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ــة  ــ ــ ــ ــدالت الجريم ــ ــ ــ ــي ُمع ــ ــ ــ ــوظ ف ــ ــ ــ ــاع ملح ــ ــ ــ ــار وارتف ــ ــ ــ ــن االنهي ــ ــ ــ ــان ع ــ ــ ــ ــل لبن ــ ــ ــ ــار تفص ــ ــ ــ امت
ــــــــوزراء موضــــــــع خــــــــاف ــــــــس ال ــــــــراغ مســــــــتمر والســــــــعودية تستفســــــــر رئاســــــــياً... وجلســــــــة مجل الف

ــــــــازة  ال تقدم باملســــــــاعي القطرية لرفــــــــع العقوبــــــــات عن باســــــــيل والعاقــــــــة بيــــــــن الجيــــــــش وحــــــــزب اللــــــــه ممت
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ـــر ـــ ــــــة »أخطــ ــ ـــات املنزلّي ـــ ــ النفاي
مّمـــــــــــــــا تتوقّعـــــــــــــــون«...
كيــــــــف نتخّلــــــــص منهــــــــا
ــــــــة؟ ــــــــة للبيئ ــــــــة ُمائم بطريق

)التفاصيل صفحة 10(

املعارك يف دونستيك

مواجهات يف الضفة

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص 10( 

رضوان الذيب

الحــراك الداخيل الرئايس »طق حنــك وضحك عىل الدقون« 
ومسلســل الجلسات الرئاسية االسبوعية طويل، وال احد يعرف 
موعد الحلقة االخرية طاملا هذا االســتحقاق ما زال عىل »الرف« 
عند االدارة االمريكية، التي متســك مبفاصله الكربى والصغرى، 
وحسب املطلعني عىل املوقف االمرييك، فان االستحقاق الرئايس 
ما زال يف مرحلة« جس النبض« و«الحديث بالعموميات«، لكن 
االمريكيني ما زالوا ماخوذين ومندهشني من االجواء واالتصاالت 
التي رافقت وانتجت اتفاق الرتســيم البحــري، و«براغامتية« 
حزب الله يف ايصاله اىل خواتيمه املعروفة، وهناك قسم وازن 
من الفريق االمرييك الــذي يدير امللف اللبناين يرغبون بانجاز 
االســتحقاق الرئايس كام انجز اتفاق الرتســيم، عرب اتصاالت 
غري مبارشة بني االدارة االمريكية وحزب الله، والوصول اىل اسم 
توافقي مشرتك يدير االزمة حتى انقشاع مستقبل املنطقة، وف 
املعلومات يف هذا االطار، ان سفراء امريكيني سابقني عملوا يف 
بريوت، ما زالوا يف ادارة القسم اللبناين يف الخارجية االمريكية 

اجروا اتصاالت منذ اسبوع مع اصدقاء لبنانيني محسوبني عىل 
املجتمع املدين ويتواصلون مع حزب الله، واستفرسوا عن موقف 
الحزب وعن 4 اسامء بعضها متداول وجميعهم من الصف الثاين، 

لكنهم مل يحددوا اي موعد لبدء التحرك االمرييك رئاسيا.

{ باسيل والقطريون {
من جهة اخرى، ابدى رئيس التيار الوطني الحر جربان باسيل 
ارتياحه امــام اصدقائه للعالقة املتينة مع قطر ووقوفهم اىل 
جانبــه، والعمل عىل رفع العقوبات االمريكية عنه، لكن رئيس 
التيــار صارح االصدقاء بان القطريني مل يتمكنوا حتى االن من 
فتح ابواب واشنطن امامه رغم تدخالت االمري متيم، وكان الرد 
االمرييك ان االجراءات ضد باســيل قضائية، وال احد يستطيع 
التدخل يف ملفات تتعلق برفع العقوبات اال عرب املسار القضايئ، 
ومن حقه اللجوء اىل خطوات قضائية لرفع العقوبات اذا اقتنع 
القضاء االمرييك بامللف الذي قدم من قبل  محامي باسيل بالتعاون 
مع محامني امريكيني بارزين، وعىل ضوء املسار القضايئ يحدد 

ــدا ــ ــ ــ ــرا لبولن ــ ــ ــ ــه تحذي ــ ــ ــ ــك وتوج ــ ــ ــ ــي دونيتس ــ ــ ــ ــدم ف ــ ــ ــ ــيا تتق ــ ــ ــ روس
ــا ــ ــ ــ ــد نبرته ــ ــ ــ ــنطن تصع ــ ــ ــن وواشــ ــ ــ ــ ــع الثم ــ ــ ــ ــا بدف ــ ــ ــو« توعدهــ ــ ــ ــ »النات

واشــنطن  واصلــت 
ترصيحاتهــا التصعيديــة، 
الخارجية  وزيــر  حــذر  إذ 
أنتــوين بلينكن من أن بالده 
»ستستمر يف جعل الكرملني 
يدفع الثمن بســبب عدوانه 
أوكرانيا«.وأضــاف  عــىل 
لحلف  اجتامع  بعــد  بلينكن 
شــامل األطليس )ناتو( يف 
بوخارست »بوتني لن يجعلنا 
واالتحاد  لسياساته،  رهينة 
األورويب ســينهي اعتامده 
الرويس بشــكل  الغاز  عىل 
تام«.واعترب الوزير األمرييك 
أن بوتــني صــب »نريانــه 
الســكان  عىل  وغضبــه« 
املدنيــني يف أوكرانيا، حيث 
قصف أكرث من ثلث شــبكة 
لن  »إسرتاتيجية  الطاقة يف 

تنجح«.

»التلمود« بقوانين  اسرائيل  ُتـحكم  لن  نتنياهو: 
ــة  ــضــف ــي ال ــ ــال ف ــ ــتـ ــ ــاص االحـ ــ ــرص ــ شــهــيــد ب

الجيش  استشهد أمس فلسطيني برصاص 

اإلرسائييل يف جنني شاميل الضفة الغربية، 

لريتفع إىل 6 عدد الشهداء الفلسطينيني خالل 

24 ساعة وســط عمليات اقتحامات متكررة 

لألرايض الفلســطينية املحتلة.وقالت وزارة 
الصحة الفلسطينية إن الشهيد محمد توفيق 

ســرتتفع اســعار املــواد الغذائيــة 
واالســتهالكية بشكل كبري نتيجة تحديد 
ســعر الدوالر الجمريك بـ 15 الف لرية، 
ولن تســتطيع وزارة االقتصاد ان تضبط 
الوضع وســيرتافق ذلك مع ارتفاع بسعر 
الدوالر، وكل ذلــك الن الحكومة ال تعمل 
وفق منهجية واضحة قادرة عىل معالجة 
التفاوض مع  الوضع خصوصا من خالل 
الدويل واجراء االصالحات  النقد  صندوق 
املطلوبــة، كذلك االتفاق مع البنك الدويل 
عىل سلســلة االصالحــات وعندها تبدأ 
عملية بناء البنــى التحتية يف لبنان من 

وطرقات. ومياه  كهرباء 
ان االيام االتيــة صعبة والرئيس العامد 
ميشال عون الذي ابقى الفراغ عند انتخابه 
رئيســا مدة سنتني و4 اشهر مل يقم بتقديم 
تضحية لتأليف حكومة جديدة يك  ال يحصل 
الفراغ بعد تركه مركز رئاســة الجمهورية 
كام هــو حاصل االن، وهــذا االمر يحّمل 
الرئيس العامد ميشال عون مسؤولية كربى 
يف االيام السوداء االتية عىل لبنان النه قبل 
واليته وبعدها اوقع لبنان يف الفراغ اضافة 
اىل ان عهــده كلــه كان فراغا بفراغ ملدة 6 

سنوات.

عىل طريق الديار

»الديار«
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ــــــــه ــــــــة ل ــــــــن خليف ــــــــل زعيمــــــــه وتعيي ــــــــن مقت فــــــــي ظــــــــروف غامضــــــــة... »داعــــــــش« يعل

ــــــــــــــــــــون اإلنســــــــــــــــــــاني  ــــــــــــــــــــال للقان ــــــــــــــــــــى االمتث روســــــــــــــــــــيا تحــــــــــــــــــــّث واشــــــــــــــــــــنطن عل
ــوريا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمالي ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــات ش ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدد الدوري ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا ع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــون: قلصن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ البنتاغ

الحـــــــــــرب اإلقتصاديـــــــــــة علـــــــــــى أوجهـــــــــــا فـــــــــــي 
ــــن؟ ــ ــ ــ ــــى قطبيـ ــ ــ ــ ــــم الـ ــ ــ ــ ــــم العالـ ــ ــ ــ ــــل إنقسـ ــ ــ ــ ــــم فهـ ــ ــ ــ العالـ

جاسم عجاقة

جريمـــة لعبـــــوا فقـــــط لكـــــي يخســـــروا مابســـات  انكشـــاف 
ألنـــه  الفتـــى  قتـــا  عقتنيـــت: 
ـــا بالســـرقة شـــاهد علـــى قيامهم

نقــاش  هنــاك  كنعــان: 
داخلــي حــول إمكانيــة 
ترشــيح اســم للرئاســة 
مــن داخل »لبنــان القوي«

ثوريّــة  تقنيــة  »البلوكتشــين«.. 
»القريــب«! املســتقبل  ســتغّير 

قلق في الرياض من »صفقة« أميركّية 
اللبنانّيــة؟ الرئاســة  »بوابــة«   عبــر 

مــا مصيــر القــروض املصرفيــة بعــد 
اعــان حاكــم املركــزي التســعير 
؟ للــدوالر  ليــرة  الــف   15 علــى 

ــــــــــرك  ــــــــــه البطري هــــــــــذا مــــــــــا حمل
معــــــــــه الــــــــــى الفاتيــــــــــكان

ــة ــ ــة الغربّيـ ــ ــي الضّفـ ــ ــهُد فـ ــ املشـ
ــرائيلّية ــ ــ ــ ــ ــٍة إس ــ ــ ــ ــ ــٍن أمني ــ ــ ــ ــ بعي
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هــذا مــا حملــه البطريــرك معه الــى الفاتيكان

2
ــانـــيـــة ســــيــــاســــة لـــبـــنـ

الخميس 1 كانون االول 2022

ــروا ــسـ لـــعـــبـــوا فـــقـــط لـــكـــي يـــخـ
نبيه الربجي

يف  ممكنــاً،  يكــن  مل 
الفصل  التســعني،  الدقائق 
بني الريايض والســيايس. 
كثريون كانوا يراهنون عىل 
أمريكا.  ايــران  »تكرس«  أن 
املنتخــب االيراين ســقط، 
أمام  القاضيــة،  بالرضبة 
املنتخب األمرييك ألنه كان 

يلعب فقط ليك يخرس...
هــل هكــذا يفــاوض 
االيرانيون األمريكيني؟ قطعاً 

ال. روبــرت مايل دعا، غداة توقيــع اتفاق فيينا عام 2015، 
اىل ادخال »ديبلوماســية حائيك الســجاد« يف »مناهجنا 
الجامعية«.  مســاء الثالثاء، ال خطة، مع غياب التنســيق 
األوركســرايل، بني الالعبني الذين تبعرثوا فوق املستطيل 

األخرض. كل واحد كان يلعب مبفرده.
أتكلــم، كشــخص ال خــربة لديه يف لعبة كــرة القدم. 
باســتطاعتكم وصفي بـ »املتفرج األحمق«. ولكن، يف تلك 
اللحظات، حتى الحمقى فوجئوا بذلك النوع من األداء. الخطأ 
الفظيع أن املنتخب كان يلعب، طوال الشــوط األول، لتأمني 
التعادل فقط، ما يؤهله للدور التايل. هذا ما جعل األمريكيني، 
وهم دون مســتوى الفرق األمريكية الالتينية واألوروبية، 

يبدون وكأنهم وحدهم عىل األرض. 
هذه هدية لجون بايدن ليك يفاخر بـ »نسور أمريكا« دون 
أن ينتظر ما ميكن أن يحل باملنتخب حني يواجه من يلعب ليك 

يربح ال ليك يخرس.
الرئيس األمرييك الذي يراقص كيم جونغـ  أون، بحمولته 
النوويــة، ويداعب شــني جينبينغ باألرمــادا االقتصادية، 
ويتصــارع مع فالدميري بوتني ليبقى وحيداً عىل رأس الكرة 
األرضية، نجا من الكأس املّر. قناة »فوكس نيوز« رأت أن رضبة 
ايرانيــة ألمريكا يف الدوحة لن تختلف عن الرضبة اليابانية 

يف بريل هاربور. 
مل يعد بامكان االيرانيني أن يفاخروا بفوزهم عىل أمريكا عام 
1998. االعالم يجر التاريخ. الحظنا مدى اغتباط الشاشات، 
والصحف، يف البلدان املعادية اليران )وما أكرثها وما أخطرها 
!!(، بهزميتهــا يف »الحرب ضد الواليات املتحدة«. اعتربت أن 
األداء العســكري لاليرانيني ال بد أن يكون مامثالً ألدائهم يف 

كرة القدم.
تزامن كل ذلك مع تركيز األضواء عىل التظاهرات التي تحدث 
يف العديــد من املناطق االيرانية. واذ ال مجال الغفال التأثري 
الخارجي عىل بعض الفئات، يرى أنطونيو غراميش كمنظّر 
شهري يف »علم الثورات«، أن » الثورة حني تتحول اىل ثالجة 
لتجميد الزمن البــري يف قوالب محددة، ودون أي خطوة 
باتجاه بلورة الديناميكية السوسيولجية للتفاعل مع األجيال 

الجديدة، امنا تتحول اىل... مقربة«.
حتى ميشــال فوكو، الفيلســوف الفرنيس الذي افتنت 
بثورة آيــة الله خميني، حّذر من »االختنــاق داخل الغرفة 
االيديولوجية«. من يثنون عىل مواقف طهران  يسألون »هل 
أتاحت املحاوالت األمريكية لتقويض ايران آليات الله  أي فرصة 

للحد من سياسة اليد الحديدية؟«.
الصقــور يف »األمرباطورية العميقة« يتغافلون عن كل 
املظاهر العنرصية ضد السود، كام يتغافلون عن »وباء القتل 
العشوايئ« الذي يستري داخل املجتمع األمرييك، يحاولون 

االيحاء بأن أمريكا هي »مملكة الله«.
  الدليل أن ما من تظاهرة حدثت يف امريكا ضد النظام، خالفاً 
ملا يحدث يف ايران، ويف الصني، وحيث »التعليب االيديولوجي 
ال يأخذ باالعتبار أن وســائل االتصال الحديثة أحدثت انقالباً 

هائالً يف الوعي«.
ولكن أليست الواليات املتحدة بالنموذج التوتاليتاري املرّوع 
حني تكون السلطة يف قبضة الركات القابضة، وان متكنت، 
باالبداع التكنولوجي، من تغطية الكثري من اآلفات البنيوية إن 

داخل املجتمع أو داخل الدولة؟
الســناتور بريين ســاندرز تحدث عن »مهراجات املال«، 
مســتعيداً مشهد الحفاة، والجوعى، يف الهند وهم يحملون 

عروش املهراجات يف الشوارع.
مثــة مجتمعات كثرية تعاين من االحتقان الســيايس، 
واالحتقان االقتصادي، ما يســتدعي، تفادياً لالنفجار، فتح 
ولو كوة يف الجــدار )أو الجدران(. األزمنة تتغري، واألجيال 
تتغري، دون أن يعني ذلك، يف أي حال، الذوبان يف الحالة )أو 

يف املاكنة( األمريكية!
مل يكــن املنتخب االيراين ثوريــاً عىل األرض. كان ضائعاً 
ومفككاً. أقدام يف حالة الهذيان، بحســب أحد املعلقني الذي 
أضاف أن املفاجأة األهم يف »رداءة«  املنتخب األمرييك الذي 

مل يهز الشباك االيرانية سوى مرة واحدة.
يف تلك الليلة، كان ال بد أن نضيع بني الريايض والسيايس. 

لعلكم ضعتم مثلنا....

ميشال نرص

يف شباك مونديال املواجهة االمريكية- االيرانية ونتائجها، 
عاشت الكرة االرضية ومعها جامعة املحورين، من أرض الحدث 
يف قطر وصوالً إىل »الجمعات« حول الشاشــات يف بريوت، 
مل ترك الرصاعات السياسية للرياضة »مطرح« خصوصا يف 
لبنان، يف ضوء االنقســام العمودي، حيث غرق اللبنانيون يف 
مســتنقع انقساماتهم، فيام الغالبية غارقة يف مياه االمطار 
التي غمرت الطرقات، فيام الحكومة عاجزة عن اتخاذ ابســط 

االجراءات مبا فيها االنعقاد التخاذ القرارات املناسبة. 
كــام يف الدوحة كذلك يف بــريوت، مفاجآت بالجملة يف 
»املونديالــني«. يف قطر اململكة العربية الســعودية ومملكة 
املغرب تســجالن كل الفرق. ويف لبنان بطريرك وارشمندريت 
يقلبان كل املوازين ليصيبوا الهدف يف شــباك ساحة النجمة، 
كارسين رتابة نهاية األســبوع، والهمــس عن اتجاه لتنويم 
االســتحقاق الرئايس طوال شهر كانون األول بحجة موسم 

األعياد، وكأن البالد والعباد بالف خري، و«الوقت قدامنا«.
ترسيبات دفعت بســيد بكريك إىل االنتفاضة من عاصمة 
الكثلكة، ما اضفى عىل عظته بعدا دوليا ومســيحيا بالتحديد، 
لن يكون من السهل عىل الكثري من الدول واالفرقاء يف الداخل 
تجاوزه، خصوصا استيذ عني التينة الذي اصيب باملبارش، القاه 
فيــه مطران بريوت، الذي تحدث بــدوره رصاحة عن »بدعة 

التعطيل«.
مصادر مقربة من الكنيســة أشــارت إىل أن سقف الراعي 

العايل إمنا يعود لعدة اسباب، ابرزها:
اكتشــاف بكــريك ان مثة من يحاول االيحــاء ان االنتظار 

ســببه فتح قنوات االتصال 
مع الــرصح، من أجل متييع 
االســتحقاق وكسب الوقت 
ألهــداف واجنــدات خاصة 
ببعــض األطــراف، كام يف 
كام  بكريك  توريط  محاولة 
حصل يف السنوات السابقة 
يف لعبة األســامء واللوائح 

من باب »البلف« ليس إال.
- اعتبــار ســيد الرصح 
ان مثــة اســتهدافا واضحا 
للمسيحيني من خالل رضب 
الدولة،  املوقع األول لهم يف 
معلومات  توافــر  وســط 

للكنيســة عن تحضريات تجري لعقد مؤمتر يف الدوحة عىل 
غرار ما حصل عام 2008 لفرض رئيس واعراف جديدة تحد من 

صالحيات املنتقصة اصال.
- ارصار الكنيسة عىل أن يأخذ االستحقاق الدستوري مساره 
الدميقراطي من خالل اللعبة الدميقراطية القامئة عىل أكرثية 
وأقلية، وعدم اللجوء إىل بدعة النصاب الجاهزة »غب الطلب« 
بهــدف التعطيل، إذ عىل النواب القيــام بواجباتهم ومن يفز 

»صحتني عا قلبه«.
- املخاوف املتزايدة نتيجة املواقف التي أطلقت خالل اليومني 
املاضيني سواء من دمشق او طهران، وارتباطها بالوضع املتازم 
يف الجمهورية االسالمية والذي قد يدفع باملامنعة اىل اعتامد 

سياسة اكرث تشددا. 

عليه وبحســب املصادر قرر من اعطي مسؤولية املحافظة 
عــىل مجد لبنان التحرك ورفع الصوت من الفاتيكان هذه املرة، 
والتي قــررت أن تدخل بكل ثقلها عىل خط االتصاالت الدولية 
للحفاظ عىل ما تبقى من وجود مسيحي، بغض النظر عن اسم 
الرئيــس، خصوصا ان مثــة غضبا كبريا لدى فريق عمل البابا 
من سلوك القادة السياسيني املسيحيني يف لبنان، وخضوعهم 

ملشيئة أطراف تعمل لتحقيق اجنداتها الخاصة.
وختمــت املصادر بأن اســتقبال الحرب االعظــم البطريرك 
يكتســب اهمية كبرية جدا، حيث سيضع الراعي ورقة إعدتها 
لجنة خاصة شــكلت من أهم املفكرين املســيحيني تتضمن 
رشحا وافيا ومفصال لألزمة ولطرق حلها، عىل أن يناقشــها 

مع الفريق املختص بامللف اللبناين يف الحارضة البابوية.

ــجــيــة؟ ــد  فــرن ــهـ ــار مـــخـــايـــل أم عـ ــ ــرة: تـــفـــاهـــم مـ ــيـ ــبـ ــة كـ ــضــل ــع ــام ُم ــ ــ ــه أم ــلـ ــزب الـ ــ حـ
محمد علوش

مل يتمكن حزب اللــه بعد من تليني موقف 
التيار الوطني الحر من دعم ترشيح رئيس تيار 
املردة سليامن فرنجية اىل رئاسة الجمهورية 
رغــم كل املحاوالت التي يقوم بها الحزب عرب 
مســؤوليه وعىل رأســهم أمينه العام السيد 
حسن نرص الله، وهذا األمر سيطرح تساؤالت 
مهمة عن موقف الحزب من رفض التيار بحال 
متكن فرنجية من تســويق ترشيحه خارجياً 
وداخليــاً بعيدا عن التيار، فهل يســري الحزب 
بتسوية رئاسية ال يكون الوطني جزءاً منها؟

حتى الســاعة، ال يزال حزب الله ينظر إىل 
هذا املوضوع عىل أساس أنه من املستحيالت 
بالسياســة، ال سيام أنه سيكون له تداعيات 
عىل عالقاته مــع »التيــار الوطني الحر«، 
بينام هو، بحســب ما أكد مسار اإلنتخابات 
النيابية املاضية، من أكرث الحريصني عىل هذه 

العالقــة، حيث بادر إىل تحصني واقــع التيار النيايب يف ظل 
الهجمة الكبرية التي كان يتعرض لها عىل كافة املستويات.

يف املقابــل، ال يزال يراهن الحزب عىل إمكانية أن ينجح يف 
إقناع رئيس التيار النائب جربان باســيل بالســري برئيس تيار 
»املردة« ســليامن فرنجية، عىل أســاس أن يف ذلك مصلحة 
إسراتيجية ال ينبغي املغامرة بها، والرهان هو عىل عامل الوقت 

القادر عىل قلب املعطيات الراهنة. 

يف ظل هذه األجواء، تطرح يف بعض األوســاط إمكانية أن 
تتوفر ظروف مناسبة إلنتخاب فرنجية، بعيداً عن تأييد باسيل، 
األمر الذي ال يزال مستبعداً حتى اآلن، الواقع الذي من املفرض 
أن يطرح نفسه بقوة حول الخيارات التي من املمكن أن يذهب 
إليهــا الحزب أو التيار، يف املقابل ال ينبغي تجاهل تقدم فرص 
إنتخاب أحد املرشــحني اآلخرين، ما قد ميثل معضلة حقيقية 
لـ«حزب الله«، الذي ال يفضل أن يكون يف هذا املوقع، طاملا أن 

فرص إنتخاب أحد حلفائه األساسيني متوفرة.

بحسب مصادر سياسية مطلعة فإن حزب 
الله ببداية االستحقاق الرئايس مل يكن بوارد 
الســري بأي تســوية خارج تأييد التيار، لكنه 
بنفــس الوقت مل يكن يتوقــع أن يلقى هذا 
الرفض املطلق من قبل باسيل لفرنجية، وتُشري 
املصادر اىل أن باسيل يبلغ كل من يلتقيهم بأن 
موقفه من ترشيح فرنجية نهايئ وال رجوع 
عنــه، وبالتايل لن تصل مســاعي حزب الله 
بهذا الســياق اىل أي مكان، ويعلم باسيل أن 
من يبلغهم بهذه الرسائل سيضمنون وصولها 
ملن يجب أن تصل اليهم، وهو ما يجعل الحزب 
يراجع حســاباته، فإذا متكن من تســويق 
ترشيح فرنجية دون رىض التيار، فهو بحسب 
املصادر سيجد نفســه أمام امتحان حقيقي 

لتفاهم مار مخايل.
تكشــف املصادر عن وجود حّل وســطّي 
لهــذه املعضلة يتمثل بتصويت بعض أعضاء 
تكتل لبنان القوي ملصلحة فرنجية، وامتناع 
آخرين عىل رأســهم باسيل وصقور التيار عن التصويت له، 
لكن هذا الحل بحال كان ســيحصل ال بد له أن يكون مرافقاً 
مع ضامنات سياسية يقدمها حزب الله للتيار الوطني الحر، 
عىل املدى القريب، أي خالل والية الرئيس املقبل، وعىل املدى 
البعيد أي بعد انتهاء الوالية الرئاســية، حيث ال يخفي باسيل 
عــىل أحد طموحه بأن يكون رئيــس الجمهورية يف العهد 

املقبل.

ميقات ييرتأس االجتامع                                                                                )دااليت ونهرا(

تســلم رئيس حكومــة ترصيف األعامل 

نجيــب ميقايت دعوة من امللك ســلامن بن 

عبد العزيز آل سعود لحضور القمة العربية 

الصينية التي تستضيفها اململكة يف مدينة 

الرياض يف التاســع من شهر كانون االول.

وقد تســلم الرئيس ميقــايت الدعوة من 

ســفري اململكــة العربية الســعودية وليد 

البخاري الذي زاره يف الرساي الحكومي.

بالقول:  الزيــارة  بعد  الســفري  وإكتفى 

»جــرى خالل اللقاء تأكيد العالقات الثنائية 

بني البلدين، وشــددت عىل أهمية امليض يف 

الربنامــج االصالحــي للحكومة وخارطة 

النقد  الطريق املوضوعة مــن قبل صندوق 

الدويل واستكامل االصالحات بالتعاون مع 

النواب«. مجلس 

وبعــد الظهر، كام تــرأس الرئيس ميقايت 

إجتامعا لـ » اللجنــة الوزارية ملتابعة عودة 

النازحنب الســوريني اىل بالدهــم بأمان«، 

شارك يف االجتامع وزير الخارجية واملغربني 

عبداللــه بو حبيب، وزير العدل هرني خوري، 

وزيــر الدفاع الوطني موريس ســليم، وزير 

الشــؤون االجتامعية هكتور حجار، االمني 

العام ملجلــس الوزراء القايض محمود مكّية 

واملدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم. 

وتم خــالل االجتامع االتفاق عىل املوقف 

املّوحــد الذي ســيبلغ اليــوم اىل املفّوض 

الســامي لألمم املتحدة لشــؤون الالجئني 

غراندي.  فيليبو 

ــق الـــتـــحـــّدي ــطـ ــنـ ــوش: بـــعـــد فـــشـــل مـ ــ ــ ــم ــ ــ  دع
التفاهم إالّ  ــيــس  رئ النــتــخــاب  ــاً  ــي ــع واق مــســار  ال 

انكشـــــــــــــــاف مالبســـــــــــــــات جريمـــــــــــــــة عقتنيـــــــــــــــت:
قتـــــال الفتـــــى ألنـــــه شـــــاهد علـــــى قيامهمـــــا بالســـــرقة

تكشــفت مالبســات جرمية قتل الفتى 
املغدور اييل ميشال متى يف بلدة عقتنيت يف 
قضاء صيدا والتي حصلت قبل نحو اســبوع 
وبنتيجة تحقيقات النيابة العامة االستئنافية 
يف الجنوب اوقف نائبها العام القايض رهيف 
رمضان ثالثة اشــخاص مــن بينهم املدعو 
ناصيف . م عىل خلفية هذه الجرمية وبنتيجة 
التحقيقات تبني ان القاتلني هام كل من حسني 
. ع و احمد . ع ) سوريان واوالد خال ( : حيث 
اعرفا انهام اقدما وعن سابق تصور وتصميم  
عــىل قتل الفتى متى ورميه من الطابق االول 
النه َشــهد عىل قيامهام برسقة كاراج خردة 

يقع يف محل تحت منزل املغدور.
ويف التفاصيــل، ان الســوريني اللذيــن 

يقطنان يف املنطقة نفسها خططا لجرمية 
راقبا  للــكاراج صباحــا وبعدما  رسقتهام 
تحركات العائلــة وتأكدهام من عدم وجود 
افرادها يف املنــزل قررا رسقة الكاراج وما 
يحتويــه من خــردة اال انه صودف يف هذا 
النهار عدم ذهاب الفتى اييل اىل املدرســة 
وبقائه يف املنزل وعندما شــعر بحركة غري 
اعتيادية اســفل املنزل توجه اىل االســفل 
لتفقد االمر وفوجىء بالســوريني يقومان 
بعمليــة رسقة فــام كان منهام اال ان قاما 
بطعنــه بحديد اكرث من اربعني طعنة وقاما 
برميــه مــن الطابق االول الخفــاء معامل 
جرميتهام مربرين االمر بأن الفتى يعرفهام 

بحكــم انهام يقيامن يف نفس املنطقة.

رأى نائب رئيس املجلس التنفيذي 
يف حزب الله الشيخ عيل دعموش، 
أن »أمــريكا وإرسائيــل والغــرب 
يراهنــون عىل إبعاد جيل الشــباب 
املقاومــة، ويعملون  عن ثقافــة 
عىل إفســادهم عرب ثقافة التفاهة 
وامليوعة والرويج للتحلل األخالقي 
واالجتامعــي واالبتعاد عن الحجاب 
للشذوذ  والرويج  والعفاف  والسر 

الجنيس وللمخدرات«.
وقــال خالل رعايته حفل تخريج 
دورات قرآنيــة أقامته جمعية الرب 
والتقوى يف قاعة بلدية حارة حريك: 

»بفضل الله حتى اآلن هم خرسوا هذه املعركة، 
ومل ينجحوا يف التأثري عىل عقول جيل الشباب 
بدليل أّن شبابنا ما زالوا يحملون ثقافة املقاومة 
وفكرهــا ويرفعون رايتها، ويتنافســون عىل 
املشــاركة فيها«، مضيفا »عىل امريكا والغرب 
أن ييأســوا من التأثري عىل هــذا الجيل وعىل 
األجيال القادمة، فاألجيــال الحالية واألجيال 
القادمة ستحمل نفس الثقافة واالميان وااللتزام 
والعزم واإلرادة والروحية وستميض يف طريق 
املقاومــة«. واعترب دعمــوش أّن »األمريكيني 
وبعدما فشلوا يف حربهم الناعمة ويف سياسة 
الضغوط والحصار والعقوبات والتجويع التي 
افرضوا أنها قد تؤدي إىل إنهاء املقاومة وإبعاد 
اللبنانيني عنها، يراهنون عىل الفوىض يف البلد 
وعىل االنهيار الشــامل، لكن طاملا أّن هذا الجيل 
واألجيال القادمة متلك االميان والوعي والبصرية 
وإرادة املقاومــة وثقافتهــا وعزمها وتتحىل 

بروحية الشهداء وترفع رايتهم لن يتمكنوا من 
تحقيق أهدافهم الخبيثة أو من تدمري بلدنا والنيل 
من عنارص قوته أو رضب استقراره ووحدته«، 
مشــددا عىل أّن »أحد عوامل حامية لبنان من 
املخطط األمرييك لرضب االســتقرار يف البلد 
هو اختيار رئيــس للجمهورية أولويته توحيد 
اللبنانيني والحفاظ عىل السلم األهيل وسيادة 
البلد وإخراجه من أزماته والتمسك بعنارص القوة 

التي ميلكها«.
وأكد أنّه »بعد فشل منطق التحدي واملواجهة 
عىل مدى ســبع جلســات يف فــرض رئيس 
للجمهورية، ليس هناك من مسار واقعي موصل 
النتخــاب رئيس للجمهورية أفضل وأرسع من 
التحاور والتفاهم والتوافق، ولذلك عىل القوى 
السياسية أن يتحملوا هذه املسؤولية وأن يُقاربوا 
هذا االستحقاق بروحية التوافق باعتباره الطريق 

األرسع إلخراج البلد من الفراغ«.

لــــــــدرس  جلســــــــة  الــــــــى  دعــــــــا   بــــــــري 
إدعــــــــاء اإلتهــــــــام فــــــــي ملــــــــف اإلتصــــــــاالت

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، يف 
مقر الرئاسة الثانية يف عني التينة، األمني العام 
لحزب الطاشــناق النائب هاغوب بقرادونيان، 
وجــرى عرض لألوضــاع العامة وشــؤوناً 

تريعية .
كام بحث الرئيس بري يف آخر املســتجدات 
السياســية والشؤون التريعية خالل لقائه 
أمــني رس اللقاء الدميقراطــي النائب هادي 
ابو الحســن. وعرض مع عضو كتلة »الوفاء 
للمقاومة« النائب حســن فضل الله لالوضاع 

العامة وشــؤون تريعية . وبعــد الظهر، 
استقبل الرئيس بري النائب حيدر نارص .

عيل صعيــد، آخر دعا الرئيس بري اىل عقد 
جلسة عند الساعة الحادية عرة من قبل ظهر 
يــوم األربعاء يف 7 كانــون األول وذلك لدرس 

إقراح وإدعاء اإلتهام يف ملف اإلتصاالت.
وأبرق رئيس مجلس النواب لرئيس جمهورية 
غينيا اإلســتوائية تيــودور اوبيانج نوغوما 
بانتخابه لوالية رئاسية  ماباســونغو مهنئاً 

جديدة.

تسّلم دعوة لحضور القّمة العربّية الصينّية في الرياض
ــنــازحــيــن ــودة ال ــعـ ــاعــا لـ ــم ــرأس اجــت ــ  مــيــقــاتــي تـ
لــغــرانــدي ــوم  ــي ال سيبّلغ  مــوقــف  عــلــى  واالتـــفـــاق 

روما في  عرباً  سفراء  التقى  الــراعــي 

الراعي والسفراء

التقى البطريرك املاروين الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي 
يف دارة ســفرية لبنان يف ايطاليا مريا ضاهر، سفراء كل من 
الســعودية، قطر، البحرين، االمارات، عامن، الكويت، االردن، 
اليمن، فلســطني، السودان والعراق املعتمدين يف ايطاليا، يف 
لقاء تعــارف، يف حضور املعتمد البطريــريك لدى الكريس 
الرســويل ورئيس املعهد الحربي املــاروين يف روما املطران 

يوحنا رفيق الورشا والقيم عن املعهد الخوري جوزف صفري.
ووصفت اجواء اللقاء بالودية.

ــرئــاســة: ــل ــرح اســـمـــه ل ــ ــن ط  بـــــارود عـ
»الــــــــلــــــــه يـــــــــــــرّد الــــــضــــــربــــــات«

أكَّد الوزير السابق زياد بارود أنه سيتكلم عن موضوع طرح 
اسمه كمرشح لرئاسة الجمهورية يف الوقت املناسب، متمنياً 
»أن يفتح القضاء تحقيقاً لتحديد املســؤولية بشأن ما شهده 

لبنان من سيول أمس االول«.
ورد بارود يف حديث اذاعي عن ورود اسمه كمرشح للرئاسة: 
»الله يرد الرضبات«، مضيفاً »ما حصل يف كرسوان بالنســبة 
للســيول يحصل كل عام والســبب يعود اىل تجمع النفايات 
وغريها من االمور التي ذكرها وزير االشغال واملؤسف ان حياة 
بعض املواطنني تعرضت للخطر. وأمتنى ان يفتح تحقيق بشأن 

ما حصل وعىل النيابة العامة ان تتحرك.

بري مستقبالً ابو الحسن                        )حسن ابراهيم(
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 قلـــــــــــــــق فـــــــــــــــي الريـــــــــــــــاض مـــــــــــــــن »صفقـــــــــــــــة« أميركّيـــــــــــــــة عبـــــــــــــــر »بوابـــــــــــــــة« الرئاســـــــــــــــة اللبنانّيـــــــــــــــة؟
 واشـــــــــــــــنطن تدفـــــــــــــــع باريـــــــــــــــس لجـــــــــــــــس نبـــــــــــــــض طهـــــــــــــــران وحـــــــــــــــزب اللـــــــــــــــه حـــــــــــــــول املقايضـــــــــــــــة
»خـــــــــــــــوف« الراعـــــــــــــــي يدفعـــــــــــــــه الـــــــــــــــى خفـــــــــــــــض ســـــــــــــــقف موقـــــــــــــــف بكركـــــــــــــــي مـــــــــــــــن النصـــــــــــــــاب!

ـــــدن ـــــــ ماكـــــرون ـــــاء باي ـــــج لق ـــــب نتائ ـــــى بكركـــــي وترقّ ـــــري لوقـــــف الحمـــــات عل املؤسساتب بمنطق  مؤمن  رئيس  النتخاب   مولوي: 
الطائفي االصطفاف  عن  بعيداً  الدولة  لبناء  يسعى 

G7 مجموعة  اجــتــمــاع  فــي  للمشاركة  ــوة  دعـ  تلّقى 
ــة ــالـ ــى الـــــعـــــردات وتـــســـّلـــم رسـ ــقـ ــتـ  بـــوحـــبـــيـــب الـ
ــد االســتــقــال ــعــي ــة ب ــئ ــن ــه ــي ُم ــروســ ــ مـــن نــظــيــره ال

»الكتائــب«: املوازنــة تعتــدي علــى جيــوب اللبنانييــن

خالل اللقاء

بو حبيب والسفري الرويس

ابراهيم نارص الدين 

 لــن تخرج جلســة اليوم النتخاب رئيــس للجمهورية عن 
ســياق الجلسات السابقة، حالة االنسداد الداخيل تعكس غياب 
التفاهامت الخارجية. وميكن الجزم ايضا ان »لعبة شد الحبال« 
مل تبدأ بعد بني عواصم القرار التي مل تجد بعد مســاحة للملف 
اللبناين عىل »طاولة« التســويات بعدما ســقطت عنه صفة 
»العجلة« وتقدمت ملفات اخرى تبدو اكرث الحاحا وتشكل معربا 
رضوريا قبل الوصول اىل بدء النقاشــات الجدية حول تسوية 
تتجاوز انتخاب رئيس جديد للجمهورية ال »يقدم« او »يؤخر« يف 
ظل النظام الحايل ما دفع جهات دولية ويف مقدمتها واشنطن 
اىل »جــس نبض« دبلومايس غري مبارش اتجاه خصومها ويف 
مقدمتهــم طهران الجراء بحــث اكرث عمقا يف مجمل الرتكيبة 
السياســية وهو امر ال متانع باريس يف فتح »ابواب« النقاش 
حوله فيام ترفضه الرياض عىل نحو مطلق وكذلك معظم القوى 
املســيحية السياسية والروحية يف ظل القلق من انتاج صيغة 

مختلفة نسبة اىل توازنات القوى الحالية. 
اذا، ليس اســم رئيس الجمهورية العتيد هو املشكلة بحسب 
مصادر سياســية بارزة، فالعــودة اىل املايض القريب توضح 
عــدم تاثري هوية الرئيس السياســية عىل الواقع الســيايس 
واالقتصــادي واالمني يف البــاد، التوازنات خارج قرص بعبدا 
تبقــى هي االهم ووحدها قادرة عىل تحديد املســارات العامة 
يف الدولة. االمني العام لحزب الله الســيد حسن نرصالله كان 
االكرث وضوحا يف تبســيط الفكرة عندما اشار اىل ان الرئيس 
كقوة قامئة بذاته ال يؤثر من قريب او بعيد عىل قوة املقاومة، 
لكن هذا ال مينع قوة سياسية وازنة ممثلة »بالثنايئ الشيعي« 
برفض رئيس »يطعنها« يف »ظهرها«، لكن عمليا ال تأثري مبارشا 
لهذا املوقع الرسمي كغريه من املواقع عىل تغيري املعادالت داخل 
الباد يف ظل التوازنات السياسية وغري السياسية القامئة يف 
الوقت الراهن. وهذا ميكن استنتاجه مبراجعة بسيطة للعهود 
الرئاســية االخرية بدءا من الرئيس اميل لحود مرورا بالرئيس 
ميشال سليامن ووصوال اىل تجربة الرئيس ميشال عون. هذه 
العهود عىل تناقضاتها يف املوقف الســيايس، شــهدت عىل 
خصومات وتحالفات وتقلبات بســيطة واخرى اسرتاتيجية 
عندما انقلب الرئيس سليامن عىل تفاهامت »الدوحة«، وتبنى 
نظرية »املعادلة الخشبية« بدل »املعادلة الذهبية«، لكن كل هذا 
الصخــب مل يؤد عمليا اىل االخال باي توازنات قامئة لصالح 

خصوم حزب الله، او لصالح 
الحــزب وحلفائــه، فميزان 
القــوى يحدد يف مكان آخر. 
وان كانت الباد قد دخلت يف 
السقوط  عنوانه  مظلم  نفق 
االقتصادي والســيايس يف 
الهاوية، لكن عمليا مل يحسم 
الرئاسة  الرصاع عىل كريس 
املعركــة لصالــح احد. وهو 
يشــكل فقط عنوانا ملعركة 
سياســية تشكل محطة كل 
ست سنوات ملحاولة تسجيل 
النقــاط وتحســني رشوط 
عىل  السياســية  »املعركة« 

مواقع اخرى. 
تبدو  الســياق،  هذا  ويف 
املفارقة االساســية يف هذا 
االستحقاق ان الداخل مبعظم 
قواه يريده استحقاقا ال يخرج 
عن حــدود »اللعبة« املحلية 
املســتمرة منذ تحول الطائف 
اىل دستور وتعديله »شفهيا« 
يف الدوحة عام 2008، عىل 
عكس بعض الدول الخارجية 
التي تحاول مع كل استحقاق 

»البيع والرشاء« يف ملفات اخرى عىل حساب مصالح حلفائها 
عــىل الســاحة اللبنانية. وهنا ميكن فهم القلــق او »الهلع« 
الســعودي املفاجىء عىل اتفاق الطائف مع العلم ان احدا من 
خصوم اململكة يف الداخل او الخارج مل يتحدث اقله يف االونة 
االخرية عن موقف معاد لاتفاق او املح اىل النية يف االنقاب 
عليه، واعىل سقف تتبناه معظم القوى السياسية يرتبط باجراء 
تعديات اجرائيــة محددة ال متس بجوهره. ولهذا فان الخطر 
الحقيقي يايت من واشــنطن، وبحســب مصادر دبلوماسية 
تخــى الرياض »الصمت« االمرييك وتنظر بريبة لعدم وجود 
جهد حقيقي من قبل االدارة االمريكية لتحريك امللف، اقله تحت 
عنوان التشــاور معها. يف املقابل مثــة مؤرشات عىل وجود 
محادثات امريكية- فرنســية حول كيفية تحويل االستحقاق 

اىل »جــر« عبور نحو التفاوض مع ايران عىل ملفات اخرى 
يف املنطقة، مع التمليح اىل امكانية تجاوز التفاوض عىل امللف 
الرئايس اىل ما هو ابعد من ذلك لبنانيا لجهة انتاج صيغة جديدة 
معدلة تحت عنوان ايجاد حل جذري للامزق السيايس الداخيل 

عرب اجراء تعديات جوهرية عىل الكثري من بنود الدستور. 
واذا كانت واشــنطن مرصة حتى اآلن عىل وضع االستحقاق 
اللبنــاين يف »ثاجة« االنتظار ريثــام تنضج الظروف، فهي 
ترتك هامشا محددا للفرنسيني الجراء عملية »جس نبض« مع 
طهران عىل نحو مبارش، وكذلك مع حزب الله من خال القناة 
املفتوحــة يف بريوت، وميكن الرهان عىل التقدم خطوة اكرث 
جرأة يف الطرح بعد القمة الفرنســية- االمريكية يف واشنطن 
حيث ستكون باريس اكرث وضوحا يف تقديم طرح يشمل امللف 
الرئايس، بالتزامن مع محاولة اســتمزاج ما ميكن طرحه عىل 

»الطاولة« للتفاوض عىل مســتوى الصيغة اللبنانية وغريها 
مــن امللفات الشــائكة يف املنطقة. ومبا ان العرض مل يكتمل 
بعد بكافة ابعاده، فان مجرد بقاء الرياض خارج »املشهد« يزيد 
مــن التوتر لدى اململكة التي تخى من رضبة امريكية »تحت 
الحــزام« يف لبنان ردا عــىل »التمرد« يف امللف النفطي، وهي 
تواصل اثــارة »الزوابع« ورفع الصوت عرب حلفائها يف لبنان 
تحت عنوان الحفاظ عىل الطائف فيام الهم االســايس يبقى 

عدم حصول تسوية عىل حسابها ودون مراعاة مصالحها. 
عــىل الضفــة االخرى جــاء كام مرشــد الجمهورية 
االسامية االيرانية السيد عيل خامنئي حول موقع لبنان يف 
االســرتاتيجية االيرانية مبثابة رد غري مبارش عىل السقف 
املرتفع الي مثن ســيعرض عــىل طهران حول امللف اللبناين 
الــذي يحدد حزب الله ماهيته، علــام ان الحزب مل يتلق اي 
عــرض فرنيس واضح حتــى اآلن، وكل ما يجري كام عام 
لتقطيع الوقت حول رضورة اجراء االســتحقاق يف موعده، 
دون وجود اي تبني لشــخصية معينة ودون وجود فيتوات 
يف الــر او العلن عىل اي مرشــح. ومن املرجح ان يصبح 
»جس النبض« يف املقبل من االيام او االسابيع اكرث وضوحا 
وسيبنى عىل  اليشء مقتضاه يف حينها. والن امللف اللبناين 
هاميش بالنســبة لواشنطن التي انجزت »الرتسيم« البحري 
ومعــه الهدوء عىل الجبهــة الجنوبية لفرتة معقولة، طبعا 
حســب اعتقــاد االمريكيني، فــان القلق يبــدو مربرا لدى 
حلفائهــا يف الرياض وبريوت مــن عملية »البيع والرشاء« 
املفرتضــة، وهــذا االمر دفع البطريرك بشــارة الراعي اىل 
خفض سقف مواقف الرصح املتشددة من النصاب القانوين 
النتخاب الرئيس النه يطمح لتمرير االستحقاق دون حصول 
مقايضات يخى ان تكون عىل حساب املسيحيني، وهو امر 
تخشــاه القوات اللبنانية وكذلك التيــار الوطني الحر، دون 
ان توحدهــام »املصيبة«. ويف غياب املكون الســني الفاعل 
وتشــتت القوى االساســية عىل هذه الساحة ترفع سفارة 
اململكة يف بريوت شعار مواجهة »املثالثة« عرب الهجوم عىل 
حزب الله الذي ال يشــكل عمليا مصدر الخطر الحقيقي وهو 
لطاملا نفى بشــكل قطعي سعيه لذلك، وسبق ورفض عروضا 
امريكية مشــابهة. وهكذا تبدو املشكلة يف واشنطن ومعها 
وليــس يف اي مكان آخر، وعندمــا تقتنع االدارة االمريكية 
بانعــدام اي فرصة للمقايضة ســتفرج عن االســتحقاق 

اللبناين وعندها ســيكون االسم مجرد تفصيل. 

فادي عيد 

يرتّقــب اللبنانيون مآل اللقاءات 
التي تجــري يف العواصم الدولية، 
وال ســيام مــا أدى إليــه إجتامع 
جو  والفرنيس  األمرييك  الرئيسني 
بايدن وإميانويل ماكرون، باعتباره 
اســتحوذ عىل حّيز مــن اإلهتامم 
باإلستحقاق الرئايس، ومثة مصادر 
نيابية قريبة من باريس، تشري إىل 
أنه، ويف حال تّم التوافق بينهام عىل 
هذه املسألة وآلية التسوية، فعندها 
قد يأيت الرئيس ماكرون إىل بريوت 

ولــن تقترص زيارته إىل الناقورة لتفقد كتيبة باده 
العاملــة يف نطاق قوات الطــوارئ الدولية، ولكن 
حتى الساعة، وفق ما تنقل هذه املصادر عن أوساط 
فرنسية يف العاصمة بريوت، ليس هناك أي تأكيدات 
لحصول هذه الزيــارة، ورمبا مثة تكّتم عليها لدواع 
أمنيــة، ويف غضون ذلك، أبغض الحال أن ماكرون 
سريسل مستشاره السفري باتريك دوريل، الذي يواكب 
ويتابع امللف اللبناين مع كافة الدول املعنية بشؤون 

هذا البلد.
ويف مــوازاة ذلك، كشــفت املصــادر أن رئيس 
املجلس النيايب نبيه بري، سيعتمد منطاً مغايراً عن 
الجلسات الســابقة النتخاب الرئيس، وأول الغيث، 
وتحضرياً للمناخات التهدوية، فقد عّمم عىل نوابه 
وقياديــي حركة »أمل«، وكذلــك عىل بعض رجال 
الديــن، توجيهات بعدم التعرض ال من قريب أو من 
بعيد للبطريرك املاروين بشارة الراعي، وكان الرئيس 

بــري حازماً يف هذه التوجيهات، حيث أن اتصاالت 

مكثفة وعىل أعىل املســتويات، حصلت بني بكريك 

وعــني التينة، من أجل وضع األمــور يف نصابها 

وإعادة التاقي والحوار، وال ســّيام أن سيد بكريك 

كان يف اآلونــة األخرية من الذين أشــادوا مبواقف 

بري وإرصاره عىل حصول اإلستحقاق الرئايس يف 

أقرب وقت ممكن، من خال مامرســته الدستورية 

والحفاظ عىل الوحدة الوطنية، وعدم التفريط مبا 

أناط به الدستور من صاحيات للرئاسات الثاث.

من هذا املنطلق، فإن الهدوء واإلســتقرار عادا إىل 

خط عني التينة والرصح البطريريك، دون اســتبعاد 

أن يرســل الرئيــس بري موفداً له للقــاء البطريرك 

الراعي بعد عودته من الفاتيكان، من أجل التشــاور 

حــول اإلســتحقاق الرئايس، ومن ثــم إزالة كل ما 

عكّر صفة العاقة بني الفريقني، ال ســّيام الحمات 

التي ُشــّنت، خصوصاً وأن بري حريص عىل الحفاظ 

عىل العاقة التي تربطه بالرصح. 
وعــىل هذه الخلفيــة، فإن تدوير 
الزوايا جاٍر عىل قدم وساق من قبل 
رئيس املجلــس النيايب، ألنه مدرك 
أن التسوية سرتسو عىل مرشَحني 
أساسيني، ورمبا وحيدين حتى اآلن، 
أي رئيس تيار »املردة« النائب السابق 
الجيش  وقائد  فرنجية،  ســليامن 
العامد جوزاف عون، مع اســتمرار 
النائب ميشــال معوض برتشحه، 
وباملحصلة مواصلة القوى الداعمة 
له باإلقرتاع والتصويت له، إىل حني 
أن يتبّدل املشــهد الرئايس، وتأيت 
املخــارج لحّل هــذه املعضلة من 
الخارج، وبالتايل، التوافق عىل مرشح سيكون حتامً 
رئيســاً جديدا للجمهورية من خال سيناريو شبيه 
بتسوية الدوحة، ولكن عىل مستوى دويل وإقليمي، 
مبعنى يتخطى الصيغة التي اعتمدت حينذاك، نظراً ملا 
يعانيه البلد اليوم من أزمات وانقســامات، حيث بات 

وضعه عىل شفري اندالع أكرث من ثورة.
وأخــرياً، وأمام هذه املعطيــات، فإن القلق يبقى 
قامئاً مــن دخول جهات معينة لعرقلة املســاعي 
الجارية، أو اإلصطــدام بعراقيل جديدة، وما يُبقي 
هذه الهواجس قامئة، إمنا يعود إىل ما يحصل اليوم 
يف البلد من ملفات تفجريية مالية وإقتصادية من 
»الكابيتال كونرتول« إىل الدوالر الجمريك والتداعي 
املســتمر يف القطاعني الرتبوي والصحي، وتراجع 
الدعم الدويل والعريب ألكرث من مؤّسســة ورصح 
تربوي وأكادميي إىل أموٍر كثرية من شأنها أن تؤثّر 

عىل املساعي اآليلة النتخاب الرئيس العتيد.

شــدد وزير الداخلية والبلديات يف حكومة 
ترصيف األعامل القايض بســام مولوي، عىل 
»رضورة انرصاف القوى السياســية كافة يف 
مجلــس النواب اىل انتخاب رئيس للجمهورية 
مؤمن مبنطق الدولة ويســعى اىل بناء الدولة 
بعيدا من منطق االصطفاف الطائفي واالنقسام 

الداخيل«.
وأشار خال لقائه وفدا من الجالية اللبنانية 
يف فرنسا يف مقر السفارة اللبنانية يف باريس، 
بدعوة من السفري رامي عدوان، »اىل مواصلة 
القوى األمنية بأداء مهامها بحفظ مجتمعها، 

ومكافحة الفســاد واملفســدين عىل الصعد 
كافة«، مشددا »عىل الدور الذي تقوم به وزارة 
الداخلية يف مكافحة تهريب املخدرات واتخاذ 
االجراءات اآليلة اىل طأمنة العامل واألشــقاء 

العرب بشكل خاص«.
وعرض مولوي مع الجالية اللبنانية للوضعني 

االمني والسيايس يف لبنان من كل الجوانب.
من جهته، رحب السفري عدوان مبولوي يف 
باريس، وأكد »ان الجالية اللبنانية يف فرنســا 
ناشــطة وتعكس صورة لبنــان الجميلة يف 

فرنسا«.

تسلم وزير الخارجية واملغرتبني يف حكومة 
ترصيــف االعامل  عبدالله بوحبيب، رســالة 
تهنئة بعيد االســتقال مــن نظريه الرويس 
ســريغي الفروف، نقلها اليه سفري روسيا يف 
لبنان الكسندر روداكوف. وتخلل اللقاء البحث 
يف العاقات الثنائية  بني البلدين خصوصا يف 

محافل األمم املتحدة.
وجدد بو حبيب للسفري الرويس التأكيد بأن 
»لبنان كان منذ بدء الرصاع الرويس - االوكراين 
ضد التدخل العســكري النه عاىن من مثل هذه 
االمور لكنه يُصوت دامئا ضد  عزل روســيا يف 

منظامت األمم املتحدة«.
كام التقى بوحبيب سفري باكستان يف لبنان 
ســلامن عطار الذي سلمه رســالة من وزير 
خارجية باده بياوال بوتو زرداري للمشاركة 
يف اجتامع دول مجموعة G7 الذي ترأسه حاليا 
الباكستان، وســينعقد يف نيويورك منتصف 
الشهر املقبل،  للبحث يف املشاكل التي تواجهها 
دول العامل لجهة الخافات اإلقليمية، وفريوس 
كورونا، وتغــري املناخ وتداعياتها عىل كل دول 
العامل. واســتقبل وزير الخارجية مدير وممثل 

برنامج األمم املتحــدة العاملي عبدالله الوردات 
الذي أعلن بعد اللقاء أنه أبلغ بو حبيب انه »متت 
املصادقــة عىل مرشوع برنامج االغذية العاملي 
يف لبنان للسنوات الثاث املقبلة 2023ـ  2025«.
وقال: »أطلعته أيضا عىل نشــاطات برنامج 
االغذية العاملي يف لبنان واملساعدات التي نقدمها 
للبنانيني ولاجئني السوريني يف هذه الظروف، 
وعىل االنشــطة التي ســنقوم بها يف الفرتة 
املقبلة. وشــكرته عىل الدعم والتسهيات التي 
يقدمها لنا لبنان لنقوم بعملنا عىل أكمل وجه«.

أشــار الجهاز االقتصادي االجتامعي يف 

حــزب الكتائــب اللبنانيــة اىل »ان املوازنة 

الكارثية التي ابتــيل بها اللبنانيون نتيجة ال 

مسؤولية الطبقة الحاكمة، تثبت مرة جديدة 

أن الكتائب كانت محقة يف رفض مناقشتها 

والتصويــت عليهــا كــام كل املوازنات التي 

ســبقتها يف السنوات الســت األخرية والتي 

أدت إىل االنهيار الذي نعيشه«.

أضافــت يف بيــان: »إن هــذه املوازنــة 

وضعــت هربًا من أي خطوة إصاحية كانت 

هــذه الطبقة أعجز مــن أن تقوم بها نتيجة 

فشلها واستهتارها، وهدفت إىل تأمني كلفة 

الزيــادات عىل الرواتب عشــوائًيا واالرتفاع 

الخيايل يف النفقــات، فاعتدت عىل جيوب 

اللبنانيني مــرة جديدة ومبفعول رجعي غري 

قانوين، واليوم سنشــهد عىل تداعيات هكذا 

اســتهتار من خال ارتفاع هائل يف األسعار 

وإفاس ملن يعمــل من الرشكات، يف مقابل 

ازدهار الســوق املوازيــة ومزيد من التهرب 

الرضيبي واالنهيار«.

ــــــر«  ـــ ــ ــــــل صغي ـــ ــ ــــــي »وتفصي ـــ ـــــــــس هامشــ ــــــم الرئيــ ـــ اســ
متـــــــــــى تفـــــــــــرج واشـــــــــــنطن عـــــــــــن االســـــــــــتحقاق؟ 

 قبان: لتعمل القيادات على تسوية
جامع رئيس  على  باالتفاق  تنتهي 

ــة  ــي ــان ــول إمــك ــ ــي حـ ــ ــل ــ ــاش داخ ــقـ ــاك نـ ــنـ ــان: هـ ــعـ ــنـ  كـ
ــوي« ــق ــان ال ــن ــب ــل »ل ــ ــم لــلــرئــاســة مــن داخ تــرشــيــح اسـ

يـــــــــــــــب تصو

أصــدر املفتي الجعفري املمتاز الشــيخ أحمد قبان، البيان 
اآليت: »الجميع يدرك أن ظروف البلد يف أســوأ حال، واألزمة 
املعيشــية صادمة، وبرنامج التغذيــة العاملي واجهة مصالح 
سياســية مالية، وتوظيف مقصود بالنزوح كمرشوع كاريث 
للرتكيبة الســكانية، والدعم الورقي ال نريده، والقطاع الخاص 
يبتلع الدوالر واألسواق والناس دون رقيب، فيام القطاع العام 
منهار وجســم الدولة مهدد وهيكلها منخور، وال إقتصاد من 
دون كهربــاء دولة، واليوم الدولة فارغة اليدين ال خدمات وال 
كهرباء وال ماء وال رعاية صحية وال إغاثة اجتامعية وال إنرتنت 
وال مرافق وال دعم للمحروقات والســلع الغذائية وسط سلطة 
متقاعدة ودولة مهرتئة وسياسات متخبطة ومضاربة نقدية 
مدمــرة للرية، ومعها بات كل يشء من جيب املواطن وســط 
جيوش تجارية تبتلع الدولة واألسواق والناس، وما نريده إنقاذ 
البلد دســتوريا، وال نريد رئيس جمهورية با لون أو طعم ألن 
الكارثــة الوطنية كبرية وتاريخية، والبديل عن الخيار الداخيل 
فقط الخيار الداخيل، ولعبة الســريك الدويل ال تنفع، واليوم 
إنقاذ البلد من الفراغ بيد الكتل النيابية، واملطلوب رئيس بحجم 
اإلنقاذ الوطني والتعايش اإلسامي املسيحي والحل هنا فقط، 
وعــىل الكتل النيابية أن تتحمل أخطــر وأكرب وأهم مصلحة 
وطنية، والقطيعة السياســية عدوان وطني ودمار شــامل، 
وعىل القيادات الوطنية والروحية قيادة تسوية وطنية تنتهي 
باالتفاق عىل رئيس جمهوريــة جامع مانع ضامن للرشاكة 
الوطنية، ومن يعجز عن إيجاد حلول داخلية للسيادة الوطنية 

واملؤسسات الدستورية هو أعجز بالتسويات الدولية«.

دعا أمني رس »تكتــل لبنان القوي« النائب 
ابراهيــم كنعان يف حديــث تلفزيوين، اىل 
»حركة سياســية فعلية تخرق االصطفافات 
ليكون لدينا رئيس للجمهورية«، وسأل »ملاذا ال 
يبادر املسيحيون وهم املعنيون األوائل يف هذا 
اإلطار وإال فالوضع سيستمر عىل ما هو عليه 
بني ورقة بيضاء وترشيحات شكلية«، معتربا 
أن »املســيحيني مسؤولون عن تغييب دورهم 
عندمــا ال يبادرون ويتحركون، وتســليمهم 
لألمــر الواقع هو انتحار وعىل املســيحيني 
الجلوس مع بعضهــم والبحث يف متطلبات 
املرحلة للوصول اىل انقاذ الجمهورية وتأمني 

مستقبل البلد«.
وأشــار اىل أن »املواقف التي طرحها النائب 
جربان باسيل واضحة بالنسبة لرتشيح رئيس 
تيار املردة سليامن فرنجية، وأن النائب ميشال 
معوض ال يســتطيع أن يحرز خرقا يف املشهد 
العام«، وقال: »مل أسمع يوما من باسيل انه يريد 
التعطيل اىل أن يكون رئيســا يف آذار املقبل«، 
الفتــا اىل اننا »مل نبحث يف تكتل لبنان القوي 
برتشيح قائد الجيش ألن قائد الجيش مل يعلن 

أنه مرشح«.
وكشــف أن »هنــاك نقاشــا داخليا حول 
امكانية ترشيح اسم للرئاسة من داخل التكتل، 
وكل الخيارات مطروحة عىل الطاولة. ونحن 
نتحاور داخل التكتل ولســنا يف ميليشــيا أو 
حزبا إقطاعيــا أو تقليديا وكل األمور تخضع 
للنقاش. وأي خرق نسعى اليه يتأمن من خال 

الحوار السيايس«.
وعــن اقرتاع الياس بو صعــب لزياد بارود، 
قال كنعان: »دولــة الرئيس يهدف اىل موقف 
إعرتايض عىل الورقــة البيضاء ومع االنتقال 

اىل خيارات أخرى. كام أنني ضد الورقة البيضاء 
لكنني يف الوقت نفســه لســت مع تسميات 
شكلية ال تحدث خرقا لاصطفافات الحالية«.

وردا عىل سؤال قال: »نحن باملبدأ ضد التئام 
الحكومة يف ظل الفراغ الرئايس وضد الترشيع 
يف ظل غياب رئيس للجمهورية«، كاشــفا أن 
»لديــه مآخذ عديدة عىل سياســة العديد من 
األطراف ومن بينهم حزب الله، ولكن عندما نريد 
أن نتحدث عن عائلة وطنية يجب أن نقبل ببعضنا 
البعض تحت سقف األولويات الوطنية«، معتربا 
أن »أكــرث رئيس مارس صاحياته هو الرئيس 
ميشال عون الذي اقفل مجلس النواب شهرين 
ملنع التمديد للمجلس النيايب ما ساهم يف إقرار 
قانون انتخاب أمن التوازن بالتمثيل املســيحي 

االسامي املفقود منذ الطائف«.
وختم »لبنان ســينتهي ولــن يبقى له أثر 
اذا اســتمرينا مبنطق عفا الله عام مىض كل 
عرشين سنة وطوينا الصفحة من دون تحديد 
للمسؤوليات واملحاسبة. واملطلوب من الشعب 
اال يتنــاول حبة فقدان ذاكرة يوم االنتخاب، اذا 

مل يقم القضاء بدوره ويحاسب«.

ســقط من مقال الزميل كامل ذبيان يف عدد »الديار« امس 
االربعــاء، كلمة »ال« من الســطر االول ملوضوع النائب عمر 
كرامــي، والصحيح هو: ال استنســاخ لـ »8 اذار«... فاقتىض 

التصويب.



4
ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ

الخميس 1 كانون األول 2022

الغربّية الضّفة  فــي  املشهُد 
ــة ــّي ــل ــي ــٍن أمــنــيــٍة إســرائ ــي ــع ب

د. مصطفى يوسف اللداوي

تنظر ســلطات االحتالل اإلرسائيــي إىل العام 2022 
بقلٍق شــديٍد، وترى أنه عــاٌم متفجٌر ملتهــٌب، صاخٌب 
مضطرٌب، وأن أحداثه ســاخنة وعملياته مستمرة، وأن 
تتواىل  مشــاهده متعددة وأطواره متغرية، وأن فصوله 
تباعاً، وتتواصل أحداثاً وال تتوقف عنفاً، مام ينذر بخروج 
األوضاع العامة عن السيطرة، وبفشل مختلف اإلجراءات 
األمنية يف ضبطها وإعادة االستقرار والهدوء إليها وإىل 

القدس والضفة الغربية عىل وجه الخصوص.
ويبدو لهــم أن الضفــة الغربية ومعهــا القدس قد 
خرجت عن الســيطرة، وثارت عىل القيــود، وانتفضت 
ضد السياسات األمنية والعســكرية املتخذة ضدها، ومل 
تعد تجِد معهــا عمليات االعتقال التــي فاقت هذا العام 
وحــده الثالثة آالف حالــة اعتقــال، وال عمليات القتل 
والتصفيــة التي تقــرب من املائتي شــهيد، فضالً عن 
استمرار سياسات نسف بيوت املنفذين، ومعاقبة ذويهم 
الداخل،  العمل يف  وعائالتهم، واعتقالهم وحرمانهم من 
ألف  التي اقربت من  ومئات االقتحامات واالجتياحــات 
عملية اقتحام عســكرية وأمنية، مصحوبة باشتباكاٍت 

مسلحة، وإطالق ناٍر مستمٍر.
كام مل تجِد اإلجــراءات األمنيــة املختلفة يف إحباط 
العمليــات وضبط املخططن لها واملرشفــن عليها قبل 
تنفيذهــا، رغم حالــة الطوارئ القصوى التــي أعلنتها 
األجهــزة األمنيــة اإلرسائيلية، واســتخدمت فيها آالف 
الكامريات املزروعة يف كل مكاٍن، ومئات املناطيد الطائرة 
يف ســامء الضفة الغربية، وتقنيات التجسس الحديثة 
ومراقبة الخطوط واالتصاالت الهاتفية، ومتابعة مختلف 
وســائل التواصل االجتامعي، واعتامد البصمة الصوتية 
يف مالحقــة املطلوبن ومتابعة النشــطاء والفاعلن، 
املعتقلن خالل  املســتقاة مــن  املعلومات  فضالً عــن 
اســتجوابهم والتحقيق معهم، والتنسيق األمني الفاعل 
مع األجهزة األمنية الفلسطينية، وغري ذلك مام تلجأ إليه 
سلطات االحتالل منفردة أو بالتنسيق والتعاون مع دوٍل 

أخرى إقليمية ودولية.
تؤكد سلطات االحتالل أن فصائل املقاومة الفلسطينية 
تزداد قوًة، وتتنافس فيام بينهــا عىل العمل يف القدس 
والضفــة الغربيــة، وال يقترص العمــل والتنافس عىل 
حركتي حامس والجهاد اإلسالمي، إذ يبدو أن كل القوى 
الفلســطينية قررت خوض غــامر املواجهة، فضالً عن 
تشكيالٍت عسكرية جديدة مختلطة، ال تتبع فصيالً بعينه 
وإن كان ُجل عنارصهــا من حركة فتح، وإمنا هي مزيج 
من الشبان الراغبن يف حمل السالح والتصدي ملحاوالت 
االقتحام واالجتيــاح التي يقوم بهــا الجيش واألجهزة 
األمنية، ومنها كتائب عرين األســود يف نابلس وكتيبتي 

جنن وجبع وغريهم.
وتشري التقارير اإلرسائيلية نفســها التي تتحدث عن 
سنة النار واللهب يف 2022، أن حركة فتح بدأت تعود إىل 
املواجهة بأشكال مختلفة، فبعض عنارصها الشبان باتوا 
بالكتائب  يلتحقون  أو  الخاصة،  يشــكلون مجموعاتهم 
املشكلة، ولدى هؤالء أسلحة رشاشــة ومعدات قتالية 
أخرى، يحصلون عليهــا من مخازن األجهزة األمنية التي 
يوجد بحوزتها آالف البنادق، أو تزودهم بها عنارص أمنية 
تنتمي إىل املؤسسات األمنية الفلسطينية، ممن يؤمنون 
بالوظيفة  للتضحيــة  باملقاومة، ويبدون اســتعدادهم 
مقابــل تنفيذ عمليات عســكرية موجعة ضــد أهداٍف 

إرسائيلية تطال الجنود واملستوطنن.
ال تســتبعد األجهزة األمنيــة اإلرسائيلية التي رصدت 
تزايداً ملحوظاً يف عمليات إطــالق النار من بنادق آلية، 
أن تلجأ القوى الفلســطينية إىل عمليــات التفجري عن 
بعد، وتفخيخ الســيارات، فيام سيشكل نقلة نوعية بعد 
عمليات الطعن والدهــس وإطالق النار من بنادق قدمية 
ومسدســاٍت باليٍة، تتعطل أكرث مام تعمل، وقد لوحظت 
محاوالت تهريب أســلحة من الجانب األردين إىل الضفة 
الغربية، وعىل الرغم من وجد 25 كتيبة من الجيش تعمل 
يف فرقــة الضفة يف املنطقة الوســطى، أي بزيادة 12 
كتيبة عام كانت عليه قبل سنتن، فإن ضبط األوضاع يف 

الضفة الغربية بات أمراً صعباً.
تنتقد األجهزة األمنيــة اإلرسائيلية ومعها قادة أركان 
جيشــهم عمليــة »كارس األمواج«، التــي مىض عىل 
انطالقها قرابة سنة وما زالت، إال أنها مل تؤِد الغرض الذي 
انطلقت من أجله، بل إن عمليات املقاومة الفلســطينية 
قــد ازدادت، يف الوقت الــذي تضاعفت فيــه عمليات 
املقاومة  االقتحام واالجتياح واالشــتباكات مع عنارص 
الفلسطينية، حيث سجلت عمليات املقاومة يف صفوف 
الجيش واملستوطنن حتى نهاية شهر نوفمرب 31 قتيالً، 
فضالً عن عرشات الجرحى واملصابن، يف زيادٍة ملحوظة 

يف أعدادهم منذ العام 2005.
ويحذر قادة األجهزة األمنية اإلرسائيلية حكومتهم من 
أن أي محاولــة إلعادة اجتياح مــدن الضفة الغربية يف 
عمليٍة تشبه الســور الواقي عام 2002، فإنها لن تتمكن 
من إخامد ثورة الفلســطينين، ووضع حــٍد لعملياتهم 
العســكرية، بل عىل العكس من ذلك فإنها قد تقود إىل 
انتفاضة جديدة، يشــارك فيها مئات املسلحن، ويعززهم 
عرشات آالف املدنين، وحينها ستكون أحداث 2022 مجرد 
لعبة باملقارنة مع ما قد تشهده املناطق الفلسطينية من 
مواجهــاٍت وأحداٍث، خاصة إذا صادفــت األحداث غياب 
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حينها ستفلت 
األمور حكامً من أيدي الجميع، وستكون األرض وامليدان 

هام السيد والحكم.
كام يحملون املسؤولية إىل قادة املستوطنن ومسؤويل 
األحزاب الدينيــة والقومية املتطرفــة، الذين يحرضون 
عىل العنف، ويدعون إىل املزيد من التشــدد يف التعامل 
األقىص  املســجد  اقتحام  فعمليات  الفلســطينين،  مع 
وانتهاك حرمته، والتضييق عــىل املصلن فيه، واالعتداء 
عىل بيوت الفلســطينين وقراهم ومزارعهم وأشجارهم، 
وإطالق أيدي املستوطنن لرجم الفلسطينين بالحجارة، 
واعراضهم وقطع الطريق عليهم وتحطيم سياراتهم، كل 
هذا من شأنه أن يزيد من حالة االحتقان، ويرفع منسوب 
الغضب والثورة، ويشجع أجواء التحريض والتعبئة، التي 
ستقود حتامً إىل تفجر األوضاع وخلق حالة من التنافس 

والتقليد املميت.
تلك هي صــورة القدس والضفــة الغربية من وجهة 
نظٍر إرسائيلية، تقف عىل أبواب انتفاضٍة قادمة كرباميل 
بارود متفجرة، ثائــرة غاضبة، ناقمــة متأملة، رجالها 
كاألسود يربضون، وشبانها كالليوث ينهضون، ويف كل 
يوٍم لديهم جديٌد يفزع وحدٌث يرعب، فال تبرشهم أيامها 
القادمة بخري، وال تعدهم باألمن، وال تسمح لهم بالعيش 

بسالٍم.
اللهــم احفظ ضفتنا بخــري، وُصن قدســنا بوعدك، 
واحفظ شبابنا بحولك، واحم أهلنا برحمتك، واجمع صفنا 
بإرادتك، ووحــد كلمتنا بأمرك، وَصــوِّب رميتنا بقوتك، 

وانرصنا بعزتك.

الدعوة الى انعقاد مجلس الوزراء يطيل »الشغور<... من يستهدف دور الرئاسة األولى؟

ــة مـــعـــدومـــة وجـــلـــســـات انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس لـــن تــتــوقــف ــوي ــس ــت حـــظـــوظ ال

 دولي بشعالين

تقول أوســاط مطلعة بــأّن دعوة رئيس 
مجلــس الوزراء نجيب ميقايت اىل جلســة 
لحكومة ترصيف األعامل األســبوع املقبل، 
بحّجة مناقشة شؤون صحّية وإستشفائية 
واملفاوضات مع صنــدوق النقد الدويل، هي 
محاولة إلعادة تعويم الحكومة املســتقيلة. 
وقد ســبق للرئيــس عون أن حــّذر من هذا 
األمر أي من أن تحــّل الحكومة الحالية التي 
رئيس  الضّيق، مكان  باملعنى  األعامل  ترُصّف 
الجمهورية، أو أن تقــوم بصالحياته، األمر 
الرئايس،  الشغور  الذي من شأنه إطالة مّدة 
كام يُلغي الدور املسيحي األول يف البالد، بدالً 

من الذهاب رسيعاً اىل انتخاب الرئيس. 
من هنا، تجد بأّن أموراً عّدة كانت تستدعي 
الدعوة اىل جلسات حكومية، حتى قبل فرة 
الشغور الرئايس، تتعلّق بارتفاع سعر رصف 

الدوالر األمرييك وانعكاســه عىل األســعار والسلع واملواد 
الغذائية واملحروقات، فضالً عن عدم توافر الكهرباء يف املنازل 
واملؤسســات العاّمة والخاصة، وما اىل ذلك من أمور ملّحة، 
غري أّن الرئيس ميقايت مل يدُع اىل أي جلســة. واليوم يستمّر 

اإلنهيار، وهو ليس أمراً جديداً أو طارئاً يستدعي انعقاد مجلس 
الوزراء. وحتى لو ُعقد هل ســيجد حلــوالً جذرية لألزمات 
القامئة، أم أنّه ســيجتمع من أجل إقرار ما يهّمه متريره من 
ملفات ال تعني الشــعب اللبناين ال من قريب أو بعيد، وال تحّل 

أي من املشاكل التي يعاين منها؟!
من هنــا، أكّدت األوســاط عينهــا أّن تعويــم الحكومة 

املستقيلة، ليس الحّل ملعالجة األزمات املالية 
تغييب  إذ من شأنه  واملعيشية،  واإلقتصادية 
دور رئيــس الجمهورية املســيحي، يف كّل 
القــرارات التي قد تتخذهــا. فالحفاظ عىل 
دور رئيــس الجمهورية يكــون يف التوافق 
من أجل انتخاب الرئيــس الجديد، وليس من 
خالل محاولة »السيطرة« عىل دوره يف فرة 

الشغور الرئايس. 
وأشــارت اىل أّن تكرار املشهد اإلنتخايب 
املتوّقع اليوم يف مجلس النّواب، عىل غرار 
الكتل  أّن  الجلســات السابقة، يشــري اىل 
األخرض«  »الضوء  تنتظــر  تزال  ال  النيابية 
من الخــارج. وتتجه األنظــار اىل الزيارة 
إميانويل  الفرنــي  للرئيــس  الرســمية 
بنظريه  ولقائــه  واشــنطن،  اىل  ماكرون 
األمــرييك جو بايدن، ســيام وأّن الرجلن 
ســيبحثان حتامً من ضمــن ملفات عّدة، 
وأّن  خصوصاً  اللبنــاين،  الرئــايس  امللف 
ماكرون يعترب نفســه معنياً بلبنان، ويحاول التفتيش عن 
حلول ألزماته. فهل يخرج من هذا اإلجتامع باســم رئيس 
توافقي يجري تســويقه خالل الجلسات املقبلة يف مجلس 
النّواب، أم تســتمر األمور عىل حالهــا يف انتظار نضوج 

ما؟ تسوية 

هيام عيد

وســط غياب التطورات والتحركات البارزة عىل الساحة 
السياســية الداخليــة، تبــدو اإلهتاممات مشــدودًة إىل 
العاصمــة القطرية حيث يتزايــد الحديث وعىل الرغم من 
حدث املونديال، يف ضوء معلومات ديبلوماســية تفيد بأن 
الدوحة ليســت بعيدة عن يوميات اإلســتحقاق الرئايس، 
وقد بارشت منذ مدٍة طويلة بالتحــرك من خالل موفديها 
إىل بــريوت، أوالً من خــالل عرض تجربتهــا يف مجال 
الرسيم  الغاز خالل مفاوضات  واســتخراج  استكشــاف 
البحري الــذي حصل أخرياً وثانياً من خــالل اللقاءات مع 
األســابيع  خالل  وحزبية  ونيابيــة  وزارية  شــخصيات 
املاضية وذلــك عىل هامش مباريــات املونديال. ويف هذا 
اإلطار، تكشــف املعلومات عن حراٍك إقليمي يف الكواليس 
وتتصــدره الدوحة، من أجــل إقناع القيادات السياســية 
الخالف  إلزامي من أجل تسوية  الحوار كمعرٍب  بالعودة إىل 
حول اإلســتحقاق الرئايس، ذلك أن أي حراك أو مبادرة يف 

هــذا املجال، غري مطروح عىل الرغم مــن الترسيبات التي 
تأيت من بعــض العواصم املعنّية باإلنتخابات الرئاســية، 

لها. جدية  مواكبة  حول 
وبحسب هذه املعلومات الديبلوماسية، فإن الصورة املنقولة 
إىل الخارج عن املعادالت الداخلية، تعكس انسداداً كامالً، حيث 
أن القوى السياســية والحزبية التي تدور يف فلك املعارضة، 
مل تتمكن حتى اليوم، من اســتنهاض صفوفها حول مرّشح 
يحمــل عناوينها ويلتــزم بها، وذلك يف ظــّل بعض التصدع 
واإلنقســامات الذي تعاين منه املجموعة التي تقرع لصالح 
النائب ميشــال معوض، وهو األمر الذي لن يزيد من نســبة 
األصوات التي يحصل عليها يف كل جلســة إنتخابية، والتي 
كانت يف حدود الـــ 40 صوتاً، علامً أن هذا الترشذم قد يؤدي 
وبحسب املعلومات، إىل توقع املزيد من الراجع يف عدد هذه 

األصوات مستقبالً.
يف املقابــل، مل تُغفل املعلومات الصورة املشــابهة التي 
تعيشــها القوى األخرى املعارضة لخيار معوض، والتي مل 
تتمكن هــي أيضاً من بلورة مجموعــة من األصوات قادرة 

عىل تأمن فوز مرّشــحها وإن كانت مل تتنّب حتى الساعة، 
ترشيح أي شــخصية بشكٍل رســمي. وبالتايل، فإن هذه 
املعطيات، ال تيش بدورها بأي حلحلة عىل الخّط الرئايس يف 
املدى الزمني املنظور، لذا، فإن مشــهد اإلنتخابات الرئاسية 
التي تشــهدها ساحة النجمة كل يوم خميس سيبقى يتكّرر 
عىل الوترية نفسها، إىل أن يعلن رئيس املجلس النيايب نبيه 
بري، عن توّقف هذه الجلسات، مع العلم أنه يف اإلستحقاق 
الرئايس السابق، تّم تسجيل أربعن جلسة إنتخاب للرئيس.

ويقود هذا األمر إىل الحديث عن إستقرار املعادلة الرئاسية 
عىل حالها، وتجميد أي تطّور عمي وفاعل خالل األســابيع 
القليلة املقبلة، وذلك، ليس بسبب اقراب موعد األعياد ونهاية 
العام، إمنا ألن لبنان قد خرس فرصة إنجاز هذا اإلســتحقاق 
يف موعده الدســتوري، وسيكون عليه اإلنتظار طويالً، وفق 
املعلومات الديبلوماسية، من أجل أن يعود ُمدرجاً عىل طاولة 
التسويات الكربى يف املنطقة، والتي ال تبدو قريبًة من الناحية 
الزمنية، ذلك أن حظوظ التسوية ضعيفة جداً اآلن، إن مل تكن 

معدومة خالل األشهر القليلة املقبلة.

الحلبي جال وبدران في »اللبنانية« : قاعدة وطنّية علينا احتضانها
الربية  وزيــر  جال 
والتعليــم العايل عباس 
الجامعة  الحلبي ورئيس 
اللبنانية بسام بدران، يف 
مجمع  يف  العلوم  كلية 
الرئيــس رفيق الحريري 
الجامعة  يف  الحدث  يف 
الحلبي  وأشار  اللبنانية، 
أنه »بقدر ما فرحت  إىل 
الطالب  برؤيــة  اليوم 
والطالبــات عىل مقاعد 
قاعــات  الدراســة يف 
يف  اللبنانية  الجامعــة 
النني  فرحــت  الحدت، 

شعرت بحيويتهم وغبطتهم وتاملهم، لكنني حزنت عندما 
جلت يف بعض اقســام وأبنية هــذه الجامعة وبصورة 
خاصة بيت الطلبة او مســاكن الطالب والحال الذي آلت 

اليه بعد هذا االهامل ألعوام عدة«. 
أضاف »اعتقد ان تصنيف الجامعة ومكانتها يف الخارج 
تستحق اكرث مام تعطى«، مؤكدا أن »هذه العودة الحضورية 
اىل مقاعد الدراســة يف الجامعة اللبنانية يف الحدت كام 
ارادها رئيس الجامعة بعد انقطاع دام سنتن واكرث بسبب 
الوباء او االزمة االجتامعية وكذلك بسبب بعض االضطرابات 

االدارية يف الجامعة، ننظر اليها بكثري من التفاؤل«. 
وتابع: »اليوم اطلعت عن كثب عىل وضع الجامعة التي 
النواب والجميع  الدولة والحكومة ومجلــس  يجب عىل 
ان يحتضــن الجامعة اللبنانية وخصوصــا انها القاعدة 
االساسية للتعليم العايل يف لبنان وطالبها وطالباتها من 
كل لبنان. وهي تجمع يف كل اختصاصاتها كل الطبقات 

وكل الفئات اللبنانية. الجامعة اللبنانية هي قاعدة وطنية 
بامتيــاز وعلينا نحن ان نفتش لنســاعد رئيس الجامعة 
وعمداءها واســاتذتها ومدربيهــا واملوظفن والعاملن 
ليتمكنــوا من القيام بهــذا الحمل الجامعي االســايس 

الكبري«. 
وأردف »وكم عزين ان ارى الحال التي وصلت اليها ابنية 
الجامعــة اللبنانية يف الحدث وعلينــا يف هذا االطار ان 
نتكاتف كمجلس نيايب وكحكومة وإدارة جامعة ورئيسها 
الن نجد الحلول املالية الرسيعة النقاذ ما ميكن انقاذه من 
ابنية هذه الجامعة لتمكن طالبها الن يستفيدوا من هذا 
املجمــع الحديث الذي ال ميكن للدولــة اللبنانية ان تقوم 
مبثله. لذا علينا عىل االقل ان نحافظ عىل املوجود. وانا يف 
هذا املجال، اشد عىل يد الرئيس بدران وعىل ايدي العمداء 
واالســاتذة واملوظفن كام امتنى ان يســعد طالبنا يف 

حياتهم الجامعية عىل ان تتوفر لهم الرشوط املناسبة«.

خالل الجولة

ســلــيــم وخـــيـــر عـــرضـــا ُســـبـــل الـــتـــعـــاون 
ــاع« والــهــيــئــة الــعــلــيــا لــإغــاثــة ــ ــدف ــ بــيــن »ال

عقــد يف الريزة اجتامع تنســيقي بن وزير الدفــاع يف حكومة 
ترصيف االعامل موريس ســليم واالمن العام للهيئة العليا لالغاثة 
اللواء الركن محمد خري، تم خالله عرض لوجهات النظر حول ســبل 
التعاون بن وزارة الدفاع الوطني والهيئة العليا لالغاثة، يف كل االمور 

املتعلقة بعمل الوزارة والهيئة.

قـــائـــد الـــجـــيـــش الـــتـــقـــى عــــــزام األحـــمـــد

استقبل قائد الجيش العامد جوزاف عون يف مكتبه يف الريزة، عضو 
اللجنة املركزية لحركة فتح الوزير عزّام األحمد يرافقه السفري الفلسطيني 
يف لبنان أرشف دبّور، وتناول البحث األوضاع العامة يف لبنان واملنطقة.

سليم مستقبالً خري

قائد الجيش مستقبالً األحمد

 بو صعب: النقاش في الطريق الصحيح ونعمل على تعديالت ملصلحة املودعين
عدوان: يستحيل السير في أّي قانون دون التأكد من كيفية استرداد أموال الودائع

»اللجان املشتركة« تستكمل
 مناقشة »الكابيتال كونترول«

عقدت اللجان النيابية املشــركة جلسة برئاسة نائب 
رئيس مجلس النواب الياس بــو صعب، يف حضور نائب 
رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير العدل يف حكومة 

ترصيف االعامل هرني خوري وعدد كبري من النواب.
اثر الجلسة، قال بو صعب: »كانت هناك بعض التشنجات 
وبعض الترصيحات النارية، وهناك كالم شطب من محرض 
الجلسة احراما لبعضنا البعض، واعتربت انها غيمة ومرت 
وســنميش بالبنود بندا بندا. وهذا مــا حصل«، مضيفا  
»النقاش يأخــذ طريقه الصحيح، واخــذت املادة الثالثة 
حيزا من النقاش وهي مهمة ألننا نحيك عىل تأليف لجنة 
مهمتها تطبيق القانــون ومراقبته، وهي تتألف من وزير 
املال وحاكم مرصف لبنان وقاضين وستستعن مبن تراه 
مناسبا ويختارهم رئيس مجلس الوزراء.  وهذا ما اعرض 
عليه عدد من النواب. تم تعديــل هذه املادة لتصبح تأليف 

لجنة برئاســة وزير املال وحاكم مرصف لبنــان او احد نوابه 
وتعين 4 خرباء من اصحاب االختصاص وقاض من الدرجة 18 
يعن بقرار من مجلس الوزراء بناء عىل اقراح رئيس الحكومة، 
اليوم وضعت بقرار من مجلس الوزراء مجتمعا وليس بيد رئيس 
الحكومة، ولها الحق يف االستعانة بأي خبري وتصبح الرقابة 
ملجلس النواب والفقرة الثانية تتحدث عن آلية عمل اللجنة. اما 
الفرة 2 من املادة 3 فوافقنا عىل نص جديد كالتايل: »تحدد الية 
عمل اللجنة اعــاله مبوجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء يف 
شأن املراسيم التنظيمية والنصوص التطبيقية الالزمة لوضع 
هذا القانون موضع التنفيذ بناء عىل اقراح لجنة وزارية تتوىل 

ذلك استنادا اىل مواد هذا القانون«.
وقال: »أســتطيع القول إننا بدأنا نشق طريق النقاش نحو 
املواد االساســية لجهــة مهامت اللجنة، وناقشــنا املهامت 
التي ستتوالها والبنود االخرى ســيكون النقاش اسهل فيها، 

الجديدة والدعاوى عىل  املتعلقتان باالمــوال  املادتان  وبقيت 
املصارف. وال اوافق وجهة النظــر التي تقول إن هذا القانون 
وضع لنسف اموال املودعن ألن ما نعمله هو لحامية حقوق 
املودعن، ومن يقول عكــس ذلك فليعدل املادة التي فيها املس 
بحقوق املودعن«، مضيفا »هناك تعديالت، النقاش يف العمق 
ويتناول امورا جدية وتغــريات يف املواد والهدف هو الحفاظ 
عــىل حقوقنا كلنا، اي حقــوق املودعن. واقــول ان انهيار 
املصارف يأخذ كل يشء معه، نعمل عىل خيط حســاس كيف 
ســرنجع حقوق املودعن، ويف الوقت نفسه، نريد املحافظة 

عىل املؤسسات«.
وتابع: »قلت ان هناك البعض ضد قانون الكابيتال  كونرول، 
وطالبوا باعادته اىل الحكومة، وفريق اخر من النواب يقول ال 
لزوم للكابيتال كونرول، وطرف اخر يريد املرشوع معدال، ونحن 
ال نقبل بان نقول اننا ال نريد ان نناقش الكابيتال كونرول، وقبل 
ان نذهب اىل الهيئة، يفــرض ان يأتينا مرشوع اعادة هيكلة 

املصارف فنناقشه ثم يعرض عىل الهيئة العامة«.
وردا عىل ســؤال قال: لكل نائب الحق يف ان يرصح 
كام يريد، وكــام احرم رأيهم يجــب ان يحرموا رأيي. 
نحن نحكم عىل امور مل نقم بها، نحن نرشع ملاذا نقول 
الحكومة تريد هكذا وال نضع اللوم عىل أي كان. البديل 
الكابيتــال كونرول هو االستنســابية، وما  اقرار  عن 
ســمعناه من حاكم مرصف لبنان عن موضوع التعاميم 
وكانها قد تلغى، هــذا املوضوع غري مقبول. نحن نجرب 
ان نزيل االستنســابية، واللجنة بدل ان يكون املوضوع 
مسؤولية شخص واحد. هناك فوىض  عارمة بالطريقة 
املالية، هناك انــاس ال يريدون ألن هناك ضوابط.. نحن 
توافقنــا مع تكتل »الجمهوريــة القوية« عىل ان هناك 
مرشوعا يجــب ان يأيت هــو اعادة هيكلــة املصارف 
املشركة  اللجان  تقره  عندما  القانون  وسنناقشه. وهذا 
ال يعني انه ســيصدر، بل ســيذهب اىل الهيئة العامة، وكل 
نائــب له الحــق يف ان يصوت. وهنا اخطأ النائب ميشــال 
معوض، واذا وجدنا تضاربا بــن الكابيتال كونرول واعادة 

هيكلة املصارف، فسيصار اىل تعديل«.

{ عدوان {
من جانبه، قــال رئيس لجنة االدارة والعــدل النائب جورج 
عدوان: »عندما نســمع الشامي يقول سنشطب ٦0 ملياراً نجد 
أنّه من الــرضوري الدخول يف تفاصيــل الكابيتال كونرول 
لنضمن أموال املودعن ولكن هذا ال يعني أننا سنقبل به من دون 
قانون إعــادة هيكلة املصارف ومن هنا توافقنا عىل عدم إقرار 
أي قانون من دون سواه«، مضيفا »نريد تحديد املسؤوليات بدًءا 
من الدولة اىل مرصف لبنان فاملصارف واملودعن وهكذا نضمن 

اسرداد األموال بالفعل وليس بالشعارات«.

عدوان بو صعب
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إقـــبـــاالً ــر  ــثـ ــان األكـ ــ ــن ــب االســ ــة وعــــيــــادات طـ ــّي ــصــح ــة ال ــايـ ــرعـ الـ ــز  ــراكـ ــانــيــيــن يـــقـــصـــدون مـ الــلــبــن ــن  الــــى 40% مـ  30 
امُلعّقدة الجراحّية  للعمليات  واملستشفيات   %90 الــى   70 بنسبة  الصحّية  الحاجات  تؤمن  أن  الصحّية  للمراكز  يمكن  مهّنا: 

ندى عبد الرزاق

ليس غريبا عىل بلد لُّقب مبستشــفى الرشق ان يكون لديه 
860 مركــزا صحيا عىل مســاحة 10452 كلــم مربع. لكن 
املســتهجن هو ان يكون التعّث االقتصادي الدافع لفئة كبرية 
مــن املواطنني يف ارتياد هذا القطــاع لعدم قدرتهم عىل دفع 
تكاليف التعرفة الطبية هذا كخطوة أول. اال ان الهدف األْوَل 
ملن يعملون يف هذا املجال هو لعدم اقصاء الناس يف الحصول 
عــىل أدىن حقوقهم البديهية يف مــوازاة التكاليف املرتفعة 
يف املستشــفيات للحصول عىل التطبيب بسبب العبء املايل 
وتكاليف املستلزمات الطبية من ادوية وأدوات وغريها لرتتفع 
نسبة النزوح بحسب مؤسسة مخزومي باتجاه املستوصفات 

ومراكز الرعاية الصحية الثابتة واملتنقلة بنحو %40.
عــىل األرض أخذنا ثالثة مناذج من مراكز الرعاية الصحية 
و«الديــار« حاورت كل من مؤسســة مخزومي ومركز عامل 
ومستوصف كرم الزيتون يف االرشفية ملعرفة اعداد املواطنني 
الذيــن يقصدون هذا القطاع وما هي أبرز العقبات فيها لجهة 

تلبية كل احتياجات املواطن االستشفائية.
رئيس مؤسسة عامل د. كامل مهنا يقول لـ »الديار«: »الهدف 
األســايس هو تطوير مراكز الرعايــة الصحية األولية ملراكز 
عامل بعد ان تم اختياره كأهم مركز يف لبنان. ويضيف، إذا تم 
تطوير شبكة هذه املراكز يف لبنان ميكنها ان تحل من 70 ال 
90% من الحاجات الصحية يف البلد، اما الحاالت املســتعصية 

من عمليات جراحية معّقدة تبقى للمستشفيات.

{ مرشوع تتواله املراكز الصحية {
يتابع، » يوجد يف لبنان 860 مركزا ما بني مستوصف ومركز 
صحــي، منها 760 تابعة للقطاع الخاص و100 للقطاع العام، 
ويلفــت بالقول: »يبقــى دور وزارة الصحة ان يكون الضابط 
واملرشف واملنظّم. ويشري مهّنا، ال رضورة تطوير وضعها يف 
هذا اإلطار لتنتقل من الخدمة تحت شعار التضامن ال الوقاية 
من املرض وان يقام مرشوع »هوم كري« لتقوده هذه املراكز«. 
وما تجدر اإلشــارة اليه يقول مهنــا: »الكثري من الحاجات 
الصحية ميكن ان تؤمنها هذه املراكز وتوســيع الشــبكة قدر 
املمكــن والجمعيات تتعاون عىل هــذا الصعيد ضمن ارشاف 
وزارة الصحة وبالتعاون مع منظمة الصحة واملنظامت الدولية 
والبلديات وهذا يجب ان يساعد يف انشاء خارطة صحية للبنان 
تتوزع عىل املراكز بحســب الحاجات وتعزيز دور املستشفيات 
الحكومية يف لبنان. ويردف، »املستشفيات الخاصة يتم تعزيز 
دورها مــن خالل العمليات املتخصصة وتنظيم هذا القطاع«. 
ويف ســياق طبي متصل، فإن االقبال عــىل العيادات الطبية 

النسائية وطب األطفال األكث ارتيادا يف مراكز عامل«.

اما بالنســبة ملؤسســة 
الصحي،  القطاع  مخزومي- 
فاألرقــام تؤكــد ان الوضع 
االقتصــادي دفع باملواطنني 
املراكز  عرب  تطبيبهم  ملتابعة 
الصحية. وقد أفاد مدير عام 
املؤسسة السيد سامر الصفح 
لـ »الديار«، »لطاملا كان مركز 
األّولية يف  الصحّية  الرعاية 
مؤسســة مخزومي مقصًدا 
نظًرا  املستفيدين،  من  لكثري 
املقّدمة،  الخدمــات  لجودة 
باإلشــارة ال ان املركز حائز 
عىل االعتامد الكندي بدرجة 
امتيــاز. ويلفــت، ال تنّوع 
الخدمات الطبية بحيث تشمل 
معاينــات طبّيــة من كافة 
وفحوصات  االختصاصات، 

مخربية، وصور أشعة وطب أسنان، وصحة نفسية، وتلقيح، 
وعمليــات جراحية عياديّة الخ... ومــا يجدر التطرق اليه، أن 
الفرتة املاضية ارتفعت نســبة املستفيدين ما بني 30 إل %40، 
وذلك ترجمًة للوضع االقتصادي الخانق الذي يعانيه اللبنانيون 
عىل اختالف مستوياتهم االجتامعية واالقتصادية فاألزمة مل 

تفّرق بني أحد واخذت بطوفانها الجميع سواسية«.
باألرقام يقول السيد الصفح، »ارتفع عدد الخدمات الصحّية 
املقّدمة من معّدل 2000 إل 2500 خدمة شــهريًا، ليصبح يف 
الوقت الحايل مبعّدل 3500 إل 4000 خدمة شهريًا. كام ارتفع 
عدد املســتفيدين من املركز الصّحي من معّدل 1500 إل 1700 

فرد شهريًا، ليصبح مبعّدل 2200 إل 3000 فرد شهريًا«.
ويردف، »لوحــظ ارتفاع اإلقبال عــىل الحمالت الصحّية 
املجانّية من )معاينــات وفحوصات مخربيّة( التي تقوم بها 
املؤسســة ســواء يف مركزها للرعاية الصحّيــة األّولية يف 
بريوت، أو عرب عيادتها النقالة عىل مختلف األرايض اللبنانّية، 
وال بد من اإلشارة ال هذه املسألة، إذ ارتفع عدد املقبلني وازداد 

سؤال املستفيدين عن مواعيد الحمالت املقبلة«.

{ املراكز ام املستشفيات؟ {
يلفت الصفح بالقول: »ال نعتقد بأن مراكز الرعاية الصحّية 
األّولية ستســتحوذ عىل الزخم عىل حساب املستشفيات، ألن 
لكٍل منها دور مختلف عن اآلخر، اال ان األدوار متممة لبعضها 
البعض لكنها مختلفة. حيــث تتول مراكز الرعاية الصحّية 
األّولية الحاالت غري املســتعجلة، فيام تتول املستشــفيات 

الحاالت الطارئة والعمليات الجراحية الكبرية«.

{ ما املطلوب الحتواء أكرب لالزمة؟ {
يقــول الصفح، »املطلوب يف املرحلة املقبلة تطبيق الخطّة 
التي وضعتها وزارة الصّحة العامة، وهي الخطّة املّتبعة عاملًيا، 
أال وهي تقوية مراكز الرعاية الصحّية األّولية، لتعزيز الخدمة 
الوقائية، من شــأنه تحســني الصّحــة املجتمعّية، وبالتايل 

تخفيف الضغط عن املستشفيات«.

{ عيادة طب االسنان األكث ارتياداً {
األخت ريتا الخوري املسؤولة من املركز الصحي يف منطقة 
كرم الزيتون لـ »الديار: ان أكث عيادة اقباال من املواطنني هي 
عيادة طب االسنان نظرا الرتفاع تكلفة املستلزمات الخاصة من 
تلبيس وتقطيع العصب وتركيب ونزع االرضاس بحيث أضحت 
تكلفتها بالفرش دوالر. لذا هذا القطاع هو األكث حشــدا من 
املواطنني، بحيث ان التعرفة يف املســتوصف بالعملة الوطنية 
وهي زهيدة جدا باملقارنة مع ما يتقاضاه أطباء االســنان يف 
عياداتهم الخاصة وتضيف، انهم ما زالوا يحاولون امليض رغم 
ارتفاع أسعار املستلزمات الطبية وال ندري عن الغد يشء فهو 

بيد الرب«.
وتردف األخت ريتا قائلة: »باإلشارة ال عيادات أخرى تشهد 
تهافتــا من قبل املواطنني أيضا وهي: »خدمات فحوصات الدم 

وصور االشعة وصور االيكو وامليموغراف والجينكو«.
ان الدولــة العنايــة »Etat Providence« التــي تقوم بكل 
الخدمات قــد انتهت، ومطلوب بناء »الدولة العرصية« »دولة 
االمناء والتطور« اي ان تشــارك القطاعات الفاعلة يف تحمل 

املسؤولية الوطنية.

{ خطة {
يعترب مدير مؤسسات عامل د. كامل مهّنا، »ان إعادة تنظيم 
املراكز واملســتوصفات الصحية االهلية والعامة، عرب اعتامد 
خارطة صحيــة للبنان بناًء عىل توجهــات منظمة الصحة 
العاملية، يحدد يف ضوء الحاجة دور كل جهة، يتم االســتغناء 
عام هو زائد، يستحدث ما هو رضوري، تحشد كل الطاقات يف 
اتجاه تنفيذ خطة صحية وطنية شــاملة بشكل مبدع وخالق 
وإرشاك كل الطاقــات الفاعلة. ويتابع، يتم إعادة توزيع املهام 
بني املؤسسات الرسمية واالهلية يف شكل تكاميل وتنسيقي 
ليكفــل تنظيم دور القطاعــني الخاص واالهيل يف إطار هذه 
السياسة الوطنية الشاملة. كام يتوجب ترتيب اوضاع املراكز 
واملســتوصفات من الناحيتني القانونية والتنظيمية والسعي 

لدى وزارة الصحة إليجاد ترشيع مالئم لطبيعة النشاط«.

{ اسرتاتيجية صحية تطوير البنى التحتية {
يســتكمل بالقول، »ان التأكيد عىل اعتامد الرعاية الصحية 
االولية كاســرتاتيجية رئيسية لتأمني الصحة للجميع، واهم 
مضامينهــا تطوير البنى الصحيــة التحتية واملبارشة بتنفيذ 
املرســوم االشــرتاعي رقم 83/159 املتعلق بإنشاء املناطق 
الصحية يف لبنان وتطوير املشاريع املتعلقة بالرعاية الصحية 

االولية. لتكون عىل الشكل اآليت: 
1. وضــع سياســة دوائية وطنية تســتجيب الحتياجات 
الرعاية الصحية، من خالل الترشيعات املناســبة لتنفيذ هذه 
السياسة واعتامد قوائم االدوية األساسية، واالرساع يف وضع 

عمل املكتب الوطني للدواء حيز التنفيذ.
2. اعتــامد هيكليــة ادارية متطورة لــوزارة الصحة تأخذ 
بعــني االعتبار الطابــع التخصيص لها، مــع اعتامد اصول 
وقواعد تنظيمية مرنة، تســمح لقيام االدارة بتأمني مهامها، 
وباســتقطاب العنارص الصحية الكفؤة، وانتشــار جغرايف 
يشمل معظم املناطق اللبنانية خصوصا الريفية منها، إضافة 
ال تعزيــز ميزانية وزارة الصحة وتنظيم توزيع املوارد املالية 

العامة.
3.تنظيــم مؤسســات العمل االهيل عىل اســس عرصية، 
وتعزيز دورها يف مجال الرعاية الصحية االولية عرب مراكزها 

ومستوصفاتها الصحية.
4. وضع خطة لالســتعانة بالتكنولوجيا العالية وتوجيه 

الحاالت املتخصصة نحو القطاع الخاص.
5. دور القطــاع االهــيل يف عملية اصالح النظام الصحي 
يجب بنــاءه من خالل مفهوم جديد لــدور القطاعني العام 
والخــاص واالهيل عىل اســاس ان الصحة هي حق طبيعي 

لإلنسان.

»البلوكتشـــــــــــــــين«.. تقنيـــــــــــــــة ثوريّـــــــــــــــة ســـــــــــــــتغّير املســـــــــــــــتقبل »القريـــــــــــــــب«!
شانتال عايص

»البلوكتشني« هي تقنية رقمية قامئة عىل قاعدة 
بيانات ســحابية ضخمة، ميكن لألفراد من خاللها 
إنجاز املعامالت والقيام بنقل األموال باستخدام شبكة 
من الحواسيب الالمركزية املوزّعة عرب العامل. فعىل 
سبيل املثال، يتم تسجيل معاملة التبادل الرقمية زمنياً 
وبشكل علني. ويعترب الجانب العام لهذا التبادل هو 
األكث إثارة لالهتامم، واألكث استخداماً، فالعمالت 

الرقمية والبلوكتشني مرتابطان بشكل وثيق. 
مثالً يتضمن بلوكتشني البيتكوين سجالًّ لكل مرة قام 
فيها شخص ما بإرسال أو استالم بيتكوين أو أي عملة 
رقمية أخرى، وميكن التحقق من دقتها بصورة مستمرة 
من خالل قوة الحوســبة الهائلة. كام أنه ميكن دمج 
هذه التقنية مبجاالت عديدة ال ترتبط بالعمالت الرقمية 
وغريهــا. وبدأ عدد كبري مــن الحكومات والرشكات 
بدمجها والعمل بها عىل نطاق متطّور. وخالفاً ألنظمة 
التجارة التقليدية، ال حاجة لوســيط أو نظام تسجيل 
مركــزي ملتابعة حركة التبــادل، بل تقوم كل الجهات 

بالتعامل مبارشة مع بعضها البعض.
باختصــار، إّن العمــالت الرقمية ولدت من رحم 

تقنية البلوكتشني.

{ ما الهدف من هذه التقنية؟ {
الهدف من تقنية البلوكتشني هو السامح بتسجيل 
املعلومات الرقمية وتوزيعها، ولكن ال يتم تحريرها. 
بهذه الطريقة، فإن تقنية البلوكتشني هي األساس 
لدفاتر األســتاذ غري القابلة للتغيري، أو ســجالت 
املعامالت التي ال ميكن تغيريها أو حذفها أو إتالفها. 
ولهذا الســبب  تُعرف أيًضا باسم تقنية دفرت األستاذ 

.)DLT( املوزع
متتاز تقنية البلوكتشني باألمان والثقة بعّدة طرق. 
ففــي بادئ األمر، يتم دامئًا تخزين البيانات الجديدة 
خطًيا ووفقاً للرتتيــب الزمني، أي أنه يتم إضافتها 
دامئًا إل »نهاية« شــبكة البلوكتشني. وبعد إضافة 
كتلة إل شبكة البوكتشني، من الصعب للغاية العودة 
وتغيري محتوياتها ما مل تتوصل غالبية الشبكة إل 
إجــامع عىل القيام بذلك. وذلك ألن كل كتلة تحتوي 
عىل تجزئة خاصــة بها، جنًبا إل جنب مع تجزئة 

الكتلة قبلها.

{ الحكومات والبنوك
تدخل عامل البلوكتشني {

تصّنــف دولة اإلمــارات ضمــن أول 5 دول يف 
مســتوى العامل يف اعتامد تقنية الـ«بلوكتشني«، 
فيام تقوم حكومة الدولة بتوفري البنى الترشيعية 

والتقنية لتطور هذه الصناعة ولتعزيز استفادة كافة 
القطاعات الحكومية والخاصة منها. 

وقدرت مجموعة »رمزك« اإلماراتية ومقرها ديب، 
بلوغ قيمة صناعة متثيل األصول الرقمية عىل شبكة 
البلوكتشــني  24 تريليون دوالر بحلول العام 2027، 
يف الوقت الذي تبلغ نســبة املستخدمني الذين هم 
عىل دراية بهذه التقنيات حالياً 3 % فقط من جميع 

املستخدمني املحتملني.
ويف السياق عينه، أطلقت حكومة دولة اإلمارات 
مبــادرة »جاهز«، املعتمدة مؤخراً من طرف مجلس 
الوزراء اإلمارايت، لتعزيز جاهزية الكوادر واملواهب 
الوطنية يف الحكومة االتحادية اإلماراتية للمستقبل، 
ومتكينهــم باملهارات الجديــدة املطلوبة لتصميم 
املستقبل واالستفادة من فرصه كالذكاء االصطناعي 

والبلوكتشني والويب 3 والربمجة وغريها. 
واعتمــد مجلس الوزراء خالل جلســته مبادرة 
»جاهز«، مســتقبل املواهب الحكومية، والتي تركز 
عىل متكني وتدريب املواهب الحكومية يف الحكومة 
االتحاديــة مبجموعة مــن املهارات األساســية 
بإجاميل 20 مهارة لتعزيز جاهزيتهم للمســتقبل، 
والتــي تتمثل يف املهارات الرقمية، البيانات والذكاء 
 X10 االصطناعــي، االقتصــاد الجديد، ومهــارات
والربمجة وامليتافريس والويب 3.0 والبلوكتشــني 
لترسيع ومضاعفة اإلنجاز. حيث تستهدف املبادرة 
توفري بيئة داعمة لتعزيز جاهزية املواهب الحكومية 
للتعامل مع املتطلبــات والتحديات يف بيئة العمل، 
ومتكينهم من مواكبة التطورات املتسارعة، وتعزيز 
دورهــم يف تطويــر العمل الحكومــي، واالرتقاء 

مبستويات الجاهزية للمستقبل.
هذا وشــهد أسبوع أبوظبي املايل خالل فعاليات 
مؤمتر »فينتك أبوظبي« إعالن محاكم سوق أبوظبي 
العاملي عن طرح اســتخدام تقنية البلوكتشني يف 
تنفيــذ األحكام القضائيــة يف املنازعات التجارية 
للمرة األول عىل مســتوى العــامل. وبالتايل، لن 
تحتاج األطراف بعد اآلن إل انتظار نســخة مصدقة 
من الحكم لبدء إجراءات اإلنفاذ، ما يشكل تطور ذات 

تأثري ملفت عىل التجارة الدولية.
عىل الصعيد املايل، أعلنت مجموعة من املؤسسات 
 Wells و Mastercard و HBSC املرصفية مبا يف ذلك
Fargo، عن إطالق منصة أموال رقمية إلثبات املفهوم 

.)RLN( تسمى شبكة املسؤولية املنظمة
بحيث ستستخدم املنصة تقنية البلوكشني، لخلق 
فرص لتحســني التســويات املالية. كام ستجذب 
املشــاركة من البنوك املركزية والبنــوك التجارية 
والبنــوك غري املنظمة، مبا يف ذلك BNY Mellon و 
Citi و PNC Bank و Swift و TD Bank و Truist و 

.US Bank
 UBS AG هذا وقّدم بنك االســتثامر السويرسي
ســنداته الرقمية املختلطة، مدعًيا أنه أول سند يتم 
تداوله علًنا يف العامل يتم تسويته يف كل من املنصات 
التقليدية وتلك القامئة عىل البلوكتشني. وتبلغ قيمة 
الســندات الرقمية 375 مليون فرنك سويرسي، أي 

370 مليون دوالر.
وكشــف البنك أنه ســيتم إصدار السند ملدة ثالث 
ســنوات بكوبون 2.33 % عــىل منصة قامئة عىل 
 SIX و SDX البلوكتشني وإدراجها بشكل مزدوج يف

.Swiss Exchange

{ خصائص ومزايا البلوكتشني {
فضالً عن األمان الذي تتمّيز به تقنية البلوكتشني، 

تتمّيز التقنية بخصائص أخرى، أهّمها:
- الشــفافية: إذ ميكــن ألي شــخص اإلطّالع 
عىل البيانات املســّجلة ضمنها، أاّل يف حال شبكة 

البلوكتشني الخاصة.
- الالمركزية: ما من سلطة أو جهة مركزية تتحكم 
بشــبكة البلوكتشني، عىل خالف القواعد والبيانات 
التقليدية التي ميكن مراقبتها وحجبها والتحكّم بها 

من خالل الجهة املالكة.
- التكلفة املنخفضة: عادًة، يدفع املســتهلكون 
للبنــك للتحقق من معاملــة، أو كاتب عدل للتوقيع 
عىل وثيقة. بينام تقنية البلوكتشــني تلغي الحاجة 
إل التحقــق من جهة خارجية، وبالتايل، التكاليف 
املرتبطة بها. عىل ســبيل املثــال، يتحمل أصحاب 
األعامل رســوًما رمزية عندمــا يقبلون املدفوعات 
باستخدام بطاقات االئتامن، ألنه يتعني عىل البنوك 
ورشكات معالجة الدفع معالجة هذه املعامالت. من 
ناحية أخرى، ال تتمتع البيتكوين بســلطة مركزية 

ولديها رسوم معامالت محدودة.
- معامالت فّعالة: ميكن أن تســتغرق املعامالت 
التي يتم إجراؤها من خالل ســلطة مركزية ما يصل 
إل بضعة أيام لتسويتها. فإذا حاولت إيداع شيك مساء 
يوم الجمعة، عىل سبيل املثال، فقد ال مينكنك سحب 
أموالــك حتى صباح يوم االثنني. إمّنا من خالل تقنية 
البلوكتشني، فيمكنك الحصول عىل أموالك يف ظرف 

دقائق. 
- غــري قابلــة للتعديل: إن التعديل عىل شــبكة 
البلوكتشني هو »شبه مســتحيل، ألنه يتطلّب قوة 
حاســوبية كبرية جداً، وكفاءة عــىل القيام بذلك. 
وبالتايل، يكون التعديل شبه مستحيل، لذلك يتطلّب 
التسجيل عىل شــبكة البلوكتشني، الدّقة والرتكيز 
بهدف عدم تســجيل أي بيانــات أو إجراء معامالت 

خاطئة.

ــك ــب ــل ــع ــي مــــــع الــــقــــضــــّيــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــّيـــة فــــــي ب ــ ــن ــ ــام ــضــ ــ  لـــــقـــــاء ت
ــاومـــة ــقـ املـ انـــتـــهـــاج  ــو  ــ ه ــا  ــلـــهـ أهـ الـــــى  األرض  يــعــيــد  ــا  ــ م ــه:  ــ ــل ــ ال حـــــزب 

نظمت وحدة النقابات والعامل لحزب الله يف البقاع 
واملنرب الحواري ملثقفي بعلبك الهرمل، لقاًء تضامنًيا مع 
القضية الفلسطينية، يف قاعة مركز النقابات يف بعلبك، 
ملناسبة اليوم العاملي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، 
حرضه وفد من املنظامت والفصائل الفلسطينية من 

مخيم الجليل.
تحدث باسم الفصائل الفلسيطينية عطا سحويل 
الذي دعا »املجتمع الدويل بكل منظامته ومؤسساته 
ال تحمل املسؤولية الكاملة عن الجرائم البشعة التي 
يرتكبها العدو بحق الشعب الفلسطيني«، مضيفا »اليوم 
وبعد ما يزيد عن خمســة وســبعني عاماً عىل هذه 

الجرمية، ما زال الشعب الفلسطيني متمسكًا بأرضه 
ووطنه مدافًعا عن مقدساته وحقه وبوحدة الساحات«. 
بدوره، قال رئيس املنرب الحواري ملثقفي بعلبك الهرمل 
أحمد زغيب، باسم املنرب: »بعلبك الهرمل منذ العام 1947 
منذ التقسيم، كانت وما زالت تقدم التضحيات والغايل 
يف ســبيل القضية األم، واحتضنت القضية عىل أمل 

العودة معنا إل فلسطني وإل القدس«.
وألقى كلمة حزب الله مســؤول النقابات والعامل 
يف البقاع شــفيق شــحادة، فقال: »نعيد التأكيد بأن 
مــا يعيد األرض ألهلها، ويعيد الالجئني لبلدهم ويعيد 
الحقوق ألهلها ويحافظ عىل ثروات الوطن يف نفطه 

وغــازه ومياهه وكل مقدراته هو يف انتهاج املقاومة 
عنواناً وأسلوباً حتى طرد املحتل الغاصب من كل شرب 
من أرضنا ومياهنا يف فلســطني املحتلة، وليس يف 
انتهاج سياسة التطبيع وتسوية العالقات والخضوع 
والخنوع والَمذلة، وخري دليل عىل نتائج انتهاج طريق 
املقاومة تلك اإلنتصارات املرشفة واملتتالية التي حققها 
ويحققها أبطال املقاومة اإلسالمية يف لبنان بقيادتها 
وكوادرها وعنارصها عىل هذا الكيان الغاصب وطرده 
مــن جنوب لبنان عام 2000 واإلنتصار عليه يف العام 
2006، وتشكيل قوة ردع عسكرية يهابها العدو وتنتزع 

الحقوق وتردها ألهلها«.

كيريـــــــــــــــل التقـــــــــــــــى بـــــــــــــــو نصـــــــــــــــار: آمـــــــــــــــل 
ــل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــام املقبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان العـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــارة لبنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ زيـ

اجـــتـــمـــاعـــات ولـــــقـــــاءات نـــقـــيـــب املــحــامــيــن

استقبل البطريرك كرييل  يف مقره الرسمي، 
ســفري لبنان لدى روســيا االتحادية وعميد 
الســلك الدبلومايس العريب فيها شوقي بو 
نصار يف لقاء تخلله مناقشــة األوضاع يف 
لبنان واملنطقة والعديد من املســائل التي تهم 

البلدين.
يف بدايــة اللقاء، نقل الســفري بو نصار 
للبطريرك تحيات وتقدير رئيس مجلس الوزراء 
نجيب ميقايت ومحبة اللبنانيني بكل طوائفهم 
وانتامءاتهم والذين يقدرون عاليا دعم روسيا 
لبلدهــم وللقضايا العربيــة عموما، يف ظل 
القيــادة الحكيمة للرئيــس فالدميري بوتني. 
كام اشاد بالدور الكبري الذي تقوم به الكنيسة 
الروسية لناحية تقديم املساعدات االنسانية 

يف لبنان«.
من ناحيته، أكد كرييل »اهتامم روسيا دولة 

وكنيســة بالشأن اللبناين. كذلك عرب عن امله 
يف ان ينجــح اللبنانيــون يف انتخاب رئيس 

جديد للجمهورية يف اقرب فرصة ممكنة«.
يف نهايــة اللقاء، طلب كرييل من بو نصار 
نقل تحياته ال ميقايت وكافة املســؤولني، 
ومحبتــه واطيــب متنياته البنــاء الطائفة 
االرثوذكسية الذين يتابع اوضاعهم عن كثب 
وللشــعب اللبناين، آماًل »ان يتمكن من زيارة 
لبنان خالل العام املقبل، اذا ســمح برنامجه 
مستذكرا زياراته السابقة ال هذا البلد الجميل 
والفريد يف منطقة الرشق االوســط بحسب 

وصفه«.
وقــدم بو نصار ال كرييل هدية هي عبارة 
عن طقــم للامئدة من الصناعــة الجزينية 
الفاخرة، يف حني قدم قداســته ال السفري 
ميدالية الكنيسة الروسية وكتابا من تأليفه .

تواصل نقيــب املحامني يف بريوت نارض 
كســبار مــع وزير العــدل القايض هرني 
الخــوري، وتــم اإلتفاق عىل لقــاء اليوم 
إلســتكامل البحث وخصوصاً يف موضوع 
إعتــكاف القضاة وما وصلــت إليه الحلول 

يف هذا الشأن.
وتلقى كســبار إتصاالً من النقيب السابق 
النائــب ملحم خلف، والــذي نقل إليه تحية 
نقيبة املحامــني يف باريس ونائب النقيبة، 
بعد أن مثلّه يف افتتاح الســنة القضائية يف 
النقابــة. كام تم اإلتفاق عىل متتني العالقة 

النقابتني. بني 
وكان كسبار بدأ لقاءاته مع تسعة رؤساء 
التي قاموا بها،  لجان، رشحوا النشــاطات 
ومــا اعرتضهم من عراقيــل. ومن املتوّقع 
أن يصدر كســبار قرارات بتعيني اللجان يف 

القادم. األسبوع  نهاية 
هذا وزار وفد من املحامني العراقيني، الذين 
حــرضوا إل لبنان، وتابعوا عدة محارضات 
يف بيت املحامي، مكتب كســبار يف وزارة 

العــدل، وتم البحث يف ســبل التعاون. كام 
قدم لهم كســبار الكتاب املئوي الصادر عن 
نقابة املحامني ملناسبة مرور 100 سنة عىل 
تأسيسها، كام وكتاب القضاة واملحامون ... 

وطرائف.  مواقف 
وكان  كسبار قد شــارك يف حفل الغداء 
التكرميي للســفري السوري عيل عبد الكريم 
عــيل، واطلع مــن أمني صنــدوق النقابة 
املحامي اييل بــازريل عىل نتائح اإلجتامع 
الــذي حصل مع رئيس مجلس الكتاب العدل 
ناجي الخازن، وجوزيف بشــارة، وتم خالل 
اإلجتامع توضيح نقاط تتعلّق برسم الواحد 

جبايته. وتنظيم  باأللف 
وتســلّم كسبار نسخة عن كتاب: املحامي 
عمر زين«أقوال وشــهادات- ســرية حياة 
ونضال«. كام تلقى نســخة من كتاب: »يف 
قرص العــدل« للربوفســور ابراهيم نجار، 
والذي يتكلم فيه عن مســريته يف املحاماة، 
وعن القضايا التي توالها، واملامرسة داخل 

العدل.  قصور 

كسبار وزواره
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النساء ضــّد  العنف  مــواجــهــة   : عــزالــديــن  عناية 
ــّرة ومـــــتـــــراكـــــمـــــة! ــ ــ ــم ــ ــ ــت ــ ــ ــس ــ ــ ــة ُم ــ ــي ــ ــل ــ ــم ــ ع

غنوة الصايغ

يف اليــوم العاملي ملناهضة العنف ضد 
املرأة ال بد من وضع خطة عمل مدروسة 
من قبل املعنيــن واتخاذ خطوات فاعلة 
وملموسة عىل أرض الواقع من شأنها أن 
تخفف من معاناة املرأة، اذ ال يزال العنف 
املرأة مسترشيا يف مجتمعنا ويكاد  ضد 
ال مير يوم من دون أن نسمع عن حوادث 

من هذا القبيل. 
 ويف هذا اإلطار خصتنا النائب عناية 
عزالدين بحديث حــول القوانن التي تم 

العمل عليها  والخطوات العملية التي يجب اتخاذها 
للحد من العنف ضد املرأة. كام تحدثت عن إخفاقات 
املجلــس النيايب يف إقرار عدد من القوانن  األخرى 

املتعلقة باملرأة وحقوقها وقالت:  
»ان مواجهة العنف هي مســألة معقدة ومركبة 

وتحتاج لكثري من الجهود عىل اكرث من مستوى .
ال بد من العمل عىل املستوى الرتبوي فالتعليم هو 
االداة االهم يف غرس القيم وتغيري ســلوك االجيال 
الجديدة مــن خالل املناهــج الرتبوية ومن خالل 
العمل داخل املدارس وتكريس ثقافة مواجهة العنف 

ضد النساء.
االعالم ايضا يجب ان يكون رشيكا اساســيا من 
خالل ابراز مناذج نســائية جديــة ورائدة ومؤثرة 
كام اننا شهدنا مســاهمة برامج اعالمية يف دول 
مختلفة  يف احداث تغيريات كبرية داخل املجتمعات.

اما االقتصاد فيجب اعادة تعريفه ليصبح اقتصادا 
اقتصادية  باعتامد سياسات  احتوائيا عادال يسمح 
النفقات والتكاليف  القوالب النمطية عــن  تتحدى 
وتعطي االهمية الالزمة للبنى التحتية االجتامعية  
وليس فقط البنى التحتية املادية وذلك يف ســياق 
يعزز املســاواة ويكرس العدالة االجتامعية ويضع 

حدا للمامرسات العنفية ذات الطابع االقتصادي .
ولكن كل هذه املستويات تحتاج للترشيعات.

القوانن كام تعلمون تغري السلوك الفردي وكذلك 
السائدة والسياسات  الثقافة الجامعية والرسديات 

العامة .  
وميكننــي ان اقــول اننــا يف كل القوانن التي 
عملنا عليها واقريناها كان هناك محاولة للحد من 
مامرســات عنفية معينة متارس ضد النساء وكان 
هناك ثغــرات قانونية تســمح بطريقة او باخرى 

بعدم محاسبة املعنفن .
لقد اقرينــا مثال : تعديالت عــىل قانون العنف 
االرسي لتامن منظومة حاميــة ترشيعية افضل 
للمراة ويف هذا االطار يصب  قانون تجريم التحرش 
الجنيس الذي اقر يف ديسمرب 2020 وباملناسبة هذا 
القانون يساهم ايضا يف متكن املراة اقتصاديا من 
خالل تشديد العقوبة يف حال التحرش الجنيس يف 

بيئة العمل.
كــام ادخلنا تعديــالت عىل قوانــن العقوبات 
والتجارة والبلديات مبا يحسن ظروف النساء ومينع 
اجحافا كان الحقا بهم يف املواد قبل تعديلها وهذا 

االجحاف هو نوع من انواع العنف التي متارس.
كــام انتهينا يف لجنة املــراة والطفل من نقاش 
سلســلة قوانن ابرزها اقرتاح قانون يسمح للمرأة 

بفتح حساب مرصيف الوالدها القارصين وإدارته.
اضافــة اىل اقرتاح قانون لتعديــل مواد قانون 
الضامن االجتامعي مبا يضمن  املساواة يف الحامية 
االجتامعية بن املراة والرجل بانتظار اقرارهام يف 

جلسات ترشيعية قادمة.  
يف املقابل ولالسف الشديد اخفق مجلس النواب 
اللبناين  يف اقــرار الكوتا بعد ان خضنا يف اللجان 
النيابية املشــرتكة معركة اظهرت ان معظم القوى 
السياســية اللبنانية متارس ازدواجية يف الخطاب 
اذ اعلــن معظمهم تأييده للكوتا امــام الراي العام 
ولكنهم صوتوا ضدهــا يف اللجان النيابية كام يف 
الجلســة الترشيعية التي خصصــت القرار قانون 

االنتخاب وهذا ايضا عنف ضد النساء.
معانــاة مشــابهة واجهناها مــع االخفاقات 
املتتالية يف اقــرار  قانون مينح املرأة اللبنانية حق 
اعطاء جنسيتها لزوجها واوالدها وذلك عىل خلفية 
حسابات طائفية وايضا هنا مصدر عنف شديد عىل 
النســاء اللبنانيات الن هؤالء يعيشون مع ابنائهم 

معاناة كبرية وميارس عليهم عنف كبري.
 هنــاك اشــكالية اضافية لها عالقــة بتطبيق 
القانون النه يف كثري من االحيان ال تصدر املراسيم 
التطبيقية للقوانن وال تتــم متابعتها من الجهات 

املعنية .
طبعا ال بد من االشارة ايضا اىل اننا اليوم نواجه 
وضعا اقتصاديا صعبا وكارثيا وهذا يولد املزيد من 
مامرسات مختلف اشــكال العنف ضد النساء وهذا 

يتطلب متابعات من الجهات املعنية .
يف كل االحوال ان مواجهة العنف ضد النســاء 
عملية مســتمرة ومرتاكمة . ما نعمــل عليه هو 
فتح مســارات تضــع هذا املوضوع عىل الســكة 

الصحيحة«. 

ــذب طــفــلــك؟ ــكـ يـ ــا  ــ ــضــا ... مـــتـــى وملـ ــي ب ــة  ــ ــذب ــ ــودا وك ــ ــ ــة س ــذبـ كـ
ريان الينطاين

الكذب محاولة لتغيري الحقائق 
لغاية  الــكالم...  او  األحداث  او 
يف نفــس  من يطلقه، قد يكون 
له ابعــاد اجتامعية، نفســية، 
مرضيــة... وهو يتفاوت بحدته 
ومحتــواه وتاثــريه وخطورته 
عادة  باملطلق  الكــذب  إن  وأذاه. 
وسلوك ســيىء ومذموم، وهو 
صفة تلصق بشخص من يعتمده 

ونادرا ما يقدر تغيريه.
ونعومة  ســنهم،  صغر  رغم 
اظافرهم، يحاول االطفال اعتامد 

الكذب لعدة اســباب، فيكــون يف عمر صغري 
كذبا مكشوفا ومثريا للضحك إذ ال يتقنه الطفل 
بشــكل مقنع ثم ال يلبث حن ينمو ويكرب أن 
يعمل عىل تحســن أدائه يف إخــراج املوقف 
الكذب باتقان يتامهى فيه  الذي يستخدم فيه 
الصوت مع االحساس مع سوق االحداث وإىل 

ما هنالك.
ملاذا يكذب االطفال؟

{ تجنب التعرض للعقاب {

 ، األطفال  لدى  املتعمد  الكذب  يتأثر ســلوك 
جزئًيا ، بكيفية إدراكهم للعواقب السلبية التي 
تســببها برايهم حقيقة امر ما، وخاصة إذا ما 
كانوا يتوقعون عقوبة قاســية مثل الحرمان 

من لعبتهم املفضلة مثال او الخروج للنادي...

{ استكشاف اإلمكانيات {
يتــم رسد األكاذيب االستكشــافية عندما 
يحاول األطفال اكتشــاف ما هو عىل الجانب 
اآلخر مــن الحقيقة. قد يقــول األطفال هذه 

األكاذيب بدافع الفضول أو للمتعة.

{ تحقيق مكانة وربح ما {
قد يكذب االطفــال العتقادهم أن الكذب يف 
بعض االمــور ميكنهم من الوصول إىل مكانة 
أعىل أو الحفاظ عىل احرتام الذات. عىل سبيل 
املثــال ، قد يزعــم األطفال خطــأً أنهم فازوا 
بجائزة بينام يف الحقيقــة مل يفعلوا ذلك. أو 
أنهم يكذبون بالقول بأنهم نالوا عالمة ممتازة 
لينالوا بدورهم ثناء األهل لتفادي العقاب عىل 

الرسوب.

{ جذب االنتباه {
غالبا ما يســتهدف الكذب عنــد االطفال . 
عندما يقــول األطفال أكاذيب صارخة ، فإنهم 
يعرفون أنه ســيتم مالحظتهــم ألن اآلخرين 

يعرفون الحقيقة.

{ الخلط بن الخيال والواقع {

عندمــا يديل الطفل ببيــان كاذب عن قصد 
بقصد خلق معتقدات خاطئة يف اآلخرين فهو 
يتعمــد الكذب. ومع ذلــك ، يف بعض األحيان 
يخطئ األطفــال يف التخيالت من أجل الحياة 
الحقيقيــة ويكذبون عنهــا دون قصد. لذلك 
عندما يكذب األطفال الصغار بشــأن يشء ما 
، من املهم التمييز ما إذا كانوا مرتبكن بشــأن 
التخيــالت أو يحاولون االحتفــاظ باألرسار. 
تحتوي أكاذيب الخيــال عىل عنارص من عامل 
خيايل. عادة ،  يستخدمها الطفل  غالبا إللقاء 

اللوم أو خدمة ما يرغب الطفل يف حدوثه. 
يتم  اآلخرين،  التهذيب واالعتناء مبشــاعر   
تعليــم األطفال عدم الكــذب. لكن يف مواقف 
اجتامعية معينة ، يتم تعليمهم أيًضا ، ضمنًيا 
أو رصيًحــا ، أنه ال ينبغي لهــم قول الحقيقة 
الفظة. األكاذيب البيضاء شائعة يف مثل هذه 

املواقف التي يتوقع فيها التأدب.

{ لحامية اآلخرين {
يقال عن األكاذيب اإليثارية لحامية اآلخرين 
، عادة األقــران أو اآلباء. قد يُطلــب منهم أو 
ال يُطلب منهم رصاحة، لكنهم يشــعرون أنه 

ينبغي عليهم فعل ذلك للمساعدة.

{ كيف تترصف مع كذب طفلك {
  مســاعدة الطفل عىل فهم اآلثار السلبّية 
الثقة بن  للكذب، وكيف يــؤدي إىل تصــدع 
الناس. إضافة إىل األذى الذي يلحقه يف كثري 
من املرات  مبشاعر اآلخرين عندما يُدركون أنَّ 
الشخص اآلخر يكذب عليهم، فضال عن الخطر 
الذي قد يسببه  حن تتعرض سالمة األشخاص 

لالذى نتيجته.

{ حل املشكالت التي تواجه طفلك {
 يتعرّض الطفل ملواقف يعجز عن حلّها فيلجأ 
للكذب للهروب منها؛ لــذا يجب عىل الوالدين 
مســاعدة أطفالهم عىل حّل املشــكالت التي 
يواجهونها، وإرشاكهــم يف التفكري يف الحل 
املناسب، حّتى يســتفيدوا من نصائحِ الوالدين 

وإرشادهام فيصبحوا أكرث قدرة 
بدال  الحلول  عن  عن  البحث  عىل 

من البحث عن الكذب.

{ تجنب مسببات
الكذب {

 يتعرض لها فتحرجه وتربكه 
تجاهها  الفعل  ردات  تخيفه  وقد 
أحيانا.لذلــك يجب عىل الوالدين 
االنتبــاه إىل العوامل التي تجعل 
طفلهم يكذب ومحاولة تجّنبها، 
يقوم  التي  الشائعة  األمور  فمن 
بها الوالدان وتدفع الطفل للكذب 
يعرف  التي  األسئلة  بعض  طرح 
جوابها ويقصد بها التوبيخ فهي تضع الطفل 
يف موقٍف محرجٍ تجعله يكذب، أو عدم احرتام 
خصوصّية الطفل، أو النقد املســتمّر وإظهار 
عالمات خيبة األمل عند قيــام األطفال بأمٍر 
خاطئ، وغريها من املُسّببات التي تدفع الطفل 

للكذب.

{ تعزيز الصدق {
الصدق وأهميته لدى األطفال   يهدف تعزيز 
إىل التقليــل من عادة الكذب لديهم، فإذا قاموا 
بفعِل يشٍء قد يضطّروَن بســببه للكذب فإّن 
دور األهل حينها منحهم املجال لرشحِ دوافعهم 
وفهمهــا، بدالً مــن معاقبتهم مبــارشًة ماّم 
يجعلهم يلجأون للكذب بدالً من قول الحقيقة 
يف املّرات القادمة، إذ يجُب عىل الوالدين منح 
األطفال مهلًة زمنّيًة للرتاجعِ عن الكذب وقول 
الحقيقة بــدالً من معاقبتهم بشــكٍل مبارٍش 
بســبب كذبهم، كام مُيكن تعزيز الصدق لدى 

األطفال مبدحهم عندما يقولون الحقيقة .

{ العقاب الفّعال {
والبعيد  والفعال  املدروس  العقاب  اعتامد  إن 
عن التجريح والتوبيخ، مضافا إليه رشح واف 
يتنــاول املوضوع مبجملــه، ويجعل العقوبة 
أمرا هادفا لهي من العالجات الفعالة ملكافحة 
الكذب رشط أن تكون مدروســة وغري مؤذية 

نفسيا بل محفزة لتحقيق النتيجة املرجوة.
الكذب  األمثــل ملكافحة  الطريقــة  وتبقى 
التنبه إىل ســلوكنا  املجتمعــي، هو  والنفاق 
وترصفاتنا فنحن مثال يحتذى ألبنائنا، فحينام 
نبتسم لشخص ومن ثم نذمه، أو نخرتع سببا 
لتغيب عن العمــل أو زيارة ما، أو مندح موقف 
او شــكل ومن ثم نفصح عــن اعرتاضنا رسا، 
حينام نداري من هم يف موقع القوة باملجاراة 
حتــى يف الخطأ..... وغريها الكثري من األمور 
نكون من يعلمون اطفالهم  فنون الكذب  دون 

أن ندري.
فال عجب من مجتمع أضحى اليوم خاليا من 

ــعــون«... ــوقّ ــت ــا ت الــنــفــايــات املــنــزلــّيــة »أخــطــر مــّم
للبيئة؟ ُمــالئــمــة  بطريقة  منها  نتخّلص  كــيــف 

تظــّن رشيحة كبــرية من النــاس أن 
النفايات املنزلية ال تشكّل خطراً عىل البيئة 
والصحة، ويعتربون أن منازلهم آمنة. لكن 
هذه املزاعم خاطئة جداً، فالنفايات املنزلية 
وبخاصة املنتجات الكيميائية املختلفة التي 
يتم اســتخدمها يف شــّتى أنواع التنظيف 
والتعقيم، تعترب قنبلة موقوتة مدّمرة تلقي 

بآثارها عىل صحة اإلنسان والبيئة.

{ آثار النفايات الصلبة {
كشف رئيس حزب البيئة العاملي والخبري 
البيئي الربوفيســور »ضومــط كامل«، أن 
نســبة النفايات املنزلية الخطرة يف لبنان 
مرتفعة جداً، نظراً لعدم توّفر أدىن مقّومات 

إدارة النفايات وبخاصة املنزلية منها. 
تشكّل النفايات املنزلية خطرا عىل البيئة 
و خصوصا املياه الجوفية. فتعمل النفايات 
املنزليــة الصلبة مثل مخلّفــات األطعمة 
تجميع  عىل  والخرضوات  الفاكهة  وقشور 
الحــرشات التي تنقل الســموم واألمراض 
إىل حيث ميتد بهــا واالنتقال إىل األماكن 
املزدحمة بالســكان. باإلضافة إىل أن هذه 
النفايات تلّوث الجو بالغازات املنبعثة منها 
أو الدخــان الناتج عن احرتاقها فيؤدي إىل 
تلوث الهواء مام ينجم عنه تلوث كيميايئ 
يتمثــل يف انبعاث الغازات الســامة التي 
تشكل أمطار حمضية، والتي ميكنها أيضا 
أن تحدث أرضار ببعض أنواع البنايات واآلثار 
التاريخيــة والتامثيل. فاألمطار الحمضية 
أيضا تتسبب يف إرساع أكسدة الحديد، كام 
ميكن أن يتفاعل حمــض األزوت املوجود 
فيها مع كثــري من املعادن يف املنشــآت 

الصناعية ويتسبب يف تخريبها.
اقرتانها  عند  النفايــات  وتكمن خطورة 
باملياه التي قد تصل إليها فتعمل عىل تلوث 
امليــاه الجوفية باإلضافــة إىل أنها تعترب 
لألمراض  الحية  الكائنــات  لتكاثر  مزرعة 

مثل الفرئان والرصاصري والذباب.

{ منتجات التنظيف...
كارثة بيئية وصحية كبرية! {

يف حال تّم ســكب منتجــات التنظيف 
الكيميائية يف البالوعة، فســتتم املخاطرة 
بتلويث امليــاه الجوفية ومنها مياه الرشب 
أو املياه الســطحية مثل البحريات واألنهار 
أما  املعالجة.  محطــات  عرب  تصلها  والتي 
فستتصاعد  القاممة،  ســلة  يف  بقيت  إذا 
الخطرية  الكيميائيــة  املكونات  جزئيــات 
يف الهواء وســتتعرض ســالمة وصحة 
عامل النظافة للخطــر مبجرد التعامل مع 

هذا النوع من النفايات، أو تســبب الرضر 
والتلوث باللمس املبارش.

{ كيفية التخلّص من النفايات 
املنزلية { 

املنزلية  النفايات  إّن  كام ســبق وذكرنا، 
شــديدة الخطورة، وفيام يأيت خطوات عدة 
يجب اتّباعها بهــدف التخلّص من النفايات 

املنزلّية بأفضل الطرق، وهي:
- فرز النفايات التــي يتم التخلّص منها 

مبارشة يف صناديق الفرز الخاّصة بها.
- إرســال القاممــة التي مــن املمكن 
إعــادة تدويرها إىل املراكــز الخاّصة ببيع 
األلعاب،  املســتعملة مثل  املواد واألغراض 

واملالبس.
التدوير  القابلــة إلعادة  النفايات  أخذ   -
مثل البالستيك، والزجاج إىل أماكن التدوير 

املحلّية املتوّفرة يف املنطقة.
املنزلّية  القاممــة  االســتفادة مــن   -
باســتعامل األطعمة يف صناعة الســامد 

العضوي، الذي يُستخدم يف الحدائق. 
هذا وناشــد الخبــري البيئــي، الجهات 
املعنّية لوضع برامج توعية عامة لتشجيع 
املامرسات املستدامة وإدارة النفايات بشكل 
عام واملنزلية بشــكل خــاص. كام طالب 
السلطات بضامن االلتزام بقوانن ومراسيم 
عقوبات  ووضع  وتطبيقها،  النفايات  إدارة 
واضحــة عــىل املخالفــن، يك ال تتكرر 

االنتهاكات البيئية وننعم ببيئة نظيفة.

{ قانون إدارة النفايات الصلبة... 
راوح مكانك! {

يف أيلــول 2018، أقّر لبنــان أول قانون 
متعلق بإدارة النفايات الصلبة لكن تطبيقه 

ما زال يُراوح مكانه.
الدويل«  »البنك  أجراها  دراســة  وقّدرت 
الناجم عن  البيئي  التلّوث  يف 2004 تكلفة 
الطمــر والحرق غري القانــوين  للنفايات 
بنحو 10 مالين دوالر سنويا، وترتفع هذه 
الكلفة باستمرار. كام أظهرت دراسة أخرى 
أجراها خبريان يف إدارة النفايات يف 2014 
أن تكلفة التدهور البيئي بسبب سوء إدارة 
النفايات الصلبة تبلــغ 66.5 مليون دوالر 
سنويا، أي 0.2% من الناتج املحيل اإلجاميل 

لعام 2012.
وأظهرت الدراسة أّن من شأن املامرسات 
ــنة يف إدارة النفايــات، مثل إعادة  املحسَّ
دوالر  مليون   74 توفري  والتسبيخ،  التدوير 
ســنويا. 85% من النفايــات الصلبة حاليا 

تذهب إىل املطامر واملكبات املفتوحة.

زاد عدد حاالت رسطان الفم مبعدل ينذر بالخطر 
يف العقد املايض، ما أدى إىل انتشــار التثقيف حول 

العالمات التحذيرية املبكرة للمرض.
وتحدث رسطانات الفم عندما تنمو الخاليا بشكل 
غري منضبط داخل تجويف الفــم أو الغدد اللعابية. 
بالعــادات املحفوفة  ويرتبط املرض بشــكل وثيق 
باملخاطر، مثل رشب الكحول والتدخن، والتي يُعتقد 

أنها تؤدي إىل االنتشار املتزايد للمرض.
ولســوء الحظ، ال يتسبب رسطان الفم يف ظهور 
أي عالمات ملحوظة يف املراحل األولية من املرض، 
ولكن قد يكون هناك »دافع« يربر إجراء فحص طبي 

يف حالة حدوث أي من املضاعفات التالية.
ووفقا ملوقع WebMD، ميكن أن يســتغرق املرض 
ما يقــارب العامن لينمو، ويؤثــر يف الغالب عىل 

األفراد بعد بلوغهم سن 55 عاما.
ورغــم أن العــارض األكرث شــيوعا للمرض هو 
تقرحات الفم، التي ال تشــفى لعدة أســابيع، إال أن 

جميع املظاهر ليست صارخة.
ورصحت سانديب باتيل، طبيب األسنان التجمييل 
واملســؤولة اإلكلينيكية يف SmileStraight: »غالبا 
ما يبدو أحد األعراض املبكرة لرسطان الفم كام لو أن 
هناك شيئا ما استقر يف حلقك أو شعورا بثخانة يف 
الحلق. وقد يكون هذا خفيا، ولكنك قد تالحظ تغريا 

يف الشعور بحلقك عندما تبتلع الطعام«.
وقد يتــم تجاهل صعوبة البلع بســهولة كونها 
ميكــن أن تعزى إىل أحد أعــراض الزكام، ولكن يف 
رسطان الفم، من املرجح أن يشــتد األمر مع مرور 

الوقت، بينام من املتوقع أن يختفي التهاب 
الذي يعكس عدوى فريوسية، يف  الحلق، 

غضون أيام.
وأحيانــا يعاين األشــخاص أيضا من 
بحة يف الصوت، ما يؤدي إىل الرغبة يف 

تطهري الحلق.
وتشــمل التغيريات الصوتية البحة يف 
الصوت، وهي عالمــة عىل احتامل وجود 
مشكلة ما. يف كثري من األحيان قد يكون 
من الصعب التحــدث بصوت منخفض، أو 

تجد صعوبة يف التحدث بصوت عال، وفقا للدكتورة 
باتيل.

وعندما تحدث تغريات يف الصوت، فإنه مييل إىل 
أن يكون مؤرشا عىل أن الــورم يضغط عىل عصب 
يف الصدر يسمى العصب الحنجري ،وعند انضغاط 
العصب يؤدي ذلك إىل شــلل األعصاب املوجودة يف 

الحلق املسؤولة عن الصوت األجش.
وقد تكون صحة أسنان الشخص أيضا واحدة من 
العالمات املنذرة باملرض، حيث تقول الدكتورة باتيل 
إن »وجود مشاكل يف األسنان مثل األسنان املرتهلة 
أو املتذبذبة، دون حدوث أي مضاعفات باألســنان، 
ميكن أن تكــون يف كثري من األحيان عالمة مبكرة 
عىل اإلصابة برسطان الفم. وإذا الحظت تغريات يف 
أسنانك، أو تخلخل األسنان، وكذلك تغريات يف فكك 

ولسانك، فيجب أن تنبه طبيب أسنانك عىل الفور«.
وأضافت أن الشعور مبشــكالت األسنان هذه قد 
يكون ملحوظا بشــكل خاص عند األكل أو التحدث. 

ومع ذلك، هنــاك احتامل أن متر هذه العالمات دون 
أن يالحظها أحد.

وعادة ما يكون التنميل يف أي مكان يف الجســم 
كافيا إلحداث قدر من القلق ألنه يشري إىل أن الجهاز 

العصبي قد أصبح معرضا للخطر.
ويف رسطان الفــم، مييل التنميل إىل التأثري عىل 
اللسان وهو شكوى شــائعة يف املراحل املبكرة من 

املرض.
وأوضحــت الدكتورة باتيل أن »التنميل املســتمر 
وغري املربر أو الشعور الغريب عىل الشفاه أو اللسان 

أو يف الفم ميكن أن يشري إىل رسطان الفم«.
وإذا ظهرت األعراض يف مكان آخر من الجســم، 
فقد تكون أكرث وضوحا يف األذنن، ما يسبب مشاكل 
يف السمع يف بعض الحاالت. و«قد تالحظ أن أذنيك 

مكتومتان، أو لديك مشاكل يف السمع«.
ويشــكل أمل األذن أيضا عالمات مبكرة لرسطان 
الفم. وقد تجد أيضــا أنك تعاين من قدر من الصداع 

أكرب مام هو طبيعي.

وصف باحثون أجــروا تجارب رسيرية عىل عقار 
جديد ملحاربة مرض الزهامير، املوافقة عىل هذا الدواء 

الذي يبطئ من تطور املرض بأنه »خطوة تاريخية«.
هذا اإلنجاز جاء بعد عقود من املحاوالت الفاشلة، 
وأدى إىل أمــل بن الخرباء بأنه قد ميهد الطريق أمام 
عالجات ميكن أن تؤدى إىل الشــفاء من املرض يف 
النهاية. ويعترب هذا املرض من أهم مشــاكل الصحة 
العامة إذ يصيب أكرث من 40 مليون شــخص يف كل 

أنحاء العامل.
»ليكانيامب«  لعقــار  الرسيرية  التجارب  وجاءت 
املطــور عرب رشكتــن أمريكية ويابانية مشــجعة 

للباحثن.
كام أظهر هذا الدواء قدرتــه عىل الحد من تراجع 
املهارات العقلية العامة ملرىض الزهامير بنسبة %27 
عىل مدار 18 شهرا - وهي نتيجة متواضعة، ولكنها 

مهمة، وفق صحيفة »الغارديان« الربيطانية.
من جانبه، قــال مدير معهد أبحــاث الخرف يف 
كلية لندن الجامعية، بارت دي ســرتوبر، »هذا هو 
الدواء األول الذي يوفر خياًرا عالجًيا حقيقًيا ملرىض 

الزهامير«.

كام أضاف ســرتوبر أنــه »بينام تبــدو الفوائد 
الرسيرية محدودة نوًعــا ما، فمن املتوقع أن تصبح 

أكرث وضوًحا مبرور الوقت«.
ونرشت نتائج التجارب الرسيرية التي شملت 1800 
مريض، باملجلة الطبية »نيــو إنغالند جورنال أوف 

ميديسن«.
وعقار »ليكانيامب« هو عالج باألجســام املضادة 
يزيل كتل الربوتن »بيتــا أميلويد« والتي ترتاكم يف 

الدماغ.
كام وجد العلامء أن عقــار ليكامناب، عندما يتم 
تعاطيه بالتنقيط ىف الوريد كل أسبوعن، يبطئ من 

تدهور الذاكرة بنسبة 27% عىل مدار 18 شهرا.
بدوره، قال أســتاذ علم األعصــاب الرسيري مدير 
مركز أبحاث الخرف بجامعــة كاليفورنيا يف لوس 
أنجلوس، نيك فوكس، »أعتقد أنه يؤكد حقبة جديدة 

ملرض الزهامير«.
وأشــار إىل أن هذه الحقبة تأيت بعد 20 عاما من 
العمل الجاد عىل العالجات املناعية املضادة لألميلويد 

من قبل العلامء.
إىل ذلك، فمن املتوقــع أن تؤدي النتائج اإليجابية 

لهذا العقــار إىل جيل جديد من األدويــة التي توفر 
سيطرة أفضل عىل مرض الزهامير.

وقال الدكتور ريتشارد أوكيل، من جمعية الزهامير 
باململكة املتحدة إن النتائج ميكن أن »تغري اللعبة«.

كام تابع: »ال يزال هناك طريق طويل لنقطعه قبل 
أن نتمكــن من رؤية ليكانيامب متاحــا ... يجب أال 
ننىس أنه ال ميكن إعطاء ليكانيامب إال لألشــخاص 
املصابن مبرض الزهامير املبكر والذين لديهم أميلويد 
يف دماغهم، وهذا يعني أن األشخاص املصابن بأنواع 
أخرى من الخــرف، أو يف املراحل املتأخرة من مرض 

الزهامير، ال ميكنهم االستفادة من هذا الدواء«.
تأيت هذه النتيجة بعد عقود من الفشــل يف هذا 
املجال وشجعت الخرباء عىل القول إن مرض الزهامير 
- الــذي يصيب 30 مليون شــخص يف جميع أنحاء 

العامل - ميكن عالجه.
وكان دواء آخــر توصلت إليه رشكــة »بايوجن« 
سّمي Aduhelm ويستهدف أيضاً لويحات األميلويد، 
أثــار الكثري من اآلمال عام 2021 من خالل كونه أول 
دواء معتمــد يف الواليات املتحدة ضد املرض منذ عام 
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الخميس 1 كانون األول 2022

ما مصير القروض املصرفية بعد اعالن حاكم املركزي التسعير على 15 الف ليرة للدوالر ؟
غبريـــــل لـ»الديـــــار« : املقترضـــــون ســـــارعوا الـــــى تســـــديد قروضهـــــم بالكامـــــل قبـــــل اي تغييـــــر مرتقـــــب

اميمة شمس الدين 

اثر إعــان حاكم مرصف 
لبنان رياض سامة عن بدء 
العمل بســعر رصف رسمي 
جديد  بدءا من اول شــباط 
املقبل عىل اســاس 15 ألف 
لرية بدال من السعر الـرسمي 
اللبنانيــون  يعيــش   1500
ســيام الذين الذيــن لديهم 
بالــدوالر االمرييك  قروض 
حالة من القلق والهلع تخوفاً 
من ان يُرغموا عىل تســديد 
الرصف  سعر  عىل  قروضهم 
الجديد اي 15000 لرية بعدما 
بتســديدها   يقومون  كانوا 
خصوصاً  لــرية   1500 عىل 
وان معظم هــؤالء ما زالت 
قيمــة  رواتبهم متدنية جداً 
عىل  القدرة  لديهــم  ليس  و 

تسديد قروضهم عىل اساس سعر الرصف الرسمي 
الجديد ســيام موظفي القطاع العام حيث  تتجاوز 
قيمة دفعاتهم الشــهرية قيمة رواتبهم. وقد عمد 
الكثريون اىل االرساع يف تســديد قيمة قروضهم 

قبل اي تغيري جديد يرض مبصلحتهم.
يف هذا االطار اشــار كبري االقتصاديني يف بنك 
بيبلوس نســيب غربيل يف حديــث للديار اىل ان 
حاكم مرصف لبنان رياض ســامة اعلن عن بدء 
العمل بسعر الرصف الرســمي الجديد   وسيصبح 
التعميــامن 151 و 158 عــىل 15000 لــرية بدل 

الـ8000 والـ12000 ابتداًء من اول شباط.
كام اعلن  ســامة  انه ســيكون هناك سعرين 
للــرصف املرحلة االوىل 15000 لرية للســحوبات 

وسعر رصف منصة صريفة.
ورأى غربيل ان الهدف من تعديل ســعر الرصف 
الرسمي وتوحيد اسعار رصف السحوبات املرصفية 
هو الحقاً توحيد اســعار الــرصف بالكامل ألنه ال 
ميكن الي اقتصاد ان يعمل بشكل طبيعي وصحي  

يف ظل تعدد اسعار الرصف.
واذ اشــار   غربيل اىل ان  سامة مل يتطرأ اىل 
موضوع القروض لذلك  كرثت االسئلة عن مصريها 
اوضح ان القروض الشخصية اي قروض التجزئة 
خصوصاً الســكنية معظمها باللرية اللبنانية التي 
لن تتغري طريقة تســديدها بغض النظر عن سعر 

الرصف الرسمي.
وعن مصري القروض الشــخصية بالدوالر التي 
يتم تســديدها باللرية اللبنانية  عىل سعر  الرصف 
الرسمي الحايل اي 1500 لرية قال : مرصف لبنان 
اصدر تعميامً يف شهر آب من العام 2020 يقيض 
القروض  ومنها  الشــخصية  القروض  بتســديد 
للدوالر   بالدوالرعىل اســاس 1500 لرية  السكنية 
كام اصدر املركزي تعليــامت للمصارف التجارية :  
كل دفعة شــهرية ال تتخطى 1000 دوالر  يستمر 
تســديدها باللــرية اللبنانية عىل الـــ 1500 اما 
الـ 1000 دوالر   التي تتخطى  الشــهرية  الدفعات 

تُسدد بشيك مرصيف بالدوالر.
وتوقع غربيل مع اقرتاب العمل بســعر الرصف 
الرســمي الجديد  ان يصدر مرصف لبنان تعاميم 
تدريجياً  لها عاقة  بالسحوبات املرصفية وبتسديد 
القروض يك يُحرض االسواق لهذا التغيري االسايس 
لســعر الرصف الذي يُعد اول تغيري منذ 25 ســنة 
وبالتايل سيكون له تداعيات عىل جوانب عدة من 

االقتصاد اللبناين.
واعترب غربيل ان املقرتضني استفادوا عىل مدى 
عامني من جراء هذا التعميم الذي ســمح بتسديد 
والســكنية  التجزئة  منها  الشــخصية  القروض 
وقروض الســيارات والتي ال تتجاوز الـ 800 الف 
دوالر  مشرياً ان هذه االستفادة كانت عىل حساب 

املودعني.

واذ شــدد عــىل رضورة 
عن  تعاميم  صــدور  انتظار 
مصري  ملعرفة  لبنان  مرصف 
القــروض بالدوالر  اشــار  
الكثــري من  ان هنــاك  اىل 
بتســديد  قاموا  املقرتضني 
واليوم  بالكامــل  قروضهم 
ايضاً هناك من يقوم بتسديد 
قروضــه بالكامل تحســباً 
لتغيري سعر الرصف الرسمي 

ابتداًء من اول شباط. 
اما بالنسبة اىل القروض 
التجاريــة اوضــح غربيل 
تُســدد عرب شــيكات  انها 
عن  ضئيلة  بنسبة  بالدوالر 
مشــرياً  الحقيقية  قيمتها 
املصارف  محفظــة  ان  اىل 
للقطاع  التســليفات  مــن 
  ٣٧ نحو  تراجعت  الخــاص 
 201٩ اول  بني  دوالر  مليار 
واواخــر ايلول 2022 اي بنســبة ٦2٪ من قيمة 
محفظة التســليفات للقطاع الخاص الفتاً اىل ان 
هناك العديد من الرشكات قامت بتسديد قروضها 
العقاري  القطاع  الرشكات يف  ابتداًء من  بالكامل 
الذي هو اول قطاع استفاد من األزمة اذ ان جزءا  
من املودعني حولوا ودائعهم اىل القطاع العقاري  
القطاع  واســتطاع  ســكنية  رشاء شــقق  عرب 
بعد  املرصفية  قروضهم  يســددوا  ان  واملطورون 
فــرتة ركود دامــت خمس ســنوات يف القطاع 
العقــاري، معترباً   ان هنــاك الكثري من الجهات 
الذي  التعميم  من  اســتفادوا  واالفراد  والرشكات 
اصدره مرصف لبنــان يف اب 2020 ورأى غربيل 
انه حان الوقت لتعديل سعر الرصف الرسمي من 
ضمن الخطوات لتوحيد اســعار الرصف الذي يعد 
احد بنود الرشوط  املسبقة لصندوق النقد الدويل 
معتــرباً  ان مرصف لبنان يقوم باتخاذ االجراءات 
لتطبيق هذا البند واالمتثال لطلب الســوق بوجود 
ســعر رصف موحد للدوالر يك يتمكن االقتصاد 
ان يعمل بشــكل صحي ويك تتمكن الرشكات من 
وضع ميزانياتها ومشــاريعها عىل املدى القصري 

والطويل. واملتوسط 
واذ رأى ان تعديل سعر الرصف الرسمي سيكون 
لــه تداعيات عــىل جوانب عديدة مــن االقتصاد 
اللبناين اعتــرب ان هذا االجــراء خطوة صحيحة 

ستفيد االقتصاد اللبناين.

ــأ بــيــروت ــرف ــفــيــذ... تــهــافــت عــلــى م ــن ــت ــول الـــــدوالر الــجــمــركــي حــيــز ال ــ عــشــيــة دخ

لايجار شــاليه مفروشة يف 

الساميا ـ الكســليك ـ غرفتني 

مع حامم ومطبخ مع فســحة 

كبرية.

القســم DI للجاديني االتصال: 

0٣/٣2٣٣٦2 ـ٧8/80٦٧5٧

ــــــــــــــــــــــــــ

متفرقات

للبيــع للجامعــات او لهــواة 

قديم  مختــرب  االلكرتونيــك، 

الكرتونيــك وكهربــاء )1٩20 

قدمية  معــدات  مع   )1٩٧2 ـ 

وارسار نادرة ت:٧880٣805

ــــــــــــــــــــــــــ

مؤسسة التوفري:

مبيع جميع انواع قطع السيارات 

صب زجاج امامي + خلفي مع 

كنيســة  قرب  الحدث  تصليح. 

ـ  ت:05/454٦٩٣  مارجرجس 

0٣/2٧045٣

 لايجار

اعانات مبوبة

جانب: عفاف بسام رمضان

املوضوع: تبليغ مجهول 

محل االقامة
بــريوت  محكمــة  املرجــع: 

الرشعية الجعفرية

ورقة دعوى صادرة عن محكمة 

الجعفريــة،  الرشعيــة  بــريوت 

موجهة اىل عفاف بســام رمضان 

الدعوى  االقامة يف  مجهولة محل 

املقامــة عليك من حســني عدنان 

اساس  طاق  اثبات  مبادة  رمضان 

الجلســة  2021/201 تعني موعد 

فيها يــوم االثنــني 1/2٣/202٣ 

غرفة القايض الشــيخ عيل املوىل 

ارســال من  او  فيقتيض حضورك 

املحكمة قبل  ينوب عنك اىل قلــم 

الجلسة الستام نسخة عن  موعد 

اســتحضار الدعــوى واال اعتربت 

مبلغة حسب االصول، وجرت بحقك 

تبليغ لك  القانونية، وكل  املعامات 

املحكمة  يف  االعانات  لوحة  عىل 

حتى تبليغ الحكــم القطعي يكون 

صحيحاً.
رئيس قلم محكمة بريوت 
الرشعية الجعفرية

عيل الحاج
ــــــــــــــ

اعان مزايدة
صادر عن دائرة تنفيذ جب جنني 

ـ الرئيس وسيم التقي

املنفذ: فهد أحمد جمعةـ  بوكالة 

املحامي يعرف حيمور

املنفذ عليه: حســن عيل جمعة 

مــن الال واملجهول محــل االقامة 

حالياً.

الغرفة  التنفيذي: حكم  الســند 

اساس  البقاع  االوىل يف  االبتدائية 

201٧/4٣٦ قرار 2018/٧2 تاريخ 

2018/05/8 والــوارد اىل هــذه 

الدائرة مــن دائرة تنفيذ زحلة برقم  

برقم  لدينا  واملســجل   2018/522

واملتضمن  اســتنابات   201٩/05

بيع العقار رقم /1٧10/ الال باملزاد 

العلني.

الواقع  الثاثاء  املزايــدة:  موعد 

يف 202٣/1/10 الســاعة الثانية 

قاعة  يف  ظهــراً  والربــع  عرشة 

املحكمة.

رقم  العقــار  للبيع:  املطــروح 

/1٧10/ الال

ومحتوياتــه:  مســاحته 

/2٩0/م.م. ويقع يف وسط البلدة 

عبارة  وهو  الرئيسية  الطريق  عىل 

عن بناء مــن طابقني أريض وأول: 

األريض منجــز وتظهر فيه أعامل 

الرتميم الحديثة واملؤلف من موزع، 

شتاء  غرفة  مؤونة،  غرفة  مطبخ، 

وثاث غــرف نــوم ودرج داخيل 

يوصل للطابق االول واىل الســطح 

من  وايضاً  قديم،  موزاييك  وباطه 

كاراجــني مع مدخــل خارجي له 

بوابة حديدية ميكــن من خالها 

مصّونة  دار  فســحة  اىل  الدخول 

توصل لكاراج ســيارة ودرج تحته 

حــامم عىل يســار الداخل يوصل 

االنجاز  قيد  الذي هو  االول  للطابق 

واملؤلف مــن مطبخ، غرفة مؤونة 

وحامم يعلوهــام متخت، صالون، 

وفرندا  نوم  غرفتي  شــتاء،  غرفة 

العام  الطريــق  لجهة  مســقوفة 

وعىل  حديث،  ســرياميك  وباطه 

درج  بيت  االول  الطابــق  ســطح 

والطابقان غري مسكونني.

اســتماك  العينية:  الحقــوق 

٣م.م. باملرســوم /٣٦12/ تاريخ 

تعويــض  دفــع  ـ   5٩/10/05

بالقــرار 1/٦1٣ ـ وضــع يد عىل 

العقار  بالقرار 1/٦1٣ ـ  قسم من 

احتفاظ البائــع احمد جمعة بحق 

االســتثامر لحصته مدى الحياة ـ 

تخطيط مصّدق باملرسوم /445٧/ 

تاريخ 2000/12/14 ـ اســتماك 

 2001/2/21 تاريخ   52 باملرسوم 

مبلف /1٧/.

التخمــني:  قيمــة 

/٣221٧00000/لرية لبنانية

/٣221٧00000/ الطرح:  بدل 

لرية لبنانية

رشوط املزايــدة: عــىل الراغب 

ان  باملزايدة  املبارشة  وقبل  بالرشاء 

تنفيذ جب  دائرة  يودع باسم رئيس 

جنــني قيمة الطــرح يف صندوق 

الخزينة او مرصف مقبول او تقديم 

كفالة معادلــة وعليه اتخاذ محل 

اقامــة ضمن نطاق دائــرة تنفيذ 

جب جنني اذا مل يكن له مقام فيه 

ايام من صدور  وعليه خال ثاثة 

قرار االحالة ايداع الثمن تحت طالة 

اعتباره نــاكاً فيضمن النقص وال 

الزيادة وعليه خال  يســتفيد من 

عرشين يوماً دفع جميع الرســوم 

مبا فيها رسم الداللة.
رئيس القلم بالتكليف

محمد اسامعيل رشانق
ـــــــــــــ

اعان
من امانة الســجل العقاري يف 

جزين

امني عيل وهب  امني  طلب عيل 

بدل  ســند  وهب  عيل  امني  ملوكله 

ضائع للعقار 14/44٧ هالية

للمعرتض 15 يوماً للمراجعة.
امني السجل العقاري

باسم حسن
ــــــــــــــ

اعان
صــادر عن محكمــة طرابلس 

الرشعية السنية

غرفة القايض الشيخ عبد املنعم 

الغزاوي

اىل مجهولة املقام ورده حمود

هذه  اىل  حضــورك  يقتــيض 

الخاصة  االوراق  الستام  املحكمة 

حســام  زوجك  من  طاقك  باقرار 

عــيل فيــاض الحاصــل بتاريخ 

بالوثيقة  واملفصول    2010/٩/14

 2022/11/28 تاريخ   /2٩5٣ رقم 

واذا مل تحرضي او ترســيل وكيا 

بطاقك  التبليــغ  الســتام  عنك 

اصوال  مبلغــة  املحكمة  تعتــربك 

الرشعي  االيجــاب  بحقك  ويجري 

والقانوين.
طرابلس يف 2022/11/2٩
رئيس القلم

الشيخ طاهر ملحم

اعانات رسمية

رفع  قرار  دخول  عشــية 
الدوالر الجمريك إىل 15 ألف 
يتهافت  التنفيذ،  حّيــز  لرية 
لتخليص  املرفأ  إىل  التجــار 
الخميس.  يوم  قبل  البضائع 
من  العديد  أّن  العلــم  مــع 
كشفوا  االقتصاديني  الخرباء 
ارتفعت  األســعار  أن  عــن 
باألصــل ولن يكــون هناك 
زيادة كبــرية باملعنى الكيل 
اســتثناء  تم  فيام  للكلمة، 
مثل  األساسّية  السلع  بعض 
املــواد الغذائيــة كالحبوب 
واألرز والســكر مــن قرار 
تشمل  أن  عىل  األسعار  رفع 
التي  الســلع  بعض  الزيادة 
ٌصنفت بالكامليات.وتشــري 
املصــادر  إىل أن الزحمــة 
املعرفة  رغم  اليوم  املوجودة 
ارتفاع  مبوعــد  املســبقة 
هي  الجمركيــة،  الرســوم 
التجار عىل  تهافت  بســبب 
استرياد البضائع من الخارج، 
عىل  تعمــل  النــاس  فيام 
تخزين البضائع وذلك بسبب 
وجــود خوف وعــدم ثقة 
البضائع  بأن  املواطنني  لدى 
الرســوم  من  أصا  املعفاة 

ستبقى عىل سعرها.

دعوة
قرر مجلس ادارة رشكة املستشفى اللبناين الفرنيس ش.م.ل. دعوة حرضات 
املســاهمني لعقد جمعية عمومية عادية سنوية يف مقر الرشكة الرئييس يف 
زحلة وذلك يف متام الســاعة الثانية عرشة ظهرا من يوم الثاثاء الواقع فيه 

202٣/01/10 للتداول ومناقشة جدول االعامل التايل:
1ـ تــاوة تقارير مجلس االدارة ومفويض املراقبــة العامة والخاصة عن 

اعامل السنة املالية 2021.
2ـ االطاع عىل حسابات وميزانية السنة املالية 2021 واملصادقة عليها.

٣ـ اخذ القرار بالنسبة لنتائج السنة املالية 2021.
4ـ ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة عن اعاملهم خال السنة املالية 

.2021
5ـ تعيني مفوض املراقبة للسنة املالية 2022 وتحديد بدل اتعابهم.

٦ـ اعطاء الرتخيص العضاء مجلس االدارة سنداً للامدة 158 تجارة.
٧ـ تأجيل استحقاق سندات الدين.

8ـ اقرتاض مبلغ مايل لسداد قرض.
٩ـ تصحيح خطأ مادي يف محارض سابقة.

10ـ امور شتى.
رئيس مجلس االدارة املدير العام

سليم ندره عايص
املستشفى اللبناين الفرنيس ش.م.ل.
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اعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ مديرية املالية العامة ـ مالية محافظة جبل لبنان ـ دائرة خدمات املكلفني املكلفني الواردة اســاؤهم يف الجدول أدناه للحضور اىل 
مركز الدائرة الكائن يف مبنى مالية محافظة جبل لبنان ـ بعبدا ـ قرب الرسايا ـ الطابق الثاين هاتف: 05/920102 لتبلغ الربيد املذكور تجاه اســم كل منهم 
خالل مهلة ثالثني يوما من تاريخ نرش هذا االعالم، واال يعترب التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشــار اليها أعاله، علاً انه سيتم 

نرش هذا االعالم عىل املوقع االلكرتوين.

اعالم تبليغ
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تبدأ مهلة االعرتاض املحددة بشهرين من اليوم التايل لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية يف محافظة جبل لبنان بالتكليف

خليل حرفوش
التكليف 539

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

خليل حرفوش
التكليف 539

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

خليل حرفوش
التكليف 539

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

خليل حرفوش
التكليف 539

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

خليل حرفوش
التكليف 538

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

خليل حرفوش
التكليف 539

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

خليل حرفوش
التكليف 539

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

خليل حرفوش
التكليف 539

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

خليل حرفوش
التكليف 539

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

خليل حرفوش
التكليف 539

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

خليل حرفوش
التكليف 538

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

خليل حرفوش
التكليف 538

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

خليل حرفوش
التكليف 538

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

خليل حرفوش
التكليف 538

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

خليل حرفوش
التكليف 538

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

خليل حرفوش
التكليف 539

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

خليل حرفوش
التكليف 539

تاريخ الزيارة الثانية

2022/03/07

تاريخ الزياة الثانية

2022/03/16

تاريخ الزيارة الثانية

2022/03/18

تاريخ الزيارة الثانية

2022/03/22

تاريخ الزيارة الثانية

2022/06/17

تاريخ الزيارة الثانية

2022/04/07

تاريخ الزيارة الثانية

2022/05/20

تاريخ الزيارة الثانية

2022/06/06

2022/06/06

2022/06/06

2022/06/07

2022/06/07

2022/06/06

2022/06/07

تاريخ الزيارة الثانية

2022/06/09

تاريخ الزيارة الثانية

2022/06/22

تاريخ الزيارة الثانية

2022/06/08

2022/06/09

تاريخ الزيارة الثانية

2022/06/29

2022/06/28

تاريخ الزيارة الثانية

2022/07/06

2022/07/05

تاريخ الزيارة الثانية

2022/06/16

2022/06/10

2022/06/13

2022/06/13

2022/06/13

2022/06/14

2022/06/13

2022/06/14

2022/06/14

تاريخ الزيارة الثانية

2022/07/01

2022/06/30

2022/06/30

2022/06/30

2022/07/04

2022/07/01

2022/07/04

2022/07/05

2022/07/01

تاريخ الزيارة الثانية

2022/08/03

2022/08/03

2022/08/03

تاريخ الزيارة الثانية

2022/08/11

2022/08/08

2022/08/08

2022/08/08

رقم الربيد املضمون

RR222250473LB

رقم الربيد املضمون

RR222250399LB

رقم الربيد املضمون

RR222250371LB

رقم الربيد املضمون

RR222250500LB

رقم الربيد املضمون

RR222256683LB

رقم الربيد املضمون

RR222250558LB

رقم الربيد املضمون

RR222250990LB

رقم الربيد املضمون

RR222259720LB

RR222259605LB

RR222258242LB

RR222257882LB

RR222259883LB

RR222250042LB

RR222259336LB

رقم الربيد املضمون

RR222259870LB

رقم الربيد املضمون

LB222260475RR

رقم الربيد املضمون

RR222254501LB

RR213220535LB

رقم الربيد املضمون

LB213221669RR

RR213221638LB

رقم الربيد املضمون

RR213222222LB

RR222255379LB

رقم الربيد املضمون

RR219050327LB

RR222253965LB

RR213221235LB

RR213221244LB

RR222255759LB

RR222254603LB

RR222252412LB

RR222253191LB

RR213220283LB

رقم الربيد املضمون

RR213222001LB

RR213221519LB

RR222241484LB

RR213221448LB

RR213222267LB

RR213221791LB

RR213221624LB

RR222255365LB

RR213222240LB

رقم الربيد املضمون

RR222260731LB

RR222260731LB

RR222260731LB

رقم الربيد املضمون

RR222260820LB

RR222260878LB

RR222260878LB

RR222260878LB

رقم املكلف

442371

رقم املكلف

306495

رقم املكلف

1295102

رقم املكلف

77695

رقم املكلف

219582

رقم املكلف

988003

رقم املكلف

259182

رقم املكلف

256986

1101500

1150985

1335408

1820815

1914997

3012659

رقم املكلف

271576

رقم املكلف

2013184

رقم املكلف

2929839

3032217

رقم املكلف

161017

1961152

رقم املكلف

1003635

1292569

رقم املكلف

1879

103473

1258989

1258989

1329599

2695010

2702209

2805410

3049221

رقم املكلف

76483

78615

244357

452876

1299559

1390102

2069987

2392289

2601275

رقم املكلف

541340

541340

541340

رقم املكلف

1943350

2371641

2371641

2371641

اسم املكلف

دافيد سليان داود

اسم املكلف

كامل حسن مروة

اسم املكلف

جي اند جي كولوتكستيل ش.م.م.

اسم املكلف

نقوال يوسف فريحه

اسم املكلف

رشكة اجياد للتجارة واملقاوالت ش.م.م.

اسم املكلف

جوزف اييل فهد

اسم املكلف

رشكة الربيد ش.م.ل.

اسم املكلف

مؤسسة د.جبور التجارية

رشكة Herb – MED هرب ـ مد ش.م.م.

صالح وديع الشايل

سكانرتاكس ش.م.م.

زوم تيك الكرتونيكس ش.م.م.

حسام عفيف خلف

داين دانيال مراد )د.د.م.(

اسم املكلف

كريم محمد عويدات

اسم املكلف

محمد حسني الحوراين

اسم املكلف

داس ترايدينغ ش.م.م.

ايليت غروب وان ش.م.م.

اسم املكلف

هيثم احمد رشيف

.SHOWCASE CAR RENTAL S.A.R.L

اسم املكلف

فؤاد خليل ايب رعد

رشبل توفيق سالمي

اسم املكلف

رشكة العصري الطبيعي اللبناين )جونال( ش.م.م.

روجر قالووز اند اسوسييتس ش.م.م.

كاتيا حنا فاخوري

كاتيا حنا فاخوري

رشكة يس اند يس للتجارة والصناعة ش.م.م.

رشكة ابو رشبل للتجارة العامة ش.م.م.

ب.أم. برنتتج برس ش.م.م.

رشكة دليربود ش.م.م.

بوب كالت ميدل ايست ش.م.م.

اسم املكلف

رشكة لينزا

الياس نرصي القسيس

هوسبت هاربيك كجه باشيان

باخوس ميالد جمعة

رشكة املرشق لالعار ش.م.م.

ماجد جميل جعفر

رشكة مونديال غروب ش.م.م.

مظلوم اخوان ش.م.م

ال جاي ليفت ش.م.م.

اسم املكلف

رشكة كوردون بلو لبنان ش.م.ل.

رشكة كوردون بلو لبنان ش.م.ل.

رشكة كوردون بلو لبنان ش.م.ل.

اسم املكلف

باوركوم ش.م.م.

LC MOTORS ش.م.ل.

LC MOTORS ش.م.ل.

LC MOTORS ش.م.ل.

ــمية ــات رس ــمية ـ اعالن ــات رس ــمية ـ اعالن ــات رس ــمية ـ اعالن ــات رس ــمية ـ اعالن ــات رس ــمية ـ اعالن ــات رس ــمية ـ اعالن ــات رس ــمية ـ اعالن ــات رس اعالن
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تاريخ اللصق

22/10/24

تاريخ اللصق

22/10/25

تاريخ اللصق

22/10/21

تاريخ اللصق

22/10/24

تاريخ اللصق

22/10/14

تاريخ اللصق

22/10/25

تاريخ اللصق

22/10/21

22/10/21

22/10/24

22/10/24

22/10/24

22/10/24

تاريخ اللصق

22/10/20

22/10/20

22/10/20

22/10/21

22/10/20

22/10/25

22/10/24

22/10/20

22/10/20

22/10/20

22/10/20

22/10/20

22/10/25

تاريخ اللصق

22/10/21

22/10/21

22/10/20

22/10/20

22/10/21

22/10/20

22/10/20

22/10/20

22/10/21

22/10/28

22/10/21

22/10/28

22/10/26

22/10/20

22/10/20

22/10/20

22/10/20

تاريخ اللصق

22/10/20

22/10/20

22/10/20

22/10/20

22/10/20

22/10/21

22/10/25

22/10/21

22/10/21

22/10/24

22/10/20

22/10/25

22/10/20

22/10/20

22/10/24

22/10/20

22/10/25

22/10/20

22/10/21

22/10/20

22/10/20

22/10/20

22/10/21

22/10/21

22/10/21

22/10/28

22/10/26

22/10/26

22/10/20

22/10/20

22/10/24

22/10/21

22/10/24

22/10/20

22/10/20

22/10/24

22/10/20

22/10/20

22/10/21

تاريخ اللصق

22/10/31

22/10/24

22/10/21

22/10/21

22/10/21

22/10/24

22/10/21

اعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ مديرية املالية العامة ـ مالية محافظة جبل لبنان ـ دائرة االلتزام الرضيبي املكلفني الواردة اســاؤهم يف الجدول أدناه للحضور اىل 
مركز الدائرة الكائن يف مبنى وزارة املالية ـ العدلية ـ كورنيش النهر ـ بلوك ب ـ الطابق الثالث ـ هاتف: 01/397994 لتبلغ الربيد املذكور تجاه اسم كل منهم 
خالل مهلة ثالثني يوماً من تاريخ نرش هذا االعالم، واال يعترب التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشــار اليها اعاله، علاً انه سيتم 

نرش هذا االعالم عىل املوقع االلكرتوين.

اعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ مديرية املالية العامة ـ مالية محافظة جبل لبنان ـ دائرة االلتزام الرضيبي املكلفني الواردة اســاؤهم يف الجدول أدناه للحضور اىل 
مركز الدائرة الكائن يف مبنى وزارة املالية ـ العدلية ـ كورنيش النهر ـ بلوك ب ـ الطابق الثالث ـ هاتف: 01/397994 لتبلغ الربيد املذكور تجاه اسم كل منهم 
خالل مهلة ثالثني يوماً من تاريخ نرش هذا االعالم، واال يعترب التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشــار اليها اعاله، علاً انه سيتم 

نرش هذا االعالم عىل املوقع االلكرتوين.

اعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ مديرية املالية العامة ـ مالية محافظة جبل لبنان ـ دائرة االلتزام الرضيبي املكلفني الواردة اســاؤهم يف الجدول أدناه للحضور اىل 
مركز الدائرة الكائن يف مبنى وزارة املالية ـ العدلية ـ كورنيش النهر ـ بلوك ب ـ الطابق الثالث ـ هاتف: 01/397994 لتبلغ الربيد املذكور تجاه اسم كل منهم 
خالل مهلة ثالثني يوماً من تاريخ نرش هذا االعالم، واال يعترب التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشــار اليها اعاله، علاً انه سيتم 

نرش هذا االعالم عىل املوقع االلكرتوين.

اعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مالية محافظة جبل لبنان دائرة االلتزام الرضيبي املكلفني الواردة اســاؤهم يف الجدول ادناه للحضور اىل 
مركــز الدائرة الكائن يف مبنى وزارة املالية – العدلية – كورنيش النهر – بلوك ب – الطابق الثالث – هاتف: 01/397994 لتبلغ الربيد املذكور تجاه اســم كل 
منهم خالل مهلة ثالثني يوما من تاريخ نرش هذا االعالم، واال يعترب التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشــار اليها اعاله، علا انه 

سيتم نرش هذا االعالم عىل املوقع االلكرتوين.

اعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مالية محافظة جبل لبنان دائرة االلتزام الرضيبي املكلفني الواردة اســاؤهم يف الجدول ادناه للحضور اىل 
مركــز الدائرة الكائن يف مبنى وزارة املالية – العدلية – كورنيش النهر – بلوك ب – الطابق الثالث – هاتف: 01/397994 لتبلغ الربيد املذكور تجاه اســم كل 
منهم خالل مهلة ثالثني يوما من تاريخ نرش هذا االعالم، واال يعترب التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشــار اليها اعاله، علا انه 

سيتم نرش هذا االعالم عىل املوقع االلكرتوين.

اعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ مديرية املالية العامة ـ مالية محافظة جبل لبنان ـ دائرة االلتزام الرضيبي املكلفني الواردة اســاؤهم يف الجدول أدناه للحضور اىل 
مركز الدائرة الكائن يف مبنى وزارة املالية ـ العدلية ـ كورنيش النهر ـ بلوك ب ـ الطابق الثالث ـ هاتف: 01/397994 لتبلغ الربيد املذكور تجاه اسم كل منهم 
خالل مهلة ثالثني يوماً من تاريخ نرش هذا االعالم، واال يعترب التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشــار اليها اعاله، علاً انه سيتم 

نرش هذا االعالم عىل املوقع االلكرتوين

اعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ مديرية املالية العامة ـ مالية محافظة جبل لبنان ـ دائرة االلتزام الرضيبي املكلفني الواردة اســاؤهم يف الجدول أدناه للحضور اىل 
مركز الدائرة الكائن يف مبنى وزارة املالية ـ العدلية ـ كورنيش النهر ـ بلوك ب ـ الطابق الثالث ـ هاتف: 01/397994 لتبلغ الربيد املذكور تجاه اسم كل منهم 
خالل مهلة ثالثني يوماً من تاريخ نرش هذا االعالم، واال يعترب التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشــار اليها اعاله، علاً انه سيتم 

نرش هذا االعالم عىل املوقع االلكرتوين.

اعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ مديرية املالية العامة ـ مالية محافظة جبل لبنان ـ دائرة خدمات املكلفني املكلفني الواردة اســاؤهم يف الجدول أدناه للحضور اىل 
مركز الدائرة الكائن يف مبنى مالية محافظة جبل لبنان ـ بعبدا ـ قرب الرسايا ـ الطابق الثاين هاتف: 05/920102 لتبلغ الربيد املذكور تجاه اســم كل منهم 
خالل مهلة ثالثني يوما من تاريخ نرش هذا االعالم، واال يعترب التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشــار اليها أعاله، علاً انه سيتم 

نرش هذا االعالم عىل املوقع االلكرتوين.

اعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ مديرية املالية العامة ـ مالية محافظة جبل لبنان ـ دائرة خدمات املكلفني املكلفني الواردة اســاؤهم يف الجدول أدناه للحضور اىل 
مركز الدائرة الكائن يف مبنى مالية محافظة جبل لبنان ـ بعبدا ـ قرب الرسايا ـ الطابق الثاين هاتف: 05/920102 لتبلغ الربيد املذكور تجاه اســم كل منهم 
خالل مهلة ثالثني يوما من تاريخ نرش هذا االعالم، واال يعترب التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشــار اليها أعاله، علاً انه سيتم 

نرش هذا االعالم عىل املوقع االلكرتوين.

اعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ مديرية املالية العامة ـ مالية محافظة جبل لبنان ـ دائرة خدمات املكلفني املكلفني الواردة اســاؤهم يف الجدول أدناه للحضور اىل 
مركز الدائرة الكائن يف مبنى مالية محافظة جبل لبنان ـ بعبدا ـ قرب الرسايا ـ الطابق الثاين هاتف: 05/920102 لتبلغ الربيد املذكور تجاه اســم كل منهم 
خالل مهلة ثالثني يوما من تاريخ نرش هذا االعالم، واال يعترب التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشــار اليها أعاله، علاً انه سيتم 

نرش هذا االعالم عىل املوقع االلكرتوين.

اعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مالية محافظة جبل لبنان دائرة االلتزام الرضيبي املكلفني الواردة اســاؤهم يف الجدول ادناه للحضور اىل 
مركــز الدائرة الكائن يف مبنى وزارة املالية – العدلية – كورنيش النهر – بلوك ب – الطابق الثالث – هاتف: 01/397994 لتبلغ الربيد املذكور تجاه اســم كل 
منهم خالل مهلة ثالثني يوما من تاريخ نرش هذا االعالم، واال يعترب التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشــار اليها اعاله، علا انه 

سيتم نرش هذا االعالم عىل املوقع االلكرتوين.

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

خليل حرفوش
التكليف 538

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

خليل حرفوش
التكليف 538

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

خليل حرفوش
التكليف 538

تبدأ مهلة االعرتاض املحددة بشهرين من اليوم التايل لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية يف محافطة جبل لبنان بالتكليف

خليل حرفوش
التكليف 538

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

خليل حرفوش
التكليف 538

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

خليل حرفوش
التكليف 538

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

خليل حرفوش
التكليف 538

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

خليل حرفوش
التكليف 539

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

خليل حرفوش
التكليف 539

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

خليل حرفوش
التكليف 539

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

خليل حرفوش
التكليف 538

تاريخ الزيارة الثانية

22/08/23

تاريخ الزيارة الثانية

22/09/07

تاريخ الزيارة الثانية

22/09/13

تاريخ الزيارة الثانية

22/08/10

تاريخ الزياة الثانية

22/07/26

تاريخ الزيارة الثانية

22/08/18

تاريخ الزيارة الثانية

22/07/25

22/07/15

22/07/21

22/07/21

22/07/21

22/07/20

تاريخ الزيارة الثانية

22/05/26

22/05/26

22/05/27

22/05/26

22/05/27

22/05/27

22/05/27

22/05/26

22/05/26

22/05/27

22/05/27

22/05/27

22/05/27

تاريخ الزيارة الثانية

2022/6/1

2022/6/1

2022/6/3

2022/6/2

2022/6/2

2022/6/2

2022/6/2

2022/6/2

2022/6/2

2022/6/2

2022/6/1

2022/6/2

2022/6/2

2022/6/2

2022/6/2

2022/6/2

2022/6/2

تاريخ الزيارة الثانية

22/05/30

22/05/30

22/05/30

22/05/30

22/05/30

22/05/27

22/05/31

22/05/30

22/05/31

2022/6/1

22/05/30

22/05/31

22/05/30

22/05/31

22/05/30

22/05/31

22/05/31

22/05/30

2022/6/1

22/05/31

22/05/30

22/05/30

22/05/30

22/05/30

22/05/30

22/05/30

22/05/31

22/05/30

22/05/31

22/05/30

22/05/30

22/05/30

2022/6/1

22/05/27

22/05/31

22/05/31

22/05/30

22/05/31

22/05/30

تاريخ الزيارة الثانية

22/08/01

22/07/29

22/08/02

22/07/28

22/08/02

22/07/29

22/08/01

رقم الربيد املضمون

RR222261771LB

رقم الربيد املضمون

RR213227335LB

رقم الربيد املضمون

RR219050565LB

رقم الربيد املضمون

RR213222015LB

رقم الربيد املضمون

RR219050551LB

رقم الربيد املضمون

RR213227352LB

رقم الربيد املضمون

RR213221743LB

RR213222324LB

RR213221261LB

RR213222134LB

RR213221315LB

RR213222125LB

رقم الربيد املضمون

RR222258239LB

RR222257936LB

RR222257817LB

RR222258843LB

RR222257661LB

RR222259089LB

RR222250822LB

RR222253355LB

RR222259296LB

RR222259282LB

RR222254245LB

RR222257865LB

RR222250819LB

رقم الربيد املضمون

RR222258066LB

RR222258083LB

RR222259322LB

RR222257454LB

RR222260555LB

RR222251125LB

RR222260396LB

RR222260175LB

RR222259132LB

RR222259897LB

RR222259574LB

RR222259676LB

RR222251099LB

RR222259279LB

RR222258070LB

RR222260161LB

RR222254254LB

رقم الربيد املضمون

RR222257397LB

RR222258830LB

RR222258962LB

RR222259866LB

RR222251139LB

RR222258004LB

RR222258097LB

RR222259526LB

RR222259177LB

RR222258888LB

RR222260192LB

RR222260250LB

RR222258755LB

RR222253316LB

RR222253320LB

RR222259985LB

RR222259937LB

RR222260060LB

RR222251200LB

RR222254268LB

RR222260484LB

RR222258185LB

RR222259509LB

RR222259852LB

RR222259490LB

RR222258361LB

RR222260325LB

RR222257922LB

RR222257919LB

RR222260541LB

RR222260277LB

RR222257701LB

RR222260382LB

RR222260303LB

RR222258812LB

RR222258225LB

RR222260246LB

RR222257984LB

RR222258525LB

رقم الربيد املضمون

RR222257030LB

RR222254909LB

RR222261003LB

RR222256895LB

RR222254841LB

RR222254815LB

RR213221978LB

رقم املكلف

71986

رقم املكلف

294467

رقم املكلف

166164

رقم املكلف

31271

رقم املكلف

75277

رقم املكلف

22650

رقم املكلف

83075

161017

180837

226146

295483

2043248

رقم املكلف

20215

67699

78669

197751

295736

356145

825758

1036689

2072663

2656202

2669492

2788214

3005606

رقم املكلف

89684

89745

172515

183544

188424

217594

299594

313913

682080

1621723

1636307

2178420

2245012

2464703

2892034

2896957

2967126

رقم املكلف

8073

9292

11356

76931

82173

82434

89680

104968

140946

188501

202376

228853

237865

239012

239238

247713

262505

271566

415035

436151

437818

475259

549033

549034

549035

782454

1274847

1393751

1421944

1724623

2186222

2352682

2445416

2541330

2588540

2692160

2804992

2957864

3118045

رقم املكلف

78672

123614

231328

292003

1185838

1341164

2490634

اسم املكلف

جورج لويس نخول الهوا

اسم املكلف

انطوان الياس فرح

اسم املكلف

جوزف عساف بشعالين

اسم املكلف

نعان الياس ابو نادر

اسم املكلف

منصور يوسف خويري

اسم املكلف

جان يوسف الخوري

اسم املكلف

وداد قاسم عبد الباقي

هيثم احمد رشيف

رئبال احمد العاكوم

جهاد احمد عاكوم

رشكة رودان )عاكوم اخوان(

اي ار عبيد ش.م.م.

اسم املكلف

بدوي ملحم ازعور

اوتو ستارز لصاحبها منري امني بازرجي

وانليان اخوان

اييل نعيم تابت التجارية

مارون جرجس ابو رجييل

رشكة الكفاءات للصناعة والتجارة ش.م.م

جورج انطون الرايض ميني

انطوان جوزف رسور

WUNDERMAN SARL وندرمان ش م م

عقيقي سبري بارتز سنرت  ش.م.م

فان اند ستايل ش.م.م

هاي تك انجينريينغ& كونرتاكتنغ ش.م.ل

رشكة ك - ترايدنغ ش م م

اسم املكلف

اديب جرجي الخوري

ليىل جرجي الخوري

مستشفى سان لويس

سوناد

مستشفى مؤسسة املونسنيور القرطباوي- لرهبنة القلبني االقدسني- ادما

بيار الياس مهنا

BATISSE S.A.L  رشكة باتيس ش.م.ل

جمعية ميتم دار االوالد الخريية املجانية

رميون فريد عطيه

ركتنكل جون ش.م.ل.

ايليت موتورز ش.م.م

رشكة يب فور بيلدرز ش م ل

رشكة فوتو تلكو ش م ل

TheaMed SARL

otv international تجمع رشكة هومان للهندسة املحدودة ش.م.م. ورشكة

مستشفى السان جورج ش م ل )ادارة حرة(

فولكان ش.م.م

اسم املكلف

تراكسباركو بشعالين ش.م.م

رشكة مطاعم برج الحام ش.م.م

مركز االستقصاءات التشخيصية والتصوير الشعاعي الطبي- ش.م.ل

محمد مصطفى عويدات

الكاتيل كابل فرانس - فرع لبنان

جمعية انت اخي

جورج خوري ورشكاه

شوقي ميالد وهيبة

جورج جوزيف شهوان

الجمعية اللبنانية االملانية المناء الثقافة

اصداء لالعالن والعالقات العامة ش.م.م

مستشفى الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري

براندز فورلس ش.م.م

FIRST SPORT S.A.L.فريست سبورت ش.م.ل

مجموعة ريحانة ش.م.م

اوتو قزي ش.م.م

KMCO Power System رشكة الخطيب ماشيرني

بوليتكس تايم

الفريق املتحد للتسويق ش.م.م

جوزيف فريد نجيم

رشكة الخرايف ناشيونال ش.م.م

زاهر عاطف البساط

منى جرجس حرفوش

جف شوقي وهيبه

كريستيان شوقي وهيبه

برجيني انطوان قصار

املعلوف للتجارة والتعهدات )رميون ميشال املعلوف(

قهوجي للتجهيزات الطبية

DEGREMONT ITALIA

رشكة منتوجات املختار ش.م.م.

برايد انفستس ش.م.ل.

SIS TECHNOLOGY توصية بسيطة

م ف ف - ديكون )فرع لرشكة اجنبية(

هيل شيك)نبيل شعبان(

يونيلوكس سيستمز ش.م.ل

الكرتو حواط ش.م.م

رشكة يونايتد برمييوم فودز ش.م.م

جام ورشكائهم ش م م )فرع لرشكة أجنبية(

دي ماسرت بلدرز ش.م.م.

اسم املكلف

عمر رامز صعب

رشكة عمشيت العقارية املالية والتجارية ش.م.م

مكتب جورج انيس صفري ش.م.م

بوتك – مياك ش.م.ل

مون اليت ارشيتكتورال سوليوشنز )ماس( ش.م.ل

ابو يوسف )شقري ورشكاه( ش.م.م

رشكة يب يوتيفل ش.م.م

تاريخ اللصق

22/10/21

22/10/24

اعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مالية محافظة جبل لبنان دائرة االلتزام الرضيبي املكلفني الواردة اســاؤهم يف الجدول ادناه للحضور اىل 
مركــز الدائرة الكائن يف مبنى وزارة املالية – العدلية – كورنيش النهر – بلوك ب – الطابق الثالث – هاتف: 01/397994 لتبلغ الربيد املذكور تجاه اســم كل 
منهم خالل مهلة ثالثني يوما من تاريخ نرش هذا االعالم، واال يعترب التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشــار اليها اعاله، علا انه 

سيتم نرش هذا االعالم عىل املوقع االلكرتوين.

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

خليل حرفوش
التكليف 538

تاريخ الزيارة الثانية

22/08/16

22/08/16

رقم الربيد املضمون

RR222254149LB

RR222261683LB

رقم املكلف

9951

24476

اسم املكلف

رشكة عبود للتجارة ش.م.ل

جواد نسيب الخوري

ــمية ــات رس ــمية ـ اعالن ــات رس ــمية ـ اعالن ــات رس ــمية ـ اعالن ــات رس ــمية ـ اعالن ــات رس ــمية ـ اعالن ــات رس ــمية ـ اعالن ــات رس ــمية ـ اعالن ــات رس اعالن
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ــن ُتـــحـــكـــم اســـرائـــيـــل بـــقـــوانـــيـــن »الـــتـــلـــمـــود« ــ نـــتـــنـــيـــاهـــو: ل
)تتمة ص1( 

بدارنــه أصيب بالرصاص الحــي بالصدر يف بلدة يعبد بجنني، 
وتويف متأثرا بجراحه.

ومــن ناحية أخرى، قال الصحفي رائــد أبو بكر، وهو من 
بلــدة يعبد، إن قوات خاصة إرسائيلية حارصت منزل األســر 
املحرر عبد الغني حرز الله )البالغ عمره 22 عاما( يف املنطقة 
الشــالية للبلدة بهدف اعتقاله، ومن ثم اقتحمت قوات كبرة 
البلدة ووقعت مواجهات واشــتباكات مســلحة بني حرز الله 

وقوات االحتالل.
وأضاف أبو بكر أن الجنود اإلرسائيليني أطلقوا النار بشــكل 
كثيــف ومبارش تجاه حرز الله والشــبان الذين تصدوا لقوات 
االحتالل، وهددوا بنســف املنزل إن استمر حرز الله باملواجهة 

ومل يقم بتسليم نفسه.
وتابع الصحفي الفلســطيني أن شــابا أصيب - خالل هذه 
املواجهات- بجراح خطرة يف صدره ونقل ملشــفى ابن ســينا 
التخصــي مبدينة جنني، وجــرت محاوالت إلنعاش قلبه إال 
أنه فارق الحياة، كا أن والده األســر املعتقل أصيب باالختناق 
الشديد بالغاز املدمع.وذكر أيضا أن جيش االحتالل انسحب بعد 
اعتقاله الشاب املطلوب، وملا ميض عىل اإلفراج عنه من سجون 

االحتالل إال وقت قصر.
مــن جانبه، ذكــر جيش االحتالل اإلرسائيــي يف بيان أن 
إصابات وقعت بني الفلســطينيني خــالل اقتحامه بلدة يعبد 

العتقال »مطلوب من حركة حاس«.
يف غضون ذلك قالت وسائل إعالم إرسائيلية إّن رئيس حزب 
»الليكود« بنيامني نتنياهــو يعتزم الطلب من رئيس االحتالل 
إســحق هرتســوغ متديد فرتة التفويض لتشــكيل الحكومة 

القادمة عىل خلفية الصعوبات يف املفاوضات االئتالفية. 
وذكر موقــع »إرسائيل نيــوز 24«، أنه »هناك تقديرات لدى 
الليكــود أنهم لن يكونوا قادرين عىل تشــكيل الحكومة حتى 
انتهاء موعد التفويض الحايل، بعد 12 يوماً«.وأشار املوقع أّن 
»الطلب املتوقع من الرئيس، يف أعقاب الصعوبات، هو استبدال 
رئيس الكنيست والحاجة للمصادقة عىل قانون درعي وقانون 
بن غفر«.وأضاف أنه »يف املقابل، هناك انتقادات شــديدة من 
جانب عدد من الرشكاء بســبب تعطيل »يهدوت هتوراة« جمع 

التواقيع الستبدال رئيس الكنيست«.
اىل ذلــك تعهد رئيــس الوزراء اإلرسائيــي املكلف بنيامني 

نتنياهو بأال تُحكم بالده »بقوانني التلمود«، يف ظل مخاوف من 
ضم حكومته سياسيني من أقىص اليمني.جاء ذلك يف مقابلة 
هي األوىل لنتنياهو منذ تكليفه بتشكيل الحكومة، مع موقع 

أمريك، نقلتها صحيفة »يديعوت أحرونوت« اإلرسائيلية.
وقال نتنياهو »السياســة الرئيســية أو السياسة املهيمنة 
للحكومة يحددها الليكود وبرصاحة أنا )..( لقد ســمعت يف 
كثــر من األحيان هذه التوقعــات الرهيبة )عن األخطار عىل 
الدميقراطية والليربالية(، لكن مل تتحقق أي منها«.وأضاف أنه 
خالل فرتات حكمه السابقة »حافظ عىل الطبيعة الدميقراطية 

إلرسائيل«، وفق تعبره.
وأردف بأن إرسائيل »لن تحكمهــا قوانني التلمود )التعاليم 
الدينية اليهودية(«، وقــال »وجهة نظري حول هذا املوضوع 
مختلفة متاما، عىل أقل تقدير. ميكنني القول إننا سنبقى دولة 
قانون«.واســتطرد نتنياهو قائال »لن نحظر وجود منظات 

مجتمع املثليني«.
وتابع يف محاولة لطأمنة املجتمع الدويل، الذي أعرب مرارا 
عن مخاوفه بشــأن تشكيل الحكومة »سأحكم وفقا للمبادئ 

التي أؤمن بها«.
وبشــأن التعيني »املقلق« لرئيس حزب »عوتسا يهوديت« 
)قــوة يهودية( إيتــار بن غفر وزيرا لألمــن القومي يف 
حكومته قال نتنياهو »عضويته يف االئتالف الحكومي وافقت 
عليها املحكمة العليا )أعىل سلطة قضائية يف إرسائيل(، يجب 

أن يكون ذلك واضحا«.
ونفــى نتنياهو ما إن كان حزب »الليكــود« بقيادته يعتزم 
التخــي عن حقيبة الدفاع لصالح األحزاب الصغرة، وأقر بأنه 

سمع بشأن مخاوف الغرب يف هذا الصدد.
عــىل صعيد آخر بعــث رئيس حكومــة ترصيف األعال 
اإلرسائيلية يائر لبيد رســالة إىل رؤساء 50 دولة يف العامل، 
دعاهم فيها إىل مارســة تأثرهم عىل السلطة الفلسطينية؛ 
ملنــع التصويت يف الجمعية العامــة لألمم املتحدة عىل طلب 
استشــارة محكمة العدل الدولية بخصوص استمرار االحتالل 
لألرايض الفلسطينية.وأعرب لبيد -وفق بيان صادر عن ديوان 
رئاســة الوزراء- عن توقعه ممــن وصفهم بأصدقاء إرسائيل 
التصويت ضد القرار يف حال فشل املساعي والجهود إلحباطه.
يف املقابل، قال املتحدث باســم الرئاســة الفلسطينية نبيل 
أبو ردينة إن محاوالت لبيد محكوم عليها بالفشل، مضيفا أنه 
عــىل ثقة من أن الزعاء العامليني الذين وقفوا دامئا إىل جانب 

القضية الفلسطينية العادلة لن يرتاجعوا عن مواقفهم.
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ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــافات الطويلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــورة للمسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــون الناقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ترياتلـ
لقـــــــــــــــب الرجـــــــــــــــال لعيســـــــــــــــائي ... والســـــــــــــــيدات لشـــــــــــــــابل

كبار الحضور مع الفائزين والفائزات

نظم نادي االيليت، برعاية 
العاد  اللبناين  الجيش  قائد 
ارشاف   وتحت  عون  جوزاف 
للرتياتلون،  اللبناين  االتحاد 
سباق  الرتياتلون للمسافات 
الطويلة املعتمدة يف سباقات 
الحديــدي:  1900م  الرجل 
ســباحة ، 90 كلــم دراجة 
هوائيــة، 21.1كلــم ركض 
التوايل  عىل  الثانية  وللسنة 
ىف لبنان.  انطلق املتسابقون 
داخل  السباحة  يف مسابقة 
للجيش  التابع  الناقورة  مرفأ 
اللبناين وسط اجواء مناخية 
هــادىء  وبحر  مســتقرة 
وتابعوا مســابقتي الدراجة 
والركض عىل طول  الهوائية 
األوتوســرتاد البحري ملدينة 

الناقورة.
  شارك يف السباق 103 متبار ومتبارية من مختلف األندية 

االتحادية والقوى العسكرية. 
  النتائج

  ويف ما يي النتائج الفنية:
  *رجال: 

  1-  هاين عيسايئ )الجيش(
  2 - منصور حسني )الجيش( 

)X Triax( 3-زياد مطر  
  *سيدات 

  1-صويف شابل )سويرسا( ) فورتيس تيغريس(
  2-  رامونا خليفة )ايليت(

  3- جويال كتوعة  )فورتيس تيغريس(
  *بدل رجال:

  1-الجيش اللبناين »أ«: جواد حمية )سباحة( وعي زعبي 
)دراجة( ومحمد قدوح )ركض(.

  2- نادي االيليت: ايهاب شــيباين )سباحة( وصالح رباح 

)دراجة( وحسني عواضة )ركض(  .
  3- الجيش اللبناين »ب«: رود ابو غزالة )ســباحة( ونزار 

القايض )دراجة( وعمر ابو حمد  )ركض( .
  *بدل سيدات

   Rise & Raise -1 : غاييل بشــعالين )ســباحة( وكارول 
بويادجيان )دراجة( وبتول بياليل )ركض(

  2- بروفيت: ليندزي نارض )سباحة ودراجة( وهيفاء نجار 
)ركض(

  *بدل مختلط
  Amphibians-1: كريم بحر )ســباحة( وسعد سبع اعني 

)دراجة( وبيا مخول )ركض(
  2- نــادي االيليــت: مرنا خياط )ســباحة( ورمزي غانم 

)دراجة( وناديا نعمة )ركض(
  ويف الختام تم توزيع الكؤوس والجوائز عىل الفائزين من 
قبــل  ممثل قائد الجيــش العميد الركن بيار بو مارون ورئيس 
االتحاد اللبناين للرتياتلون املهندس وسيم اساعيل وأمني عام 

االتحاد الدكتور أحمد خليفة.

ـــــي ـــــدور الثان ـــــى ال ـــــدا ال ـــــن وبولن ـــــم وتأهـــــل اســـــتراليا واألرجنتي ـــــة العال ـــــى بطل ـــــار تونســـــي تاريخـــــي عل ـــــرب : انتص ـــــال الع  موندي
اليـــــوم : املغـــــرب - كنـــــدا وكرواتيـــــا - بلجيـــــكا )الســـــاعة 17.00( وأملانيـــــا - كوســـــتاريكا واســـــبانيا - اليابـــــان )الســـــاعة 21.00(

من مباراة اسرتاليا والدمنارك هدف تونس التاريخي يف مرمى فرنسا بطلة العامل
أهــدى املهاجم املخــرم وهبي الخــزري تونس فوزاً 
تاريخيــاً عىل فرنســا بطلــة العامل 1-صفر عىل اســتاد 
املدينــة التعليمية ضمن منافســات الجولة الثالثة األخرة 
للمجموعة الرابعة يف مونديال قطر لكرة القدم.وهو الفوز 
الثالث ملنتخب »نسور قرطاج« يف سادس مشاركة يف كأس 
العــامل مل يتجاوز خاللها دور املجموعات، بعد املكســيك 3 

-1 عام 1978 وبنا 2-1 عام 2018. 
واحتفظــت فرنســا، الضامنة تأهلهــا إىل مثن النهايئ 
بعــد فوزها يف مباراتيها االوليني، بصدارة املجموعة مع 6 
نقاط، بعد خوضها املباراة بتشكيلة رديفة، بفارق األهداف 
عن أســرتاليا الفائزة عىل الدمنــارك 1-صفر، فيا رفعت 
تونــس رصيدها إىل 4 نقاط يف املركز الثالث وودعت برأس 

مرفوعة.
وضع املدرب ديدييه ديشــان نجوم هجومه كيليان مبايب 
وأنطوان غريزمان وعثان دميبيليه عىل مقاعد البدالء من 
ضمــن 9 تغيرات مقارنة مع مبــاراة الفوز عىل الدمنارك 

.1- 2
وحافــظ أوريليان تشــواميني ورافايل فاران الذي حمل 
شارة القيادة عىل مركزيها أساسيني، يف حني فّضل مدرب 
بطلة العامل 1998 و2018 منح البدالء فرصة املشاركة عىل 
غرار كينغســي كومان وثنايئ الهجوم إدواردو كامافينغا 
ورانــدال كولــو مواين الــذي خاض مباراتــه االوىل يف 

مانداندا. ستيف  والحارس  النهائيات، 
وبــات مانداندا يف ســن الـ 37 عامــاً و247 يوماً أكرب 
العب يشــارك يف مباراة يف نهائيات كأس العامل يف تاريخ 
فرنســا، امام برنار الما الذي شــارك يف ســن الـ 37 عاماً 
و148 يوماً أمام انكلرتا يف أيلول 2000، حسب وكالة أوبتا 

لالحصاءات.
وارشك ديشــان املدافع أكســل ديزازي ليصبح أّول العب 
فرنــي يخوض مباراته الدولية االوىل يف كأس العامل منذ 

غابريال دو ميشــال يف 13 متوز 1966 أمام املكسيك. 
وبــدوره، أدخل جالل القادري مــدرب تونس العديد من 
التغيــرات عىل تشــكيلته يف جميع املراكز، فأرشك وجدي 
كرشيدة وعــي معلول عىل الرواقــني، والثاليث أنيس بن 

ســليان ومحمد عي بن رمضان والخزري يف املقدمة.
وعاىن منتخب »نسور قرطاج« من ضغوطات جمة حتى 
قبل دخولــه أرضية امللعب، فالنقطة الوحيدة التي حصدها 
من تعادل مثني أمام الدمنارك )صفر صفر( وخســارة أمام 
أســرتاليا صفر 1 أجربته عىل اجرتاح معجزة تحققت أمام 

»الديوك«.
وتوقفت املباراة يف الدقيقة 67 بعد دخول مشــجع يحمل 
العلم الفلســطيني، فتدخل رجال األمن الخراجه من امللعب 

يف حني طالب العب تونس بعدم معاملته بقســوة.
واعتقدت تونس انها افتتحت التســجيل رسيعاً بعد ركلة 
حرة نفذها الخزري وتابعها نادر الغندري يف الشــباك، إال 
أن الحكم رفع راية التســلل عىل مدافع نادي اإلفريقي )8(.

وطالب الخزري بركلة جزاء بعدما اخرتق املنطقة وسقط 
أرضــاً )13(، ومن هجمة مرتــدة رسيعة وصلت الكرة إىل 
فوفانا ومنه إىل كومان املندفع داخل املنطقة ســددها إىل 

املرمى )25(. جانب 
وهدد الخزري مجدداً املرمى الفرني بتسديدة بعيدة من 
خارج املنطقــة صدها الحارس مانداندا )35(، قبل أن يعيد 
الكــّرة قبل صافرة النهاية مرت عالية فوق املرمى )2+45(.

وخــرس فوفانا الكرة يف منتصــف امللعب بعد ضغط من 
الســخري لتصل إىل الخزري الذي توغل وراوغ وسدد كرة 
خادعــة يف شــباك مانداندا )58( ليحتفــل مع الجاهر 
يف أجواء هســترية، قبل أن يســتبدله املدرب بعد دقيقتني 

الجبايل.  الدمناريك عصام  أودني  مبهاجم 
وبات الخزري أول العــب إفريقي يف تاريخ كأس العامل 
يســجل يف ثالث مباريات متتالية خاضها أساســياً )أمام 

بلجيكا وبنا عام 2018 وفرنســا 2022(.
وأجرى ديشــان أربعة تغيرات لتنشــيط فريقه فأدخل 
أدريــان رابيو ومبايب وغريزمان ودميبيي، فســدد االخر 
كرة من خارج املنطقة بني يدي الحارس أمين دحان )81(، 
الــذي عاد وتصدى لتســديدة من مبــايب )89(، فيا مرت 

تســديدة كولو مواين قرب القائم األيرس )90(.
وصــد دحان كرة من مســافة بعيــدة ملبايب )3+90(، 
فيا شــهد الدقائق األخرة فورة هجومية فرنســا اسفرت 
عن هدف قاتــل لغريزمان بعد معمعة داخل منطقة الجزاء 
التونســية، إال أن حكم الفيديو املســاعد »يف آيه آر« الغى 
الهدف بداعي تســلل عىل مهاجم أتلتيو مدريد االســباين 

.)8+90(

{ اسرتاليا - الدمنارك {
من جهته، حقق منتخب أســرتاليا فوزا صعبا عىل نظره 
الدمنــارك )1-0( يف املبــاراة التي جمعتها عىل ســتاد 

الجنوب.
وأحــرز ماثيو لييك هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة 60.
وبهــذا الفوز، رفعت أســرتاليا رصيدها إىل 6 نقاط يف 
املركز الثاين، بالتســاوي مع املتصدر فرنســا، ليتأهال إىل 
الدور مثن النهايئ، فيــا ودع املنتخب الدمناريك البطولة 
بعــد احتالله للمركز الرابع واألخــر بنقطة واحدة، وجاء 

املنتخــب التوني يف املركز الثالث برصيد 4 نقاط.

الثالثة { املجموعة   }
وضمن منافســات املجموعة الثالثــة، تأهلت األرجنتني 
وبولندا اىل الدور الثاين عىل حســاب السعودية واملكسيك.
ونجحــت األرجنتــني يف تحقيق الفوز عــىل بولندا )2-

0( ســجلها أليكســيس ماك اليستر وجوليان الفاريز يف 
الدقيقتــني 46 و67، يف مباراة اضــاع فيها ليونيل ميي 

.39 الدقيقة  رضبة جزاء لألرجنتني يف 
من جهتها، كانت املكســيك قريبة جــداً من بلوغ الدور 
الثاين، بفوزها عىل السعودية )2-1( سجلها هرني مارتن 

ولويس تشــافيز يف الدقيقتني 47 و52، مقابل هدف لسامل 
الدورسي يف الوقت بدل الضائع، بيد أن بولندا تفوقت عليها 
يف ســجل اللعب النظيف، بعدما تعــادل املنتخبان بالنقاط 

وفارق األهداف.
أمــا الســعودية ففقــدت فرصتها الكبــرة يف التأهل 
بســقوطها أمام املكســيك، علاً أنها كانت األوفر حظاً يف 

املجموعة. بطاقتي  احدى  انتزاع 
ويعود ســبب االخفاق السعودي اىل اإلصابات والغيابات 

الالعبني. العديدة يف صفوف 
ويف الدور الثاين، تلتقي األرجنتني مع اسرتاليا، وفرنسا 

بولندا. مع 

{ هل ينقــذ فولكروغ أملانيا مجدداً؟ {
بعدمــا كان إىل حد كبر مجّرد رقم يف تشــكيلة من 26 
العبــاً، خرج نيكالس فولكروغ من الظل ليبقي عىل حظوظ 
أملانيا بتجنــب الخروج من الدور األول ملونديال قطر، وذلك 
بتســجيله هدف التعادل أمام إسبانيا األحد عىل ملعب البيت 

الخور. يف 
وبعدما كانت مهّددة بانتهاء مشــوارها عند الدور األول 
للمــرة الثانية توالياً حتى قبــل الوصول اىل الجولة الثالثة 
األخــرة، عادت أملانيا لتبقي عىل آمالها بفضل هدف مهاجم 
فــردر برمين البالغ من العمر 29 عاماً وامللقب بـ »فوله«.
بهدفني يف ثالث مباريات بألوان »دي مانشافت«، بعد أول 
يف لقاء ودي اســتعدادي للنهائيات أمام ُعان )1-صفر(، 
بــدا فولكروغ كأنه الالعب الذي بإمكانه منح فريق املدرب 
هانــزي فليك املهاجم الهداف الذي يبحث عنه األملان كخلف 

ألفضل هداف يف تاريخ كأس العامل مروســالف كلوزه.
دخــل فولكــروغ يف الدقيقة 70 من مبــاراة األحد يف 
الجولــة الثانية التي خاضها األملان بعد هزمية صادمة أمام 
اليابان 1 2، ونجح يف تســجيل هدف التعادل قبل 7 دقائق 
عــىل نهاية الوقــت األصي، ليمنح بــالده نقطتها األوىل 
قبــل جولة ختاميــة مصرية الخميس عــىل امللعب ذاته 
ضد كوســتاريكا، حيث ســيكون رجال املدرب هانزي فليك 
مطالبني بالفوز، بالتوازي مع فوز إسبانيا عىل اليابان، من 
أجل ضان العبور من دون الدخول يف حســابات األهداف.

وبتواضــع، علق مهاجم فردر برميــن عىل هدفه قائالً 
»لــدي عمل كمهاجم مــع مواقف ميكن أن تُقدمنا كأبطال. 
لكن هناك أيضاً مواقف دفاعية تم التعامل معها بشكل جيد 

وميكــن أن يكون هؤالء الالعبون أبطاالً أيضاً«.
وبعد الهدف البطويل أمام إســبانيا، بات فليك يف موقف 
محّر: هل يبدأ اللقاء ضد كوســتاريكا بفولكروغ أو يبقيه 
عىل مقاعد البدالء ليكون الســالح االحتياطي عندما يكون 

إليه؟. بحاجة 
عندما أعلن فليك الئحة العبيه لنهائيات املونديال القطري 
يف العارش من ترشيــن الثاين، احتفل زمالء فولكروغ يف 
برمين بضمه اىل التشــكيلة بالغناء »فولكروغ إز أون فاير، 

يــور ديفينس إز تريفايــد«، مبا معناه »فولكروغ يف قمة 
مســتواه، دفاعك مرتعب«، وذلك عىل نغم األغنية الشهرة 
من التســعينات للفنانة اإليطالية غاال »فريد فروم ديزاير«.

قاب قوســني أو أدىن من عامه الثالثــني، املهاجم الذي 
لعــب مباريات يف الدرجــة الثانية أكرث من الدرجة األوىل 
)135 مقابل 112(، أخذ بُعداً جديداً متاماً منذ بداية املوسم 
مع فريقه فردر برمين العائد مجدداً اىل »بوندســليغا«، إذ 
سجل 5 أهداف يف املراحل الخمس األوىل ووصل اىل الهدف 
العارش قبــل التوقف، يف املركز الثاين عىل الئحة الهدافني 
خلف الهداف الفرني لاليبزيغ كريســتوفر نكونكو الغائب 

بداعي اإلصابة. املونديال  عن هذا 
بدايته النارية للموســم، مل تكن كافية القناع فليك بضمه 
اىل تشــكيلة املنتخب ملباريــات دوري األمم األوروبية يف 

أيلول.
لكــن هذا مل يعِن أن املدرب أخرجه متاماً من حســاباته، 

العكس. بل عىل 
ثم جاءت اإلصابة التي تعرض لها تيمو فرنر أوائل الشهر 
الحــايل، لتفتح الباب أمامه يك يخــوض أهم تحد كروي 
يف مســرة عكرتها ثالث إصابات خطرة، إحداها متزق يف 
الرباط الصليبي األمامي لركبته اليرسى يف بداية موســم 

.2020 2019
بعيداً عن اإلصابات، كان مســار املهاجــم القوي البنية 
)1.88 م و78 كغــم( تحــت الــرادار ومــن دون ضوضاء 
باســتثناء بعض الخالفات مع ناديه متت تسويتها رسيعاً.

ويف مؤمتر صحايف، وصف املدرب املســاعد يف املنتخب 
داين روهل مهاجم برميــن بـ«قائد فريق«، مضيفاً »حتى 
وإن كان متواجــداً مع املنتخب للمرة األوىل، فهو يشــجع 
الشــبان، يتواصل معهم كثراً. إنه منخرط. يفيد املجموعة 

بالطاقة«. ويغذيها  كبر  بشكل 
وأضــاف روهل الــذي رأى يف الهدف الذي ســجله ضد 
إســبانيا »مكافأة عىل االنطباعات التــي َخلَّفها يف األيام 
واألســابيع األخرة«، أن ســلوك مهاجم برمين »كان أيضاً 

جزءاً من أســباب اختيارنا له ضمن التشكيلة«.
بعــد 17 مباراة دولية مع منتخبات الشــباب بني 2010 
و2014، بجانــب ركــن الدفاع الحــايل يف املنتخب األول 
أنتونيــو روديغر، اضطر اىل االنتظار طيلة تســعة أعوام 
تقريباً يك يتمكن من ارتداء قميص »مانشافت« مرة أخرى.

وبعــد كل هذا االنتظــار، هل ميكن القول إنه يســتحق 
التواجد يف التشــكيلة األساسية ملنتخب بالده؟.

{ برنامــج مباريات اليوم بتوقيت بروت {
ويف ما يــي برنامج مباريات اليــوم الخميس بتوقيت 

بروت :
- الســاعة 17.00 : املغرب - كندا، وكرواتيا - بلجيكا.

- الســاعة 21.00 : أملانيا - كوســتاريكا، واســبانيا - 
اليابان.



1ـ يوسف حبيش األشقر
2ـ البيدر، زل، ليام

3ـ سعيد تقي الدين
4ـ يل، تسحبها، وي

5ـ نهاه، هم، نستعلم، بر
6ـ مي، سوربون، الدواليب
7ـ يبع، دع، نيليل، لسموا

8ـ استنجدت، رسخ، رشأ، 
نّب

9ـ ري، يري، نواب، نبغ

10ـ يوسف إدريس، رندل، 

ييل

11ـ نب، اب، أنتقيه، ألوان

12ـ اجد، تنوين، املستند

13ـ أملانيا، البالتا
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 عموديا: 

 عموديا:

من مثانية حروف:    االبراج 

  دولة أوروبية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق   
أنطون تشيخوف

اخترب معلوماتك

وحكيم  فيلســوف  1ـ 

يوناين. 

طعــم  للمنــادى،  2ـ 

الحنظل. 

3ـ موســيقي ومغــن 

عارص هارون الرشيد. 

4ـ أهتّم باليشء. 

5ـ نظّن ونتصّور أن. 

1ـ رّسام فرنيس إشتهر 

باملشاهد الطبيعية.

2ـ ضاربَت وصارَعت. 

3ـ يتخّمر العجني. 

4ـ فّنانة لبنانية. 

5ـ من أسامء النورج. 

أديب وشــاعر لبناين راحل، ونجل أديب ورسام كبري 

راحل. سطَّر حرب قلمه الُحّب والوطن، وغّنى من أشعاره 

العديد من أهل الطرب. 

إسمه مؤلف من تسعة حروف. إذا جمعت: 

3+5+8+6+4- مدينة فلسطينية. 

6+8+3+5+9- دولة عربية. 

4+7+3+5- وكالة أنباء عربية.

8+3+1+9- دولة افريقية. 

3+1+4- مدينة فرنسية. 

6+1+3- طرّي. 

8+2- نهر أورويب. 

1ـ ما إسم الشاعر األموي الذي تويف سنة 732، واقرتَن 

إسمه بإسم حبيبته، وحبيبته إقرتَن إسمها بإسمه؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ مــن هو الطبيب الجّراح الفرنيس الذي لُّقَب بـِ أيب 

الجراحة الحديثة؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ مــا إســم الوالية األمريكية التــي يقع فيها مطار 

ياكوتاك؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ من هو امللك الفرنيس الذي لُّقَب بـِ امللك الشــمس، 

وامللك األعظم. وهو صاحب العبارة املشهورة: أنا الدولة؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ ما إسم اليوبيل الذي يُحتفل فيه لدى مرور 33 سنة 

عىل الزواج؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ يف أية دولة آســيوية تقع مدينة ُعشاق املشهورة 

بصناعة السكّر؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ ما إســم أول منتخب كرة قدم افريقي يصل اىل دور 

الثامنية يف نهائيات كأس العامل، وذلك العام 1990؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما إســم اللغة املرصية القدمية التي إســتخدمها 

الفراعنة؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9ـ مــن هي الفنانــة املرصية التي إســمها األصيل 

عطيــات عبد الفتاح إبراهيــم، وقامت بدور البطولة يف 

فيلم الثعالب؟ 

1ـ يارس، ميادين
2ـ ولع، نيبس، وبال

3ـ سبيله، عرتس، جم
4ـ فيدياس، نيفادا

5ـ حدت، هودج، إب
6ـ برقت، رعديد، يت

7ـ يسهب، تريانا
8ـ يزاحمون، رينو
9ـ اللب، نري، ستيل

10ـ دهن، لسن، قنا
11ـ الياس الخوري

12ـ شني، تيل، انهال
13ـ قم، وعد، ربد، ال

14ـ راكيل ولش، المت
15ـ ماسان، لسا

16ـ مل، بيوت
17ـ بيونغيانغ

18ـ رباب، لندن

؟ من هو
من هي؟

1ـ مشرتع قديم، غّمها.

نائب  يناقش ويجــادل،  2ـ 

لبناين.

3ـ رصاص ساّم، مدينة يف 

هولندا.

4ـ فزع وهلع، يصّوت ويطّن 

الذباب، متشــابهان، ثابت بال 

شّك.

موســيقار  عظيم،  أمر  5ـ 

ومطرب عريب راحل.

6ـ أغنيــة ألم كلثــوم، أحد 

الوالدين.

7ـ أرسَع يف األمــر، الصق 

النسب، مثار لذيذة الطعم. 

8ـ جيــش كثــري مجتمع، 

شجر معروف، يخّصه.

9ـ ميازحــان ويداعبــان، 

نسيبي.

التيس، حانوت،  10ـ يصيح 

ضّد يرس.

، وضع خلسَة،  11ـ حرّك وهزَّ

حاجز، فرح ورسور.

12ـ فقر، النزول عن وامليش، 

مادة قاتلة. 

13ـ روايئ فرنيس راحل.

14ـ أداة النطــق، مأدبتــي 

الشهية العامرة.

أعضاء  مــن  قــاّص،  15ـ 

الجسم.

16ـ يرسع الرُجل، الزِفت.

17ـ من املعادن، من الطيور.

18ـ ممثــل مــرصي راحل 

صاحب الصورة.

1ـ شــاعر عراقي راحل 

البيت،  أهل  بشــاعر  لّقَب 

عاصمة أوروبية.

2ـ ممثل مرصي راحل.

وســاملَ،  صالــَح  3ـ 

يرشفان عىل، ماَع.

4ـ صّوَر، ماركة صابون، 

مطــرب قديم لّقب بـِ إمام 

املغنني، أكَل الطعام.

البالد،  يغــادر  عاَد،  5ـ 

تنس  لالعبة  الثاين  االسم 

ارجنتينية سابقة.

لبناين  وكاتب  ممثل  6ـ 

راحل، طرّي، مقدار.

افريقية،  عاصمــة  7ـ 

االسم الثاين ملمثل أمرييك 

راحل، بحر.

8ـ قــدوم، مــاء كثري، 

لحقوا بـِ، نوع من الحّيات.

9ـ شقيقة أمري موناكو، 

طافوا  الدجــاج،  مــأوى 

وداروا.

10ـ تثاقلوا يف الســري، 

أيف بالوعد، منامي، قلْبه.

جبــَل  حفظَــت،  11ـ 

وفطَر، يرشب، محبوب.

12ـ ضمري منفصل، من 

حــروب الجاهلية، تعالج 

املريض.

13ـ أجــادل وأماحــك، 

ممثلــة مرصيــة، مــن 

الحبوَب.

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(

فرح وكســب مادّي يف حياتــك العملية 

واالجتامعيــة هــذه اآلونــة. تخلص من 

هواجســك وال ترتدد يف صداقتك الجيديدة 

لطيف.  إنسان  مع 

األيام وتســري  العمل مريحة هذه  أجواء 

بســهولة ويرس. التبادل الفكري والثقايف 

سيســعدك كثــريا وتبــادل األحاديث مع 

ممتعة. ستكون  األطفال 

يلزمــك بعض الليونة لتصــل اىل هدفك 

املنشــود. استشــارة األقرباء قد تعيد اليك 

تفاؤلك وإبتسامتك. وضعك املايل يسري يف 

التحسن. طريق 

أنــت عىل مســتوى رفيع مــن الفطنة 

والذكاء. صارح الطرف اآلخر مبا تشــعر به 

تجاهــه وال تكرتث للنتائج ألنها ســتكون 

األحيان.  معظم  يف  لصالحك 

رسعة بديهتك وحسن ترصفك يؤمنان لك 

يومــا ممتازا يف كافــة أمورك. اطرح عىل 

الرشيــك اللطيف ما تفكر به واترك له حرية 

االختيار. 

أنــت تحلم بالتقدم عــىل الصعيد املهني 

فالوقت مناسب هذه اآلونة لتقوم بالخطوة 

الذين يشــغلون  ابتعــد عن هؤالء  اآلوىل. 

التافهة. بالشكاوى  أنفسهم 

ادرس األوضــاع جيدا ومتهل قبل االقدام 

عــىل أي عمل مهّم. ابتعــد عن الالمباالة، 

اآلخر  الطــرف  تجــاه  ترصفــك  وليكــن 

. أكرثعناية 

الحوارات الســاخنة مع املغفلني والثقالء 

ال تنفــع بل تســبب لــك القلــق والدخول 

مبتاهــات. ال تظهر الغرية الشــديدة أمام 

بوداعة.  معه  وتعامل  الحبيب 

الرتابــة وقم بعملــك بدقة  ابتعد عــن 

ونشــاط. جــدد جهودك الخالقــة واظهر 

تفوقــك يف املهــارات التي حصلــت عليها 

الطويلة.  وخربتك  فطنتك  بفضل 

هدوء تــام وتوفيــق يف معظم أعاملك 

اليوميــة والحياتية. املناخ أصبح أفضل من 

الســابق، وهذا ما يعطيك الفرصة لتتنفس 

بارتياح.    قليال 

ليس مــن الصعب اطالقــا الوصول اىل 

الهــدف الثمني الــذي تطمح اليــه. تحّمل 

الذي  مســؤولياتك كاملة وال تهتم بالوقت 

أجلها.  من  ستكّرسه 

قد ال يكون هــذا النهار مثاليا كام ترغب 

وتريــد، ولكنك عــىل األقل ستشــعر انك 

تســتطيع أن تنجز بعــض األمور املهمة. ال 

لك. املناسبة  الغري  آراء  تهمل 

الحمل

)21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

)22 أيار - 21 حزيران(

االسد

)24 متوز - 23 آب(

امليزان

)24 أيلول - 22 ت1(
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الدلو

)21 ك2 - 19 شباط(
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الخميس 1 كانون األول 2022

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 
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 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

1ـ مدينة دمشق. 

2ـ سنة 1934

3ـ فريق رِد ستار ـ بلغراد. 

4ـ محافظة الغربية. 

5ـ يف لندن. 

6ـ تشيكوسلوفاكيا. 

7ـ البحر املتوّسط. 

8ـ سنة 1949

9ـ املمثل محمود عبد العزيز.

1ـ كناري. 

2ـ السدا. 

3ـ بستان. 

4ـ رَوت. 

5ـ ينربي.

1ـ كابري. 

2ـ نلسون. 

3ـ استتب. 

4ـ ردأ. 

5ـ يانيك. 
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ــال لــلــقــانــون اإلنــســانــي  ــث ــا تــحــّث واشــنــطــن عــلــى االمــت روســي
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)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

املوقف النهايئ، ويبدو باسيل مرتاحا ملسار االجراءات القضائية 
ويتعامل مع العقوبات كانها باتت من املايض.

اما عىل صعيد امللف الرئايس، فان باسيل ما زال عىل موقفه 
الرافض وصول سليامن فرنجية اىل بعبدا، ومل ياخذ حتى االن يف 
كل النصائح التي اسديت له من الحلفاء واالصدقاء لتليني موقفه، 
مع تاكيده عىل عمق العالقة مع حزب الله والتنسيق يف مختلف 
املجاالت، حتى ان اجتامع االحزاب الوطنية االخري عقد يف مرينا 
الشالوحي برئاسة نائب رئيس التيار مي خريش وحضور الحاج 

محمود قامطي وسائر االحزاب الوطنية.

{ التقارب بني القوات واملردة مستحيل {
عداد الجلسات الرئاسية اىل ازدياد، والحركة الداخلية بال بركة، 
واملشهد يف جلسة اليوم الرئاسية لن يتغري بني ميشال معوض 
والورقة البيضاء واسامء اخرى، اما لجهة الترسيبات عن تبدالت 
يف مواقف القوات اللبنانية من االستحقاق الرئايس، فقد نفت 
القوات اللبنانية اي امكانية للتوافق مع املردة رئاســيا، واشارت 
اىل ان اتفــاق معراب لن يتكرر، وكانت لــه ظروفه وحيثياته 
وتراجع جربان باسيل عن كل بنوده الـ 10 فور وصوله اىل بعبدا، 
هذا املنحى انتهى، وهنــاك خالفات عميقة وتباينات مع املردة 
حول مستقبل لبنان والعالقة مع سوريا، وان خيار القوات واضح 

لجهة وصول رئيس سيادي.

{ حزب الله وفرنجية {
التطورات املتالحقة والخطرية يف املنطقة رمبا فرضت عىل 
حزب الله االرساع باعالن خطة » الف » وتبني ترشــيح سليامن 
فرنجية لرئاسة الجمهورية، وال خطة » باء« لدى الحزب خالفا 
ملا يروج اعالميا، وهذا القرار واضح وابلغ للجميع، ويشبه القرار 
الذي اتخذه الحزب عام 201٦ لصالح وصول العامد ميشال عون 
اىل بعبدا، واعلن ســامحة السيد حسن نرصالله يومها الخطة« 

الف« الداعمة مليشال عون وبان ال خطة »باء« لحزب الله، واملشهد 
الســيايس يتكرر اليوم لصالح سليامن فرنجية، لكن الحزب لن 
يعلن دعمه لفرنجية قبل اعالن االخري ترشحه رسميا للرئاسة، 
هذا املوقف لحزب الله ينقله املطلعون عىل اجواء الحزب من حلفاء 
واصدقاء الذين وضعوا باجواء قرار مجلس الشــورى يف دعم 
فرنجية، وحزب الله ال يتخذ قرارا يف هذا الحجم اال بعد نقاشات 
طويلة ومســتفيضة ودراسة املعطيات التي حتمت هذا الخيار، 
وال يتعامــل » مع االحداث عىل » القطعة« وال يبدل مواقفه كل 
2٤ساعة، و القرار بدعم فرنجية حسب املطلعني، ال يؤثر مطلقا 
عىل العالقة بني حزب الله والجيش اللبناين القامئة عىل االحرتام 
املتبادل والتنسيق يف ملفات عديدة وتبادل املعلومات اليومية يف 
شان الشبكات االرسائيلية والخاليا الداعشية ومالحقتهام، كام 
ان العامد جوزاف عون مل يفاتح حزب الله برغبته يف الرتشــح 

لرئاسة الجمهورية.
وحسب املطلعني ايضا، فان التواصل بني حزب الله وجنبالط 
والنواب املستقلني وقسم من التغرييني مفتوح ومل ينقطع، رغم 

ان البعض منهم يتمسك برسية االتصاالت. 

{ فرنجية والسعودية {
وحســب املطلعني، فان دبلومســية املخابرات »القامئة بني 
ســوريا والعراق ومرص وتركيا والرياض واالردن خففت الكثري 
من املشاكل بني هذه الدول، وتحديدا بني سوريا والرياض«. ويف 
املعلومات ان شــقيق مرجع كبري تربطه عالقة متينة بالرياض 
وفرنجية زار الســعودية والتقى مسؤولني سياسيني وامنيني 
وطرح تصوره لالستحقاق الرئايس شارحا موقف فرنجية من 
كافة القضايا واتفاق الطائف، واكتفى املســؤولون السعوديون 
باالســتامع فقط، ومل يصدر عنهــم اي تعليق. يف املقابل، فان 
الســفري السعودي يف بريوت سال اصدقاء مشرتكني بينه وبني 
فرنجية عن نظرة فرنجية للعالقة مع ســعد الحريري يف ظل 
الصداقة املتينة بني رئييس املردة واملســتقبل؟ وهل ستســند 
للحريري وتياره ادوار معينة اذا وصل فرنجية اىل بعبدا ؟، ناقال 

موقفا حازما برفض اي تعامل مع الحريري.
وحسب املطلعني، فان ميقايت لو كان يدرك ان تاييده لفرنجية 

سيعرضه للغضب السعودي لرتيث يف اعالن الدعم.

{ ارسالن والبخاري {
ويف تطــور الفــت، لبى رئيس الحــزب الدميوقراطي طالل 
ارســالن دعوة السفري الســعودي وليد البخاري لتناول طعام 
الغداء يف الســفارة، وكانت االجواء ودية وتطرقت اىل مختلف 
القضايــا وازالت الغيوم التي ســادت العالقة بني الطرفني اثر 
ترصيح البخاري بعد االنتخابات النيابية ونعيه حلفاء ســوريا 
الذين ســقطوا يف االنتخابات ويف مقدمهم ارسالن، وقد فتح 

اللقاء صفحة جديدة يف العالقات.

{ ال جلسة ملجلس الوزراء {
حاول الرئيس نجيب ميقايت » جس النبض« يف مسالة عقد 
جلسة ملجلس الوزراء اواخر االسبوع القادم مربرا االتجاه باقرار 
بنود مشاريع تتعلق برصف االموال لقطاعات عدة، وقد جوبهت 
ترسيبــات ميقايت برفض مطلق من وزراء التيار الوطني الحر، 
فيام اعلن حزب الله، انه عندما توجه الدعوة رسميا يحدد الحزب 
موقفه وال يعلق عىل ترسيبات اعالمية، وحســب املعلومات، ال 
ميكن عقد جلســة ملجلس الوزراء يف غياب املكون املســيحي 
االســايس، ويف النهاية ال ميكن لحزب الله ترك التيار الوطني 
وحيدا يف هذه املعممة، هذه املعطيات تؤكد ان ال جلسة ملجلس 
الــوزراء يف غياب رئيس الجمهورية، وهذا املوقف تجمع عليه 

كل املكونات املسيحية.

{ امتار قليلة تفصل عن االنهيار {
الطريق اىل بعبدا مقطوع واىل امد طويل، ومسلسل االزمات 
يطــال كل امللفات، ويجعل لبنان عىل بعــد امتار من االنهيار، 
وفتح البلد عىل الفوىض والشلل مع تخوف املوظفني من تجميد 
الزيادات بعد تقديم طعن يف املجلس الدستوري من نواب تغرييني 
باملــادة 111من املوازنة املتعلقة بالرواتب والزيادات، لكن وزير 

املالية يوسف خليل اعطى االوامر ملوظفي املالية بجدولة الرواتب 
عىل اساس ما اقر يف املوازنة، والسؤال، هل يجمد الطعن العمل 
بالزيــادات وبرفع الدوالر الجمريك بدءا من اليوم، وقد اعرتفت 
رابطــة موظفي القطاع العام يف بيان، انها مل تطلب من نواب 
التغيري العمل عىل تجميد الزيادة بل رفض احتسابها عىل سعر 

٤500 لرية للدوالر فيام سعر الرصف يتجاوز الـ ٤0 الفا.
اما عىل صعيد التعليم الرســمي الذي يلفظ انفاسه االخرية 
مع هجرة واســعة من املدارس الرسمية اىل الخاصة، وحسب 
اعضــاء يف روابط املعلمني فان العــام الدرايس مل ينتظم بعد، 
والبنك الدويل مل يفرج عن مســاعدات الحوافز االجتامعية ردا 
عىل رفض وزارة الرتبية دمج الطالب اللبنانيني بالســوريني يف 
دوام واحد، حتى بدالت النقل مل يتقاضاها املعلمون منذ ســنة 
ونصف، فيام املدارس الجبلية تعاين من فقدان املازوت ووسائل 
التدفئة وارتفاع الحاالت املرضية. كام ان الشلل سيتمدد بعد راس 
السنة اىل قطاع االتصاالت نتيجة عدم القدرة عىل تامني املازوت 

للمراكز، وهذا النقص يطال محطات تأمني املياه.
القلق االكرب يبقــى من الهجرة املتزايدة واملرتفعة مع تجاوز 
اعــداد املهاجرين اىل بالد الله الواســعة الـــ 200 الف مواطن 

معظمهم من العائالت خالل عامي2021ـ2022.

{ الوضع االمني {
ويبقى الوضع االمني الطامة الكربى التي تقلق الجميع، وهذا 
ما ظهر من خالل االشتباكات العنيفة يف برج الرباجنة واستخدام 
االسلحة الصاروخية لساعات، باالضافة اىل االرتفاع اليومي يف 
معدالت الجرمية، واستسهال عمليات القتل باستخدام االسلحة 
الحربية وغريها، مقابل ذلك، يســجل العداد اليومي ارتفاعا يف 
معدالت الرسقات وعمليات االحتيال بالتزامن مع ازمة اقتصادية 
تشكل البيئة الحاضنة النتشــار التطرف واالرهاب مع تقارير 
عن انتشار مخيف للمخدرات عىل اختالفها يف اوساط الشباب 
والطالب، والحبل عىل الجرار »اذا مل يبادر املسؤولون اىل االرساع 
بانجاز االستحقاق الرئايس واعادة االنتظام اىل عجلة الدولة«.

جاسم عجاقة

منــذ قديم الزمن كانت البرشية عرضــة ملفاهيم أو ظواهر 
معروفة يف علم اإلقتصاد )كالكفاح من أجل العيش، واإلستعامر، 
واإلستعباد، واملنافسة اإلقتصادية واملواجهة الجيو – إقتصادية( 
والتي أّدت إىل ترسيخ هذه املفاهيم كقوانني ليس منصوص عليها 
يف املناهــج العملية. وقد يكون الهدف منذ ذلك طمس األهداف 

الحقيقية خلف املواجهات اإلقتصادية.
الحــرب اإلقتصادية أصبحت حقيقــة يومية يف العالقات 
الدوليــة ولها تأثريها عىل البرش يف كل بقاع األرض. وإذا كانت 
أبعاد العالقات الدولية يف البدء عالقات جيوسياسية، إال أن هذا 

اإلطار تطّور لُيصبح بُعدا جيو إقتصاديا بإمتياز.
النظر إىل التاريخ الحديث، يُخربنا أن الســعي إىل القوة بُعيد 
إنتهاء الحرب العاملية الثانية أّدى إىل ظهور قطبني مع ما واكبه 
من مخاطــر ومواجهات عىل مصادر الطاقــة ُمعلّلة بضعف 
الصناعة يف البلدان املتطورة ورغبة هذه البلدان يف غزو العامل 
تجاريًــا وهو ما أعطى العالقات الدولية منًحا جديًدا من الرصاع 

اإلقتصادي الذي كان يُرتجم أحيانًا إىل رصاع عسكري محدود.
هناك ثالث حقبات أساسية مّر بها اإلنسان عىل مّر التاريخ:

األوىل إمتــّدت حتــى الثورة الصناعية وركــزّت عىل إعطاء 
األولوية للبقاء عىل الحياة )survival mode( ؛

الثانية إمتّدت من الثورة الصناعية حتى نهاية القرن املايض 
وعنوانها إستمرار حياة الرخاء أو العودة إىل الوراء ؛

والثالثة منذ تسعينات القرن املايض وحتى يومنا هذا وعنوانها 
الهيمنة عىل قرار اإلقتصادي العاملي.

تحتل مســألة املــوارد اإلقتصادية املركــز األول يف تطور 
الحضارات. وإذا كانت الحاجة اىل هذه املوارد بدائية يف البداية، إال 
أنها أخذت منًحا أخر الوقت وأّدت إىل خلق آلية مواجهة إقتصادية 
معقدة متثلت بالقرصنة التي أصبحت تُشــكل رافعة إقتصادية 
هائلة. وهو ما دفع الدول إىل التحّصن عســكريًا بهدف حامية 
املوارد املوجودة ضمن حدودها وهو ما أُعترب أولوية إسرتاتيجية 
لبعض الدول يف القرن الســابع عرش. وأىت اإلستعامر كإمتداد 
لهــذا املبدأ خالقاً بذلك ديناميكية معقدة للمواجهات بني الدول. 
واألرباح التي نتجت عن اإلســتعامر دفع بعض الدول العظمى 

إىل مواجهات عسكرية بني بعضها البعض وبدأ العامل يشهد ما 
يُسّمى السيطرة عىل الطرق التجارية وحاميتها.

الفرتة التي تلت )1700-1815( شهدت حروبًا خلقت تحالفات 
وأقطابا مضادة بهدف حامية املوارد وهو ما ودفع بعض الدول 
إىل محارصة دول أخرى وهو ما أرخى بثقله عىل اإلقتصاد. هذه 
املواجهات اإلقتصادية أثرت بشكل أسايس عىل منحى املواجهات 
التي أصبحت عسكرية وبذلك أصبحت الحرب اإلقتصادية موجودة 
عــىل نطــاق عاملي بعدما كانت عىل نطاق محّل بني عشــائر 
وعائالت. هذا التداخل بني املواجهات اإلقتصادية والعســكرية 
خلق ألول مرة يف التاريخ آليات متّدد املواجهات اإلقتصادية مع 
الوقــت. مثالً، خلق نابوليون نظام دفاع إقتصادي متثل بحظر 
املنتوجات الربيطانية يف فرنسا وسّخر القوى العسكرية ملراقبة 

هذا الحظر.
الحرب بني بريطانيا وفرنسا أّدت إلضعاف إقتصاداتهام وهو 
ما دفع الربيطانيني إىل إرسال مفاوضني إىل فرنسا بهدف خلق 
تعاون تجاري بني الدولتني عىل الرغم من الحرب بينهام. من هنا 
نشأ الرصاع األيديولوجي بني الدول العظمى وأصبحت املواجهة 
عىل صعيد فكري يُحّدد موازين القوى اإلقتصادية بني هذه الدول.
الحرب العاملية األوىل كّرست مبدأ »عسكرة اإلقتصاد«. وخري 
دليل عىل ذلك رســالة امللحق العســكري األمرييك يف باريس 
الشــهرية  والتي أتت بُعيد إنتهاء الحرب العاملية األوىل وتحّدثت 
عن أهمية محاربة العدو ليس فقط عىل الصعيد العسكري، إمنا 
أيضاً عىل الصعيد اإلقتصادي عرب اإلستيالء عىل موارد إقتصاده. 

وهنا نشأ يف العامل ما يُسّمى بالغزو اإلقتصادي.
الغــزو اإلقتصــادي الفعل بدأ يف القرن التاســع عرش من 
خالل زرع مســتعمرات، والذي وعىل عكس الغزو العســكري 
رفــع من أهمية الدولة وقوتها عرب زيادة تأثري هذه الدولة عىل 
باقي الدول. أي مبعنى أخر يســتطيع الغزو اإلقتصادي تحقيق 
ما يعجز عن تحقيقه الغزو العســكري عرب خلق ما يُســّمى بـ 
»الفضاء األســايس« للدولة وهو فضاء ميتد أبعد من حدودها! 
وهذا املفهوم كان موضوع نقاش عىل طاولة القرار يف عهد هتلر 
تحت عنوان »الفائدة اإلسرتاتيجية من الغزو العسكري مقارنة 

بالغزو اإلقتصادي«.
أخذت الهيمنة اإلقتصادية، منذ القدم وحتى يومنا هذا، اتجاهاً 
ثابتاً يف العالقات بني الدول الكربى، ويف تحديد موازين القوى. 

ويف قول شــهري للباحث األكادميي إدوارد إيرل:  »ال فصل بني 
القوة اإلقتصادية والقوة العسكرية إال يف املجتمعات البدائية«. 
ففي عرصنا الحارض، توسعت الحضارة األمريكية لتنترش يف كل 
دول العامل وهذا ما طرح أسئلة حول مصري الهيمنة اإلقتصادية 
وتشابكها مع الهيمنة العسكرية. ولكن األصعب يف التحليل هو 
كيفية كشف الطريقة التي تظهر فيها هذه الهيمنة والتي تأخذ 
كل األشكال )عسكرية، ثقافية، إجتامعية...(. وتبقى الهيمنة 
اإلقتصادية حجر األســاس يف الحرب اإلقتصادية عرب محاولة 
القوى العظمى إنشــاء مناطــق تبادل تجاري حر حولها لقطع 
الطريق عىل العدو )مثالً حالة اإلتحاد األورويب أو حالة روسيا 
مع الدول املحيطة بها أو حالة الصني مع طريق الحرير(. ومن بني 
األشكال التي تظهر بها الهيمنة اإلقتصادية، هناك العامل الديني 
املذهبي الذي يسمح لدولة تحت شعار الوحدة الدينية بالهيمنة 

عىل إقتصاد بلد منطقة )قريبة أو بعيدة(.
أخذت سياسات الهيمنة اإلقتصادية التي قامت بوضعها الدول 
العظمى خالل فرتات اإلستعامر وما تالها، بالتحّول تحت تأثري 
التفّوق الجيوســيايس، العســكري والتجاري للواليات املتحدة 
األمريكيــة التي فرضت عىل العامل منوذًجا جديًدا ينّص عىل أن 
عىل دولة عظمى تُريد فرض هيمنة، أن تبحث عن أفضل متوضع 
ممكن ضمن هيكلية القيم األخالقية، القوانني وقانون األسواق. 
هذه الطريقة لتطويق الهدف تســتدعي طريقة تفســري لهذه 
املواجهــات اإلقتصادية الصامتة التي فرضتها الواليات املتحدة 

يف أيام السلم والحرب.
نهوض اإلقتصاد األصفر فرض قواعد جديدة تقوم عىل األمن 
اإلقتصادي. وهذا ما أّدى إىل وضع سياســات تضمن هذا األمن 
اإلقتصادي وتســمح بالحفاظ عىل املســتوى الحايل وبنفس 
الوقت تأمني اإلســتمرارية. وأصبح هنــاك بلوكات مؤلفة من 
صديق-منافس تتنافس فيام بينها بشكل متواصل. هذا التنافس 
يأخذ أبعاداً  جديدة وكبرية مع إضمحالل املوارد والتحديات التي 

يخضع لها العامل يف هذا القرن.
املواجهة الحالية بني دول العامل هي عىل الشــكل التايل: من 
جهة هناك منافســة إقتصاديــة هائلة بني أكرب إقتصادين يف 
العامل - عنيت بذلك اإلقتصاد األمرييك واإلقتصاد الصيني، ومن 
جهة أخرى تُحاول روســيا أن تستقطب حولها دواًل أخرى من 
بوابة الربيكس لتشكيل تكّتل يقف يف مواجهة القوة األمريكية 

– األوروبية والتي أثبتت حتى الســاعة قدرتها عىل التأثري يف 
املنحى اإلقتصادي العاملي.

تقول بعض التقارير الصادرة عن باحثني أن املواجهة الحاصلة 
حالًيا يف أوكرانيا  هي حرب عىل موارد املحيط املتجمد الشاميل 
والذي تم تصنيفه منذ عقود عىل أنه منطقة غنية بالنفط والغاز 
الطبيعي. وتُقّدر الـ USGS املوارد املوجودة يف هذا املحيط بأكرث 
من 90 مليار برميل من النفط و 1٦70 تريليون قدم مكعب من الغاز 
الطبيعي و ٤٤ مليون برميل من الغاز الطبيعي السائل. هذا الوضع 
يجعل القطب الشاميل واملنطقة القطبية الشاملية مرغوبة بشدة 

من قبل البلدان املجاورة. لكن من هي البلدان املجاورة؟ 
بحســب القانون الدويل، ال يوجد بلد ميتلــك حالًيا القطب 
الشاميل أو منطقة املحيط املتجمد الشاميل املحيطة به. والدول 
الخمس الحدودية يف القطب الشــاميل، روسيا، كندا، الرنويج، 
الدمنــارك، والواليات املتحدة، وتقتــرص حقوقها عىل منطقة 
اقتصادية خالصة تبلغ 200 ميل بحري )حوايل 370 كيلومرتًا( 
حول سواحلها. وبالتايل فإن املساحة املتبقية، والتي متثل أكرث 
من مليون كيلومرت مربع، غري مخصصة ألي دولة والســلطة 
الدوليــة لقاع البحار هي التي تدير هذه املنطقة. واملُشــكلة أن 
روسيا تُطالب مبا يوازي ٦0% من هذه املنطقة نظرًا إىل اإلمتداد 
الجغرايف لروســيا، وهو ما يُشــكل ُمشكلة كبرية عىل صعيد 

العالقات الدولية.
الســيناريو املتوّقعة للمرحلة املقبلة هو إنقســام العامل بني 
قطبني إقتصاديني: األول يضّم الواليات املتحدة األمريكية واإلتحاد 
األورويب واليابان وتايوان وأسرتاليا والعديد من الدول يف العامل، 
والثاين يضّم روســيا والصني وإيــران وغريها من دول املحور. 
واملُشــكلة التي تطال القطب الثاين هو تعلّق اإلقتصاد الصيني 
بالقطب األول من باب التصدير، وبالتايل فإنه من مصلحة الصني 
التــي تُعاين من ضعف الطلب الداخــل، الحفاظ عىل عالقات 
إقتصاديــة تجارية متينة مع الغرب وهو ما قّد يُضعف القطب 

الثاين لصالح القطب األول.
من هذا املُنطلق، نرى أهمية املواجهات اإلقتصادية بني الدول 
يف تفســري ما يحدث حالًيا. كام وهناك شبه إستحالة لصياغة 
قوانــني جديدة يف ظل وجود العبني عاملقة كالواليات املُتحدة 
األمريكية والصني وهو ما يعني إستمرار الوضع إىل ما هو عليه 

إىل فرتة طويلة.

أعلن تنظيم الدولة اإلســالمية االرهايب مقتل زعيمه املدعو 
أبو الحســن الهاشمي القريش من دون أن يحدد مكان أو تاريخ 

مقتله، يف تسجيل صويت نسبه إىل املتحدث باسمه.
وقال املتحدث باسم التنظيم املدعو أبو عمر املهاجر يف التسجيل 
الذي نرشته حسابات مقربة من التنظيم إن القريش »قتل وهو 
يراغم أعداء الله )…(«. ومل تتضح بالضبط ظروف مقتله. وأعلن 
تعيني املدعو أبو الحسني الحسيني القريش »خليفة للمسلمني« 
ليكون رابع زعيم لتنظيم الدولة. وال يتسنى عادة التأكد من صحة 

التسجيالت املنسوبة للتنظيم.
ومني تنظيم الدولة الذي سيطر يف العام 201٤ عىل مناطق 
واسعة يف ســوريا والعراق، بهزمية أوىل يف العراق يف العام 

2017 ثم يف سوريا يف العام 2019، وخرس كامل مناطق سيطرته 
األساســية. إال أن عنارصه املتوارين ال يزالون يشنون هجامت 
وإن كانت محدودة يف البلدين خصوصاً ضد القوى األمنية، كام 
يتبنى التنظيم هجامت يف دول أخرى.ونجحت القوات األمريكية 
يف اعتقــال قادة من التنظيــم يف عمليات عدة قتل يف أبرزها 
زعيامه السابقان أبو بكر البغدادي يف ترشين األول 2019 ثم أبو 
إبراهيم القريش يف شباط املايض يف محافظة إدلب يف شامل 
غرب سوريا. ويف متوز املايض، أعلنت الواليات املتحدة أنها قتلت 
زعيم تنظيم الدولة يف ســوريا ماهر العكال يف رضبة نفذتها 
طائرة مسرية أمريكية، ووصفته القيادة املركزية يف البنتاغون 

بأنه »أحد القادة الخمسة األبرز« يف التنظيم.

أكدت وزارة الدفاع األمريكية )البنتاغون( أّن الواليات املتحدة 

قلصت عدد الدوريات شاميل سوريا، لكنها مل تعد نرش القوات 

رغم التهديد بعملية تركية  حيث قال  الناطق باســم البنتاغون 

باتريــك رايدر، يف إفادة صحافية »إنّنا قلصنا عدد الدوريات، مل 

نعد انتشار قواتنا، ما زلنا نركز عىل مواجهة التهديد من تنظيم 

داعش«. وأوضح رايدر أّن »انخفاض عدد الدوريات جاء ألنها تتّم 

باالشــرتاك مع التشكيالت الكردية، مام قلّل من هذا النشاط«.

ورفض رايدر تقييم احتاملية حدوث »غزو تريك« لشامل سوريا، 

لكنه أعرب عن أمله يف أن »يظهر ضبط النفس للسامح مبواصلة 

العمليات ضد تنظيم داعش«. عىل صعيد آخر ,دعت روسيا امريكا 

إىل اتخاذ تدابري ملموسة لضامن امتثال القوات األمريكية ملعايري 

القانون اإلنساين الدويل يف سوريا.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى األمم املتحدة، فاسيل نيبينزيا، 

خالل اجتامعٍ ملجلــس األمن الدويل، إّن »مخيمي الالجئني يف 

الركبان والهول ال يزاالن يُشــكالن بؤرة لإلرهاب واألنشطة غري 

الرشعية، وأصبحت االعتداءات عىل السكان روتيناً قاسياً، وما 

حدث مؤخراً بقطع رأيس فتاتني يُشّكل صدمًة رصيحة«. وتابع 

أّن »املسؤولية عن كل ما يحدث يف هذه املخيامت تقع بالكامل 

عىل عاتق قّوة االحتالل املوجودة يف رشقي الفرات والتنف«.

ودعا نيبينزيا واشنطن إىل »عدم االكتفاء بالدعوات إىل تطبيق 

قواعد القانون الدويل اإلنساين، بل إىل اتخاذ إجراءات ملموسة 

لتطبيقها من جانب القوات األمريكية التي تحتل سوريا«.

وبحسب مندوب روسيا الدائم لدى األمم املتحدة، فإّن »تحقيق 

السالم واألمن عىل املدى الطويل عىل األرض، ال مُيكن تحقيقه 

إال من خالل االستعادة الكاملة لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، 

والقضاء عىل مراكز اإلرهاب يف إدلب ورشقي نهر الفرات«.

ويف وقٍت ســابق، أكد نائب مندوب روســيا الدائم لدى األمم 

املتحدة، دميرتي بوليانسيك، أّن »الواليات املتحدة تنهب الحبوب 

والنفط بوتــرية يومية عىل الضفة اليــرسى لنهر الفرات يف 

سوريا«.

بدوره، قال أمني عام الناتو ينس ستولتنربغ إن روسيا متثل 
خطرا مبارشا عىل أمن الحلف. ويف مؤمتر صحفي عىل هامش 
اجتامعات وزراء خارجية الناتو يف بوخارست، أكد ستولتنربغ 

استمرار دعم أوكرانيا ومدها بنظم دفاع جوية إضافية.
وتعهد الحلف األطليس بتكثيف الدعم بصورة كربى ألوكرانيا، 
مبــا يف ذلك إصالح البنية التحتية للطاقة بعد سلســلة من 
الهجامت الصاروخية والطائرات املســرّية الروسية.وردا عىل 
اجتامع الناتو يف بوخارســت أمس، قالت الخارجية الروسية 
إن نتائج االجتامع »تشري إىل عدم اهتامم الحلف بحل سيايس 

يف أوكرانيا«.
اىل ذلك أكّدت رئيسة املفوضية األوروبية، أورسوال فون دير 
الين، أّن االتحاد األورويب يحاول إيجاد طرق الستخدام األصول 
الروســية املجّمدة لديه، لتعويــض أوكرانيا »أرضار« العملية 
العســكرية الروســية.وقالت فون دير الين، يف ترصيحات 
متلفزة: »مع رشكائنا، ســوف نتأكد من أّن روسيا ستدفع مثن 
الدمار الذي تسببت به، باألموال املجمدة لرجال األعامل الروس، 

وبأصول بنكها املركزي«.
وامس أعلنت موســكو، زيادة كبرية يف املوازنة العسكرية 
للعام املقبل وعلّقت عىل نتائج اجتامع الناتو يف بوخارست، يف 
حني صّعدت واشنطن من نربتها تجاه روسيا وجددت تعهداتها 
مبواصلة دعم كييف ماليا وعســكريا.كام أعلنت وزارة الدفاع 
الروسية أن قواتها سيطرت بشكل كامل عىل مدينة أندرييفكا، 

الواقعة يف مقاطعة دونيتسك جنوب رشقي أوكرانيا.
ويف اجتامع عســكري، قال وزير الدفاع الرويس ســريغي 
شويغو إن موازنة الدفاع الحكومية لعام 2023 سرتتفع بنسبة 
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ويف وقت ارتفعت فيه وترية تبادل االتهامات بني موســكو 
والغرب، حذر مدير املخابرات الخارجية الروســية ســريغي 

ناريشــكني القيادة البولندية من محاوالت »سلخ« أراض غرب 
أوكرانيا.وقال ناريشــكني يف ترصيح صحفــي »نود تحذير 
البولنديني مســبقا مــن إجراء مقارنــات خاطئة مترسعة، 
وندعوهم إىل دراســة أكرث شــموال لتاريخهم« مشــريا إىل 
أن »تاريخهــم ملء باألمثلة املرة للصدامــات بني القوميني 

البولنديني والقوميني األوكرانيني«.
 ونقلت وســائل إعالم روسية عن مدير املخابرات الخارجية 

دعوته بولندا إىل أال تعيد الخطأ نفسه.
ويف وقت ســابق، قال ناريشــكني - يف ترصيح صحفي- 
إن الرئيــس البولندي أندريه دودا أصدر تعليامته لألجهزة ذات 
الصلة بإعداد تربير رسمي برسعة للمطالبات بغرب أوكرانيا.

{ التقدم يف دونيتسك {
ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروســية، أن قواتها املســلحة 
ســيطرت عىل مدينة أندرييفكا بالكامل الواقعة يف مقاطعة 
دونيتســك جنوب رشقي أوكرانيا.وقالت الوزارة، يف بيان، إنه 
»نتيجة لألعامل العســكرية للقوات الروســية، تم التحرير 
بالكامل ملدينة أندرييفكا يف جمهورية دونيتســك الشعبية، 

من وحدات القوات األوكرانية«.
وأعلنــت وزارة الدفاع أيضا تحرير مناطــق بيلوغوروفكا 
وبرييش ترافنيا يف أرايض دونيتســك، بحسب ما نقلت قناة 

»روسيا اليوم«.

{ قتىل بقصف خريسون {
ميدانيا أيضا، أســفر قصف رويس عىل مدينة خريســون 
جنــويب أوكرانيا عــن مقتل 7 أشــخاص، وإصابة نحو 20 
شخصا لدى اشتعال النريان يف مبنى شاهق، بحسب السلطات 

اإلقليمية.

وقال الحاكم اإلقليمي ياروســالف يانوشيفيتش إن املدينة، 
التي اســتعادتها القوات األوكرانيــة اآلونة األخرية، تعرضت 

للقصف باملدفعية وقاذفات الصواريخ املتعددة.

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 عل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دولل 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 : 9237٦8-9237٦7-923770-05/92377٦

فاكس : 05/923771

info@addiyaronline.com
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