية له 
ولشقيقتيه. ويجب اال متر مرور الكرام، وأن تكون 
عرة للمسؤولني اللبنانيني ليك يتشبثوا اكرث فأكرث 
برفض كل مخططــات الخارج بابقاء النازحني يف 
لبنــان ودمجهم يف املجتمع اللبناين، بعدما تأكد أن 
عدم معالجة هذا امللف مبا يحقق مصلحة لبنان يف 
أمنه واقتصاده وتثبيت هويته الوطنية يف مواجهة 
خطــر تذويبها، وتغير وجهه، ســتبقى الجرائم، 
واعامل السلب والنهب واالتجار باملمنوعات، واهدار 

طاقة ما تبقى من بنى تحتية قامئة«. 
واذ رأى أنــه عىل »الدول املعنيــة مبلف النزوح 

الســوري التي تضغط عىل لبنان، والسيام الغربية 
منها، أن تتوقف عن ذلك، وأن تســاعده عىل إغالق 
هذا امللف بإعادة النازحني، والكف عن اســتخدامهم 
ورقة سياســية البتزاز النظام الســوري، واغراق 
بالدنا يف مزيد من االزمات. وشــدد عىل أن عنوان 
حقوق االنســان الذي يرفعه الضاغطون لغاية يف 
نفس يعقوب، ال تساوي قطرة من دم لبناين بريء، 

ودمعة عائلة مفجوعة بوحيدها«. 

{ الخازن : لتعليق املشانق {

طالب الوزير الســابق وديع الخازن يف بيان، بـ 
»تعليق املشانق لردع هذه املوجة اإلرهابية واآلخذة 

يف التمدد عىل ساحاتنا الداخلية.«
وقــال: »من عاين الجرمية الدموية التي ارتكبها 
ســفاح يف بلدة عقتنيت الجنوبية ضد الشاب متى 
يخال للوهلة األوىل أن هذا املشــهد املافياوي، هو 
من نتاج الكارتيــالت يف مجاهل كولومبيا، أو تلك 
التــي كانت يف زمان آل كابوين يف شــيكاغو منذ 

عهد بعيد«. 
وإذ اثنى عىل جهود وزير الداخلية والقوى األمنية، 
إستنكر بشدة هذا »األسلوب اإلجرامي املتسلسل«، 
ودعا السلطات املختصة اىل تكثيف جهودها لوضع 

حد نهايئ لهذا السفك الذي ال يستثني أحدا«. 

{ أبو كسم : نطالب
الدولة بإعادة النازحني {

قال مدير املركز الكاثولييك لالعالم األب عبدو 
أبو كســم خالل قداس األحد يف بلدة بيصور: 
»بشــاعة هذه الجرمية تعود لتؤكد أكرث فأكرث 
وجود حالة تفلت عىل صعيد األمن االجتامعي 
من خالل أعــامل الرقة والتعدي عىل أمالك 
الناس مــن قبل نازحني ســوريني. هذا األمر 
يجعلنا نطالب الدولــة باإلرساع يف إنهاء هذا 
امللف وإعادة النازحني الســوريني إىل ديارهم 
ليك نعيد التــوازن االجتامعي يف بلدنا وقرانا 
حيث نسمع كل يوم بجرمية من هذا النوع من 
أقىص الشامل إىل أقىص الجنوب، وهذا يشكل 
نوعا من عدم االســتقرار األمني ويوقع مزيدا من 
الضحايــا الذين يدفعون أرواحهــم مثنا ملثل هذه 

األعامل«.
وطالب املســؤولني »بعدم التهاون والرتاخي يف 
موضوع النازحــني ووجوب أن تحزم الدولة أمرها 
يف هذا املوضوع، ألننا لسنا مستعدين كل يوم لندفع 
أمثانا من خرة شــبيبتنا، فالشباب الذين تربوا يف 
لبنان نريد الحفاظ عليهم ويكفينا الشــباب الذين 

هاجروا من البلد بسبب االزمات«.

{ كرم : الجرمية تزيدنا إرصاراً
عىل إيجاد حل رسيع مللف النازحني {

اعتر رئيس الرابطة املارونية السفر خليل كرم، 
أن »هذه الجرمية، تزيدنا إرصارا عىل وجوب إيجاد 
حــل رسيع مللف النازحني  يف لبنان، ألنه يشــكل 
خطراً عىل األمن ويزعزع ركائز االستقرار الداخي، 
وتهديدا لهوية لبنان وطابعه الدميوغرايف التعددي. 
وهــو ما يجب أن تعرفه الدول التي ما زالت تضغط 
عىل لبنان البقاء النازحني عىل أرضنا ودمجهم يف 

مجتمعنا«.
وشــكر األجهزة األمنيــة اللبنانية عىل تحركها 

الريع والفاعل الذي أدى إىل اكتشاف الجاين ».

مواقف تســــــتنكر جريمــــــة عقتنيــــــت : إلنــــــزال أشــــــّد العقوبــــــات باملجرمين

إنفتــــــاح حزب اللــــــه على قائــــــد الجيــــــش وتغييب »الفيتــــــو« عنه
ــل وفــــرنــــجــــيــــة ــ ــ ــي ــ ــ ــاس ــ ــ أثـــــــــــــار »نــــــقــــــزتــــــيــــــن« لـــــــــــدى ب
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بقاعاً و>أمــــل«  الــلــه  حـــزب   قــيــادتــا 

بــحــثــتــا قــضــايــا املــنــطــقــة الــتــنــمــويّــة
عقدت قيادتا حزب الله وحركة »أمل« يف منطقة البقاع، لقاء 
دوريا يف مكتب قيادة حزب الله، حرضه وزير األشغال العامة 
والنقل يف حكومة ترصيف األعامل عيل حميه، وزير الصحة 
السابق حمد حســن، ونواب من تكتل بعلبك - الهرمل النيايب 

باإلضافة اىل مسؤويل العمل البلدي يف الحزب والحركة.
وبحــث املجتمعون خالل اللقــاء يف القضايا التنموية يف 

منطقة بعلبك - الهرمل.
بعــد انتهاء اللقاء، ألقى رئيس »تكتل بعلبك الهرمل« النائب 
حسني الحاج حسن البيان الختامي للقاء، والذي تضمن 3 نقاط 

رئيسية: 
-اوال: تــم البحث يف الطرقــات التي ينفذها مجلس االمناء 
واالعامر من خالل قريض البنك الدويل وتأكيد رضورة متابعة 

تنفيذها وما طرأ من تعديالت عىل هذا الصعيد. 
-ثانيا: قرض البنك األورويب يف املنطقة والتأكيد عىل األخذ 
يف اإلعتبــار األولويات لبعض الطرقات. كام جرى يف املجلس 

النيايب البحث يف حصة بعلبك - الهرمل من هذه القروض. 
-ثالثا: مرشوع مستشــفى اإلمام الصادق يف حربتا، الذي 
اتخــذ قرار بصدده منذ عــام 2012-2013 والذي كان يتطلب 

متويله واليوم هناك متويل من الهبة الكويتية.

األخــيــرة نتنياهو  حكومة 
جنني- فلسطني املحتلة

مل يكن قرار إنشاء السلطة الفلسطينية قرارا سياديا 
فلسطينا، وإمنا كان نتيجة التفاق إذعان، وهو اتفاق 
إعالن املبادئ املعروف باســم )إتفاق أوسلو(، والذي 
ال يرقــى بالقانون ألن يعترب اتفاقية دولية، وقد راود 
املوقعــني عىل ذلك االتفاق- أو بعضهم األمل والخيال 
الجامح، أن باإلمكان تطوير الســلطة الفلســطينية 
مــن أن تكون حكام ذاتيا محــدودا، وذلك بأن تصبح 
دولة فلســطينية عىل الضفــة الغربية وقطاع غزة، 
لكن ال االتفاق يســمح بذلك، وال الطرف األقوى يسمح 
بذلك وال أســلوب العمل وطريقة االرتجال واالستزالم 
والعمــل دون مخططات  وإمنا بطريقة املياومة، وال 
الفســاد الذي رضب مفاصل السلطة ونقل إليها فور 
إنشــائها من املؤسسات السابقة عىل إنشائها، كانت 
قادرة بالجملة أو املفرق عىل تحقيق ذلك الهدف، وإمنا 
قادت كل تلك العوامل ألن تصبح السلطة أداة من أدوات 
االحتــالل ووكيال عنه، وأراح »إرسائيل« من االحتالل 
املبارش ورفع الحرج عنها، وأهل لدخول العامل العريب  

مصيدة التطبيع.
من هنا، ترى أوساط سياسية وأمنية يف »إرسائيل« 
أن السلطة الفلســطينية قد أصبحت يف منزلة، بني 
منزلة الحليف والصديق وبني منزلة صاحب الوظيفة 
الذي يجب اإلبقاء عليه، ما دام يقوم بوظائفه األمنية 
واإلداريــة، أما يف حالة عجزه عن القيام بذلك، فيجب 
تقديم الدعم واإلسناد  له، حيث أن البديل ال يعدو أن  يكون 
واحدا من ثالثة : أن تستويل حركة حامس وحلفائها 
يف املقاومــة عىل الضفة الغربية، وهي ما زالت غري 
مؤهلة للدخول يف مفاوضــات مع »إرسائيل«، وأما 
الدخول يف فوىض شاملة غري محسوبة ومن الصعب 
ضبط إيقاعها، وبالتايل ستصيب الداخل الفلسطيني 
)املجتمع »اإلرسائييل«( تشظياتها وتتسبب يف حالة 
أمنية غري مريحة، وأما العودة لالحتالل املبارش وإدارة 
الضفــة من قبل جيــش  االحتالل كام كان الحال يف 
مرحلة ما قبل إتفاق أوسلو عام 1993، مع ما لذلك من 
تبعات وأعباء ثقيلة ماليا وعســكريا وأمنيا وأخالقيا، 
والظهور أمام العامل مبظهر اإلحتالل املبارش ومشهد 

الجنود وهم يطاردون األطفال والصبية .
األمــن »اإلرسائييل« يبدي قلقــه مؤخرا من عدم 
تحقيق نظرية اإلســالم اإلقتصادي نجاحا بالدرجة 
التــي كان يفرتضهــا، وظهرت املقاومة يف شــامل 
الضفــة الغربية وتحديدا يف جنني ومخيمها ونابلس 
ومخيمهــا، ثم تحقيقها يشء من تــوازن الردع مع 
اإلحتــالل، برغم التفاوت غري القابــل للمقارنة يف 
القــدرات ويف معادلة القوة التي ميلك الطرف املعادي 
بها تفوقا بالسالح واالستخبارات والتكنولوجيا، كام 
يف التدريــب والتنظيم والتجربة القتالية، فيام ميلك 
طرف املعادلة اآلخر جيال فتيا يراكم تجاربه البسيطة، 
وميلك الشــجاعة عىل اإلشــتباك مع الخصم األقوى 
من مناطق صفرية و استعدادا  للقتال بشجاعة حتى 
املوت )االستشهاد(، ما خلق شعورا لدى »اإلرسائييل« 
الرسمي  الفلســطيني الرسمي وغري الرسمي بتآكل 
دور الســلطة الفلسطينية، ويرى السلطة عاجزة عن 
القيام بقمع ظاهرة املقاومة، واملواطن الفلســطيني 
العادي يرى الســلطة رافضة للمشاركة يف املقاومة، 
وتقديــم الدعم لها وعاجزة يف الوقت ذاته  عن توفري 

متطلبات الحياة اليومية.
يف خضــم هــذه التعقيــدات جــرت اإلنتخابات 
الترشيعية »اإلرسائيليــة«، وجاءت نتائجها ملصلحة 
فــوز نتنياهو وحلفاءه األكــر تطرفا، واألقل عناية 
بسمعتهم الدولية لحساب سعيهم، ملزيد من الشعبية 
يف مجتمعهــم اآلخذ باإلنزياح نحو اليمني والتطرف،  
حســب الصحافة »اإلرسائيلية« التي تورد ترصيحات 
لــكل من )بن غفري( و)غانتس(، إذ يقول األول انه قد 
أبرم اتفاقا مع رئيس الحكومة املكلف نتنياهو، يقيض 
بتوليه حقيبة األمن الداخيل يف الوزارة قيد التشكيل، 
والتي ستجعله مســؤوال عن الرشطة و قوات حرس 
الحــدود،  أن لديه النية بتشــكيل جيش خاص لألمن 
)للقمع( يف الضفة الغربية، وهذا ســيكون أقرب إىل 
مليشيا رسمية عنارصها من غالة اليمني واملستوطنني 
يف مستوطنات الضفة الغربية املعروفني بدمويتهم، 
وهــي صالحيات تتداخل مع صالحيات جيش العدو، 
فيــام يحذر وزير الدفاع بالحكومة الراحلة  )غانتس( 
من خطورة الرجل ال عىل الضفة الغربية وحسب، وإمنا 
عىل أمن »إرسائيل«  القومي، )بن غفري( ومشــاريعه 
تؤذن عىل أن الوضع سوف يتجه بالضفة الغربية نحو 

مواجهات دموية.
 إن اللجوء إىل فائض العنف وبإدارة متطرف أحمق 
غــري  مكــرتث بالقانون وباملجتمــع  الدويل، ورمبا 
يســعده يف مجال تدعيم صورته وتزايد شعبيته، أن  
تستدعيه محاكم الجزاء أو غريها من املحافل الدولية، 
فيام ترى أوســاط السلطة الفلسطينية ومعها جهاز 
األمن »اإلرسائييل« )الشاباك(، أن )بن غفري( وسلوكه 
العنيف ســيمثل دافعا ومحركا لجامعات املقاومة يف 
شــامل الضفة، ومحرضا ملناطــق أخرى من الضفة 
لتشــكيل كتائبها واللحاق بركب املقاومة، مام يهدد 
األمن »اإلرسائيــيل« ويزيد مكانة الســلطة إرهاقا 

وتهالكا، وذلك هو املحظور.

ـــــــــــــــوات« ـــــــــــــــي وجـــــــــــــــه »الق ـــــــــــــــة« ف ـــــــــــــــر »جبهـــــــــــــــة وطنّي ـــــــــــــــد يُثم ـــــــــــــــي ق  حـــــــــــــــراك طرابلســـــــــــــــي لكرام
تكتـــــــــــــــل »التغييرييـــــــــــــــن« يســـــــــــــــتثمر بخســـــــــــــــارة مقعـــــــــــــــد فنـــــــــــــــج الســـــــــــــــتعادة »تماســـــــــــــــكه«

»التغييريّـــــــــــــــون« تراجـــــــــــــــع وانقســـــــــــــــامات... وهـــــــــــــــذا مـــــــــــــــا يحصـــــــــــــــل

عيل ضاحي

فيام بدا رد الدكتــور رامي فنج عىل قرار 
املجلس الدســتوري بإبطــال نيابته لصالح 
فيصــل كرامــي، »عقالنيــاً« و«مرتوياً«، 
ويعتمد عىل الوســائل القانونية لالعرتاض 
عــىل القــرار، مل يــالق كالم النائب ارشف 
ريفي »استحســاناً« طرابلسياً، وفق اوساط  
سياســية يف املدينة، ال سيام انه شكك يف 
القرار ووضعه يف »عب حزب الله«، واتهمه 
الدســتوري النقاص  بالضغط عىل املجلس 
مقاعد معارضيه من »التغيرييني«، ولكسبه 
صوتــاً جديداً ملرشــحه الرئايس ســليامن 

فرنجية.
وتشري االوساط اىل ان الطرابلسيني عندما 
اقرتعــوا لكرامي بـــ7 آالف صوت، صوتوا 
لـــ »الزعامة الوطنيــة والتاريخية والكف 
النظيــف آلل كرامي«، واعــاد قبول املجلس 

الدســتوري لطعن كرامي االعتبار لهذا البيت ، الذي ال خالف 
طرابلســياً عليه انه يشكل نقطة وصل بني اهايل الفيحاء.

وتلفت االوساط اىل ان كرامي سينطلق اليوم يف مشاورات 
لتأسيس جبهة وطنية ونيابية، قد ينضم اليها باالضافة اىل 
كرامــي وطه ناجي وجهاد الصمد النائب العلوي حيدر نارص 
وايضاً طوين فرنجية ، ورمبا تتســع االتصاالت لتشمل عدد 

اكرب من النواب من خارج طرابلس والشامل.
يف املقابــل، مل يُقابــل »التغيرييون« إبطــال نيابة فنج 

بـ«إرتيــاح«، رغم عدم صدور موقف واضح وســلبي منهم. 
علامً ان التكتل املذكور خرس حتى الساعة 3 نواب من اعضائه 
مع خروج كل من النائبني ميشــال الدويهي ووضاح الصادق 

منه يف مرحلة ســابقة، واآلن يخرس فنج بإبطال نيابته.
ويكشــف نائب »تغيريي« ان التكتل ينتظر قرار فنج ومآل 
تحركــه القانوين للتحرك، وابــداء املوقف والتدقيق يف قرار 
»الدســتوري« وحيثياته. كام ال ينكر النائب ان هناك ارتياحاً 
من بعض »التغيرييني« من قرارات »الدســتوري« بخصوص 
النائبــني فراس حمدان وســينتيا زرازيــر ورفض الطعون 

ضدهــام، ولكن هناك »نقــزة« من ان يكون 
قرار الدستوري بخصوص طرابلس مقصوداً، 
لــرضب »التمثيــل الثوري« يف »عروســة 

الثورة« – طرابلس.
ويف الســياق، تكشــف اوســاط نيابية 
»التغيرييــني«  ان  آذار،    8 طرابلســية يف 
يحاولــون »االســتثامر« يف خســارة فنج 
إلعادة »اللحمة« اىل تكتلهم غري »املتامسك«، 
ولـ«شــد العصب« عرب الرتويــج ان هناك 
اســتهدافاً لهم »زمطوا« مــن طعون عدة، 
ولكنهــم »علقوا« يف طرابلــس وهذا فيه 
»ازدواجيــة«. فال ميكن القبول والتهليل برد 
الدستوري لطعن يف منطقتني او ثالث، بينام 

نرفض القبول به يف طرابلس.
وتشري االوساط اىل ان كرامي ليس بعيداً 
من »املســتقلني والتغيرييني«، وأكد باالمس 
انه ميــد اليد للجميع باســتثناء »القوات«، 
انه وقبل االنتخابات  وتكشــف االوســاط 
النيابية كان هناك اتصاالت بني كرامي ومرشحني »ثوريني«، 
كــام كان هناك لقاءات بني كرامي وقيــادات يف »ثورة 17 
ترشين«. ومع اســتفحال احــداث »الثورة« يف طرابلس بني 
2019 و2020 ، ومهاجمة بيوت السياسيني ومنهم دارة عمر 
كرامــي وفيصل كرامي، خلصت اىل »تحييد« فيصل وعائلته 
عام يجري من اتهامات بالفســاد، لكــون آل كرامي ومنهم 
فيصل مل يتورطوا يف اي ملف فســاد وال وجود ألي شبهة ال 

سياسية وال قانونية. 

فادي عيد

مع صدور النتائج األخرية للطعون املقّدمة 
بنتائــج اإلنتخابات النيابيــة األخرية، بدأت 
ترتســم رسيعاً معادالت نيابية جديدة، ولو 
بشــكٍل محدود تحت قّبة الربملان، وخصوصاً 
أن هــذه النتائج ســوف تُســتتبع بقرارات 
قد تصّب يف الســياق نفســه يف األسابيع 
املقبلة، ومن شــأنها أن تقــود إىل تبّدل يف 
اإلصطفافات واالنقســامات التي كان فريق 
نواب »التغيرييني« قد بدأ يتعرّض لها منذ بدء 
جلسات انتخاب رئيس الجمهورية يف املجلس 
النيايب، حيث انقسم نواب تكتل »التغيري« إىل 
ثالثة أقســام، وبات كل قســم منهم ينتخب 
مرّشــحه الخاص، بعيداً عــن أي اتجاهات 
ســبق وأن عرّبوا عنها منذ لحظة فوزهم يف 

اإلنتخابات النيابية األخرية.
وبالتايل، تتوقع مصادر نيابية يف التكتل، 

أن تتغرّي الصورة بــني صفوفه مع إبطال نيابة الدكتور رامي 
فنج، الذي كان فاز يف اإلنتخابات نائباً عن طرابلس، وأن يكون 
لقرار املجلس الدســتوري انعكاس مبارش يف املرحلة املقبلة، 
عىل مســتوى العمل داخل املجلس النيــايب، من خالل األداء 
املرتقب تجاه اإلستحقاق الرئايس، يف ضوء التباينات الحاصلة 
بني النواب، ما يؤكد أن تنّوعهم واختالف خياراتهم السياسية، 
ال يحول دون تكّتلهم بالنسبة للدفاع عن ملفات سبق وأن تقّدم 

بها النواب »التغيرييون« إىل املجلس النيايب. 
ووفــق هذه املصــادر النيابية، من الصعــب إغفال التأثري 
الكبــري الذي ســيرتكه غياب الدكتور فنــج عىل صعيد تكتل 
»التغيــري«، علامً أنه قام بواجباته كنائٍب عن مدينة طرابلس، 
بكل وضوح وشــفافية ووطنية، وخصوصاً أنه قد المس كل 
هموم الطرابلســيني، ومتكن خالل هــذه الفرتة الوجيزة من 
نقــل العناوين التي يرفعونها، والتي مل تجد ســبيالً للوصول 
إىل املجلس النيايب أو الحكومات الســابقة عىل مدى املرحلة 

املاضية.

ومن املتوقع، أن ترتسم مالمح جديدة للتكتل 
مع اقــرتاب موعد الجلســة النيابية املقبلة 
النتخاب رئيس الجمهورية العتيد غداة غياب 
فنج، إذ أن املصادر النيابية نفسها، تكشف أنه 
كان، ومع النائبــني نجاة صليبا ومارك ضو، 
يستعدان يف جلسة الخميس املقبل للتصويت 
ملصلحة النائب ميشال معوض، عىل أثر تفاهم 
سيايس قد تّم بينهم خالل األسبوع املايض.

وأمام هذه التحّوالت، تتوقع املصادر النيابية 
»التغيرييــة«، أن تتكــّون الصــورة الفعلية 
التجاهــات التكتل، ولطبيعــة التعاطي مع 
انخفــاض عددهم من 13 إىل 12 نائباً إعتباراً 
من األسبوع املقبل، مشرية إىل أن اجتامعاٍت 
ســتحصل بني النواب، وستتم خاللها عملية 
مراجعة لقرار املجلس الدســتوري واالطالع 
عىل تفاصيله كاملًة كام عىل حيثيات الطعن. 
وبالتايل، فإن التأثري عموماً يف املشهد النيايب 
سيكون طفيفاً عىل حّد قول املصادر النيابية 
عينها، التي مل تَر أن حجم التأييد ألي من املرشحني الرئاسيني 
املعلنني، ســيتأثر مستقبالً إالّ بنســبٍة محدودة. مع العلم أن 
اإلستحقاق الرئايس قد بات أمام مفرتق طرق بالغ األهمية، مع 
انسداد األفق ووصول امللف الرئايس إىل الحائط املسدود، وبدء 
التداول مببادرات حوارية جديدة، تزامناً مع ما يتّم ترسيبه من 
معلومات عن اتصاالت تجــري وراء الكواليس من أجل تأمني 
قاعدة توافق نيابية تسمح بوضع قطار اإلنتخابات عىل السكة 

الصحيحة.

شرقاً بالتوجه  االقتصادية  لألزمة  الحّل   مادايان: 

املشرق ودول  ــراق  ــع وال ســوريــا  مــع  والــتــعــاون 

ــحــاجــات« ال ذوي  األشـــخـــاص  لــحــقــوق  ــدى  ــت ــن  »امل
ــر عــلــيــهــم فـــي الـــشـــوارع ــّم ــن ــت ــاهــرة ال ــظ نــــّدد ب

ــاء ــ ــط ــ  املـــــركـــــز الـــلـــبـــنـــانـــي لــــلــــغــــوص: إلع
ــة ــظــاف ــن ــل ــوى ل ــ ــص ــ ــة ق ــ ــّي ــ ــم ــ قــــــاع الـــبـــحـــر أه

مادايان  والسيايس رايف  الباحث  رأى 
»ان امريكا مل تفك حصارها االقتصادي- 
املايل عن لبنان بالرغم من توقيع الجانب 
اللبنــاين اتفــاق الحــدود البحرية مع 
»إرسائيل«، و بالرغــم من وقوف حزب 
اللــه اىل جانب الحكومــة اللبنانية يف 
التفاهم املذكور، وأنها )امريكا( ال تسمح 

بحل أزمة الكهرباء لدينا.«
واوضح »ان لبنان مل يحصل عىل أي 
مثــن مقابل االتفاق البحري مع العدو، 

وهــذا يعني ان واشــنطن و«تل أبيب« 
خدعا الحكومــة اللبنانية، مام يجعلنا 
نشك يف امكان ان تسمح لنا »إرسائيل« 
باستخراج النفط، هذا ان كان هناك من 
غاز ونفط يف حقل قانا« !؟ مشريا »اىل 
ان الحــل لالزمــة االقتصادية واملالية 
هــو بالتوجــه رشًقــا وبالتعاون مع 
والكف  املرشق  ودول  والعراق  ســوريا 
عن التســول من دول الخليج و صندوق 

الدويل«. النقد 

الحــظ »املنتدى لحقوق األشــخاص 
ذوي الحاجــات الخاصة« تكرار ظاهرة 
التنمــر يف الشــوارع عىل مــن لديهم 
إعاقــات، واســتهجن يف بيــان هذه 
الظاهرة »التي مــن املفرتض أن تكون 
أصبحت غريبة عن مجتمعاتنا، بخاصة 
أنَّ الوعي املجتمعي يف السنوات األخرية 
صار يعترب أن قضية اإلعاقة هي قضية 

حق وقضية كل الناس«. 
وندد بعد لقاء له، بـ »طريقة التعاطي 
املســيئة من جانب بعض املواطنني مع 
ذوي وذوات الحاجــات الخاصــة، عرب 
الحافل بالتنمر  الجــارح  الكالم  توجيه 
يف مــا يتعلق بإعاقاتهــم، مع التعدي 

الدائم عىل املواقف الخاصة بسياراتهم، 
إضافة اىل ركن السيارات أمام املنحدرات، 
وحتى عــىل األرصفة، دون متكن ذوي 
التنقل  من  واملكفوفني  الحركية  اإلعاقة 

بدون معوقات ومخاطر«. 
ودعا »املنتدى« الجهات الرسمية، من 
قــوى أمنية ورشطة بلدية، اىل »تحمل 
الترصفات  مســؤولياتهم، تجاه هــذه 

املشينة«. 
كام، دعا الجميــع إىل »التعاطي مع 
قضية اإلعاقة عــرب مقاربة حقوقية، 
وإعتبارها من أولويات املواطنة الحقة، 
مع التأكيد أن هذه املامرسات الشاذة ال 

اللبناين«. املجتمع  تعرب عن 

ناشــد املركز اللبناين للغوص، الوزارات 
املعنية يف البيئة والنقل واالشغال وغريها 
من الــوزارات والجمعيات البيئية، »إعطاء 
قاع البحر اللبناين اهمية قصوى للنظافة، 
وعدم االكتفاء بنظافة الشواطئ، ورصف 

من أجلها االموال الطائلة«.
وقال الكابنت يوسف جندي: »بعد جوالت 
غوص دامت ألكر من شــهر، اســتطعنا 
يف املركــز اللبنــاين للغــوص وبالصور 
والفيديوهــات ان نوثق العديد من املخاطر 

عىل االحياء البحرية، ومنها الشباك وخيوط 
النايلون وبعض النفايات البالســتيكية، 
واننا نعمل مع الغواصني النتشــال كمية 
من الشــباك الغارقة عىل عمق يتجاوز ال 

40 مرتا«. 
أضاف »ان الشباك التي يفقدها الصيادون، 
تسمى بالشباك الشبح، نظرا لخطورتها عىل 
الكائنات البحرية، حيث تتســبب بنفوق 
الكثري من الكائنات البحرية، ومنها املهددة 

باالنقراض )كالسالحف(«.

 فــــــوز تحالــــــف »القــــــوات« - »املســــــتقبل« - »الكتائــــــب«
الصيادلــــــة نقابــــــة  عضويّــــــة  انتخابــــــات  فــــــي 

القوية«  »الجمهوريــة  كتلة  عضــو  اعلن 
النائب جورج عقيص يف ترصيح له، عن »فوز 
تحالف القوات اللبنانية واملســتقبل والكتائب 
عــىل تحالف حزب الله والتيــار الوطني الحر 
و«الثورة« يف انتخابــات العضوية يف نقابة 
الصيادلــة، عىل امل ان يكــون التحاق الثوار 

باملنظومــة عن طريق الخطأ فال يتكرر«.
وتعليقــا عــىل نتائــج انتخابــات نقابة 
الصيادلــة، اشــارت مصلحــة الصيادلة يف 
»القــوات« يف بيــان، اىل انــه »بعد صدور 
النتائــج وانتهــاء جولة جديدة مــن العمل 
النقــايب، أثبت خاللها الزمالء أنهم أمناء عىل 

إرساء معايري اإلصالح والوضوح والتطور يف 
نقابــة الصيادلة بوجه مدعي التغيري أصحاب 
املصالــح الضيقة، ومبواجهة مدعي اإلصالح 
املســاهمني يف كرس التوازنــات، إضافة إىل 
مدعــي العمل النقايب رعاة الدعم العشــوايئ 

والتهريب«.
ويف الســياق، أعلن »تيار املســتقبل« يف 
بيــان، أن »نتائج انتخابــات نقابة الصيادلة 
التي جرت أســفرت عن فوز الالئحة املدعومة 
من »تيار املســتقبل« بكامل أعضائها«. وذكر 
بأنه »فاز مرشح »تيار املستقبل« رائد سبسبي 

التقاعدي«. املجلس  بعضوية 

ــفـــاء ـــة إطـ
ّ
ــّلـــمـــت مـــضـــخ ــة سـ ــ ــوريّ ــ ــك ــ  الــكــتــيــبــة ال

ــور ــ ــز ص ــ ــركـ ــ ــي مـ ــ ــ ــي ف ــ ــ ــدن ــ ــ الـــــــى الــــــدفــــــاع امل

إســتقبل رئيس مركزي صور البحري والربي 

يف الدفاع املدين عيل صفي الدين ورئيس مركز 

صــور اإلقليمــي عبدالله املوســوي، وفداً من 

الكتيبة الكورية العاملة ضمن اطار »اليونيفيل« 

والتي كانــت عملت عىل اصالح مضخة اطفاء 

 col kang in so للمركز ســلّمها القائــد الكوري

، يف حضــور قامئقام صور محمد جفال، نائب 

رئيس اتحاد بلديات صور حســن حمود، رئيس 

رابطة مخاتري صــور املختار رضا عون، رئيس 

بلدية العباسية عيل عز الدين ورئيس بلدية برج 

الشاميل عيل ديب.

وسلم متطوعو صور درعا اىل القائد الكوري، 

ثم كانت كلمــة ترحيبية من صفي الدين رشح 

خاللهــا مهام األعضــاء يف املركز والدور الذي 

يلعبــه يف خدمة املصلحة العامة ومســاعدة 

األهايل.

ويف الختــام، كانــت جولــة للوفد داخل 

املركز.

امام مركز الدفاع املدين



رضوان الذيب

السياســيون اللبنانيون بســطاء وسذج 
وخبثاء، يعيشون االوهام، يتقمصون ادوار 
البطولة، يعتقدون ان العامل ضبط ســاعته 
عــى وقع االتتخابات الرئاســية اللبنانية، 
وان بايــدن وبوتــن ويل بينــغ وماكرون 
ورئيــي وابن ســلامن ال يتحركون اال بعد 
اطالعهم عى مســارات الوضــع اللبناين، 
وتحليــل ترصيحات عــون وبري وميقايت 
وجنبــالط وباســيل وجعجــع وفرنجية 
والجميل وغريهم مــن الكبار والصغار عن 
االستحقاق الرئايس. فيام الوقائع امليدانية 
تجزم ان هــذا البلد ليس يف اهتاممات احد 
بعد انجاز اتفاق الرتســيم، وامللف الرئايس 
مل يوضع عــى الطاولة حتى اآلن، يف ظل 
تعيشــها  واســتثنائية  متالحقة  تطورات 
الــدول املحيطــة بلبنان، من ســوريا اىل 
فلســطن والعراق وايران واليمن، والعودة 
اىل مرحلــة تبــادل الرســائل النارية عى 
محــاور القتال. وقبل انقشــاع نتائج هذه 
من  تحملها،  التــي  واملتغريات  التطــورات 
الصعوبة الحديث عن نضوج الحل الرئايس 

لبنان. يف 
وتدعو مراجع ميدانية القوى اللبنانية، اىل قراءة التطورات 
املغايرة جذريا ملســار االحداث يف شــامل سوريا منذ ٢٠١١، 
والتطور الجديد وااليجايب يف العالقات الرتكية - الســورية، 
التي ســتنعكس عى مجمل اوضاع املنطقة، كام ان االحداث 
يف كردســتان - العراق ستبلغ شظاياها دول بالد الشام، يف 
ظل القرار االيراين - الرتيك  انهاء التنظيامت »الداعشــية« 
والكردية املتطرفة يف شامل سوريا وكردستان، جراء قيامهم 
بارســال مجموعات تخريبية اىل الداخلن االيراين والرتيك، 
ومســؤوليتهم عن التفجريات االخرية يف مشــهد وطهران 
وتقسيم يف اسطنبول. ويقوم الطريان الرتيك بغارات يومية 
عــى محاور منبج - عن العرب »كوباين« - تل رفعت، وهي 

املناطق الكربى لالكراد يف سوريا.
 وقد تلقى قادة »قســد« رســائل تحذيريــة من االدارة 
االمريكية عن التوجه الرتيك لعملية شــامل سوريا، وهذه 
الرســائل تعني انتهاء مفعول التطمينات االمريكية لالكراد، 
وكل ذلــك يأيت بالتزامن مــع عمليات للجيش االيراين داخل 
كردســتان - العراق، وقد تواصــل رئيس الحكومة العراقية 

الجديدة مع قيادات كردستان التي وافقت عى دخول الجيش 
العراقــي املناطق الحدودية مــع ايران، وتنفيذ اجراءات مع 
البشــمركة لضبظ الحدود، لكن املشــكلة تكمن يف تراجع 
االكراد عن كل تعهداتهم والعودة اىل املراوغات، جراء تسليم  
كل اوارقهــم لالمريكين الذيــن يتالعبون بهم، والخوف ان 
يتحولــوا اىل كبش محرقة »خروف العيد«، وســط تبدالت 
جذرية يف صورة املشهد السيايس للمرة االوىل منذ ٢٠١١.
وكانت »الديار« قد ذكرت منذ اسابيع عن اتصاالت تقودها 
روسيا وايران لعقد لقاء بن الرئيسن االسد واردوغان، وان 
املبادرة لعقــد اللقاء جاءت من الرئيس الرتيك، وهذا اللقاء 
سيشــكل البداية لتطورات سياســية يف املنطقة، وبداية 
الحل لالزمة السورية وانتشار الجيش السوري عى الحدود 
مع تركيا، وعودة النازحن الســورين، حيث ســجل خالل 
الشهرين املاضين عودة ٤٠٠ الف نازح من تركيا اىل قراهم.

 ويف هذا االطار، رسبت معلومات ان الرئيس املرصي عبد 
الفتاح السيي ابلغ اردوغان يف الدوحة، ان مفتاح تحسن 
العالقات املرصية الرتكية هي دمشــق، وال بد من االنسحاب 
الرتيك من شــامل ســوريا واالرايض العراقية، ووقف دعم 
الجامعــات االرهابيــة الذين يشــكلون الخطر االكرب عى 

مرص وتحديدا يف ســيناء، يف ظل التواصل 
ارهابيي شــامل  بن  املشــرتك  والتخطيط 
سوريا وســيناء. وحسب املعلومات املؤكدة 
ان اردوغــان ابلغ الســيي قــراره بلقاء 
االســد. ومن جهتها اكدت مصادر روسية 
ان الرتتيبات لعقد اللقاء بدأت يف موســكو.
وحســب املعلومــات والقــراءات، فان 
تتالقيان  االيرانيــة   - الرتكيــة  املصالــح 
عــى رضب الجامعات الكرديــة املتطرفة، 
باالضافة اىل مســلحي »داعش«. وحسب 
املعلومات املؤكدة، ان الجيش الرتيك حســم 
امر العملية العســكرية شامل سوريا مهام 
كان املوقف االمرييك . فيام املوقف الرويس 
مّيال اىل العملية، نتيجة التنســيق املبارش 
بن »قســد« واالمريكين، مقابل الحذر يف 

العالقة مع موسكو.
وحســب املعلومات ايضا، ان دمشــق ال 
تثق مطلقا باردوغان والسياســات الرتكية 
تجاههــا، وتتعامــل بحذر مــع االنفتاح 
الرتيك، وابلغت ســوريا الجميع يف مؤمتر 
اســتانا االخري رفضها للعملية العســكرية 
الرتكيــة والتصــدي لها، رغــم ان الطريان 
الرتيك اســتخدم املجال الجوي السوري يف 
قصــف املواقع الكردية مؤخرا، وهذا التطور ما كان ليحدث 

لوال غض النظر السوري.
لكن مشكلة دمشــق حسب املعلومات املرسبة كبرية مع 
االكــراد، والجــروح عميقة نتيجة عدم الثقــة التي تحكم 
العالقة، وتنصل »قســد« من كل االتفاقات، ودفعت سوريا 
مئات الشهداء جراء املراوغات الكردية، وقطع الطرقات عى 
الجيش الســوري، حتى انهم ســلموا عفرين للجوالين منذ 
اســابيع ومن دون قتال، ورفضوا تسليمها للجيش السوري، 
ومــا زالوا مياطلون بدخول الجيــش اىل عن عيىس، فيام 
املامرســات الكردية ضد العشائر العربية يف الحسكة تفوق 

الوصف، وسط تنسيق كيل مع االمريكين.
وتقول املعلومات ان االكراد يشــعرون بسخونة وخطورة 
االوضــاع، وموجودون اآلن يف دمشــق، فهل يســلمون 
مناطقهم للجيش الســوري ويرتبون اوضاع مقاتيل »قسد« 
ام ينتحرون ويخرسون كل ما حققوه من انجازات منذ العام 
٢٠١١؟ الجــواب عند االكراد، واللعــب عى عامل الوقت لن 
يفيدهم؟ فالقرار الرتيك - االيراين بالحســم العسكري اتخذ 

يف شــامل سوريا وكردستان مهام كان القرار االمرييك!!!
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ــال  ــديـ ــونـ ــي املـ ــ ــســطــيــن ف فــل
مـــــــــواقـــــــــف ومـــــشـــــاهـــــد

مصطفى يوسف اللداوي

ال يوجد منتخب وطني فلســطيني ضمن تصفيات كأس 
العامل يف قطر، ولوال ظروف االحتالل وشتات الشعب وانشغاله 
يف املقاومة والســعي لتحرير لوطنهم واستعادة حقوقهم 
وتطهري مقدســاتهم، لرمبا كان للفلســطينين املتميزين 
عى مســتوى العامل بنجاحاتهــم وإبداعاتهم، واملتفوقن 
يف أعاملهم ومواقعهم، واملتبوئن ألرفع املناصب وأســمى 
الوظائــف، والحائزين أعى الدرجات العلمية واملتخصصن 
يف مختلف الفنون والدراسات، منتخبهم الوطني لكرة القادم، 
وفرقهم الرياضية املختلفة، ورمبا كانوا قادرين عى النزال 

واملبارزة، والتحدي واملنافسة. 
فلدى الشعب الفلســطيني املنترش يف الوطن والشتات 
عى امتــداد العامل بأكرث من أربعة عرش مليوناً، الكثري من 
الطاقــات الخالقة واملواهب الرائعــة والقدرات املميزة يف 
مختلف الفنون واملهــارات الرياضية، ما يجعلهم أقرب إىل 
منافسة الكبار وتحدي األقوياء، وحجز أماكن دامئة لهم يف 
مختلــف التصفيات الرياضية ويف املقدمة منها كرة القدم، 
التي تسرتعي انتباه العامل كله وتشغله، كونها الرياضة األغى 

واألكرث كلفة التي ترتبع عى عرش األلعاب الرياضية.
إال أن الفلسطينين شأنهم شــأن سكان األرض جميعاً، 
وإن مل يكن لهم منتخبهم الوطني، فإنهم يتابعون املونديال 
ويحرصون عى مشــاهدة كافة املباريات، ولديهم أنديتهم 
املفضلة التي يتابعونها ويشجعونها، ويرفعون علم بالدها 
ويحفظون أسامء العبيها، قد سعدوا كثرياً باستضافة دولٍة 
عربيٍة ملباريات كأس العامل يف سابقٍة غري متوقعٍة، إال أن قطر 
التــي أنفقت مليارات الدوالرات يف تجهيز النوادي واملالعب 
وتحضــري البنى التحتية لضامن نجاح املونديال، أثبتت أنها 
عى قدر التحدي، وأنها قادرة عى تقديم أفضل النامذج يف 
استضافة مباريات كأس العامل، وقد شهد بقدراتها ومتيزها 
مســؤولو الفيفا واملراقبون الرياضيون واملتابعون وأخرياً 

املشاهدون.
رغم فرحة الفلســطينين لقطر التي حظيت باستضافة 
املونديال، وتحدت الكثري من دول العامل ونجحت يف تحديها، 
إال أنهــم يعيبون عليها إدخال املســتوطنن »اإلرسائيلين« 
إىل أرضها، والســامح لهم بحرية الحركة والتنقل، والعمل 
والتصوير ونقل األخبار، فضالً عن موافقتها عى فتح خط 
املالحة الجوية املبارش بن الدوحة و«تل أبيب«، رغم الرشوط 
التي وضعتها والضوابط التي فرضتها، إال أن هذا ال يخفف من 
حجم األىس والحزن الذي انتاب الفلسطينين والعرب لوجود 

املستوطنن الصهاينة يف شوارع ومالعب الدوحة.
لكــن الحضور العريب واإلســالمي والفلســطيني يف 
قطــر َعّوَض الخلل، وعالج العيــب وَصوََّب املوقف القومي 
واإلسالمي، إذ تصدوا مبختلف جنسياتهم، وبأشكال مختلفة 
ووسائل عديدة للمشاركن »اإلرسائيلين«، ورفضوا حضورهم 
واســتنكروا وجودهم، وعمدوا إىل مقاطعتهم وحصارهم، 
والتشديد عليهم وتضييق حركتهم، فلم يفسحوا لهم املجال 
لنقل أجواء االحتفاالت ومظاهر البهجة التي عمت الشوارع 
القطرية، ورصخوا يف وجوههم »قتلة... إرهابيون«، ارحلوا 
عن بالدنا ال مكان لكم بيننا، وأســمعوهم كلامٍت تســيئ 
اليهم وأخرى تزعجهم، حتى أعلن مراسلوهم، وبثت وسائل 
إعالمهم، أن أحداً من العرب ال يقبلهم وال يتعاون معهم، حتى 
إن مواطني الدول املعرتفة بهم واملطبعة معهم، كانوا عليهم 

أشد قسوًة وأكرث كرهاً لهم.
ورفعــوا يف وجوههــم األعالم الفلســطينية، وزينت 
معاصمهم الرموز الوطنية واعتمروا الكوفية الفلسطينية، 
وغصت شــوارع الدوحــة بالصور والشــعارات الوطنية 
الفلسطينية، واســتغل الفلسطينيون واملتضامنون معهم 
السياسة القطرية التي سمحت للمشاركن والحضور بالتعبري 
عن وجهات نظرهم، مبا ال يخل بالعقيدة اإلسالمية واألخالق 
العامة، فبثوا األناشــد واألهازيج الفلسطينية، ونرشوا عرب 
وسائل التواصل االجتامعي مقاطع فنية وأخرى سياسية، 
تعــرب كلها عن العنرصيــة العدوانية الصهيونية، وتوضح 

املظلومية واملعاناة الفلسطينية.
نقل »اإلرسائيليون« أنفسهم صوراً عن حالتهم يف قطر، 
وأظهروا للعامة بؤسهم وشذوذ وجودهم، وصوروا كيفية 
معاملة القطرين وعامة العرب واملسلمن القاطنن يف قطر 
وزوارها لهم، فذكر مراسل قناة »كان« العربية دور هوفامن، 
أن ســائقي ســيارات األجرة يف الدوحة، وهم من الجاليات 
العربية واإلسالمية، كانوا يرفضون نقلهم، وإذا تبن ألحدهم 
بعد ذلك أنه »إرسائييل«، فإن السائق يوقف سيارته، ويطلب 
من ركابها النزول منها، ويرفض أن يأخذ منهم أمواالً، معترباً 

إياها أماالً نجسة وحراماً.
ولقي »اإلرسائيليون« املصري نفســه من عامة املواطنن 
العرب واملســلمن، الذين رفضــوا إدخالهم إىل مطاعمهم، 
وامتنعــوا عن تقديم الطعام لهم، ورفضوا أن يلتقطوا صوراً 
معهم، أو أن يظهروا إىل جانبهم، وانتزعوا الكامريات وحذفوا 
الصور التي تجمعهم بهم، ورفضوا أن يذكروا اسم »إرسائيل« 
عى ألسنتهم، بل أرصوا عى »فلسطن« ورفعوا أصواتهم بها 

يف وجوههم.
رمبا مل يحظ مراسٌل »إرسائييل« بضيٍف عريب ليسمع رأيه 
يف مباريات املونديال، أو يناقشه يف أجواء كأس العامل، حتى 
رفع املراسلون »اإلرسائيليون« أصواتهم شكوًى وضيقاً، أنهم 
ال يجدون من يرحب بهم ويقبل وجودهم، وأن العرب جميعاً 
يكرهونهم وال يريدون التعاون معهم فضالً عن االعرتاف بهم، 
وال يوجــد من بينهم من يتجرأ عى الظهور معهم أو الدفاع 

عنهم.
هؤالء هم العرب األصالء، وهؤالء هم املسلمون الصادقون، 
الذين يعربون عن حقيقة انتامئهم لفلسطن وحبهم لها، وال 
يرتددون يف إظهار مواقفهم من العدو الصهيوين وبغضهم 
له، فهم خري من ميثل هذه األمة ويعرب عنها وينطق باسمها، 
وهم خري من يرسم صورتنا األصيلة ويعلن مواقفنا الحقيقة، 
فأمتنا مع فلسطن، تحبها وتؤيدها، وتساعدها وتساندها، 
وهي ضد الكيان الصهيوين، ترفضه وال تعرتف به، وتقاومه 
وتقاتلــه، فهو العدو الغاصب، املحتل الظامل، القاتل الباغي، 
الذي ال متتد إليه اليد املخلصة باملصافحة، وال تلتقي به العيون 

الصادقة ولو باملصادفة. 

 املـــــلـــــف الـــــرئـــــاســـــي لــــــم يُــــــوضــــــع عــــلــــى الـــــطـــــاولـــــة الــــــدولــــــّيــــــة بــعــد
والــعــراق ســوريــا  شــمــال  مــن  اإلنــســحــاب  عالقاتنا  تــطــّور  ُمــفــتــاح   : ألردوغــــان  السيسي 

ــش الـــســـوري ــجــي ــل ــد« مـــواقـــعـــهـــا ل ــ ــس ــ ــل تـــســـّلـــم »ق ــ { ه
الــحــســم وإال  ــة؟  ــ ــريّ ــ ــك ــ ــس ــ ــع ــ ال ــة  ــّيـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ ــف  ــ ــوق ــ ــت ــ وت

اإلضــراب! أو  األول  كانون  من  األول  في  املطالب  حسم  إّما  الرسمي:  التعليم  في   املتعاقدون 
منصور لـ »الديار«: وعدنا الوزير بأّن كّل ُمتعاقد ومالك سيحصل على هبة بين 150 و200 دوالر

مينى املقداد

قّدم منســق »حراك املتعاقدين« حمزة منصور 
يف  بيانه، مبادرة تربوية وطنية  لوزارة الرتبية،  
تقوم »عــى إعطاء فرصة لوزارة الرتبية ووزارة  
املال وحكومة ترصيــف االعامل حتى  األول من 
كانون االول فقط، لحسم  نهايئ لدفع الحوافز عن 
شهر ترشين االول والثاين مع املنحة االجتامعية، 
وإنهاء  قرار إجراءات رفع أجر الساعة فوًرا، وقبل 
آخر هذا الشهر عى أساس ١8٠ ألف لرية للثانوي 
و١٠٠ ألف لرية لألســايس، مع إضافة بدل النقل 
عى رفع أجر الساعة )كام وعد وزير الرتبية يف 
اللقــاء األخري األربعــاء(، وغري ذلك نحن مل  نعد 

نستطيع الذهاب اىل املدارس«.
يتابع البيان أنّه ومع »أن عدم الذهاب إىل املدارس 
مينع أجر ساعة املتعاقد وال يقبض أجره من دون 
عمل، لكن وصلنا إىل مرحلة اإلفالس ألننا ال نقبض 
كل شهر، وال نقبض من دون عمل، ومل نقبض أي 

حوافز لآلن تقوم  بتغطية ولو بدالت التنقل إىل مراكز العمل«.
بيان يعكس واقعا مريرا يعانيه األســتاذ املتعاقد يف املدراس 
الرســمية اللبنانية منذ ســنوات طوال، والذي مل ينفك يوما عن 
املطالبة بتســوية أوضاعه عى مستويات عديدة، لكن من دون 

آذان صاغية.
يشار يف هذا املوضوع، إىل عدم وجود توافق أو إجامع سيايس 
باألصل حول ملف األساتذة املتعاقدين، فمنهم من يعترب التعاقد 
بدعة ومنفعة شخصية وبالتايل أمرا باطال، ومنهم من يراه  حاجة 
وحّقا، خصوصا ملن خضع من األساتذة المتحانات أجرتها الجهات 

الرسمية املعنية كمجلس الخدمة املدنية وسواه، ونجحوا فيها.
 هذا التباين يف وجهات النظر حول ملف التعاقد، ال يلغي حقيقة 
املعاناة التي يتكّبدها هؤالء، لينطبق عليهم املثل القائل: »ال معلّقة 
وال مطلّقة«،  فهم ليسوا مالكا تنطبق عليهم زيادات القطاع العام 
وتقدمياتــه، وال متعاقدين رشعين، إن صّح الوصف، يحصلون 

عى أبسط حقوقهم عى األقّل.

{ آالف املتعاقدين بال حقوق {
يضــّم التعليم الثانــوي »املتعاقدين« و«املســتعان بهم« 
و«اإلجرايئ«، بحدود  3 آالف أســتاذ يف التعليم الثانوي، و ١٠ 
آالف أســتاذ تقريبا يف األسايس الذي يضم متعاقدين من غري 
حملة اإلجازات، وفق ما أشار منسق حراك املتعاقدين الثانوين 
حمزة منصور لـ »الديار«، الفتا إىل أّن جميعهم لديهم حقوقا،  
لكن املشــكلة هو أنّهم إذا مل يعلّموا ال يقبضون رواتب مطلقا، 

وأّن مطلبهم املوحد واألســايس اليوم هو رفع أجر الســاعة 
وقبض الحوافز و بدل النقل.

ويف ما خّص دور وزارة الرتبية و تواصل األساتذة معها لحّل 
املشــكلة، لفت منصور إىل اجتامعهم مع وزير الرتبية األسبوع 
املــايض، حيث جرى االتفاق حول مجموعة من األســس التي 
يستطيع من خاللها األساتذة إكامل العام الدرايس، أهّمها الحوافز 
التي يستقدمها الوزير من األمم عى شكل هبات، وهي مبلغ الـ 
9٠ دوالرا الذي يقبضه املتعاقد شهريا، إضافة إىل بدل النقل، ورفع 
أجر الساعة، كاشفا أّن األساتذة مل يقبضوا  بدل النقل منذ العام 
املايض، كام مل يقبض قسم منهم الحوافز يف أشهر معينة من 

ذلك العام.

{ املتعاقد يستدين للوصول اىل مدرسته {
 مل تعد مطالب املتعاقدين اليوم تتجاوز حدود املســتحقات 
املالية للعيش البســيط، بعد أن كانت ســابقا تشمل التثبيت 
ولوازمــه، وتقترص وفق منصور عــى قبض بدل النقل عن  
العامن املايض والحايل والحوافز القدمية، حيث أقرّت اليوم 
حوافــز جديدة تبلغ ١3٠ دوالرا شــهريا لكّل متعاقد، كام مل 
يقبض األســاتذة خالل شــهرّي ترشين األول والثاين »أي 
لــرية« عل حد تعبريه، مضيفــا: »طلبنا من وزير الرتبية يف 
لقــاء األربعاء املايض اإلرساع بهذه املطالب يك يســري العام 
الدرايس بسالم، فاملتعاقد يستدين للشهر الثاين عى التوايل 
للوصول اىل مدرســته، وطلبنا هبة، فأجابنا  الوزير بأّن كّل 
معلم متعاقد ومالك سيحصل عى هبة بن ١5٠ و٢٠٠ دوالر 

بأرسع وقت«.
 اإليجابيــة الوحيدة هــذا العام وفق منصور، 
أنّنا دخلنا لنعلّم وشجعنا الجميع وبدأنا بالتعليم، 
مشــريا إىل أّن األمور كانت جيدة، بناء عى وعد 
الوزير بأن يكون هناك حقوق للمتعاقدين، لكن مل 

يحصل أي يشء حتى اآلن.
مل يكن منصور ســابقا من داعمي اإلرضاب، 
فاملتعاقد يخرس من هذا اإلجراء، ولكن الوضع تغرّي 
اليوم، وحول هذا قال: انّنا ضّد اإلرضاب باملبدأ، لكن 
لدينا هواجسنا، فقد دخلنا الشهر الثاين من العام 
الدرايس وليس لدينا حوافز، كام مل يحســم رفع 
أجر الســاعة، واضعا القرار باإلرضاب يف خانة 
الضغط عى الدولــة بأكملها، وليس فقط عى 
وزارة الرتبية، فالوزير« ال يزال يعمل مشــكورا«، 
لكن هناك ناس »مطنشة«  كوزارة املالية وغريها.

{ هبة أم قرض؟ {
تطّرق منصور لهاجس جديد يتعلّق بالحوافز، 
الفتــا إىل أّن األخرية كان يســتقدمها الوزير من الخارج عى 
شــكل هبات و العالقة لها بخزينة الدولة، كام العام املايض، 
بحيث تبقى بحّيز وزارة الرتبية، وبالتايل يســتطيع الوزير أن 
يرصف منها، فيام  اليوم يشــاع أّن الحوافز هذه السنة  عبارة 
عن »ديون« من قبل البنك الدويل واألمم، ما يعني أنّها ستدخل 
خزينــة الدولة مبارشة تحت إرشاف وزارة املالية، وال شــأن 
لوزارة الرتبية بها، كام أّن القرض سيشمل كّل املوظفن وليس 
فقــط املعلمون، وهذه كارثة، فاألموال لن تكفي، عدا أّن األمر 
يتطلــب قرارات وحكومة وروتينا إداريا يطول كثريا، وهذا ما 

جعلنا »نشّد الهّمة«.
وختــم منصور، بدعوته الدولة والحكومة ورئاســة مجلس 
النواب اىل أخذ األمر بعن األهمية واملوضوعية، ومصلحة التعليم 
الرســمي واألساتذة، واإلرساع بالحل  أو تحويل القرض إىل منح 
للدفع لكافة املعلمن املتعاقدين واملالك، ودفع  حوافز ترشين األول 
والثاين ورفع أجر الساعة، بعدها يّتم العمل عى رواتب املالكـ ما 

يحّل األمور تدريجيا.
خالصة القول، كخطوة بناءة وفّعالة، وجب إعداد دراســة 
شــاملة مللف املتعاقدين، عــى قاعدة إصالحية قوامها العدل 
واإلنصــاف، وليــس الغنب والرصف التعســفي ملن ينظر لهم 
بعن العبء، ذلك أّن الدولة اليوم أفلســت، وتستجدي الهبات 
والقروض يك تدفع لهم مستحقاتهم، وهذا يف عرف االقتصاد 
املنهار جرمية، ويف عرف األســتاذ الذي كاد أن يكون رسوال 

ظلم وغنب، فاقتىض التذكري! 

ــي- الـــروســـي  ــان ــن ــب ــل ــد: الــنــجــاح ال ــ ــو زيـ ــ أب
ــد ــع ــر ب ــ ــَم ــ ــث ــ ــت ــ ــس ــ ــم لــــــم يُ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ فــــــي الـ

ــاح ــق ــل ال ــن  ــ م ــة  ــرعـ جـ ــف  ــ ألـ  600 ــاك  ــنـ هـ  األبــــيــــض: 
والضنّية ــلــس  وطــراب بعلبك  ملــنــاطــق  ــيــرا«  ــكــول »ال ضـــّد 

شــدد النائب السابق أمل أبو زيد عى أن 
»انســحاب نوفاتيك من لبنان ليس موقفاً 
سياســياً من الجانب الرويس بل مرتبط 
بعقــد كبري حصلت عليــه الرشكة وهي 

اعطت حصتها لتوتال.«
وقــال: »النجاح اللبنــاين – الرويس 
يف العامل مــن خالل التعاون التجاري مل 
يستثمر بعد ملصلحة لبنان بالشكل املطلوب 
لالستفادة فعلياً من هذه العالقة«، مضيفا 
»التوّجــه رشقاً كام يحىك بهذا الشــعار 
يجب ان يكون ملصلحة الطرفن )الرويس 

واللبناين«(.
وأردف قائال: »روســيا هي اتحاد يضم 
عدداً كبرياً مــن االثنيات والطوائف وهي 
تنظر اىل لبنان نظرة تعددية وغنية وليس 

نظرة طائفية.«
ورأى أبــو زيد أن »حضور روســيا يف 
افريقيا ليس بجديد بل هو سياسة توّسع 

لألسواق«، مؤكدا »أن لبنان ليس عى الئحة 
االهتاممات االمريكية االوىل وموسكو ال 
متلــك القرار يف لبنان بل تنظر اليه نظرة 

صداقة ووّد وعالقة تعددية ال طائفية.«
واعترب أنــه »ال عــودة اىل الوراء يف 
اتفاق ترســيم الحدود مع ارسائيل واألمر 
تم باجــامع لبناين وطنــي والحكومة 
االرسائيلية وافقــت عليه«، مضيفا »يف 
العام ٢٠١3 الحكومــة اللبنانية وضعت 
الخط رقم ١ هو االســاس ونحن حّصلنا 
الخط ٢3 ! وهذا انجاز كبري للبنان يف ملف 

الرتسيم.«
وختم قائال: »سياســة املحاور ال تفيد 
لبنــان وال ميكن للبنــان ان يكون يف اي 
محور مــن املحاور ولكن املنطق يقول ان 
لبنــان جزء من املنطقــة العربية ونؤدي 
دوراً كبرياً يف هذه الرقعة الجغرافية علينا 

االستفادة منه.«

أعلن وزير الصحــة العامة يف حكومة ترصيف 
األعامل فراس األبيض أن »لبنان ســيتلقى 6٠٠ ألف 
جرعة من لقــاح الكولريا، بعد إنجاز الوزارة املرحلة 
األوىل التــي حصنت 6٠٠ ألف يف املناطق اللبنانية، 
خاصة يف محافظة بعلبك الهرمل وطرابلس والضنية 
والشــامل، والتي تنتهي بعد حواىل أسبوعن. نحن 
نعمل لرفع مســتوى الحامية، ونامل التخلص من 
موضوع الكولريا وتأمن الحامية لصحة املواطنن، 
كام اننا نغتنم فرصة العمل ملواجهة الوباء لتحسن 

الواقع الصحي يف املناطق«. 
جاء ذلك خالل جولته االســتباقية لالطالع عى 
االستعدادات اللوجستية ومتابعة اإلجراءات املتخذة 
للحــد من انتشــار »الكولــريا« يف بعلبك والبقاع 
الشــاميل، والتي شــملت املوقع املخصص إلنشاء 
مستشــفى حربتا، ومركز اتحاد بلديات بعلبك، ثم 
زار مستشــفى بعلبك الحكومي، واشــار االبيض 
إىل أن »إصابــات الكولريا يف بعلبك الهرمل ما زالت 
قليلة وهذا أمــر جيد، ولكن الكولريا يجب أن ننظر 

إليها ليس فقط كأزمة، ولكن كفرصة لإلضاءة عى 
الواقع والسعي لتحسينه وتأمن الخدمات الالزمة 
ملواجهــة أي وباء، واإلجــراءات التي طالبنا بها مل 
تقترص عى املؤسســات الصحية واالستشفائية 
ومراكز الرعاية األولية، بل تشمل وضع الحلول لكل 
ما من شــأنه املساهمة يف انتشار الوباء«، معتربا 
ان »املوضوع األول يف مواجهة الكولريا تأمن املياه 
الســليمة للمواطنن، ويجب ان تتحمل املنظامت 
الدولية مســؤولياتها وعدم تقليص خدماتها، ألن 
تداعيات النزوح السوري من أسباب التلوث ملصادر 
املياه. وقد رصدت املنظامت الدولية مبلغ 3٠ مليون 
يورو لتشــغيل محطات تكرير املياه املبتذلة وضخ 

املياه ابتداء من الشهر القادم«. 
واختتم االبيــض جولته، بزيــارة »مركز بعلبك 
الصحي«، وجال يف أقســام املركــز، ونوه بـ »دور 
مراكز الرعاية الصحية ومن بينها مركز بعلبك الذي 
يقدم خدمات كبرية لكل أبناء بعلبك والقاطنن فيها 

ولبلدات الجوار«.

ــوا مــاتــوا« ــح الـــقـــواس: »يـــّلـــي اســت
غرد رئيس »اللقاء الوطني املســتقل« محمد شــكر القواس 
عرب حســابه عى »تويرت«: »قمة املسخرة، نواب من املفرتض 
ان ينتخبوا رئيسا للجمهورية يكرسون انفسهم الضاعة الوقت 
بنقاشات فارغة، ويرتكون للخارج حرية الترصف بل يفاخرون 
ان الرئاسة ستكون حارضة بن ماكرون وبايدن ويف الفاتيكان 
أيضا ثم بن فرنسا وابن سلامن! للمفارقة، هؤالء يحدثوننا عن 

السيادة،… ييل استحوا ماتوا«.

ــوزه ــف ــي ب ــرامـ ــأ كـ ــا هــن ــ ــف رض ــ رائـ
هنأ رئيس التجمع الطبي االجتامعي اللبناين وممثل الرابطة 
الطبية االوروبية الرشق اوسطية دولية يف لبنان الربوفسور 
رائف رضا، فيصل كرامي بـ »اعادة فوزه يف النيابة وما بيصح 
اال الصحيح«، مشيدا بـ »دور املجلس الدستوري باحقاق الحق 

وهنيئا لطرابلس بهذا الفوز«.
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من الالفت يف الســنوات األخرية ومل يــزل حتى اليوم، هو 
ارتفاع معدل الطالق واالنفصال بني األزواج، يف ظاهرة تتداخل 
فيها االســباب من اجتامعية ونفسية واقتصادية وغري ذلك... 
واملعلوم يف هذه الحاالت هو ارتفاع منســوب الخالف املرافق 
والضغط النفيس الذي ال يدفع مثنه الزوجان فحسب، بل يدفع 
فاتورته العالية األبناء، بشــكل يتداخل فيه الخذالن مع الخوف 
والصدمة، إضافة اىل القلق والتوتر الذي يكون قد رافق العالقة 

قبل وصولها إىل الطالق واالنفصال.
 مــن املهم واملنطقي جدا أن يكون الطرفان عىل درجة عالية 
من االدراك والوعي للتمكن، ورغم التأزم النفيس الذي يعانيانه، 
من إنقاذ أطفالهام من حدة التبعات وتجنيبهم تبعات االنفصال 
النفسية والحياتية واملعنوية. ومن الرضوري والواجب تحصني 
االطفال نفســيا يف املعاملة والســلوك، كيال يتحملوا ما يدمر 

سالمهم الذايت والنفيس. 
إن املفارقة تكمن يف أن الشجار اليومي وسوء العالقات يف 
االرسة، يشكل ضغطا عىل االطفال، ولكنهم مبواجهة االنفصال 
يعانــون خذالنا يلومون الحياة معه ويلومون أهلهم كذلك. وملا 
كانت حقوق االنســان تقيض بالعيش املريح عىل االقل نفسيا، 
فإن من حق من تعطلت بهم الســبل يف االســتمرار أن يختاروا 
االنفصال، ولكن يرتتب عليهم مســؤولية كربى، وهي حامية 

أبنائهم من العواقب عرب اتباع خطوات هذه بعضها:
1- التأكيد للطفل أنه محبوب من االب واالم: عندما ال يأيت أحد 
الوالدين بانتظام، يفرتض ان األطفال يتحملون اللوم بطريقة أو 
بأخرى. ويعتقدون أنه إذا كانوا أكرث متعة أو ترصًفا أفضل، فمن 
املؤكد أن والدهم ســريغب يف  أن يكون موجودا معهم. نتيجة 
لذلك، ميكن أن ينخفض احرتام الذات، فتحتاج إىل طأمنة طفلك 
باســتمرار أن عدم التزامك ال عالقة له بـ »حبه له«، وتقول له: 
حتى الكبار يرتكبون أخطاء، وأحيانًا يؤذون األشــخاص الذين 
يحبونهم، دون قصد منهم النشغالهم او ملشاكلهم والتي يعرفون 
أنهم ليست البتة اهم من أبنائهم، هذا ال يعني أنك لست محبوبًا.
2- تحضري وترتيب بديل: من املهم جدا أال يشعر طفلك بعبء 
عدم حضور الوالد اآلخر الصطحابه عىل الوقت، او تغيري الخطة 
واللقاء النشغال ما. ضع خطة احتياطية كلام كان من املفرتض 
أن يرى طفلك الوالد، سواء كان ذلك موعًدا للعب أو نشاطًا خاًصا 
معك، فإن نزهة ممتعة تعمل عىل تحويل خيبة األمل املحتملة.  
ميكنك بحث هذا االمر الحقا بعيدا عن مسامع طفلك كال يتكرر، 
ثم عليك االســتامع لتعبري طفلك وتعليقه، وتبدي تفهمة كامال 
لــه محرتما عقله، مخربا اياه أن  من حقه ابداء رأيه واالفصاح 

عن مشاعره البويه، مع التشديد عىل ثبات الحب دوما رغم عدم 
تناسب السلوك.

3-عدم تلطيف املوقف: إذا قدمت أعذاًرا للوالد اآلخر، فسيقطع 
ذلك فرصة طفلك للتعبريعن نفســه، فيشــعر بحقه يف حرية 
التعبــري. ملســاعدته عىل التعامل مع الطالق، اســمح لطفلك 
بالتنفيس دون أن تنتقد أو تعتذر عن الوالد الغائب. شجعه عىل 
التواصل. ميكنك إقناع األطفال الذين يبلغون من العمر 10 أعوام 
فام فوق بالتحدث إىل الوالد اآلخر حول افتقاره إىل املتابعة. إذ 
ان  التعبري عن أنفســهم مينح األطفال شعوًرا بالتمكني وميكن 
أن يساعد يف تخفيف إحباطهم حتى لو مل يتغري يشء، سيشعر 
طفلك بشكل أفضل عندما يعرف أنه بذل جهًدا إلصالح الوضع. 
تحدث إىل طفلك عن التعبري عن خيبة األمل دون غضب شديد. 
قد يقول: »أفتقدك«، »يؤملني ذلك عندما تلغي«، أو »أشعر بالحرج 

عندما تكون أم وأب الجميع يف اللعبة إال أنا«.
4- ال تتشــاجرا وترصخا  أمام أطفالكــم:  يجب عدم إجراء 
محادثات ســاخنة بشــأن عدم املوثوقية أو املوارد املالية عىل 
الهاتف عندما ال يكــون أطفالك يف الجوار. وجدت األبحاث أن 
األطفــال األكرث ضعًفا يف الطالق هــم أولئك الذين يتعرضون 

ملعارك أبوية مستمرة.
5- اهدفوا إىل التحوالت السلمية: حتى لو مل تكن جدلًيا بشكل 
علني، ميكن لألطفال أن يشعروا بالتوتر ويصبحوا قلقني.  تظهر 
األبحــاث أن العديد مــن اآلباء يتجنبون زيارة أطفالهم ملجرد أن 
الوقوع يف تجاربهم السابقة يصبح كثريًا من املحنة... فيشتيك 
بعض اآلباء من أنهم ال يســتطيعون التعامل مع الخالف عندما 
يقابلون زوجاتهم الســابقة، أو يصل األب إىل طفل قلق بشكل 
واضح ويفرتض أن زوجته الســابقة كانت تيسء إليه. ينتهي 
األمر باألب إىل تربير أنه من األفضل أال يأيت عىل اإلطالق. بغض 
النظر عن مدى شــعورك بالضيــق أو الغضب، كن متحرضًا. إذا 
كنت ال تســتطيع حًقا، فقد يكون مــن األفضل أن يأخذ الزوج 
الســابق  الطفل من أرض محايدة - صديق أو يف املدرســة أو 

...- دون ان تلتقيا.
6- قوال وداعا بابتسامة: عندما يذهب طفلك ليكون مع الوالد 
اآلخر، أوضح أنك سعيد بقضائه الوقت معه. ميكن لألمهات أن 
يجعلن أطفالهن وعن غري قصد يشــعرن بالذنب بشأن املغادرة. 
فإذا رأى الطفل أن والدته مستاءة عندما يحني وقت رحيله، فلن 
يتمكــن من قضاء وقت ممتع مع والده. دع طفلك يعرف أنه ال 

داعي للقلق عليك. سيساعد ذلك عىل الشعور بتوتر أقل.
7- رحبــا بهم بطريقة صحيحــة: غالًبا ما يكون اآلباء غري 

متأكدين مام سيقولونه عندما 
يعود أطفالهــم إىل املنزل من 
منزل اآلخر. ال يريدون أن يبدوا 
غــري مهتمني، ومــع ذلك فهم 
قلقــون من الظهــور مبظهر 
فضــويل جدا فيلجــؤون اىل 
الصمت. وهــذا الصمت يبعث  
إما غري  أنك  برســالة مفادها 
سعيد أو غري راٍض أو غري مرتاح 
الذي قضــاه مع والده  للوقت 
اآلخر، أو تجعل الطفل يشــعر 
كــام لو أن الزيــارة قد خانتك 
بطريقــة ما. أفضــل طريقة 
للتعامــل مــع عودتهم هي أن  
تتخيل أن أطفالك قد عادوا إىل 
املنزل من عطلة نهاية األسبوع 
يف منزل أجدادهم، فكن مهتاًم 

وداعام.
ألطفالكــام  اســمحا   -8  
بالتعبــري عــن خيبــة األمل: 
ال تقلــال من شــأن أمل طفلك 
األطفال  إخبــار  وحزنه.  فإن 

بأشياء تريحهم مثل »إنه أفضل بهذه الطريقة« و »ال تقلق، كل 
يشء سيكون عىل ما يرام« يرسل رسالة مفادها أنه ال ميكنك 
التعامل مع تعاسة طفلك، أو ما هو أسوأ من ذلك، أنه يجب عليه 
ال يشعر بهذه الطريقة. فسواء كان منزعًجا من الطالق بشكل 
عام أو بشــأن يشء أكرث تحديًدا، مثل اضطرار أحد الوالدين إىل 
العمل متأخًرا مــرة أخرى، فإن الغضب وخيبة األمل هام ردود 
فعل عاطفية طبيعية وصحية. للطفل الحق يف هذه املشــاعر 
ويجــب أن يكون قادًرا عىل التحدث عنها دون القلق من غضب 
والديه. قدم دعمك  من خالل ســامعه واالحســاس مبا يعانيه 

وصوب بحق دون تربير غري مقنع.
9- كونا متفقني مع عائلتيكام: قد يجهتد االجداد واالعامم... 
بالترصف بتلقائية تجاه الكفل، فيذكرون احد ابويه بالسوء، او 
يتنمــرون، وغري ذلك من االمــور التي قد تحصل كرد فعل عىل 
كل مجريــات االنفصــال الذي وقع. من املهم جدا عدم قبول اي 
من الوالدين بهذا األمر بتاتا. فالحديث عن ابويه يجب أن يكون 
باالحرتام والتقدير الذي يجب ان ينغرف يف نفســه ليعتد بهم 

وليعتد بنفســه دون اي احساس بالسوء املدمر وتلبك الشعور 
ملجــرد أن أحدا مهام كان قريبا من الوالدين أحب او اراد التعبري 

عن رأيه بهذه الطريقة.
هــذه من النقاط املهمة التي يجب تحصني اذن وإحســاس 
وشعور أطفالكم حيالها ملا لها من نتائج مدمرة عىل شخصيته 
وثقتــه. يحارض كرث بالتمدن، ولكن قليلــون هم من يعلمون 
جوهــر الكلمة، فهي تغليب االحرتام عىل املواقف مهام كانت، 
ونســف االعراف البالية والتعليقات واملوروثات التي من شأنها 
أن تقض مضاجع نفســية االنسان وحياته. هذا ويحفز التمدن 
احرتام حرية اآلخر وحقوقه واحساســه... ففي هذه الحياة قد 
يواجه املرء فصوال كاالنفصال، ولكن كل ما عليه هو أن يجعله 
سهال وغري مدمر، خاصة إذا كان االمر يؤثر يف من ال ذنب لهم 
إال أنهم وجدوا يف هذه االرسة. الحلول كثرية، وال يشء ينقذ غري 
تغليب الحس االنســاين، وإكامل الحياة باحرتام وتعاون يرافق 
انفصاال متحرضا يصبح هو الجو االفضل واالنسب للطفل عىل 
قســاوته، إذ ينقله من بيئة حافلة بالشجار إىل انفصال ميلؤه 

االحرتام املتبادل.

فــــــــــي حـــــــــــــال الـــــــــــــــطـــــــــــــــاق... مــــــــــن حــــــــــق أطـــــفـــــالـــــكـــــم
األذى مـــــــن  ــوب  ــ ــسـ ــ ــنـ ــ مـ وبــــــــأدنــــــــى  بــــتــــحــــّضــــر  ــا  ــصــ ــ ــف ــ ــن ــ ت أن 

حذر باحثون من أن املصابني 
بالربــو يعانون من زيادة خطر 
يف  »قاتلتني«  بحالتني  اإلصابة 
كثــري من األحيــان. وتّوصلت 
دراســة جديدة إىل أن اإلصابة 
بالربــو تضاعــف مــن خطر 
التعرض ألزمة قلبية وســكتة 

دماغية.
األمريكيون  الباحثون  ووجد 
أن سبب ذلك يعود إىل أن غالبية 
املصابــني بالربــو يعانون من 
تراكم الرتســبات يف الرشايني 
الســباتية أكرث من أولئك الذين 
ال يعانــون من املرض االلتهايب 
املزمن. والرشايني السباتية هي 
األوعية الدموية الرئيسية التي 
ما  بالــدم. وعادة  الدماغ  تزود 
بحاالت  اللويحات  تراكم  يرتبط 
مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري 

وحتى السمنة والتدخني.
ومع ذلك، فإن االلتهاب املزمن 
يف الشــعب الهوائية، وهو أحد 
اآلثــار الجانبية للربو، ميكن أن 
يتســبب مبرور الوقت أيضا يف 

تراكم الرتســبات. وعندما تتمزق اللويحات ميكن أن تؤدي 
إىل نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

واكتشــف الباحثون أن أولئــك الذين يعانون من »الربو 
املستمر«، وهو شكل من أشكال الربو الذي يشتد أسبوعيا 
أو حتــى يوميا، هم األكرث عرضة لإلصابة بأمراض القلب. 
وهذا باملقارنة مع أولئك الذين يعانون من »الربو املتقطع«، 

الذي يظهر مرة كل بضعة أشهر.
وقال مؤلف الدراســة الرئييس، الربوفيسور ماثيو يس 
تاترسال، من جامعة ويسكونسن يف ماديسون، الواليات 
املتحــدة: »ال يدرك العديد مــن األطباء واملرىض أن التهاب 
مجــرى الهــواء الناجم عن الربو قد يؤثــر يف الرشايني. 
لذلك بالنســبة للذين يعانون من الربو املســتمر، قد تكون 
معالجــة عوامل الخطر ألمراض القلب واألوعية الدموية 

مفيدة حقا«.
وحللت الدراســة، التي نرُشت يف مجلة جمعية القلب 
األمريكية، البيانــات الصحية ألكرث من 5000 بالغ كانوا 
معرضــني لخطر اإلصابــة بأمراض القلــب. وكان لدى 

املشــاركني درجات متفاوتة من الربو، بينام مل تظهر عىل 
البعــض عالمات املرض. ووجدوا أن اللويحة يف الرشيان 
الســبايت كانت موجودة يف 67% من املشاركني املصابني 
بالربو املســتمر، و50% من املصابني بالربو املتقطع. ويف 
الوقــت نفســه، كان نصف غري املصابــني بالربو )%50( 

يعانون من اللويحات السباتية.
ويعاين املصابون بالربو املستمر يف املتوسط من ضعف 
كميــة اللويحات، مقارنة بأولئــك الذين يعانون من الربو 

املتقطع وأولئك الذين ال يعانون من الربو.
وأوضح الربوفيســور ماثيو: »املشاركون الذين يعانون 
من الربو املســتمر لديهم مستويات عالية من االلتهاب يف 
دمائهــم، عىل الرغم من عالج الربــو لديهم باألدوية، ما 
يســلط الضوء عىل السامت االلتهابية للربو. ونحن نعلم 
أن ارتفاع مســتويات االلتهاب يؤدي إىل آثار ســلبية عىل 

نظام القلب واألوعية الدموية«.
وميكــن أن تكون إدارة عوامل الخطر القلبية الوعائية، 
من خالل تعديل منط الحياة والســلوك، أداة وقائية قوية 

للمرىض الذين يعانون من أشكال أكرث حدة من الربو.

ــى الــــربــــو ! ــرضـ ــمـ ــان« يـــتـــرّبـــصـــان بـ ــ ــت ــ ــام ــ »قـــــاتـــــان ص
الشعور بالتعب طوال الوقت أمر شائع جدا، 
ومــع قلة ضوء الشــمس يف هذا الوقت من 
العام، ميكن أن يكون هذا التعب أكرث وضوحا، 
إذ تفرز أجسامنا هرمون النوم »امليالتونني« 
عندما يحل الظالم، لذلك من الطبيعي أن نشعر 

مبزيد من الخمول يف أشهر الشتاء.
وميكــن  للنظام الغذايئ أن يســاعد يف 

محاربة هذا الخمول:
1 - زيادة الحديــد:  ففقر الدم الناجم عن 
نقص الحديد ســببا شــائعا لإلرهاق، غالبا 
إىل جانــب الصداع. وإذا كنت تعاين من هذه 
األعراض، فيجدر بك إجراء فحص دم، ألنك قد 

تحتاج إىل مكمالت.
لكن ميكن تصحيح الحاالت األكرث اعتداال، 
عن طريق تناول املزيــد من األطعمة الغنية 
بالحديــد، مثــل الخــرضاوات ذات األوراق 
الخرضاء الدكناء مثل اللفت، والحبوب والخبز 
املدعــم، واللحوم الحمراء، والفواكه املجففة 
)املشــمش والخوخ والزبيــب(، والبقوليات 
)الفاصوليا والبــازالء والعدس(. إضافة اىل  
األطعمــة الغنية بفيتامني »يس« إىل نظامك 
التوت والطامطــم والفلفل  الغذايئ، مثــل 
والفاكهة الحمضية، وهذا يســاعد جسمك 

عىل امتصاص املزيد من الحديد.
ينصح خــرباء تغذية بتناول »الســلطة 

الفائقــة« التي متد جســمك بالحديد، حيث تجمــع بني األطعمة 
الغنية بالحديــد وفيتامني يس. يتم تحميص ملعقتني كبريتني من 
بــذور اليقطني يف مقالة ملدة 2-3 دقائق، ثم وضع كيس من أوراق 
الســبانخ الصغرية املغســولة يف وعاء كبري، وإضافة نصف علبة 
من الحمص املصفى، وعدد قليل من املشــمش املفروم، وحفنة من 
الطامطم الكرزية املقطعة إىل أرباع، وبعض الزيتون األسود املقطع 
إىل أنصــاف. ولتحضري الصلصة، يجب خلط ملعقة كبرية من زيت 
الزيتون وعصري نصف ليمونة، وملعقة صغرية من العسل، وملعقة 
صغرية من الزعرت املجفف ورشة ملح وفلفل. تُسكب الصلصة فوق 
مكونات الســلطة وتُقلب جيدا، ثم يتم تفتيت 40 غراما من جبنة 

الفيتا عىل الوجه، إىل جانب بذور اليقطني املحمصة.
2- املزيــد مــن املغنيســيوم: ميكن أن يــؤدي نقص املكرسات 
والخرضوات يف النظام الغذايئ إىل نقص املغنيســيوم، الذي يزيد 
الشعور باإلرهاق، وضعف العضالت وتشنجاتها. وهناك الكثري من 
األطعمة اللذيذة املليئة باملغنيســيوم، مثل الحبوب الكاملة )األرز 
البنــي والقمح والشــوفان(، والخرضوات الورقيــة، واملكرسات، 

والبذور، واألفوكادو، واملوز، والشوكوالتة الدكناء.
هناك طريقة لذيذة لزيادة املغنيســيوم، حيث يتم مزج 100 غرام 
مــن الكاجو، و100 غرام مــن اللوز، و50 غراما من بذور اليقطني، 
و50 غراما من رقائق الشوكوالتة الدكناء، وتخزينها يف وعاء محكم 
اإلغالق، لتبقى لعدة أســابيع. يشــار هنا إىل أن هذا املزيج يتمتع 
بسعرات حرارية عالية، لذا التزم بحصة يومية مقدارها 30 غراما، 
لتجنب زيادة الوزن، وفق ما ذكرت صحيفة »تلغراف« الربيطانية.

3- فيتامينــات ب: هناك حاجــة إىل إمدادات كافية من فيتامني 
ب إلنتاج الطاقة داخل خاليانا. كبار الســن والحوامل واألشخاص 
الذين يعانون من أمراض املناعة الذاتية، مثل »كرون«، أو أولئك الذين 
يتبعــون أنظمة غذائية تقييدية، هم أكــرث عرضة لخطر اإلصابة 

بنقص فيتامني »ب«.
4- النمط األكرث شــيوعا هو نقــص فيتامني ب 12، الذي ميكن 
تعويضه بتناول أطعمة مثل األســامك الزيتية، واملحار، واللحوم، 
والبيــض، ومنتجات األلبان. ويصعــب الحصول عىل »ب12« من 
املصــادر النباتية، لكــن ابحث عن حليب الصويــا املدعم والتوفو 

والحبوب.

!!! الــــــتــــــعــــــب  ملـــــــحـــــــاربـــــــة  »طــــــبــــــيــــــعــــــّيــــــة«  طـــــــــــرق 

يبــدو أن التوصية بــرشب 8 أكواب من املاء 
يومياً أي لرتين تقريباً، ليست صحيحة متاماً، 
عىل األقل هي أكرث مام يستطيع كثري من البرش 
االلتزام بــه كل يوم. فوفقاً لدراســة جديدة، 
فإن الكثــري من الناس ال يحتاجون إال إىل 1.5 
لـــ1.8 لرت يومياً، أي أقــل من اللرتين املوىص 
بهــا عادة، وفق ما ذكرته صحيفة »الغارديان« 
بحســب  املشــكالت،  وإحدى  الربيطانيــة. 
الصحيفة الربيطانية، أن التقديرات الســابقة 
الحتياجات اإلنسان من املاء تتجاهل أن غذاءنا 
يحتوي عىل املاء الذي ميكن أن يســاهم بنسبة 

كبرية من إجاميل استهالكنا.
وقال يوســويك يامادا مــن املعهد الوطني 
لالبتــكار الطبي الحيــوي، والصحة والتغذية 
يف اليابــان، وأحد املؤلفني األوائل لهذا البحث، 
إن »التوصيــة الحاليــة )أي رشب 8 أكواب( 
غــري مدعومة علمياً عىل اإلطالق«، مضيفاً أن 

»معظم العلامء ليسوا متأكدين من مصدر هذه 
التوصية«.

كام أوضح يامادا أنه »إذا كنت تأكل فقط الخبز 
والبيض، فلن تحصــل عىل الكثري من املاء من 
الطعام. لكن إذا كنت تأكل اللحوم والخرضاوات 
واألسامك واملعكرونة واألرز، فيمكنك الحصول 
عىل حواىل 50% من احتياجات الجسم املائية«.

إىل ذلك قيمت الدراسة، التي نرُشت يف مجلة 
Science، كمية املياه التي يتناولها 5 آالف و604 
أشخاص ترتاوح أعامرهم بني 8 أيام و96 عاماً 
من 23 دولة. لكن الدراســة كشــفت أن الذين 
يعيشــون يف املناخات الحارة والرطبة وعىل 
ارتفاعــات عالية وكذلك الرياضيني والنســاء 
الحوامل واملرضعــات بحاجة إىل رشب املزيد 

من املاء.
كذلك الحظت أن الرجال الذين ترتاوح أعامرهم 
بــني 20 و 35 عاماً لديهم معّدل »دوران« مياه 

يف الجســم مبتوســط 4.2 لرت يف اليوم. وقد 
انخفض هذا مع تقدم العمر مبتوســط 2.5 لرت 
يومياً للرجال يف التســعينيات من العمر، وهذا 
يعتمد بالطبع عىل الطاقة التي يبذلها الجسم. 
أما عند النساء الاليئ ترتاوح أعامرهن بني 20 و 
40 عاماً فكان معدل »دوران« املياه يف الجســم 
3.3 لرت، وينخفض إىل 2.5 لرت عند بلوغ ســن 

90 عاماً.
بدوره، أوضح الربوفيسور جون سبيكامن من 
جامعة أبردين وهو مؤلف مشارك يف البحث أن 
»هذه الدراسة تظهر أن االقرتاح الشائع برشب 
8 أكواب من املاء - أو حواىل لرتين يومياً - رمبا 
يكون مرتفعاً جداَ بالنسبة ملعظم األشخاص«.

ويف حــني ليــس هنــاك رضر واضح من 
رشب كميات أعىل مــن املياه، إال أن الصحيفة 
الربيطانية تقول إن الحصول عىل مياه صالحة 

للرشب قد يكون مكلفاً، هذه األيام.

ــم يــــومــــيــــاً ! ــ ــس ــ ــج ــ ــا ال ــ ــه ــ ــي ــ ــاج ال ــ ــت ــ ــح ــ ــي ي ــ ــتـ ــ ــة املـــــيـــــاه الـ ــ ــّي ــ ــم ــ ك
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مارينا عندس

يقــال:« هنالك الســيىء وهنالك األســوأ«. لذلك، لو عدنا 
قليــًا اىل الــوراء، لتذكّرنا أّن ما مّر به لبنان كان ُمرًّا جدا. من 
أهم وأصعب تلك املحطّــات كانت: العوامل الّصحية واألمنية 
والّسياسية. هذا ما أثّر بشكٍل مبارٍش يف حركة األسواق أثناء 
فرتة األعياد. فكيف نصف املشــهد اليوم مع اقرتاب عيد املياد 

املجيد؟ 

{ وباء كورونا سابًقا وانعدام
الحركة التجارية بأكملها {

ملن نيس، تفّش املرض ألّول مرٍّة يف مدينة ووهان الّصينية 
يف أوائل شــهر كانون األول عام 2019، حيث أعلنت يومذاك 
منظّمة الصحة العاملية رسمًيا يف 30 كانون الثاين أن تفيش 
الفريوس يشــكّل حالة طوارئ صّحيــة عاّمة نتج منها قلق 

دويل. 
لبنان مل يســلم من تلك الجائحة طبًعا، وانترش املرض يف 
منتصف شــهر شــباط 2020،  ما أثّر طبًعا يف حركة الّسري، 
ويف أيام »املفرد واملجوز«، يوم كّنا نســري يف ســياراتنا بعد 
ملء اســتامرة للذهاب إما عند الصيدليات وإما عند الطبيب، 
وإال ســُرفض عند أي حاجٍز مع دفع غرامة مالّية. عاشــت 
بريوت كئيبًة ووحيدًة ، ال أعياد وال احتفاالت. العتمة ســادت 
والطرقات خلت من أّي سّيارة، لدرجة أّن سامء بريوت صفيت 
من كل الّتلّوث وجّددت الطبيعة نفســها نتيجة جلوســنا يف 
البيوت. هذا ما جعل كل املحاّل واملطاعم والفنادق تغلق أبوابها 
بعد أن قطعت أرزاق العديد من الحاقني واملهندسني والّتجار...

الخ هذا ما يسّمى يومذاك بالحجر املنزيل. 

هذه كانت املحطّة االوىل لتدمري لبنان. 

{ تفجري بريوت يف الرابع من آب {

يوٌم مشــئوٌم عاشــه لبنان أقصد »ماته لبنان« عندما تم 
تفجــري بريوت  بقصد تدمري املنطقة وما فيها. 

النــاس دفنت تحت بيوتها والطّرقات شــلت بدماء األحياء 
األموات واألســواق احرتقت وتكــّرت نوافذها ومل يبق من 
بريوت ســوى الحزن. هذا ما أثّر طبًعا  بلبنان وكيانه وثقافته 

وما فيه، من سهراٍت وأعياٍد واحتفاالٍت. 
هذه كانت املحطّة الّثانية لتدمري لبنان. 

{ أزمة البنزين واملحروقات... {

نام املواطن اللّبناين عىل 1500 لرية لبنانية لســعر رصف 
الّدوالر، ليســتفيق من كابوســه ويصبح اليوم 40 ألف لرية 
لبنانّيــة. هــذه املرحلة مل متّر مرور الكــرام قط، بل مّر فيها 
املواطن بأســوأ ظروفــه يوم بدأ يســتبدل اللحمة والدجاج 
بالفاكهة والخرض، يتجّنب الذهاب اىل املطاعم ليطهي بنفسه 
يف منزلــه، حّتى االحتفاالت واألعياد كانت تحصل يف البيوت 
ألنها أقّل تكلفة. هنا نتكلّم طبًعا عن الطبقة املتوســطة التي 
أصبحت فقرية، ولكن ماذا حصل للفقري؟ هل ال يزال يتنّفس؟ 
أم يحتاج اىل ماكينة اوكســيجني عىل الغاز ألّن التقنني جاٍر 
والوضع حرجٍ؟ ولو مل يكن هنالك تقنني هل ال يزال يســتطيع 

دفع فاتورة الكهرباء لصاحب املولّد؟ 
محطــاٌت كبريٌة مــرّت عىل لبنان، معظمهــا كانت ماديّة 
سياســية، وصحّية وهذا ما أثّر بشــكٍل مبارشٍة يف وضعنا 
الّراهــن، وهنا صعوبة دخول لبنان يف موســم األعياد. لكّنه 

تحّدى الّصعوبات وعاد ليسرتجع أنفاسه. 

{ نفحة ايجابية 
مرتبطة بالعيد {

جونية  تجــار  رئيس  يقول 
ســامي عرياين للّديار:« عملًيا 
دخلنــا موســم األعيــاد منذ 
حواىل أســبوعٍ، ترافق مع بدء 
موسم الّشــتاء، مع ماحظة 
انتعاٍش لألسواق، بعد أن مررنا 
بحالــة ركود كبرية فور انتهاء 
موسم الّصيف الذي كان مثمًرا 
جدا عــىل الصعيدين التجاري 

والسياحي. 
لذلك، نلحظ أّن موسم األعياد سيكون واعًدا يف أسواق جونية 
وكروان الفتوح سّيام أن الحجوزات يف الطريان والفنادق تدل 

عل حركة توافدية مهمة من جميع دول االغرتاب«. 
وتابع:« لذلك، فــإّن جمعية تّجار جونية وكروان الفتوح 
تراقــب املوضوع عن كثٍب واهتــامٍم وهي بصدد الّتحضري مع 
بلدية جونية إلطاق جملة حوافز ونشــاطات وبرامج خاصة 
للكبــار والّصغار. باإلضافة إىل حماٍت إعانيٍة عىل الطّرقات 
ويف وسائل االعام الستقطاب أكرب عدد ممكن من املتسوقني«. 
وأكمــل عــرياين:« أّما عن إغاق بعض املحــات القليلة 
التي شــاهدناها يف األســواق يف منطقتنا، كسائر املناطق 
اللبنانية، فهي ناتجة أواًل من األزمة املالية ورسقة املصارف 
أموال املودعني ومــا نتج من ذلك من انهياٍر للعملة الوطنية 
باالضافــة وباء كورونا الذي تفش عــىل جميع االرايض 
اللبنانية. لذلك، كل هذا أّدى إىل انهياٍر كامٍل ملقّومات الدولة 

اقتصادها«.  وإداراتها وأسس 
وعن مقارنة وضعنا الراهن مبا حصل سابًقا، أكد أّن املقاربة 
متباعدة مع فرٍق كبريٍ، وقال:« نحن اليوم يف حاٍل أفضل بكثري 
مام كنا عليه ســابًقا، ومن امللفت أّن العجلة االقتصاديّة بدأت 
تعمل مجدًدا واألســواق عىل وشك أن تستعيد نشاطها الّسابق 
ولكــن طبًعا ما يصعب الوضع هــو خروجنا من أزمة كورونا 

وانهيار عملتنا الصعبة«. 
وختم عرياين:« نســبة حجم العمل  اليوم قد اقرتب من 30 
او 40 يف املئــة عام كان عليه قبل الثورة عىل الرغم من جميع 
املعوقــات التي تكلمنا عنهــا. واألمل يقّوينا ألنه متى ارتفعت 
األجــور لدى العامل واملوظفــني يف القطاعني العام والخاص 
بشــكل معقول، سينعكس ذلك عىل انتعاش األسواق برشط أن 
يعمد املصف املركزي إىل ضبط سعر الّصف وتوحيده وتجميده 
كام وضبط التحاويل غري الرشعية التي ما زال يهربها  اصحاب 

النفوذ إىل الخارج.

لبنان يخرج مــــــن مصائب عديدٍة وضرائب جديدة.. ويدخل موســــــم األعياد
عيراني : األسواق تستعيد نشاطها السابق.. وثمة حوافز ونشاطات وبرامج

رشا يوسف

»Black Friday« انطلق وســط توقعــات بإمكان انتعاش 
الســوق التجارية يف لبنان بعد جمود كبري ادى اىل خســائر 
جســيمة واىل اقفال عدد كبري من املؤسسات التجارية يعدها 
رئيس جمعية تجار بريوت نقوال شامس بأكرث من 50 يف املئة 
اما بالنسبة للبقية فهي ليست بخري عىل االطاق فالكل يعاين 
بنســب متفاوتة اذ ال توجد قدرة رشائية الن املواطن بات كل 
همــه تأمني قوة يومه بينام ال يقبل عىل رشاء الكامليات لعدم 

حاجته الرضورية اليها.
ومــن اجل ذلك فقد عمدت محات االدوات املنزلية خصوصا 
اىل تشجيع ال Black Friday من اصحابها  اميانا منهم ان هذا 
اليوم قد يتحول اىل اسبوع وسط االقبال عىل الرشاء قبل قرار 
وزير املالية رفع الدوالر الجمريك اىل 15الف لرية اعتبارا من اول 
كانــون االول املقبل حيث يعتقد املواطنون انهم لن يتمكنوا من 
رشاء اي يشء اذا اســتمروا يف قبض رواتبهم باللرية اللبنانية 

ويدفعون بالدوالر االمرييك.
ورغم ذلك فان الرســائل عرب الهواتف النقالة تنبئك عن اكرث 
من 50 رســالة حول قيام املحــات التجارية« بباك فرايداي 
»وبنســب تخفيضات مختلفة وصلــت يف بعض االحيان اىل 

90 يف املئــة الن املهم بنظر اصحاب هذه املحات رؤية الناس 
يف محاتهــم بعد طول غيــاب وبيع البضائع املوجودة لديهم  
املكدسة يف مستودعاتهم حتى ولو اضطروا اىل البيع بخسارة 
او بربــح قليل من اجل تفعيل الدورة التجارية االقتصادية رغم 

ما يعانيه هؤالء مع املصارف التي تقطر اموالهم .
وتقــول مصادر تجارية ان التجار عمدوا اىل تطبيق »الباك 
فرايــداي »من اجل بيع بضائعهم قبل تطبيق الدوالر الجمريك 
ب 15الف لرية واســتفادة الناس من التنزيات الكبرية مبدين 
تخوفهــم من ان ينعكس هذا االرتفاع يف عدم اقبال املواطنني 
عىل الرشاء الن الســلع والبضائع سرتتفع مع تطبيق الدوالر 
الجمريك عىل السعر الجديد بنسبة 40 يف املئة فكيف ستكون 
الحــال مع تراجع القــوة الرشائية لــدى املواطنني، وقد ادت 
تخفيضات »الباك فرايداي »قبل االعياد اىل استغال املواطنني 
هذه املناســبة للتبضع قبل املوعد بحواىل الشهر العتقادهم ان 
االســعار خال االعياد ستكون »نار« وليس مبقدورهم الرشاء 

بهذه املناسبة .
وتعترب هــذه املصادر التجارية ان »الباك فرايداي »تغتنمه 
محات الكامليات واالدوات املنزلية اكرث من محات االلبســة 
وقد بات املواطنون ينتظرون هذه املناســبة لرشاء غســالة او 
بــراد او غريهام مــن االدوات املنزلية نظرا للتخفيضات التي ال 

تتوافــر يف االكوازيونات التي 
تقام عىل مدار السنة

ان  املصادر  هــذه  وتوقعت 
يحقــق الباك فرايداي النجاح 
النــه مرتبط بعاملــني: االول 
وجــوده قبــل رفــع الدوالر 
والثــاين مصادفته  الجمريك 
قبل عيدي املياد ورأس السنة 
وكان ميكــن ان يحقق النجاح 
اكرث لو متكن موظفو القطاع 
العــام مــن قبــض رواتبهم 
املضاعفة التي اقرت لهم مؤخرا 

ولكــن من املؤكد ان الباك فرايداي سيســتمر ولن يكون ليوم 
واحــد ويف هذا الصدد يقول رئيس غرفة املاحة الدولية اييل 

زخور :
نحن مع رفع ســعر رصف الدوالر الجمريك إىل 15 الف لرية 
لبنانية، ولكننا ليس مع فرض اعتامده اليوم ، يف هذه األوضاع 
املتفافمــة يف الباد عىل مختلف االصعدة املالية واالقتصادية 
واالجتامعية واملعيشية. فاعتامد سعر رصف الدوالر الجمريك 
الجديد ســيؤدي حتام إىل ارتفاع كبري بتكاليف املعيشة وغاء 

أسعار السلع والبضائع يف االسواق.

كام أن اعتامد ســعر رصف الدوالر الجمريك الجديد عشية 

حلول األعياد املياد وراس الســنة ، ســيؤدي حتام ومن دون 

أدىن شــك إىل ارتفاع كبري باألســعار يف االسواق واملوالت ما 

ســينغص حياة املواطنني الذين يعاين القسم األكرب منهم من 

فقر وبؤس وجوع نتيجة الســتمرار تدهور سعر رصف اللرية 

اللبنانية مقابل كافة العمات االجنبيه !

ويف هذا االطار عادت الحركة اىل الشوارع بسبب هذا الحدث 

التجاري الذي يعترب رضوريا للمول وصاحب املتجر معا.

ُمصادفــــــة انطالق »البالك فرايداي« مع االعياد وقبل ارتفاع الدوالر الجمركي
التخفيضــــــات تتجاوز الـ ٩٠ في املئة.. واقبال على محالت االدوات املنزلية

نتائــــــــج ســــــــباق الخيــــــــل مــــــــن ميــــــــدان بيــــــــروت االحــــــــد 27 تشــــــــرين الثانــــــــي 2٠22

الشوط االول - املسافة 1400 مرت

الشوط الثاين - املسافة 1400 مرت

الشوط الثالث – املسافة 1400 مرت

الرابع الخامسالشوط  الشوط 

1ـ منر 1.10ل.ل.ـ  عدنان 54كـ  1.10ل.ل.
2ـ ابن اصل ـ رشيف 53ك ـ 14ل.ل.

3ـ ملك امللوك ـ بدر 52ك ـ 5ل.ل.
4ـ سعد الحبايب ـ راغب 54ك ـ 24ل.ل.

فاز بخمسة عرش طول، وببعيد ـ وبوقت: 

3/5 1.43د
الفوركست: 2 ـ 1 - 2.50ل.ل.

الثاثية: 2 ـ 1 ـ 5 - 40.000ل.ل.
االنسحابات: رائد الشامل

مالكه: الياس زهرة ـ مضمره: مروان دبور

1ـ حبيب حسونةـ  2.50ل.ل.ـ  وديع 52ك 
ـ 2.50ل.ل.

2ـ بوكر ـ عاء 56ك ـ 2.10ل.ل.
3ـ كنز ـ بدر 56ك ـ 2.20ل.ل.

فاز بخمســة عرش طــول، وبثاثة ارباع 
الطول ـ وبوقت: 1.45د

الفوركست: 3 ـ 1 - 3ل.ل.
الدوبليه: 3/2 منر لبنان عىل حبيب حسونه 

- 3ل.ل.
الثاثية: 3 ـ 1 ـ 2 - 35.000ل.ل.

االنسحابات: كينغ ارثور ـ منر الجنوب
مالكه: حسني حمود ـ مضمره: فاروق آدم

1ـ رويال 1.80ل.ل.ـ  1.50ل.ل.ـ  نديم 52ك 

ـ 1.80ل.ل.

2ـ تيمـ  1.10ل.ل.ـ  عدنان 54كـ  3.50ل.ل.

3ـ حبيب نوار ـ بدر 54ك ـ 3.50ل.ل.

4ـ العامر ـ عاء 54ك ـ 4ل.ل.

5ـ يعبوب ـ رشيف 52ك ـ 63ل.ل.

فاز برقبة وبخمســة عرش طولـ  وبوقت: 

3/5 1.42د

الفوركست: 4 ـ 2 - 2.60ل.ل.

الدوبليه: ¾ حبيب حســونه عىل رويال - 

5.50ل.ل.

الثاثية: 4 ـ 2 ـ 3 - 40.000ل.ل.

بدون انسحابات: 

مالكه: كميل كرم ـ مضمره: مروان دبور

دوماج

1ـ االسطورةـ  مسحوبةـ  مسحوبة

2ـ جوفري ـ مسحوب ـ مسحوب

3 ـ اوليفر ـ مسحوب ـ مسحوب

4ـ سائر ـ مسحوب 

5ـ حبيــب طــوينـ  مســـحوبـ  

مسحوب

دوماج

1ـ ابجر ـ مضمره مروان حوا ـ مسحوب

2ـ زلزال ـ مضمره مروان حوا ـ مسحوب

3ـ مجد لبنان ـ مضمره فاروق ادم ـ مسحوب

4ـ مليحه ـ مضمرها عيل حسني ـ مسحوبة

5ـ ميــس ـ مضمرها عيل حســني )انتقلوا اىل 

الشوط الذي يقال له الشوط السادس(

اعداد : لوران ناكوزي

سالمتك نصر...  انطوان 

انطوان  الهــاوي  تعــرض 
استوجب  صحي  لعارض  نص 
ذهابه اىل املستشــفى الجراء 
تبينت  الذي  الفحوصات  بعض 
والحمد للــه عرضية... بعدها 
غادر املستشفى اىل منزله وهو 
يتمتع بصحة جيدة، وجهوزية 
رائعة حمدلله عىل سامتك يا 
طوين... وقد ادى هذا الحادث 
اىل اعان انسحاب جميع خيله 
الراكضــة بحفلة امس... مام 
ادى اىل بلبلة ببقية االشواط: 

املهم جت ساملة...

كــــمــــيــــل كــــــــــــرم...
سالمتك على  الله  حمد 

غــادر الهــاوي كميل كرم 
مستشفى وتيل ديو بعد عملية 
جراحية ناجحة اجريت له ليعود 
بعدهــا اىل دارته يف منطقة 

جزين للراحة وللنقاهة.

الفرس مليحة بعد فوزها بالشوط االخري مع خيالها شحاده والهاوي طوين رزق الله ومعه احد الهواة

الجواد رويال، الفائز بالشوط الثالث بقيادة الخيال نديم وبالصورة مع مالكها

حبيب حسونه وخياله وديع مع املطرب العريب محمد العبد وشقيقه ماهر ورؤوف واحمد عارف ومالك الجواد الهاوي 

حسني حمود وحبيب حسونه بارشاف املضمر فاروق آدم الغائب عن الصورة السباب صحية ـ سالمتك ريس

الشوط السادس واالخري ـ املسافة 1400مرت

1ـ مليحة 26 ل.ل.ـ  3ل.ل.ـ  شــحاده 51ك 
ـ 26ل.ل.

2ـ حبيب طوينـ  1.10ل.ل. باسيهـ  نديم 
52ك ـ 2.10ل.ل.

3ـ سائر ـ عدنان 53ك ـ 6.50ل.ل.
4ـ مجد لبنان ـ بدر 52ك ـ 1.40ل.ل.

5ـ ميس ـ مسحوبة
فــازت باربعة اطــوال، وببعيدـ  وبوقت: 

1.44د

الفوركست: 4 ـ 3 - 20ل.ل.

الدوبليه 4/4 ابجر عىل مليحه - 18ل.ل.

البونيص: عىل املنسحبة ميس - 1.30ل.ل.

مالكها: عيل حسني سيف الدينـ  مضمرها: 

مالكها
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اعالنات رسمية ـ اعالنات رسمية ـ اعالنات رسمية ـ اعالنات رسمية ـ اعالنات رسمية ـ اعالنات رسمية

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية الواردات – دائرة رضيبة الدخل–املكلفني الواردة 
أسامؤهم يف الجدول املرفق للحضور اىل مركز الدائرة الكائن يف بريوت – شارع بشارة الخوري الطابق 
االول لتبلغ الربيد املذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يوماً من تاريخ نرش هذا االعالم، واال 
يعترب التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله، علامً أنه سيتم نرش 

هذا االعالم عىل املوقع االلكرتوين  الخاص بوزارة املالية. 

اسم املكلف

وليد نظيم طي بو درغم

احمد سعد الدين االزمريل

انطوان جرجي املعويش

هشام احمد بختي

ابراهيم عبد القادر عيتاين

عبد القادر ابراهيم العيتاين

مازن ابراهيم عيتاين

ماهر ابراهيم عيتاين

علياء راشد شاتيال

عفيفه محمد الجردي

رشكة ميتال صن )حسني شاعر ورشكاه(

برستيج اكزوتيك كارز ش.م.م

كالودفولومبنت ش م م

سلمى عمر محيو

محمد عادل سليم ريحاوي

رسج انطوان سويد

فادي محسن خطار

كارال شارل كوسا

عيل خليل طعمة

محمد باز احمد الربجاوي

رشكة فامييل هوم ش.م.م

Services S.A.L OFFSHORE F5 اف فايف رسفيسز ش.م.ل. اوف شور

رشكة اوروبتيام انرتناشيونال )اوف شور(ش.م.ل

تانيا عدنان قباين

عدنان محمد زبداوي

عبد املجيد مرتىض عليان

فايزة محمد شحادة

سليم رضا صرباوي صرباوي

عبود محمد رحامن

سيمون حنا العلم

مجموعة سليم للبرتول والتجارة

سمري شكري عون

رشكة انرتناشونال بيليغ غروب اي يب جي ش م ل

ماجد عيل رسحال

فاطمة حبيب طه

نارص محمد رشيد

رشكة فالكون للتجارة والصناعة ش.م.م

عامر البري كرم

الني جميل صعب حداد

s a l I3 رشكة

سهى حسن ايوب

فيجن انفستمنتس القابضة ش.م.ل

بشار سعيد بوبس

املجوعة اللبنانية لاللتزامات الطباعة ش.م.ل

يت تو ترايدنغ ش.م.م

RamaMed S.A.R.L .راما مد ش.م.م

الجمعية الخريية االسالمية ملحلتي الظريف والزيدانية

رشكة عرب الرشق للمقاوالت والتجارة ش.م.م

كريم انطون بيطار

ماهر يوسف ابراهيم

رشكة كروبو انرتا ش.م.ل

شفيق صالح مكنيه

محمود احمد منيمنة

جوزيف بطرس كرم

حمدة محمد حدادة

محمد  احمد كنج

جمعية البرشى

روف توب برودكشن ش.م.م

james js off shoresal

وسيم مروان مشيلح

محمد سعيد داود

صوسه خاجاك حديشيان

الرشكة العربية للمستحرضات الطبية والزراعية ش م ل اوف شور

محمد سمري العجوز

نبيل محمود منيمنة

اسام بدر شيخ محمد

كامل يحيى حمزة سنو

سناء عيل الحكيم

دانيه كامل حمزه سنو

عبد السالم منر الوزان

محمد وسيم كامل حمزة سنو

محمد وليد محمد رضا ياسني

انطوان الياس حبيب

مايا احمد احمد

رشكة راس بريوت العقارية ش.م.ل

رفيق حبيب غرزوزي

محمود ابراهيم عيتاين

BISCATA INC FOR IMPORT AND EXPORT SARL

ابراهيم غسان عامر

غسان ابراهيم عامر

بسام احمد حوحو

KROKINA كروكينا )لصاحبيها عارف مكاوي وبرلنت مرييس( تضامن

صالح عيل الخطيب

اوميغا اللبنانية لالعامر واالستشارات ش.م.ل. اوف شور

SAB KOCACHE SAL OFF-SHORE

رشكة عرب الفضاء لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ش م ل اوف شور

LIBERTY ENTERPRISE S.A.L OFF SHORE

سويس برمييوم انفستمنت ميدل ايست ش م ل اوف شور

س اي إي آي تلكو رسفسيز ش م ل اوف شور

رشكة سواحل لبنان ش.م.ل ) أوف شور(

محمد خليل عواضة

اميان عمر بطل

عيل اسعد جابر

رشكة ايريديوم HEREDIUM -رشكة مدنية

ديفاينا سريفسيز ش م ل اوف شور

رشكة غلوبال بزنس انرتبرايز ش م ل اوف شور

غلوبال ترنسبورتيشنز سوليوشنز  ش م ل اوف شور

اندره نجيب نبهان

كريم نجيب نبهان

وليد عدنان مرعي

غلوبال رسفيسيز ش.م.ل )أوف شور(

فينفست ش م ل اوف شور

ورثة اديب الياس ابو غنام

طنوس جرجس طنوس غانم

كوريا فوت وير انرتناشيونال )يك.اف.اي( ش.م.ل. اوف شور

الرشكة الدولية للتجارة والتعهدات امليكانيكية ش.م.ل اوف شور

اكسن ش م ل اوف شور

رشكة سكاب للخدمات النفطية اوف شور ش م ل

S.A.L +7 Seven Plus 7+ .سيفن بالس ش.م.ل

الرشكة اللبنانية العاملية للتسويق والخدمات الهندسية ش.م.ل أوف شور

بريك وال انجينريينغ )ب.و.إ( اوف شور ش.م.ل

بيزنس اند بروجيكت دفلومبنت ش.م.ل. اوف شور

الفجر الجديد ش.م.ل)اوف شور(

الرافدين لالستثامرات العامليةاوف شور ش م ل

نيسان للنقل ش.م.ل أوف شور

ذي فالكونز كونسرتاكشن كومباين ش م ل اوف شور

رشكة ديليكتس فكس اند كلني ش.م.ل )اوف شور(

انتيك جرنال ترايدنغ ش.م.ل.

HVS للهندسة والرتكيب ش.م.ل اوف شور

رشكة االستشارات الدولية ش.م.ل اوف شور

ا.ي.ف انرتناشونال ش.م.ل )اوف شور(

رشكة أ ميديكورب ش م ل اوف شور

رشكة samorex international tradingش.م.ل

رشكة كليكس ش.م.ل اوف شور

أليسار لإلستثامر أوف شور ش.م.ل

اف اند يب دسرتبيوشن ش.م.ل. اوف شور

رشكة برزيدنة ترايدنغ انرتبريز ش.م.ل اوف شور

جرنال كونسالتينغ غروب )جي يس جي( ش م ل اوف شور

شريي اند ناتس اوف شور ش.م.ل

سليم جوزف الخوري

مروان صابر درويش

اميان مصطفى تنري

سعد الدين خرض عيتاين

زياد عادل عبد الصمد

دكستريا اغري اندسرتيز اوف شور ش.م.ل

انرتافريقا تريدينغ كومباين ش.م.ل اوف شور

سيفتي الين ش.م.ل اوف شور

غاما ش.م.ل )اوف شور(

نابا ش.م.ل

رشكة جهاد العجة ورشكاه ش.م.ل

ملكة محمد عجينة

رشكة أوبتيموم ليمتد ش.م.ل. اوف شور

تيميو ش م ل اوف شور

سيدراليس ش م م

دوملن دفلبمنت ش.م.ل

اسيمة زهري الديوين ملقب املوصيل

رشكة اي.دي.كونسلت ش م ل اوف شور

الياس اديب خليل

سامي فؤاد خوري

موىس عثامن محمد

عثامن موىس محمد

جامل محمود النوري

زياد محمود النوري

عفاف فهمي الخباز

هادي ابراهيم فقيه

محمد محمود عبد الرحمن

موىس محمود عبد الرحمن

رشكة محمد وموىس عبد الرحمن التجارية

وليد محمد الكردي

عمر ابراهيم رمو

هوال عبد الهادي شلق

خديجة عبد الهادي شلق

رميون بشري صايغ

محمد حسن جابر

حسني حسن جابر

يوسف حسن جابر

مها محمد الصيداين

منى محمد مصطفى الصيداين

حسن عيل خليفه

انتصار حسن سعدو

عمر محمد تومي

نزار احمد كريم

حسني حسن عجمي

ولهمينا فكري شاكر

سعد نزيه نرص الله

ADVANTAGE REAL ESTATE ش م ل

حسام الدين عصام القييس

خالد وليد نور الدين

سعد الدين محمد سعد

هند محمد سعد

KASSER AL NOUBALAA S.A.R.L .قرص النبالء ش.م.م

رشكة يب - برودكشن ش.م.ل يب برود

رشكة G T M ش م م

االيويب للتجارة العامه محمد وحسن ومحمد صبحي االيويب

االيويب اخوان التجارية

محمد صبحي ابراهيم االيويب

حسن ابراهيم محمد االيويب

محمد ابراهيم االيويب

رشكة ابناء جورج حداد ورشكاهم

رشكة العقارات واالنشاءات ش.م.ل

كول كولينارى )ش.م.ل(

محمد سعيد داود

املالحة للمتوسط رشكة مساهمة لبنانية

سوسن محي الدين خالد

رشكة اريت ش.م.ل

رشكة م.ن. للتجارة والخدمات ش.م.م

وسام محمود القادر

عزيزه جميل زهر الدين

مصطفى حسني الشامي

كارمن نبيل داغر

كلود نبيل داغر

كونتينتال بروبريت انفستمنت )هولدنغ( ش.م.ل.

نجوى سليم موصليل

حسانة سليم موصليل

ياسمني ياسني موصيل

عمر عامد فتحه

مصطفى محمد اللوند

ايدي سام ابراهاميان راكوبيان

البري يوسف الخويل

اييل انطون اسطفان

احمد محمد قاسم

ne a beyrouth s.a.r.l منى يف بريوت ش.م.م

عيل محمد زهري القايض جزائريل

محمود نبيل العيد

بسام شفيق اياس

فادي شفيق اياس

روال شفيق اياس

شفيق جميل اياس

ماري تريز نديم ابو سليامن

سكينة عيل حطيط

زينب عيل حطيط

حسني عيل حطيط

فاطمة محمد حطيط

سكينة حسن عايص

محمد هشام سامي الجنديل الرفاعي

موز فيلمز ش م ل

عادل قاسم حاطوم

رقم الربيد املضمون

RR210291294LB

RR210291626LB

RR210291691LB

RR210293159LB

RR210294596LB

RR210294605LB

RR210294619LB

RR210294622LB

RR210294959LB

RR210295322LB

RR210299298LB

RR210543673LB

RR210554398LB

RR210291762LB

RR210292326LB

RR210292343LB

RR210293485LB

RR210293763LB

RR210293879LB

RR210294225LB

RR210294517LB

RR210296518LB

RR210297589LB

RR210297924LB

RR210297955LB

RR210297990LB

RR210298006LB

RR210298010LB

RR210298301LB

RR210298315LB

RR210299315LB

RR210542871LB

RR210542885LB

RR210542956LB

RR210542973LB

RR210543877LB

RR210543894LB

RR210545609LB

RR210548389LB

RR210548450LB

RR210550039LB

RR210550201LB

RR210551051LB

RR210551723LB

RR210551860LB

RR210552321LB

RR210552335LB

RR210552825LB

RR210554415LB

RR210290943LB

RR210290988LB

RR210291008LB

RR210291025LB

RR210291246LB

RR210291440LB

RR210291453LB

RR210291776LB

RR210292697LB

RR210292745LB

RR210292860LB

RR210293088LB

RR210293114LB

RR210293321LB

RR210293335LB

RR210293573LB

RR210293701LB

RR210295061LB

RR210295075LB

RR210295115LB

RR210295132LB

RR210295146LB

RR210295614LB

RR210295778LB

RR217163391LB

RR217163414LB

RR217163462LB

RR217163564LB

RR217163856LB

RR217163860LB

RR217163873LB

RR217163927LB

RR217163958LB

RR217163961LB

RR217164074LB

RR217164088LB

RR217164091LB

RR217164105LB

RR217164114LB

RR217164128LB

RR217164131LB

RR217164145LB

RR217164216LB

RR217164255LB

RR210297561LB

RR210278148LB

RR210278151LB

RR210278253LB

RR210290912LB

RR210290926LB

RR210290930LB

RR210291277LB

RR210291878LB

RR210292105LB

RR210292119LB

RR210292184LB

RR210292198LB

RR210292215LB

RR210292224LB

RR210292255LB

RR210292621LB

RR210292635LB

RR210292649LB

RR210292652LB

RR210292670LB

RR210293193LB

RR210293216LB

RR210293220LB

RR210293247LB

RR210293264LB

RR210293278LB

RR210295000LB

RR210295027LB

RR210295367LB

RR210295574LB

RR210297178LB

RR210297195LB

RR210297235LB

RR210297266LB

RR210297283LB

RR210298669LB

RR210298955LB

RR210542655LB

RR210542681LB

RR210543917LB

RR210545762LB

RR210545847LB

RR210545855LB

RR210548049LB

RR210548066LB

RR210548358LB

RR210549720LB

RR210552065LB

RR210552074LB

RR217163992LB

RR217164009LB

RR217164295LB

RR217164321LB

RR217164349LB

RR210296212LB

RR210296274LB

RR210296328LB

RR210296963LB

RR210296977LB

RR210297005LB

RR210297297LB

RR210297310LB

RR210297323LB

RR210297337LB

RR210297345LB

RR210297527LB

RR210297694LB

RR210297703LB

RR210297717LB

RR210297822LB

RR210297840LB

RR210297853LB

RR210297867LB

RR210297875LB

RR210298505LB

RR210298519LB

RR210298522LB

RR210298536LB

RR210298995LB

RR210299046LB

RR210299050LB

RR210542721LB

RR210542735LB

RR210542766LB

RR210542770LB

RR210542783LB

RR210543700LB

RR210543735LB

RR210543792LB

RR210543801LB

RR210543815LB

RR210543829LB

RR210543832LB

RR210543846LB

RR210545921LB

RR210545952LB

RR210545997LB

RR210546003LB

RR210547794LB

RR210547817LB

RR210547879LB

RR210547896LB

RR210550011LB

RR210550158LB

RR210550161LB

RR210550232LB

RR210550246LB

RR210550759LB

RR210550802LB

RR210550816LB

RR210550820LB

RR210551241LB

RR210551269LB

RR210551811LB

RR210551887LB

RR210551900LB

RR210552091LB

RR210552114LB

RR210552278LB

RR210552281LB

RR210553812LB

RR210553826LB

RR210553830LB

RR210553843LB

RR210553865LB

RR210554000LB

RR210554013LB

RR210554027LB

RR210554035LB

RR210554044LB

RR210554194LB

RR210554490LB

RR210554526LB

رقم املكلف

86002

480230

86088

1739970

489131

632002

1897314

2764576

1364526

2099387

1351764

1800005

3036899

107070

3035794

57353

42021

2941291

1263244

818388

986398

3006356

956465

2259845

585089

1749570

100155

206672

1794206

660203

224561

59981

1938123

222134

110648

825295

238129

85569

38720

2189910

3037333

2641099

93613

2584953

2854990

3063455

283788

225855

3178524

222726

1682001

1104604

3308936

41350

35192

1435087

1299729

1312013

2270988

319796

3287894

2414183

3332810

119824

156518

3458421

109428

109435

109430

43761

109434

2050252

622266

3080137

2150

174374

191988

2198196

2240284

721233

157624

3043480

1066833

3077344

3076009

3077639

3089877

3055669

3051721

3117945

242776

82692

82685

1076329

3036283

2489512

2447961

190696

71060

2027259

3195167

2957511

39655

1263617

310731

1753011

2209184

1899628

3047065

2518176

2647280

3060662

1438273

1888408

2900169

2428963

2968643

2950760

392616

1203047

2676279

2238867

2557302

1503002

3081680

3038258

1689154

2512615

2556904

56827

571926

250073

87295

205331

2812176

2137895

2607195

2541919

9852

1377213

1326356

3048337

2847670

2199202

2948457

533961

2128090

310118

80488

1248115

1442240

312197

41185

738696

1379717

315411

315409

315406

1577091

3322574

1037453

662029

43090

2630030

2630043

2630053

576318

366945

1516018

3679917

2978841

1085226

1366176

723186

1580365

2387245

2853320

2543520

100521

1300677

2953175

2141425

2414607

91565

3797629

91585

91581

91575

74456

2722

2664575

3287894

3796543

636788

190084

2857275

3744887

1191589

35213

1446492

3810600

294261

667986

661948

1429434

2788194

609229

193915

35168

218103

38139

305792

727543

2906642

1530995

1623868

1531021

1599783

409091

3257590

1619586

3257582

3257567

1269008

1852729

3237729

1214124

تبدأ مدة االعرتاض املحددة بشهرين من اليوم التايل لتاريخ التبليغ
مدير الواردات

لؤي الحاج شحادة
التكليف 541

للبيــع للجامعــات او لهــواة 
قديم  مختــرب  االلكرتونيــك، 
الكرتونيــك وكهربــاء )1920 
ـ 1972( مــع معــدات قدمية 

وارسار نادرة ت:78803805
ــــــــــــــــــــــــــ

مؤسسة التوفري:
مبيع جميع انواع قطع السيارات 
صــب زجاج امامي + خلفي مع 
كنيســة  قرب  الحدث  تصليح. 
ـ  ت:05/454693  مارجرجس 

03/270453

متفرقات

اعالنات مبوبة

بالتعــاون مع وزارة الســياحة ، أطلقت 

WLA مبادرة جديدة  جمعية السيدات القياديات 

متعلّقة بدعم النساء يف مجاالت الرتبية والرتفيه 

 Lebanon: an Edutainment:وقد حملت اســم

Hub for Arab Women

الــرشكاء  مــن  كل  مبشــاركة  وذلــك 

االســرتاتيجيني، اتحاد غرف التجارة والصناعة 

والزراعــة يف بريوت وجبل لبنان ورشكة طريان 

الرشق األوســط MEA ونقابة وكاالت الســفر 

الروح  جامعة  األكادميــي  والرشيك   )ATTAL(

القــدس الكســليك، 2022 يف مركــز التدريب 

واملؤمترات الكائن يف مركز اإلدارة العامة لطريان 

الرشق األوسط يف بريوت.

رئيسة جمعية السيدات القياديات مديحة 

رســالن اعتربت يف كلمتها أن »هذه املبادرة هي 

نتيجة الجهــود الكبرية التي قامت بها الجمعية 

عىل مدى 4 سنوات بدعم من الرشكاء وأن الجمعية 

عقدت سلســلة لقاءات دعامً للمــرأة الريادية 

آخرها مؤمتر »أنا لبنانية عربية« يف اكسبو ديب 

 Edutainment الذي مّهد لوالدة هذه الفكرة اليوم

Hub والتي تتناول نشاطات عديدة أبرزها إقامة 

أنــا لبنانيــة عربية يف بــريوت لإلضاءة عىل 

فرص األعامل واالســتثامر بكافــة القطاعات 

 She التي تقودهــا املرأة. كام تحدثــت برنامج

Leads التعليمي للســيدات التنفيذيات بالتعاون 

مع جامعة الكســليك، وسيتخلل الربنامج جولة 

ترفيهية للســيدات وزيارات سياحية واختتامها 

سيكون بحفل عشاء عىل رشف املشاركات.

كام اشارت رسالن إىل ان املرأة متثل %60 

من القطاع السياحي و90% من القطاع التعليمي 

بحسب البنك الدويل وهذه من االسباب الرئيسية 

إلطالق املبادرة. وختمت رســالن كلمتها بدعوة 

املعنيني يف لبنــان إىل انتخاب رئيس جمهورية 

ملــلء الفراغ وعودة الحياة إىل املؤسســات يف 

لبنان.

وزير الســياحة وليد نّصار ، اشاد بدوره 

مببــادرة جمعيــة الســيدات القياديات واعترب 

ان القطاع الســياحي يف لبنــان يقوم عل هكذا 

مبادرات من شأنها مساعدة الدولة يف التسويق 

للبنان وإعادته إىل خارطة الســياحة يف العامل 

العــريب والعامل. نّصار دعــا الجميع إىل زيارة 

لبنان واإلســتفادة من هذه املبادرات خاّصة من 

والخليجيني. العرب  اإلخوان 

رئيس الهيئات اإلقتصادية الســيد محمد 

شــقري ، اعترب ان هذه املناسبة تؤكد مرة جديدة 

ان القطاع الخاص اللبناين لن ييأس ولن يستسلم 

وســيبقى يناضل ويقــاوم ويطلــق املبادرات 

وأضاف: » ال خوف عىل لبنان ما دام هناك قطاع 

خاص أثبت خالل األزمــة االقتصادية أنه قادر 

عــىل الصمود واعترب ان املبادرة التي تُطلق اليوم 

ســتحّول لبنان مركزاً ترفيهياً وسياحياً وثقافياً 

وهــذا ما يعيد الدور التاريخي لبريوت الرائدة يف 

الثقافة والفن والرتفيه«. مجال 

نقيب أصحاب مكاتب الســفر والسياحة 

يف لبنان ATTAL - التي ســتهتم بنرش وتسويق 

الفكرة عربياً - جــان عّبود تحدث بدوره قائالً : 

هــذه املبادرة تخدم القطاعات الحيوية يف لبنان 

وتعيد الحياة والنشاط اىل الدورة االقتصادية يف 

البلــد باإلضافة اىل إعادة الدور واألهمية للمرأة 

ودورها الريادي يف املجتمع. كام من شــأن هذه 

املبادرة ان تنّشــط القطاعات الســياحية وتعيد 

الحياة اىل عدد من املؤسسات.

رئيــس جامعــة الكســليك، األب طالل 

الهاشــم تحدث عن الرشاكة االســرتاتيجية مع 

WLA وقــال: »إّن الرشاكة االســرتاتيجية التي 

عقدتها الجامعة مع جمعية السيدات القياديات 

تصب يف خدمة رســالة الجامعة وعملها لجهة 

تعزيز دور املرأة وإعالء شــأنها إميانًا منها بأّن 

بناء مجتمع ســليم ومتوازن يبدأ بهدم املفاهيم 

املغلوطــة التي تعزز عدم املســاواة، من جهة، 

وبوضع أســس سليمة وصلبة ترتكز إىل العدالة 

والراحة، من جهة أخرى«.

»جمعية الســــــيدات القياديات« تطلق ُمبادرة جديدة للمرأة العربية
ــة والــلــبــنــانــيــة ــي ــعــرب ــرأة ال ــم ــل ــحــة رســــالن : فــرصــة اســتــثــنــائــيــة ل اعلن املكتب اإلعالمي لوزير مــدي

السياحة وليد نّصار أنّه وفور 
سامعه باألرضار املادية التي 
تســببت بها األمطار الغزيرة 
يف مغارة جعيتا، توّجه الوزير 
نّصار عىل الفور لتفّقد األمر، 
يف حضور رئيس بلدية جعيتا 
وليد بارود ومســتثمر املغارة 
البلدية،  ومهندس  حداد  نبيل 
حيث تبنّي أن األرضار هي يف 
محيط املغارة واملواقف التابعة 
لها ومل يلحق أي رضر بها وال 
خــوف عليها. ولفت اىل انه » 
بعد ســامعي بوقوع أرضار 
يف مغــارة جعيتــا تحركت 
عــىل الفور مع رئيس البلدية 
والدكتور  البلديــة  ومهندس 
حداد وجئت لتفقد املشكلة بأم 
العــني، وقبل أي يشء أطمنئ 
اللبنانيني جميعاً أّن هذه اللؤلؤة 
السياحية يف لبنان هي بخري، 
والسّياح األجانب اآلن فيها من 

عّدة بلدان وتحديداً من قربص 
ومرص والعراق، واألرضار هي 
يف محيــط املغارة، والحركة 

طبيعية هنا«.
الناتجة  »األرضار  وأضاف: 
ن األمطار الغزيرة هي نتيجة 
مخلّفات املواطنني، وهنا أضم 
صويت اىل صوت وزير األشغال 
العامــة والنقل الدكتور عيل 
حمّية وأدعــو املواطنني إىل 
عدم رمي النفايات والنفايات 
الصلبة مــن مخلّفات ورش 

ــّرر ــ ــض ــ ــت ــ ت لـــــــم  ــا  ــ ــت ــ ــي ــ ــع ــ ج مـــــــغـــــــارة   : ــار  ــ ــ ــص ــ ــ ن

البناء عىل الطرقات وضفاف 
األنهر واملجاري، وشّح املوارد 
لــدى البلديــات يفاقم هذه 
األزمة، فاملســؤولية الكربى 
تقع عىل عاتقهــا باملراقبة 
املشاكل  واملحاسبة واستباق 

قبل حصولها«.
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ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة يا ر

االثنني 28 ترشين الثاين 2022

ـــــــــــــــداد ـــــــــــــــو ح ـــــــــــــــطة ج ـــــــــــــــان بواس ـــــــــــــــة للبن ـــــــــــــــة فضي ـــــــــــــــودو: ميدالي ـــــــــــــــي الج ـــــــــــــــار ف ـــــــــــــــيا للكب ـــــــــــــــة آس ـــــــــــــــن بطول ـــــــــــــــوم األول م الي

احــرز لبنان ميداليــة فضية يف اليوم األول من »بطولة 
التي  ينظّمها  آســيا املفتوحة بالجودو«للرجال والسيدات 
االتحــاد اللبنــاين للجــودو وفروعه يف قاعة الشــيخ 
بيــار الجمّيــل التابعة ملدينــة كميل شــمعون الرياضية 
يف بــروت  تحــت ارشاف االتحادين الدويل واآلســيوي 
للعبة.ويحصــد الفائزون والفائــزات النقاط لتضاف اىل 
رصيدهــم عىل الئحة التصنيــف الدويل.وجاء احراز وطن 
االرز  للميدالية الفضية  بواســطة جو حداد يف وزن تحت 

66 كلغ. الـ 
  تشارك يف البطولة، وهي مفتوحة امام الدول من كافة 
القارات، الدول التالية : لبنان، البوســنة والهرسك، قربص، 
اســتونيا، فرنســا، الغابون، بريطانيــا، اليونان، الصني، 
ايرلندا، االردن، الكويت، ليتوانيا، فلســطني، سوريا وتركيا. 

  اليوم األول

  ويف مــا ييل نتائج اليوم األول:
  *سيدات

  -وزن تحت الـ 48 كلغ:
اميارد)الغابون( 1-فرجينيا    

2- كا يل وونغ  )الصني(   
كيربيانو  3-مارينا    
  -تحت الـ 52 كلغ:

اسفيستا)قربص( 1-صوفيا    
2-شوك يك تسو)الصني(   

كنعان)سوريا( 3-ليىل    
  -تحت الـ 57 كلغ:

بوداك)تركيا( 1-ايسنور    
كرامز)تركيا( 2-غولزاد    

3-نوك الم يونغ)الصني(   

أزينو)قربص( 3-مارينا    
  -تحت الـ 63 كلغ:

كارادمير)تركيا( 1-ايزغي    
كارادمير)تركيا( 2-ايدا    

ايدين)تركيا( 3-سيدانور    
3-ديانا دمييرتيوس)قربص(   

  *رجال:
  -تحت الـ 60 كلغ:

كريستودوليديس)قربص( 1-بيرتوس    
العيل)الكويت( 2-مشعل    

الرفاعي)سوريا( 3-سليامن    
الحامدة)فرنسا( 3-ريوان     

66 كلغ: الـ   -تحت 
باالرجيشفييل)قربص( 1-جورجيو    

2-جو حداد)لبنان(   
كاالتسيديس)قربص( 3-جورجيو    

لو)الصني( 3-مارتن    
  -تحت ال73 كلغ:

بيان)سوريا( 1-حسن    
غرين)ايرلندا( 2-جوشوا    
مانغي)فرنسا( 3-رومان    

اندريو)قربص( 3-كيربيانوس    
  ويف ختــام اليوم األول، تّوج اعضــاء املكتب التنفيذي 
لالتحــاد اآلســيوي للجودو ومــن بينهم عضــو االتحاد 
اآلسيوي ورئيس االتحاد اللبناين للجودو وفروعه املحامي 
فرنســوا ســعادة ومراقب االتحاد اآلســيوي ديفيد كارتر 
واعضاء االتحاد اللبناين الفائزين والفائزات وســط اجواء 

احتفالية.  

لقطة من املنافسات من إحدى املباريات من أحد اللقاءات

املحامي سعادة وستيف خياط  يتوجان فئة تحت الـ 66 كلغ 

وبدا جو حداد اىل اليسار

 مونديــال العــرب : أملانيــا تنعــش آمالهــا بالتأهــل وكوســتاريكا تســقط اليابــان وإنجــاز كبيــر للمغــرب وكرواتيــا تقتــرب مــن الــدور الثانــي
اليــوم : الكاميــرون - صربيــا )12.00( وكوريــا الجنوبيــة - غانــا )12.00( والبرازيــل - سويســرا )18.00( والبرتغــال - األوروغــواي )21.00(

أنعشــت أملانيا آمالها بالتأهل اىل الدور الثاين ملونديال العرب 
- قطر 2022 يف كرة القدم، بتعادلها مع اســبانيا )1-1(، يف 
املبــاراة التي جرت أمس األحد عىل ملعــب البيت، يف الجولة 

الثانية منافسات املجموعة الخامسة.
وسجل ألفارو موراتا هدف السبق السبانيا يف الدقيقة 62، 

وأدرك نيكالس فولكروغ التعادل ألملانيا يف الدقيقة 83.
ورفعــت أملانيا رصيدها اىل نقطــة واحدة، فيام بات رصيد 

اسبانيا 4 نقاط.
ويف الجولة األخرة تلتقي أملانيا مع كوســتاريكا، واسبانيا 

مع اليابان.

{ كوستاريكا - اليابا {

نحققت كوســتاريكا فوزاً صعباً عىل اليابان 1-صفر أمس 
األحد عىل اســتاد أحمد بن عيل ضمن منافســات املجموعة 
الخامســة من مونديال قطر 2022، وأســدت يف الوقت ذاته 

خدمة كبرة ألملانيا واسبانيا.
وســجل كيرش فولر هدف املبــاراة الوحيد يف الدقيقة 81. 
وعّوضت كوستاريكا خسارتها الفادحة أمام إسبانيا بسباعية 
نظيفة يف الجولة االوىل، يف حني فشــل املنتخب الياباين يف 

تحقيق فوزه الثاين يف البطولة بعد أول مدو ضد أملانيا 1-2.
وتلتقي إســبانيا مع اليابان الخميــس يف الجولة األخرة، 

وأملانيا مع كوستاريكا.
ورغــم الفوز املدوي عىل أملانيا 2-1 يف مســتهل مشــوار 
»الســاموراي األزرق« يف البطولــة، قــّرر مدربه هاجيمي 
مورياســو اجراء خمســة تبديالت عىل التشكيلة األساسية، 
طالت أبرزها مشــاركة ريتسو دوان الذي نزل بديالً ضد أملانيا 

وسّجل هدفاً.
ودخــل املنتخب الياباين املباراة وعينه عىل كســب النقاط 
الثالث التي ســتضعه يف موقف قوي جــداً لبلوغ الدور مثن 
النهايئ للمرة الرابعة يف تاريخه بعد 2002 عندما تشــارك يف 

استضافة البطولة مع كوريا الجنوبية و2010 و2018.
يف املقابل، دخلت كوستاريكا التي بلغت ربع نهايئ مونديال 
الربازيل عام 2014 قبل أن تخرس بصعوبة أمام هولندا بركالت 
الرتجيح، املباراة لتعويض خســارتها القاســية أمام اسبانيا 

بسباعية نظيفة.
وقال الكولومبي لويس فرناندو سواريس مدرب كوستاريكا 
»قمنا بعملنا كاملعتاد. هذا يؤكد أن املباراة السابقة كانت حادثة 

عابرة. تحّملنا املسؤوليات، لعبنا واألهم هي النتيجة«.
جاء الشوط األول رتيباً للغاية وكان الحارسان ضيفي رشف 
عىل املباراة نظراً الرتكاب العبي اليابان العديد من األخطاء يف 

التمرير، يف حني كانت هجامت كوستاريكا خجولة للغاية.
ويف مطلع الشوط الثاين، أجرى مدرب اليابان تعديالت عّدة 
عىل تشــكيلته، واستهله فريقه بقوة من خالل تسديدة قوية 
لهيدمياســا موريتا كان لها كيلــور نافاس باملرصاد )47(، ثم 

رأسية ضعيفة ألسانو بني يدي نافاس )48(.
وسنحت ركلتان حرتان لليابان عىل مشارف املنطقة من دون 

إدراك الشباك.
ويف غمرة الســيطرة اليابانية، ويف أول تسديدة نحو املرمى 
اليابــاين يف الشــوط الثاين نجحت كوســتاريكا يف افتتاح 
التسجيل عندما أخطأ الدفاع الياباين يف الخروج من منطقته، 
فانتزع يلتسني تيخيدا الكرة ومررها باتجاه كيرش فولر سّددها 
لولبيــة من خارج املنطقة ملســها الحــارس الياباين املتقدم 

شويتيش غوندا من دون أن مينع دخولها مرماه )81(
وللمفارقة، فإن تســديدة فولــر كانت االوىل ملنتخب بالده 
يف هــذه البطولة تصيب املرمى. وحاول املنتخب الياباين إدراك 

التعادل يف أواخر املباراة لكن من دون طائل.

{ املغرب - بلجيكا {

وضمن املجموعة السادســة، وضــع املنتخب املغريب لكرة 
القــدم قدماً يف الدور مثن النهــايئ بفوزه عىل بلجيكا، ثالثة 
النســخة األخرة واملصنفة ثانيــة عاملياً، 2-صفر عىل ملعب 

الثاممة يف الدوحة.
ويديــن املغــرب بفوزه األول يف النســخة الحالية والثالث 
يف تاريخه إىل البديلني العب وســط سمبدوريا االيطايل عبد 
الحميد صابري )73( ومهاجم تولوز الفرنيس زكريا أبو خالل 

.)2+90(
وانتــزع املغرب صدارة املجموعــة مؤقتاً برصيد أربع نقاط 
بفارق نقطة أمام بلجيكا، وثالث نقاط أمام كرواتيا التي تلتقي 

الحقا كندا صاحبة املركز االخر من دون رصيد.
ورد املغرب الدين لبلجيكا بعد 28 عاماً عىل خســارته أمامها 
صفــر-1 يف دور املجموعات يف مونديال 1994 يف الواليات 
املتحدة، وبات قريباً من تكرار إنجازه يف عام 1986 عندما بلغ 
الدور مثن النهــايئ للمرة األوىل واألخرة يف تاريخه وأصبح 

أول منتخب عريب وأفريقي يحقق ذلك.
يف املقابــل، منيت بلجيكا بخســارته األوىل أمام منتخب 
أفريقي يف العرس العاملي وتنتظرها قمة ملتهبة أمام كرواتيا 
الوصيفة يف الجولة الثالثة االخرة الخميس املقبل، فيام يلعب 

املغرب مع كندا يف اليوم ذاته.
وأوقف املغرب السلســلة القياســية لبلجيــكا ناحية عدد 
االنتصــارات يف دور املجموعــات والتي بلغت مثانية معادلة 

الربازيل )1986-1994 و2010-2002(.
كام هي الخسارة الـ22 لبلجيكا يف النهائيات مقابل 21 فوزا 

و9 تعادالت.
وجّدد مدرب املغرب وليد الركرايك الثقة يف التشــكيلة التي 
فرضت التعادل عىل كرواتيا يف الجولة األوىل، لكنه اضطر قبل 
لحظات من انطالقها اىل اســتبدال حارس مرماه ياسني بونو 

لشعوره بدوار بعد عزف النشيد الوطني.
وضمت التشــكيلة املدافعني أرشف حكيمي ونصر مزراوي 
اللذين كان الشــك يحوم حول مشاركتها بسبب إصابة تعرضا 
لهــا يف املباراة، االول بأمل يف فخذه األيرس، والثاين يف جانبه 

األيرس اثر سقوط قوي عىل االرض.
يف املقابل، أجرى املدرب اإلسباين لبلجيكا روبرتو مارتينيس 
ثالثة تبديالت عىل تشــكيلته فأبقى عىل مدافع أستون فيال 
اإلنكليزي لياندر ديندونكر والعب وسط ليسرت سيتي اإلنكليزي 
يوري تيليامنس وجناح أتلتيكو مدريد اإلسباين يانيك كاراسكو 

عىل دكة البدالء.
ودفــع مارتينيس مبدافع بوروســيا دورموند األملاين توما 
مونييه وزميله يف الفريق العب الوســط ثورغان هازار والعب 
وســط إيفرتون اإلنكليزي أمادو أونانــا مكانهم، فيام جلس 
الهداف التاريخي للشياطني الحمر مهاجم إنرت ميالن اإليطايل 
روميلــو لوكاكو عىل دكة البدالء بعد عودته اىل التدريبات قبل 

يومني اثر تعافيه من اصابة يف الفخذ.
وحــاول املنتخب البلجييك فــرض أفضليته منذ البداية من 
خالل االســتحواذ عىل الكرة وكان بإمكانه افتتاح التســجيل 
مبكــرا عندما مرر ثورغان هازار خلف خلف الدفاع إىل ميتيش 
باتشــواي داخل املنطقة فســددها قوية أبعدها املحمدي إىل 

ركنية )5(.
وكاد أونانا يفعلها برأسية من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية 

مرت فوق العارضة )17(.
وسدد مونييه كرة قوية من داخل املنطقة بني يدي املحمدي 

.)19(
وكانت أول محاولة للمنتخب املغريب تســديدة قوية لحكيم 

زياش من خارج املنطقة فوق العارضة )21(.
وتلقــى حكيمي كرة عىل طبق من ذهب من نايف أكرد خلف 
الدفاع فانطلق وتوغل داخل املنطقة لكنه سددها فوق العارضة 

.)35(
ونجح زياش يف افتتاح التســجيل مــن ركلة حرة جانبية 
مبارشة خدعت الحارس كورتوا لكن الحكم املكســييك سيسار 
راموس ألغاه بداعي التسلل عىل القائد رومان سايس )1+45(.

وجرب زياش حظه مطلع الشوط الثاين بتسديدة بيرساه من 
خارج املنطقة تصدى لها كورتوا )50(.

ورد إديــن هــازار مبجهود فردي من حافــة املنطقة أنهاه 
بتسديدة من داخلها أبعدها املحمدي إىل ركنية )52(.

وكاد ســفيان بوفال يفعلها بتسديدة من داخل املنطقة مرت 
بجوار القائم األيرس البعيد للحارس كورتوا )57(.

ودفــع ماتينيس بدريس مرتنــس وتيليامنس مكان هازار 
واونانا )60(.

وسدد مرتنس كرة قوية من خارج املنطقة ارتدت من املحمدي 
وشتتها الدفاع )65(، وأخرى لباتشواي من مسافة قريبة بني 

يدي املحمدي )67(.
وفعلهــا البديل صابري من ركلة حــرة جانبية من الجهة 
اليرسى سددها بيمناه يف الزاوية اليمنى القريبة ملرمى كورتوا 

.)73(
ولعب مارتينيــس ورقته الهجومية االخرة بارشاك لوكاكو 

مكان مونييه )81(.
وكاد املدافع يان فرتونغن يدرك التعادل برضبة رأســية من 

مسافة قريبة اثر ركلة ركنية )82(.
ووجــه البديل اآلخــر زكرياء أبو خــالل الرضبة القاضية 
لبلجيكا بتســجيله الهدف الثاين اثر متريرة من زياش تابعها 

بيمناه من مسافة قرببة اىل يسار كورتوا )2+90(.
وأوقف املغرب السلســلة القياســية لبلجيــكا ناحية عدد 
االنتصــارات يف دور املجموعــات والتي بلغت مثانية معادلة 

الربازيل )1986 1994 و2002 2010(.

{ كرواتيا - كندا {

وضمن املجموعة السادســة أيضاً، تغلب املنتخب الكروايت 
عىل نظره الكندي )4-1(، عىل ستاد خليفة الدويل.

وتقــدم املنتخب الكندي يف الدقيقة 2 عن طريق ألفونســو 
دايفز، قبل أن يدرك املنتخب الكروايت التعادل عن طريق أندريه 

كاراماريتش يف الدقيقة 36.
ثم ســجل ماركو ليفايا الهدف الثاين يف الدقيقة 44، وعاد 
أندريه كاراماريتش ليســجل الهدف الثاين له والثالث لكرواتيا 

يف الدقيقة 70.
فيام أضاف لوفرو ماير الهدف الرابع للمنتخب الكروايت يف 
الدقيقة الرابعة من الوقت املحتســب بدال من الضائع للشوط 

الثاين.
ورفــع املنتخب الكروايت رصيده إىل أربــع نقاط، ليتصدر 

املجموعة بفارق األهداف عن املغرب صاحب املركز الثاين.
فيام يحتــل املنتخب الكندي املركز الرابــع بدون رصيد من 
النقاط، ويحتل املنتخب البلجييك املركز الثالث برصيد 3 نقاط.

{ ثقة برازيلية بعودة نيامر {

بــدا الربازيليــون أمس األحد واثقني من اســتعادة خدمات 
نجمهم نيامر ملســاعدتهم يف حملتهم نحو لقب عاملي أول منذ 
2002 وسادس يف تاريخهم، وذلك بعدما حامت الشكوك حول 
إمكانيــة تعافيه من اإلصابة التي تعرض لها يف املباراة األوىل 

لبالده يف مونديال قطر 2022.
وتأكد غياب نجم باريس ســان جرمان الفرنيس عن مباراة 

اإلثنني ضد سويرسا يف الجولة الثانية من منافسات املجموعة 
السابعة جراء إصابة تعرض لها يف الكاحل األمين خالل الفوز 

عىل رصبيا 2-صفر يف املباراة األوىل.
وبدأت وســائل اإلعالم تتحدث عن إمكانية عدم تعافيه يف 
الوقت املناســب إلكامل مشواره مع »سيليساو« يف املونديال 

القطري الذي يختتم يف 18 كانون األول.
لكن زميله يف النادي البارييس املدافع ماركينيوس أفاد األحد 
أن نيــامر مييض أيامه بالخضوع للعالج الطبيعي املكثف منذ 

تعرضه لإلصابة، وذلك بهدف التعايف يف أقرب وقت ممكن.
وقال »يف وقتها )بعد اإلصابة(، كان األمر صعباً عليه وكان 
حزيناً بعد املباراة«، معترباً أنه أمر »طبيعي« نظراً اىل األيام التي 
أمضاها نجم برشلونة اإلسباين السابق وهو »يحلم« بخوض 

نهائيات 2022.
وتابع »واآلن، وبعد الفحوص والعالج، يقوم بالعالج الطبيعي 
24 ساعة يف اليوم ما يظهر مدى رغبته بالعودة الينا. ال نعلم 
متى )سيعود(، لكننا نأمل أن يحصل ذلك يف أقرب وقت ممكن«.

وكان مدرب الربازيل تيتي واثقاً بعد املباراة أمام رصبيا أن ابن 
الثالثني عاماً ســيعود بالتأكيد للمشاركة يف البطولة الحالية، 
كام حال زميله املدافع دانيلو الذي أصيب أيضاً يف الكاحل خالل 

الجولة االفتتاحية.
لكنه بدا األحد أقل ثقة حيال وضع الالعبني، قائالً »أعتقد أن 
نيامر ودانيلو سيلعبان مجدداً يف كأس العامل. أعتقد ذلك حقاً. 
لكنني لســت يف وضع يسمح يل بقول أي يشء من الناحيتني 

الطبية والرسيرية«.
وتابع »ســأواصل القيام باألمر ذاته )اإلميــان بالعودة(، 
ليس فقط بالنســبة لنيامر بل لدانيلو أيضاً. أعتقد أنه سيكون 

بإمكاننا االعتامد عليهام مجدداً«.
وقد يكون الفوز عىل سويرسا كافياً للربازيل من أجل حسم 
تأهلها اىل مثن النهايئ اســتناداً اىل نتيجة املباراة الثانية بني 
رصبيا والكامرون التي خرست افتتاحاً أمام سويرسا صفر-1.

ويف حال التأهل، ستخوض الربازيل مباراة مثن النهايئ يف 
الخامس أو السادس من كانون األول، عىل أن تلعب قبلها مباراة 

الجولة األخرة من دور املجموعات ضد الكامرون الجمعة.
وخرج نيــامر الخميس من ملعب لوســيل وهو يعرج بعد 
احتــكاك مع نيكوال ميلينكوفيتش. أثارت صور الكاحل األمين 

املتورم مخاوف من حدوث األسوأ.
ودخــل نيامر الذي يخوض كأس العــامل للمرة الثالثة، هذه 
النهائيات يف حالة جيدة بعد بداية صاخبة للموســم بقميص 

سان جرمان.
لكــن الحظ عانده بعد هذه اإلصابة التي تعيد اىل األذهان ما 
حصل يف مونديال 2014 عىل أرض الربازيل حني تعرض إلصابة 
قوية يف الظهر خالل مباراة الدور ربع النهايئ ضد كولومبيا، 
ما حرمه من التواجد مع منتخب بالده يف الدور نصف النهايئ 

الذي تلقى فيه هزمية مذلة تاريخية عىل يد أملانيا 7-1.
وكتب نيامر يف حســابه عىل إنستغرام الجمعة »اليوم، إنها 
إحدى أسوأ اللحظات يف مسريت... وأكرث من ذلك، )أن تحصل 

اإلصابة( يف كأس العامل مرة أخرى«.
وتابــع »لدي إصابة نعم، إنه أمر محبط ومؤمل، لكني متأكد 
من أن لدي فرصة للعودة ألين ســأبذل قصارى جهدي من أجل 

مساعدة بلدي، زماليئ ونفيس«.
برنامج مباريات اليوم بتوقيت بروت

ويف ما ييل برنامج مباريات اليوم االثنني بتوقيت بروت :
الكامرون - رصبيا )الساعة 12.00(

كوريا الجنوبية - غانا )الساعة 12.00( 
الربازيل - سويرسا )الساعة 18.00(

الربتغال - األوروغواي )الساعة 21.00(

هدف املغرب األول يف مرمى بلجيكا العبو كوستاريكا وفرحة الهدف
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اعداد : فيليب شامس

شبكة 6  * 6متقاطعة

كلامت متقاطعة

1ـ الشعب ينادي ويطالب 
مبكافحتــه بحــزم، ميزان 

العدالة، أساس املُلك.
مطارمدينــة  إســم  2ـ 
البندقيــة، يقــرأون الكتاب 

بالتتابع، يأيت بعد. 
ويكانفون،  يعاضدون  3ـ 
إبراهيم  ندموا، قصة لجورج 

الخوري. 
4ـ يرجعونها، عروس، َمن 

يحّدثك ليال. 
5ـ أملســُتم الثيــاب، بني 
جبلني، عائــش، أبّر بالوعد، 

تهّيأ للحملة يف الحرب. 
ســباق  العســاكر،  6ـ 
ســيارات، مدينة ســورية، 

َوقت. 
أنتِزعها  الكَرْم،  ُقضبان  7ـ 

برفق، يكاتِب. 
8ـ للتذّمر، اهلكَته، أطرد. 

9ـ ممثلة وفنانة مرصية، 
من كبار آلهة الفراعنة، حرف 

جر، أمسيات. 
10ـ دولة آســيوية، زجَر 

وانتهَر.
تلفزيوين  مسلســل  11ـ 
للكاتب مــروان العبد، حرف 

نداء للبعيد. 
12ـ ...

13ـ أربع عواصم عربية. 

14ـ قضاء لبناين، شــاعر 

كاتب  راحل،  لبنــاين  وأديب 

وفيلسوف فرنيس راحل. 

أديب  كاَمل،  15ـ طامطم، 

فرنيس راحل. 

16ـ مدينة صينية، للتمني، 

الســيارات،  دواليب  مخرتع 

مرّت. 

17ـ االنحــراف وااللتواء، 

والية برازيلية، يخّصهأ، غفَل 

عن. 

18ـ أصــل البنــاء، أيّدهم 

وعاونهــم، من كبــار آلهة 

يتلف  االغريــق، مســحوق 

الحرشات. 

19ـ ممثلــة مرصية، أداة 

رشط، يرقدون. 

20ـ االســم الثاين لرئيس 

ممثلــة  راحــل،  فرنــيس 

بريطانيــة راحلــة، ترّضع 

وابتهاالت. 

21ـ شاهدتُم، من الحبوب، 

طالــَب ونادى، طائــر حاّد 

البرص، ولد الفرَس.

1ـ إحــدى القارات، قضاء 
لبناين، نهجم. 

2ـ ذاَق، أديــب وصحايف 
مرصي راحل من أصل تريك 
الســود،  الصحائف  صاحب 

عطشوا. 
3ـ فــراخ الدجــاج، قاعة 
مشــهورة للموســيقى يف 

نيويورك. 
4ـ قطــَن، دولة افريقية، 

من الطيور، للتمني. 
5ـ ممثــل أمــريك راحل 
اشــتهر يف أفالم الكاوبوي، 

طّنانة. 
أرخى  الحــرشات،  6ـ من 
ضد  صغرة،  بّبغاء  الســرت، 

قارَب. 
باألجنبيــة،  شــّباك  7ـ 
ملجأ، نوتة موسيقية، طرف 

السيف. 
8ـ للتعريف، ممثل ومخرج 
أمريك، كاتب فرنيس راحل. 
افريقيــة،  عاصمــة  9ـ 
بأطراف  كرَس  متشــابهان، 
يف  بلــدة  وأكَل،  أســنانه 

الشامل.
10ـ أديــب وروايئ لبناين 

راحل، نَفعهم، رجَع الفيء.
فلســطينية،  مدينة  11ـ 

عتَب  ويســتخرب،  يستفرس 
، أترك.  عيلَّ

12ـ رشكــة برتولية، رّقق 
وحّســَن الشــعر، للتفسر، 
تعلّقوا  متشــابهان،  حرفان 

ومل يفارقوا.
13ـ بْغضه الشديد، غصن 
مســتقيم، رســام إيطايل، 

هارِب.
14ـ بســَط يــده، مغنية 
عاملية راحلة، مدينة لبنانية، 

ُعمر. 
15ـ أمــر بريطاين، عنب 

أسود. 
16ـ الوقت الحايل، ممثلة 
وفنانة لبنانية راحلة، ممثلة 

مرصية راحلة.
17ـ طبيب،  طواحني، أمر 

يدعو للشّك، لفظة هجاء.  
18ـ بحر، عاصمة أمركية، 
مؤلف وروايئ إنكليزي راحل. 
19ـ أرشــَد، ممثل مرصي 
راحل، ِشــّدته عــى، خاِفت 

وضعيف.
20ـ فريق كــرة انكليزي، 
يالزمــون ويواظبــون عى 
األمر، الضعــف والوهن يف 

األمر.

1ـ رئيــس وزراء بريطانيا 
ملرّتني. 

2ـ رئيــس جزائري راحل، 
غزال. 

3ـ مدينــة إيرانية، خّداع، 
ماركة سيارات. 

4ـ إبني، دخول، قديم. 
5ـ للنهي، مئة عام، ســّيد 
شجاع ســخّي، يستعمل مع 

النب. 
6ـ مدينة بريطانية، مدينة 

بريطانية، إكتمَل. 
7ـ أمر مســتقيم، اساس 

املُلك، قلم. 
8ـ املتصلّب يف الرأي، تعَب، 

يرضب بالسيف. 

9ـ ال يُباح بــه، تتضّمنها 
القصيدة، للمنادى. 

10ـ فضل ومعروف، االسم 
لبناين راحل،   لنائــب  الثاين 

يقع رصيعاً. 
نقيض  حافياً،  أميش  11ـ 

نفَع، آِسفان. 
12ـ عاصفة بحرية، شهر 

هجري، صاح التيس. 
13ـ تشكرانه، يرتِبك. 

14ـ مســحوق للتنظيف، 
وحــدة  متصــل،  ضمــر 

عسكرية.
15ـ الُعمــر، واجَهُه، أُعلِن 

وأًخرب.

1ـ ضّحاك، ساعدتْها. 
2ـ ممثلة مرصية راحلة. 

3ـ مقياس غريب، اإلســم 
الثاين لــريئ وزراء بريطاين 

راحل، من الجواهر. 
4ـ مقياس أريض، يعرتف، 

غالم، هرَب. 
5ـ طائــرة قتالية، نقيض 
عطشــان، مدينــة إيطالية 
قدمية لقبت مبدينة الخطيئة.

6ـ ينحتون القلم، عاصمة 
أمركية، يرتّب وينظّم. 

7ـ مغنية كويتية، مغنية 
سعودية، رشطَه وشّقُه. 

عاصمــة  خّربــوه،  8ـ 
افريقية، طلَع النجم. 

9ـ فيلم إليف مونتان، وزير 
لبناين راحل، مغنية لبنانية.

10ـ ســّيد وأمــر القوم، 
محطــة تلفزيونية، مذاِهب 

وملل. 
11ـ أغنيــة ألم كلثــوم، 

أعطيك اليشء بالَيد. 
القــوم  رئيــس  12ـ 
يف  جزيــرة  ومقدامهــم، 

املتوسط، بلدة يف كرسوان. 
13ـ بسقيه، للتذمر، بحر، 

لالستفهام. 
14ـ أول رئيــس وزارة يف 
باكستان، رقيق وناعم الجلد.

15ـ برَكــة، حــرف جزم، 
ممثل أمريك شقيق ممثلة.

1ـ دولة عربية.
2ـ مطار يف اليابان. 

3ـ جاء زائرا بعد أيام، عملة 
إيطالّية. 

بريطاين  4ـ رئيــس وزراء 
راحل. 

5ـ مضَغ والك الطعام، فرد. 
6ـ أرَخى الستار. 

1ـ األرشم.

2ـ الهور. 

3ـ حّدة.

4ـ جورجيا. 

5ـ أغادير. 

6ـ زاف، نا. 

1ـ دولة افريقية. 
2ـ عامل فليك فرنيس. 

3ـ عربَ، يرفع صوته, 
4ـ ذكر السلحفاة. 

5ـ دامئــة ثابتــة عى وترة 
واحدة. 

6ـ موسيقي مجري إستقرَّ 
يف أواخــر حياته يف الواليات 

املتحدة.

1ـ الحجاز. 

2ـ الدوغا. 

3ـ اهرتاف. 

4ـ رّو، جد. 

5ـ رشايني. 

6ـ نارا

أفقيا: 

الحل السابق

الحل السابق مستوى سهل

مستوى وسط

مستوى صعب

الحل السابق

الحل السابق

أفقيا: 

أفقيا: 

عموديا: 

عموديا: 

أفقيا: 

الحل السابق

أفقيا: 

الحل السابق

عموديا: 

عموديا: 

عموديا: 

بسمة

زد 
معلوماتك

 تخاصم الرجل مع زوجته فأقسام عى أالّ يكلم أحدهام اآلخر. ويف 
املســاء، قبل أن ينام الرجل تناول ورقة وكتب عليها أيقظيني الساعة 
السابعة صباحا يك أذهب إىل وظيفتي، ووضع الورقة عى رسيرها.

 فاســتيقظ يف صباح اليوم التايل فوجد ورقة بجانبه قالت فيها 
الزوجة، لقد حانت الساعة السابعة فاستيقظ ..

 ونظَر إىل ساعته فوجدها الساعة العارشة.

 ـ أغــرب والدات الصدفة يف العامل هي للســيد روفائيل كامينغز 

وزوجتــه كارولني، من والية فرجينيا يف الواليات املتحدة، وقد أنجِبا 

خمسة أبناء جميعهم يف نفس التاريخ، أي 20 شباط.

كاترين ُولدت يف 20 شباط عام 1952ـ  كارول ولدت يف 20 شباط 

1953ـ  تشارلز ولد يف 20 شباط 1956 ـ كلوديا ولدت يف 20 شباط 

1961 ـ وسيسيليا ولدت يف 20 شباط عام 1966

  وهذه الحالة تقع مرة بني كل 18 مليار والدة ألبوين.

طريقة الحل: 

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

املربعات الصغرة واملربع الكبر. 

SUDOKU

الحل السابق

1ـ رياضــة، كــرة القدم، 
إحسان

2ـ كاليغوال، مادونا، بريد
3ـ بوبال، انديرا غاندي، طّر

4ـ ينحفــون، تفلس، بوب 
هوب

5ـ دي، ناها، أترنّم، نا
6ـ برن، صون، الب، البالتا

7ـ الفرات، بندر عباس
8ـ ليتوانيا، لسع

9ـ وج، اتن، آب
10ـ واِه، أخ

11ـ لسان الدين إبن الخطيب
12ـ إيطاليا، ساند

13ـ امرؤ القيس، أبومتام، أو
14ـ نيــس، حاميت مالك، 

التكلّم
15ـ أوسكار، نوبل، درب، فرا
16ـ كفلوا، بابل، مونتسكيو
17ـ أأ، ميّر، يقّرون، كيتي، ما

18ـ برنس، ســابو، تدبرنا، 
سيل

19ـ روجر مور، شــبابيك، 
نون

20ـ ياسمني، لت، ميالنو
21ـ الم، يل، مدام توســو، 

جنوى

ضامضم،  مستلحم،  1ـ 

هّر

2ـ هلقام، رشيس، النّد

3ـ صاد، أشجع، هرت

4ـ منهت، ورد، هريت

5ـ راهب، ربّاض، ليث

6ـ ضبور، وّهاس، صّب

7ـ هزاع، أشدخ، هنبغ

8ـ أصهب، هدب، ديّب

9ـ نهام، همهام، ين

10ـ سيد، جواس، أخنس

11ـ فرانس، مشّب

12ـ مرهوب، ألَيس، يقَّ

13ـ كفات، قاطب

رّس،  قضاقــض،  14ـ 

صّم، هرص

15ـ نهَوى، الديار

1ـ رِكبي، بولو، ان، كابرال

2ـ ياوندي، يجول، ِميا فارو

3ـ البحرات، اس، رســول، 

نجيم

4ـ ضياف، نلويها، سويرسا

5ـ تغلّون، فا، أحكام، مسل

6ـ نارصنا، اللام، رسومي

7ـ كال، هواية، قارِب، أرّي

8ـ ران تان تان، ِيت، أيب، نّم

9ـ دف، ياسني بّقوش

مولر،  البستاين،  إميل  10ـ 

بال

11ـ الرستان، أطالب، وتأتُم

12ـ قدا، ربد، باب املندب

13ـ دوغان، نلوك، بينو

14ـ منأ، ملع، إيت، دنكرك

15ـ أنّب، أبلح، المارتني، مو

16ـ دونباس، البستاين

17ـ حبيب السعد، طسمت، 

يك، ولج

18ـ صّد، يا، كّفي، سنان

19ـ ايطو، إبن الرومي، نو

20ـ ندّربها، دوما، النَوى

1ـ مهصار، نسيم، قم

2ـ سال، الزاهي، رمض

مه، أصادفه، آن 3ـ تقدَّ

4ـ ال، نبضعهم، رونقه

5ـ حامه، جأب، ضو

6ـ شرتوا، لون

7ـ شّج، برشم، أسافر

8ـ رضعوا، هس، السا

9ـ مي، رضوخهم، بيت

10ـ أسهد، دهك، صّد

11ـ الِهباً، قمَي

12ـ ماتهيُسن، ماُشوا

 13ـ رّث، بد، خب، طهر

صغبني،  هــري،  14ـ 

يبّص

15ـ رد، تاب، ينساق، ري

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

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

األكرث شعبية يف العامل. 



1ـ إبن األبار، نيجر

2ـ حل، ليبرييا، ديك

3ـ بغداد، نز، حفيد

4ـ طارد، أو، قرينها

5ـ ريبال، من، لهاسم، رش

6ـ عيد، عربصاليم، راشيا

7ـ سالومي، عب، فّح

8ـ حاالت، األيادي، اي

9ـ مــاش، نحــاس، ون، 

وكيلة

10ـ رسمنا، ابالغ، ينازل

نا، طعامي، لســان،  11ـ 

داهم

12ـ الجنادل، مرتبان، ويّل

13ـ نكل، نستفهم، املهلهل

11
تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة7

ــرة ــي ــصــغ الـــشـــبـــكـــة ال
5   4      3   2   1   
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 عموديا: 

 عموديا:

من ستة حروف:    االبراج 

دولة افريقية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  فريد األطرش 

اخترب معلوماتك

1ـ رئيس أمرييك سابق.

2ـ بلدة يف قضاء عاليه. 

3ـ يشاكل ويشاِبه. 

4ـ عتَب عىل. 

وانقطــَع  قنطــوا  5ـ 

أملهم.

1ـ دولة أمريكية.

2ـ شــّدة الحّر من وقع 

الشمس. 

3ـ ما قبل اليوم. 

4ـ خلَط اليشء باليشء.

5ـ شّيدنا وعّمرنا. 

رئيس أمرييك مات اغتياال، ويُعترب صاحب ثاين أقرص 

فرتة رئاســة لرئيس أمرييك. ونُّفذ بالقاتل حكم االعدام 

شنقا.

إسمه مؤلف من 11 حرفا، إذا جمعت: 

8+2+7+11+9-  موسيقي إيطايل.

10+9+3+6-  عاصمة دولة أمريكية.

4+6+10+3-  مدينة أمريكية.  

10+2+6+1-  مدينة يف بلجيكا. 

4+9+7-  لقب غريب. 

11+7+4-  أمثولة. 

8+5+7-  فتح فمه. 

4+8-  نوع من الحّيات. 

1ـ ما اسم املرفأ األورويب الذي تغريت جنسيته 3 مرات 

خالل يوم واحد، وذلك يف 14 حزيران؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما اسم املهرجان الكبري الذي يقام يف فصل الشتاء 

عند قبائل  الهنود الحمر، وتُوّزع فيه الهدايا الكثرية؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

3ـ ما إســم املمثلة املرصية التي قامت بدور البطولة 

أمام املوسيقار الفنان فريد األطرش يف فيلم شهر العسل، 

وإسمها األصيل غنيمة خليل عيل؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ مــا االســم الذي يطلق عىل املهاجــر الياباين اىل 

الواليات املتحدة األمريكية، وحيث يقيم ؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ ما إســم اليوبيل الذي يُحتفل فيه لدى مرور ثالث 

سنوات عىل الزواج؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ ما هي جنســية الحرس البابوي الخاّص الذي يعترب 

القوة الرئيسية الوحيدة يف حارضة الفاتيكان؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ كم عدد األسطر التي تتألف منها ملحمة مهابهاراتا 

الشعرية القدمية، التي هي امللحمة القومية للهندوس؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ يف جنوب أية دولة عربية يقع خليج القمر؟ 

1ـ أحبط، عسل، رنان
2ـ بلغاريا، مسالك
3ـ دريد لحام، جل
4ـ األدب، واشنطن
5ـ ليد، أعمل، أعان

6ـ أب، الريان، أدس
7ـ بينو، تحاملت

8ـ أرز، مرص، أيب
9ـ ري، قنا، أسل، مّه

10ـ أحّر، لعل، الرّم
11ـ فيليب أوغست
12ـ يديّنهم، ين، آبا

13ـ جيدها، فا، ينال
، ارسحّدون، نّم 14ـ ركَّ

15ـ ما، يكاد
16ـ شّم، يزاول
17ـ ري، اللهله

18ـ شادية، ميل

؟ من هو
من هي؟

1ـ الجبل الطويل، ملك لّقَب 

بالكبري.

أمريكيتني،  لواليتني  إسم  2ـ 

رسعة الفهم واالستنتاج، أغلَق 

الباب. 

3ـ فقر، مرفأ ياباين. 

4ـ أمر فظيع، وبّخوا، شبعان 

وريّان. 

5ـ طّنانــة، نثنــي اليشء، 

صحيفة رياضية إسبانية. 

6ـ بيت العنكبوت، ســّنور، 

قّوة. 

7ـ إحــرتَم، رئيــس وزراء 

تونيس راحل. 

دولة  وكيــل،  قنــوط،  8ـ 

أوروربية. 

9ـ نفتل الَحبل، بيوته. 

موســيقية،  نوتــة  10ـ 

هدمت، للنهي، االســم الثاين 

لنائب لبناين سابق. 

11ـ مــن ملــوك فرنســا، 

موسيقي أملاين. 

موســيقية،  نوتــة  12ـ 

جزء من الجنيه االســرتليني، 

مسحوق للتنظيف. 

13ـ كلية مشهورة يف وسط 

مدينة تورونتو، طاقم مالحة 

باألجنبية. 

14ـ أحد امللوك، لقب غريب. 

15ـ للتفسري، إسم فتاة.

16ـ طأطأت رأسها، بحر.

17ـ مقاطعة يف إيران. 

لبنانية صاحبة  18ـ مغنية 

الصورة، مناص.

لقــاح  مكتشــَف  1ـ 

الجــدري، مــن الطيور أو 

رضَب بالسيف. 

2ـ مدينــة هولنديــة، 

كاتــب فرنيس راحل، تهّيأ 

للحملة يف الحرب. 

3ـ قلــَب الــكالم، خبز 

يابس، ال يباح به، الجواب. 

تكــرَّم  للتمنــي،  4ـ 

وأحسَن، لقب هندي. 

5ـ شــديدة وقوية، زار 

األماكن املقدســة، أرشَد، 

أوطانهم. 

6ـ رجَع عــن، أصلَحت 

شأن، عاصمة أوروبية. 

قرض  وأوجَد،  أحدَث  7ـ 

مؤّجــل، َقْصــده، نقيض 

حرََم. 

8ـ شؤونهم، الدواء، من 

أنواع الشاي . 

مدينــة  أرجَعــُه،  9ـ 

مغربية، ُمرَســل من الله، 

معدن. 

10ـ مقَويل، حّدَد طرف 

اليشء، لالستفهام، مغنية 

لبنانية. 

موصــول،  إســم  11ـ 

خليفة عبايس، إبنة فالن. 

12ـ ما يُطــرَّب بها من 

األغــاين، ميشــون، أحد 

الشهور. 

13ـ قفــَز، غَنى، مدينة 

أمريكية يف والية تكساس، 

فقرة. 

الثور

)21 نيسان - 21 أيار(

الرسطان

)22 حزيران - 23 متوز(

العذراء

)24 آب - 23 أيلول(

العقرب

)23 ت1-21ت2(

الجدي

)22ك1 - 20 ك2(

الحوت

)20 شباط - 20 آذار(

ما زلت تعيش يف دوامة من القلق والحرية، 

لكــن هذه املتاعب يف العمل لن ترافقك طويال 

وان كانت محاولة تخطيها ليســت سهلة يف 

هذه املرحلة. 

قد تتوىل مســؤولية جديــدة يف القريب 

العاجــل فال تتأفــف اآلن. بامكانك أن تتغلب 

عىل صعوبات كثــرية، رشط التحيل بالصرب 

واالتزان، وطول البال. 

مرحلــة جديدة متر بها تســاعدك عىل حل 

وتنفيذ مســائلك وأعاملك. كن متسامحا وال 

تغضب أحدا من األقرباء بســبب أمور بسيطة 

وغري جوهرية. 

ستشــعر ان كل الــذي يحصل كأنه رساب 

وليس مــن هذا العامل الجميــل. ال تصغ اىل 

الرثثرات التي ال قيمة لها حول شخص متعلق 

به عاطفيا. 

كثرية هي األعامل التي ســتعرض عليك يف 

هذه اآلونة، ولكنك ستختار أفضلها. أنت محب 

للغري وتشــجع األصدقاء عــىل أخذ املبادرات 

االيجابية. 

حالة جيدة تسمح لك بأخذ املشاكل االساسية 

بهدوء تام، مام يتيح لك العمل بقوة أكرب. اتصل 

ببعض األصدقاء األوفياء ألنهم ســيجلبون لك 

الراحة.

ال تترسع اىل املغامــرة املترسعة دون أخذ 

ظروفك الحالية بعني االعتبار. اســَع من أجل 

توضيــح تفاصيل بعــض النقاط يف عالقة 

مهمة جدا بالنسبة لك. 

ســوف تحصد نتائج نشاطك الدؤوب عىل 

الصعيد العمــيل. اقرتب أكرث اىل قلب الطرف 

اآلخر فهو بحاجة اىل حبك وحنانك، وال تبخل 

عليه بيشء. 

عالقتك العاطفية مرضية يف هذه الظروف 

الصعبة. املهم اال تتخىل عن كياســتك وحسن 

معاملتك للطــرف اآلخر. اكتم ما اطلعت عليه 

من أرسار. 

جهــدك الكبري يف انجاز أعاملك ســيثمر 

يف األيام املقبلة. أبــواب جديدة تفتح أمامك 

وتســتطيع أن تنفذ ما طمحت اليه، وسعيت 

من أجله دامئا. 

أخبار جديدة مطمئنة عن إنســان عزيز يف 

طريقهــا اليك. املفاجآت التي ســتحملها لك 

التطورات ستزيدك قناعة بأن الشخص اآلخر 

يناسبك. 

لتقوية  مرحلة مناســبة ومالمئة جــدا 

الروابط العاطفية والعائلية. ال تدع اللوم يؤثر 

عليك، فام قمت به مؤخرا من خطوات ممتازة 

هو الصواب عينه. 

الحمل

)21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

)22 أيار - 21 حزيران(

االسد

)24 متوز - 23 آب(

امليزان

)24 أيلول - 22 ت1(

القوس

)22ت2 - 21 ك1(

الدلو

)21 ك2 - 19 شباط(

املغرب
ارسطو
أشاوس

السودان
بوسطن

برليوز
تقرير

جنة
جز

جود
حوصلة

خرص
دينا

دفاع
رضوان

رفق
رواية
زهور
زاوية

سوهارتو
ساحات

سنون
سوط
شهرة

شط
شانغاي

صنيع
صور

ضائع
طفيف
ظريف
عقود
غينيا
قمة

قرابة

كورناي
لواحظ

ليث
لسان

الزورد

منزل
مناديل

موريتانيا
نيتشه
هولندا

هدف

والئم

وجدان. 

الحل السابق

الحل السابق

فرنكفورت
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اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

SUDOKU

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

1ـ يف 26 ترشين األول 1994

2ـ يوسف السودا. 

3ـ لويس الرابع عرش. 

4ـ إبن البواب. 

5ـ أحمد زويل. 

6ـ أمني الريحاين. 

7ـ العّثة. 

8ـ طائر الكُريك. 

1ـ مالكم. 

2ـ أدراص. 

3ـ لغبنا. 

4ـ طاَن. 

5ـ أتابع.

1ـ مالطا. 

2ـ لدغات. 

3ـ اربنا. 

4ـ كان. 

5ـ مصارع. 
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شارل ايوب رئيس التحرير العام
نـائـــب رئــيس التحرير : حــنـا ايــــوب
نائــبة رئــيـــس التحرير : نــور نعمة

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

هاتف : 1-2- 05/923830 - 03/811785

فاكس : 05/923773

االعالنات : 05/923776-923768-923767-923770

فاكس : 05/923771

info@addiyaronline.com

االثنني 28 ترشين الثاين 2022

)تتمة ص1( 

ــد رأس الــســنــة ــع ــا ب ــى مـ ــ ــمــّر ال ــال«... جـــمـــود يــســت ــا املــــونــــديــ ــومـ ــي »كـ اإلنـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـّيـــة  فـ

يف هذا الوقت، يســتعد اللبنانيون ملوجة جديدة من ارتفاع 
االســعار تزامنا مع بدء اعتامد الدوالر الجمريك عىل اساس 
ســعر رصف 15 ألفا مطلع الشــهر املقبــل، اي خالل ايام 
معدودة، ما ســيؤدي اىل ارتفاع اسعار الكثري من السلع، يف 
ظل محدودية قدرة اجهزة الرقابة عىل ضبط الســوق وجشع 

التجار. 
أمنيــا، يفرتض ان تتخذ االجهزة املعنيــة اجراءات وتدابري 
مشــددة خالل االيام املقبلة، مواكبة لالحتفاالت والنشاطات 
التي ترافق فرتة االعياد، يف وقت عربت اوســاط معنية عن 
مخاوفها من خلل امنــي يرتافق مع املوجــة الجديدة لرفع 
االســعار، اضافة لفرض املصارف تســديد القروض بالدوالر 

بالفريش مطلع شباط املقبل.

{ مرحلة عون وفرنجية {
الرئايس، قالــت مصادر مواكبة عن  امللف  وبالعودة اىل 

كثب للمســتجدات، ان املعركة الراهنة محصورة بني رئيس 
العامد جوزيف  الجيش  املردة« سليامن فرنجية وقائد  »تيار 
عون، وان كل حديث آخر بأســامء أخــرى غري جدي وفق 
املعطيات الراهنة. وتشــري املصــادر يف حديث لـ »الديار«  
اىل ان رئيــس املجلس النيايب نبيه بري قد يدعو لجلســتني 
بعد النتخاب رئيــس قبل فرص االعيــاد، تتخللها مواصلة 
اســتعداده  بات محســوما عدم  بعدما  الثنائية،  الحوارات 
لتوســيع مروحة الحوار يك يكون جامعا وشــبيها بحوار 
2006، وبخاصة بعد فشــل مساعيه االخرية يف هذا االطار 

قواتية. عونية-  برضبة 
وال يزال بري يحاول التســويق لفرنجية بتكليف من حزب 
الله، الذي مل يفقد االمل بعد يف ايصال مرشــحه مرة جديدة 
اىل سدة الرئاسة. وبحسب معلومات »الديار«، فان الحزب لن 
يتخىل عن فرنجية، اال اذا اعلن هو انه مل يعد مرشــحا، وهو 
امر ال يبدو عىل االطالق انه ســيحصل قريبا. ويرجح البعض 
ان يكون بعض غزل الحزب بقائد الجيش سببه زكزكة رئيس 
»التيار الوطني الحر« جربان باسيل من خالل القول له ان بديل 

فرنجيــة جاهز، وهو قائد الجيــش القتناعه انه بني الرجلني 
يفضل باسيل االول.

{ االسعار نار! {
يف هذا الوقت، وعىل وقع الفراغ املتسلل اىل كل املؤسسات 
ما يؤدي اىل شــلها، انطالقا من رئاســة الجمهورية، مرورا 
بحكومة ترصيف االعامل، وصوال اىل مجلس نيايب غري قادر 
عىل الترشيــع ما دام هو هيئة انتخابية، يتوقع ان تشــهد 
البالد موجة غالء كبرية مع بــدء مفاعيل الدوالر الجمريك 
عىل اساس ســعر رصف 15 الفا. وترجح مصادر مطلعة ان 
يرتاوح ارتفاع االســعار حسب الســلع بني 20 و 50٪، وان 
يشمل كل السلع دون استثناء بغياب الرقابة الفعلية وجشع 

التجار.
واذ اكدت مصادر وزارية لـ »الديــار«  ان الوزارات املعنية 
ســتامرس اقىص درجات الرقابة لجهة حرص رفع االســعار 
بالبضائع املســتوردة التي يُصنع مثيل لهــا يف لبنان، وبتلك 
التي تندرج يف اطار »الرتف والرفاهية«، يبدو محسوما انه ال 

ميكــن الركون عند هذه التطمينات، نظرا الن التجارب يف هذا 
السياق مل تكن يوما مشجعة.

{ تفلت أمني؟ {
وكام كل عام، تتفاقم املخاوف االمنية مع انطالق موســم 
االعيــاد، وهو ما يدفع االجهزة االمنيــة اىل رفع جهوزيتها، 
وبخاصة ان االعياد هذه الفرتة تتزامن مع ارتفاع يف االسعار، 
يف بلد يعــاين االمّرين من الغالء بعد وصول ســعر الرصف 
اىل عتبة الـ٤0 الفا. وتخىش مصــادر مطلعة يف حديث لـ 
» الديار«  من عودة موجة اضطرابات يف الشــارع، بخاصة 
يف ظل قرار املصارف تقايض الدفعات الشــهرية للمقرتضني 
بالدوالر بـــ » الفريش«، وهو امر ســيتحول قانونيا مطلع 
شباط املقبل مع قرار حاكم مرصف لبنان رياض سالمة رفع 

الدوالر الرسمي من 1500 لرية اىل 15 الف لرية.
وال تستبعد املصادر ان تلجأ جهات داخلية وخارجية للعبث 
باالمن لفرض امر واقع يف امللف الرئايس، مرجحة ان يحصل 

ذلك بني شهر نيسان وايار.

األســــعــــار؟ ــب  ــ ــراقـ ــ يُـ مــــن  أيــــــــــام...  خـــــال  املـــضـــافـــة  الـــقـــيـــمـــة  ــلـــى  عـ ــة  ــبـ ــريـ ــضـ الـ ودوالر  ــركـــي  ــمـ ــجـ الـ الـــــــــدوالر 

عىل سعر رصف السوق الســوداء أي ٤0 ألف لرية، ويدفعون 
هذه الرضائب والرسوم للدولة عىل سعر الـ 1500 لرية(، وهو 
ما يُحّقق أرباًحا طائلة للتجار عــن غري وجه حّق، بحكم أن 

الرضائب والرسوم هي سيادية وال يحّق للتجار املتاجرة بها.
موازنة العام 2022  التــي أُقرّت حديًثا يف املجلس النيايب، 
تعّول كثريًا عىل هــذه الزيادة بالــدوالر، لتمويل الزيادة يف 
األجور واملســاعدات للقطــاع العام، والتــي وصلت إىل 3.3 
تريليون لــرية )3300 مليار لــرية(! الجدير ذكــره أن لبنان 
استورد يف العام 2021 بقيمة 13.6 مليار دوالر أمرييك سلعا 
وبضائع، والتوّقعات أن يســتورد بحــدود الـ 1٤ مليار دوالر 
أمرييك يف العام 2022. أي أن االسترياد سيعود إىل مستوياته 
ما قبل األزمة قريًبا، وهو أمــر غريب لبلد منكوب، وال ميكن 

تربيره إال بتهريب السلع والبضائع خارج الحدود.
إال أن تعويل الحكومة عىل رفع إيراداتها كام هو متوّقع يف 
موازنة العام 2022 ليس بأمٍر مضمون، خصوًصا أن عمليات 
التهريب إىل الداخل اللبناين نشطت، وأصبح هناك رشكات )أو 
أشخاص( مختّصة يف نقل الســلع والبضائع من بلد املنشأ 
)الصني بالدرجة األوىل( إىل لبنان من دون املرور بالجامرك. 
وهنا، عبارة يســتخدمها هؤالء للتعبري عن هذا األمر بالقول 
»Door to door« أي مــن الباب إىل البــاب من دون أن يتعرّف 
التاجــر اللبناين اىل أي يشء! بالطبع الكلفة أقل عىل التاجر، 
الذي سيسعى إىل بيع هذه السلع بدون فواتري أو بيعها خارج 

الحدود تفاديًا ألي مالحقة.
االقتصاد أصبح بجزٍء كبريٍ منه يعتمد عىل »الكاش«، وهو 
ما ال ميكن لوزارة املال مراقبته، وبالتايل ال أحد ميكنه معرفة 

كيفية الســيطرة عىل األسعار التي ســيفرضها التجار. فهل 
لوزارة االقتصاد والتجارة، وبالتحديد مديرية حامية املستهلك، 

القدرة عىل رقابة األسعار؟ الجواب كاًل، وذلك لعّدة أسباب:
- أواًل: ال موارد مالية للمديرية كافية للقيام بعمليات رقابة 
بشــكل منظّم، مبعنى آخر موارد مالية تكفي متويل الشــق 

التشغييل لعملية الرقابة.
- ثانًيا: عديد املديرية غري كاٍف للقيام مبهّمة عىل مساحة 
الوطن، وهو ما يعني أنه حتى ولو كان هناك القدرات والرغبة، 
فال إمكان لتغطية أكرث من 100 ألف مؤسسة أصبحت تعمل 
بالتجارة، هــذا باإلضافة إىل األفراد الذين ميارســون مهنة 

التجارة بدون ترصيح رسمي.
- ثالًثا: العمليات التجارية التي تتّم بالتجزئة، تتّم مبعظمها 
بـ »الكاش«، وال يوجد أي إعالن لألسعار باللرية اللبنانية كام 
ينص عليه قانون حامية املســتهلك، وهو ما يعني استحالة 
الكشف الفعيل عىل األسعار من قبل مديرية حامية املستهلك 

إال لبعض القطاعات.
- رابًعا: عمليات التهريب عرب الحدود ال تخضع ألي رقابة، 
وبالتايل ال ميكن لعنارص مديرية حامية املستهلك أن يقارنوا 
بني ما هو مســتورد وما يباع محلًيا. وبالتايل هناك استحالة 

للكشف عن العمليات إال يف قلّة قليلة من القطاعات.
- خامًسا: البيع بـ »الكاش« يعني تلقائًيا التهرب الرضيبي، 
خصوًصا إذا كانت األســعار أعىل مام تنــّص عليه القوانني. 
وبالتايل ال ميكن لوزارة املال معرفة الحجم الحقيقي لعمليات 

البيع للتاجر.
- سادًســا : املخالفات غالًبا ما تحظــى بغطاء من بعض 
أصحاب النفــوذ، وبالتايل حتى لو هنــاك رغبة وقدرة عىل 

الرقابة، هناك موانع إدارية متنع القيام بهذه العملية.
من هذا املنطلق، نرى أن األســعار سرتتفع بشكٍل عشوايئ 

وبخالف كل القوانني وبخالف كل املعايري األخالقية.
قرار وزير املال بدء تطبيق الدوالر الجمريك ودوالر الرضيبة 
عىل القيمة املضافة يف األول من الشــهر املقبل، أربك إىل حٍد 

معني التجار الذين اعتمدوا خيارا من بني اثنني:
التوّقف عن البيع خصوًصا بانتظــار وضوح الصورة يوم 

الجمعة املقبل )أي تاريخ بدء تطبيق قرار وزير املال(.
اإلكتفاء ببيع التجزئة ورفع األسعار بشكل أعىل مام يجب، 

بهدف التحّوط ضد ما يسّمونه مخاطر الخسائر )!!(.
يف كلتا الحالتني الرقابة شــبه معدومة، واملواطن ال حول 
له وال قوة، خصوًصا مع انحسار الخيارات. وهناك العديد من 
األصناف التي ترفضها الدول املجاورة ألسباب تتعلّق باملعايري 
الصحية، يتّم استريادها إىل لبنان وبيعها للمواطنني من دون 
حسيب أو رقيب. ومن بني هذه املخالفات ميكن ذكر مكونات 

بعض السلع واملواد الغذائية أو تاريخ انتهاء الصالحية...
إىل هذا، من املتوّقع أن يبــدأ موظّفو القطاع العام بقبض 
املساعدات عىل أجورهم، والتي أقرّت يف موازنة العام 2022، 
إال أن هذا األمر ال يعني أنهم عّوضوا عن االرتفاع يف األسعار، 

وذلك بسبب عّدة عوامل نذكر منها:
- أواًل: التاجــر ال يقبض مثن الســلع والبضائــع إال نقًدا 
)كاش(، وبالتايل هل ســيتمكّن املوظّف من سحب كل راتبه 

من حسابه املرصيف مبا فيه الزيادات التي أُقرّت؟
- ثانًيا: بفرضية أنه اســتطاع ســحب أجره من حســابه 
املرصيف، يبقى الســؤال عن حجم الكتلــة النقدية بالتداول 
واملضاربة عىل اللرية، عماًل مببــدأ »ال يقتل اللرية إال اللرية«، 
وهو ما سريفع ســعر رصف الدوالر يف السوق السوداء إىل 
مستويات عالية لن يستطيع لجمها إال مرصف لبنان عرب ضّخ 

الدوالر يف السوق أو عرب آليات أخرى.
- ثالًثا: من قــال إن الزيادة يف األجور ســتكفي لتغطية 

االرتفاع يف األسعار الذي سيقوم به التجار؟ 
- رابًعا: ماذا سيحصل بفرضية أن الزيادة يف األجور كانت 
أعىل من االرتفاع يف األســعار؟ يف الواقع سيتحّول االرتفاع 
يف األســعار من ارتفاع اصطناعي ســببه التجار إىل ارتفاع 

طبيعي نتاج زيادة الطلب.
لكل هذه األســباب، نرى أنه وعىل الرغــم من أحقية رفع 
الدوالر الجمريك ودوالر الرضيبة عىل القيمة املضافة ورفع 
أجور القطاع العام القابع كام باقي املواطنني اللبنانيني تحت 
ثقل األســعار، مل يكن هناك من عدالة يف قرارات الحكومة، 
خصوًصا أن التجار الذين حققوا أرباًحا طائلة من فارق سعر 
السوق الســوداء والسعر الرســمي عىل الرضائب والرسوم، 
والرســوم والرضائب عىل األمالك البحريــة... وغريها من 

األمور، مل تأت املوازنة عىل ذكرهم. 
لذا نرى أن النيات الحســنة ال تكفي يف هذه الحالة، وكان 
األجدى بالحكومة املحافظة عــىل القدرة الرشائية للمواطن 
من خالل وقف التهريب الذي يستهلك نصف دوالرات السوق، 
والتالعب باألســعار الذي ميارسه التجار، ووقف التطبيقات 
التي تعكس أسعار التهريب واملضاربة. إال أنه وكام هو الحال 
يف كل القــرارات املصريية، تذهب الســلطة نحــو القرارات 

السهلة وليس القرارات الفّعالة.
 وهنــا قد يقول البعض إن وقف التهريب ليس بأمر ســهل 
وهذا حق، إال أن ما يجــب معرفته أن مجموع اإلجراءات التي 
اتخذتهــا الحكومة، وتلك املوجــودة يف املوازنة أدخلت البلد 
يف أتــون التضخم! وحده مرصف لبنان قــادر عىل لجم هذا 
التضّخم، من خالل ضخ الدوالرات يف الســوق، ولكن أيًضا، 
وبحسب توّقعاتنا، من خالل مجموعة إجراءات سيتم اإلعالن 
عنها قريًبا، وســتكون عادلة ألنها ستصيب املخالفني وليس 

املواطنني.

قال رئيــــس املعهد األمرييك لألمــراض املعدية أنتوين 
فاوتيش إنه يجب نــــسيان فكرة أن جائحة كورونا انتهت، 
فــام زال هناك نحــو ٤00 وفاة يوميــا يف الواليات املتحدة 

األمريكية.
وأشــار فاوتيش إىل العمل عىل تطويــر لقاحات كورونا 

ومعززاتها بشكل مستمر.
وتــأيت ترصيحات فاوتيش يف وقت تشــري فيــه أرقام 

»جامعة جــــونز هوبكــــنز« إىل أن الواليــات املتــحدة 
سجلت حتى يوم الســبت، أكرث من 98 مليون إصابة مؤكدة 
بفريوس كوفيد-19، وأكرث من مليون و80 ألف وفاة بســبب 

كورونا.
وقد حــذر خرباء الصحة األمريكيون مــن زيادة كبرية يف 
حاالت اإلصابة بفريوس كورونا يف عموم البالد، بعد عطلة 

عيد الشكر.

ــتــهــت ان كــــورونــــا  جـــائـــحـــة  أن  ــى  ــس ــن ن أن  ــا  ــن ــي عــل  : ــي  ــشـ ــاوتـ يــــومــــيــــاًفـ وفـــــــــــاة   400 ــل  ــ ــّجـ ــ ــسـ ــ تـ ــا  ــ ــ ــرك ــ ــ ــي ــ ــ أم زالـــــــــــت  مـــــــا 

دانــت وزارة الخارجيــة واملغرتبني الفلســطينية بأقىس 
العبارات، اقتحامات املســتوطنني واليهود املتطرفني املسجد 
األقــىص، وكان آخرها االقتحامات التــي وقعت صباح امس 

لباحات املسجد، وجرت عىل دفعات متتالية.
وشــددت يف بيان رســمي عىل أن »إجراء أي تغيريات يف 
واقع املســجد األقىص تعترب تهديدا مبارشا بتفجري ســاحة 
أن »االقتحامات وجميع  برّمتها«، مؤكــدة  الرصاع واملنطقة 
إجراءات االحتالل ضد املقدســات املسيحية واإلسالمية ويف 
مقدمتها املسجد األقىص باطلة وغري رشعية، ولن تستطيع 

انشاء حق لليهود يف املسجد األقىص، وباحاته«.
واعتربت أن »تلك االقتحامات غــري رشعية وغري قانونية 
ال متت بصلة ملفهــوم الزيارات التي يجــب أن ترشف عليها 
وتنظمها دائرة األوقاف اإلسالمية، وتندرج يف إطار محاوالت 
دولة االحتالل تكريس التقســيم الزماين للمسجد، ريثام يتم 
تقســيمه مكانيا إن مل يكن هدمه بالكامــل، وبناء »الهيكل 

املزعوم« مكانه«.
وطالبــت املجتمع الــدويل، واألمم املتحــدة، ومنظامتها 
املختصة، ويف مقدمتها »اليونســكو« إبــداء »أعىل درجات 
االهتــامم واليقظة والحــذر من املخاطر التي تشــكلها تلك 
االقتحامات، مبا يرافقها من أداء طقوس تلمودية يف باحات 
املســجد األقىص، خاصة يف ظل حكــم نتنياهو- بن غفري 

وأتباعهام«، وفق البيان.
وأدانت الدعوات التحشيدية التي تطلقها »جامعات الهيكل« 
لتصعيد هذه االقتحامات، وتوسيع دائرة الجمهور املستهدف 
للمشــاركة فيها، واستغاللها للمناســبات، واألعياد الدينية 

املختلفة، لتصعيد استهدافها للمسجد األقىص.
كام حــذرت وزارة الخارجية الفلســطينية، »من املخاطر 
املحدقــة باملســجد األقىص يف ظــل حكــم نتنياهو- بن 
غفري، وتنظر بخطورة بالغة لنتائــج وتداعيات االقتحامات 
واإلجراءات التقييدية التي متارســها سلطات االحتالل ضده، 

خاصة يف ظل االتفاقيات التي وقعهام«.
وبّينــت أنه »يف ظل االتفاقيات التــي وقعها نتنياهو مع 
بن غفري، والتي متنحه صالحيات واسعة ملامرسة سياسته 
ومواقفــه العنرصية، وســعيه إلحداث تغيــريات جذرية 
القائم،  التاريخــي والقانوين  الواقع  النطاق عىل  واســعة 
تكمن مخاطر إضافية لتلك االقتحامــات تتمثل يف املرحلة 
الراهنة يف النجاح الــذي حققه اليمني واليمني املتطرف يف 
االنتخابات األخــرية، مبا يحمله مــن مفاهيم ورؤى تدعو 

لتحويل طابع الرصاع من سيايس إىل ديني«.

{ ميدانياً {

شــّنت قوات االحتالل اإلرسائييل أمــس، حملة اعتقاالت 
واقتحامات واســعة يف الضفة الغربية املحتلة، بالتزامن مع 

اقتحام عرشات املستوطنني باحات املسجد األقىص.
وقالت مصادر محلية إّن قــوات االحتالل اعتقلت املواطن 
أنس مجــدي غزال )20 عامــاً( من مــكان عمله يف مخبز 
مبنطقة وادي الهرية جنويب الخليل، وأحمد شيحة من بلدة 
عناتا يف القــدس املحتلة، وعيل كاظم عبد الســالم وأحمد 
نعامن أبو نعيم من قرية املغري يف رام الله، ومجاهد نعيم أبو 

رسحان من بلدة العبيدية يف بيت لحم.
ويف جنــني، اعتقلت قوات االحتالل الشــاب محمد أحمد 
رحال من قريــة عرابة جنويب املحافظة يف أثناء تواجده يف 

قرية برطعة جنوب غريب املدينة.
ويف نابلس، اعتقلت قوات االحتالل الشاب مراد كعبي عقب 
اقتحام منزله يف مخيم بالطــة رشق املدينة، أما يف القدس 
املحتلة فقد اعتقل االحتالل طفلني من باب العمود يف القدس 

املحتلة بعد االعتداء عليهام بالرضب املربح.
وكان مقاومون اســتهدفوا ليل السبت وفجر االحد مواقع 
لقوات االحتــالل اإلرسائييل بالرصاص والعبــوات املتفجرة 
يف نابلــس وجنني.وأعلن مقاومون تنفيذ عمليات إطالق نار 
منفصلة ضد نقطة عسكرية لقوات االحتالل عىل جبل عيبال 

شاميل نابلس، وأخرى صوب حاجز الجلمة شاميل جنني.
ويف القــدس املحتلة، اقتحم عرشات املســتوطنني باحات 
املســجد األقىص من باب املغاربة، وأدوا طقوســاً تلمودية 

بحامية مشددة من قوات االحتالل اإلرسائييل.
وأفادت دائرة األوقاف اإلســالمية يف القدس املحتلة بأّن 
مجموعات متتالية من املســتوطنني اقتحموا صباحا املسجد 
األقىص، ونفذوا جوالت اســتفزازية، وأدوا طقوساً تلمودية 

يف باحاته.
وأشــارت وكالة »وفا« إىل أّن جامعــات »الهيكل املزعوم« 
رشعت بحشــد أنصارها لتنفيذ اقتحامات واســعة للمسجد 
األقىص، يف عيــد »الحانوكاة« اليهودي، الــذي يبدأ يف 18 

كانون األول املقبل، ويستمر مدة مثانية أيام.
ورداً عىل دعــوات منظامت الهيكل املزعوم، أطلقت دعوات 
مقدسية لتكثيف الحشد والرباط يف املسجد األقىص، للتصدي 

القتحامات املستوطنني ومخططات االحتالل.

فلســــــطين تديــــــن وتحذر مــــــن مخاطر اتفاقّيــــــات نتنياهــــــو وبن غفير
إعتقاالت واســــــعة في الضفة... وُمســــــتوطنون يقتحمــــــون »األقصى«

أشــار القائد العام للحرس الثوري اللواء حســني سالمي، 
اىل أن »الكيان الصهيوين ســينهار، وسنحول الفتنة األخرية 
إىل مقربة لألمريكيني واإلرسائيليني«، معتربا أن »يف املشــهد 
الســيايس تحاول أمريكا وبريطانيا وإرسائيل وأملانيا وفرنسا 
وآل سعود، إثارة التوتر يف هذه األرض بوسائل إعالمهم املثرية 

لالنقسام، لكن هذا الشعب واعي متاما«.
وأكد ســالمي »كونوا عىل ثقة مــن أن الكيان الصهيوين 
ســينهار وهذه الثورة لن تصاب بأذى، لن تفلح أوهام العدو، 
هذا النظام قوي، لقد ألحقت التعبئة الشــعبية بقيادة اإلمام 

الخامنئي هزائم كبرية باألعداء«.

{ الشورى اإليراين وافق عىل مرشوع
انضامم إيران ملنظمة شنغهاي للتعاون {

عىل صعيد آخــر، اقر مجلس الشــورى اإليراين  مرشوع 
قانون انضامم إيران إىل منظمة شنغهاي للتعاون، مبوافقة 

أكرث من 200 نائب.
ويف جلسة مفتوحة ملجلس الشورى اإلسالمي عقدت امس، 
تم وضع مراجعة ملادة الواحدة من مرشوع قانون انضامم إيران 
إىل منظمة شــنغهاي للتعاون عىل جدول األعامل، وتم اقراره 

مبشاركة 205 من النواب الحارضين يف الجلسة.
وقال املتحدث باسم لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية 
يف املجلس أبــو الفضل عمويي: »ان املنظمة لديها رســالة 
دولية مهمة، وهي إحدى أهم املنظــامت اإلقليمية لعضوية 
روسيا والصني فيها، نظراً لحجم التبادالت االقتصادية بينهام 

وكرثة سكانهام.
وعلّــق عبد اللهيان، عــرب »تويرت«، قائــال: »إن التصويت 
الحاســم للربملان باملوافقة عىل مرشوع قانون انضامم إيران 
إىل منظمة شــنغهاي للتعاون يرمز إىل عزمها وجديتها يف 
تطوير التعاون اإلقليمي والدويل واالقتصادي وتعزيز نظرتها 

نحو آسيا«، مضيفا »نهج التعددية هو واقع القرن الحايل«.

ــرة ــ ــيـ ــ ــد بـــتـــحـــويـــل الـــفـــتـــنـــة األخـ ــ ــّه ــ ــع ــ الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري ت
ــن« ــيـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــرة لــأمــيــركــيــيــن و»اإلسـ ــبـ ــقـ فــــي إيــــــــران الـــــى مـ

قال املتحدث باســم الكرملني دميرتي بيســكوف إّن هناك 
خالفات بني روسيا وتركيا بشأن الوضع يف سوريا، لكن مستوى 

العالقات بني البلدين يسمح بحلها من خالل الحوار.
وأوضح املتحدثت باسم الكرملني، يف ترصيح صحايف امس، 
أّن الخالفات مع تركيا بشأن ســوريا تم يف وقت سابق وقفها 
والتقليص منها، وذلك مبجرد التوقيع عىل اتفاقية يف سوتيش، 
مشــرياً إىل أنه بعد ذلك رصح مسؤولون روس، وكذلك الرئيس 
الرتيك رجب طيب إردوغان، عن عدم رضاهم عن تنفيذ االتفاقية 

التي تم توقيعها.
وأضاف: »مســتوى عالقاتنا وحكمتنا السياسية يسمحان 

لنا بحل هذه الخالفــات، ليس من خالل املواجهة، بل من خالل 
املفاوضات الصعبة والطويلة أحياناً، ولكن مع ذلك باملفاوضات«.
وكان الرئيس الــرتيك رجب طيب أردوغان كان أكد »أن بالده 
مصممة عىل تأمني خط الحدود مع سوريا بشكل كامل وجعل 
كل شرب من تركيا آمنا«، مضيفا »أن العالقات مع سوريا ميكن 
أن تعود إىل نصابها يف املرحلة القادمة، مثلام جرى مع مرص، 

فليست هناك خصومة دامئة يف السياسة«.
كام أكد أردوغان يف وقت ســابق »أن هدفــه من العمليات 
العسكرية يف الشامل السوري هو إقامة »حزام أمني من الغرب 

إىل الرشق« عىل طول الحدود الجنوبية لبلده«.

الكرملين : الخافات بين روســــــيا وتركيا بشأن سوريا يُمكن حّلها بالحوار
أردوغــــــان : العاقــــــات مــــــع ســــــوريا يُمكــــــن أن تعود الــــــى نصابها

قال رئيس أســاقفة الفاتيكان بول ريتشارد غاالغر أمس، 
إن الكريس الرسويل مستعد لتوفري مكان إلجراء مفاوضات 

السالم بشأن أوكرانيا.
وذكر غاالغر يف مقابلة مع شبكة »ميدياست« اإليطالية: 
»لقد كان الكريس الرســويل والبابا نفســه دامئا منفتحني 
عىل اســتضافة املحادثات منذ بداية النزاع، ولكن مل نتلق أي 
رد محدد حتى اآلن، ومع ذلك يظل الكريس الرســويل دامئا 
تحت ترصفهم«، وقال : »ان البابا فرنســيس سريحب بطلب 
لتوفري مكان للمفاوضات، كــام فعل الفاتيكان يف املايض، 
إذا تواصل الجانبان معهم بنية حســنة، سعيا وراء السالم 

والحوار وإنهاء األعامل العدائية«.
من جهته، رأى رئيس  بيالروس   ألكســندر لوكاشــينكو ، 
أن »برضبة واحدة، يريد األمريكيــون هزمية أوروبا، وعرب 

روسيا يريدون الوصول إىل الصني«.

وأشار يف مقابلة مع برنامج »موسكو. الكرملني. بوتني«، 
إىل أن »الرئيس األوكراين  فالدميري زيلينسيك  ينتهك املبادئ 
األساســية لعملية التفاوض، خطأ األوكراين زيلينســيك 
التفاوض«،  املبادئ الكالســيكية لعملية  أنه يقوم بانتهاك 
موضحا »خاصة عند الحديث مع روسيا العمالقة، ال ميكنك 
االشرتاط مسبقا، اجلس إىل طاولة املفاوضات، وقم بطرح 
كل الــرشوط هناك، واملبدأ الثاين كالســييك – التنازالت«. 
وأكد أن »ال حاجة لقتل شــعبكم، نحن لدينا دم واحد يرسي 
يف عروقنا، أرى أن روســيا تتفهم ذلك، فهل تفهم  أوكرانيا  

ذلك؟«.
وكان لوكاشينكو  لفت  يف تعليقه عىل اإلعدام الجامعي 
للجنود الروس األرسى من قبل القوات املســلحة األوكرانية، 
إىل أن »ترصفات الســلطات األوكرانية ترجع إىل حقيقة أن 

»األمريكيني يحرشونهم بقوة يف مكان واحد«.

الفاتيكان يُبدي اســــــتعداده الســــــتضافة ُمحادثات ســــــام حول أوكرانيا
لوكاشينكو لكييف : دماؤنا واحدة ... تعالوا الى طاولة التفاوض مع روسيا
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