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ال والدة فــــــــي الجلســــــــة التاســــــــعة وبــــــــري يخــــــــرج »أرنــــــــب« الحوار حفاظــــــــاً علــــــــى »مــــــــاء وجــــــــه« الكتــــــــل النيابيــــــــة
ــــــــف ! ــــــــداً بالتحال ــــــــلزم أح ــــــــه ال يُـ ــــــــزب الل ــــــــة وح ــــــــة« التشــــــــكيك باملصداقي ــــــــن »بواب ــــــــدداً م ــــــــصّعد مج ــــــــار« يُـ »التي
هيــــــــل يقــــــــّر بعــــــــدم وجــــــــود لبنــــــــان علــــــــى »الطاولــــــــة« وغريــــــــو تقــــــــر بعجــــــــز باريــــــــس فــــــــي إحــــــــداث خــــــــرق خارجــــــــي
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الرئيس نبيه بري يستقبل مساعد وزير الخالرجية االمرييك السابق ديفيد هيل                                    )تصوير حسن ابراهيم(

استمرار عمليات االعتقال

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

ابراهيم نارصالدين

ويف الجلسة التاسعة مل يأت املخاض الرئايس بنتيجة، كان 
»الطلق« كاذبا ومل يخرج من »رحم« ساحة النجمة اال »أرنب« 
حــواري جديد من قبل رئيــس املجلس النيايب نبيه بري الذي 
وضع الكتل النيابية امام مســؤولياتها من خالل اعادة تقديم 
طرحــه يف توقيت مختلف ال بصيغة مختلفة هذه املرة حيث 
بات الجميع يشعر باالحراج من املشهد الهزيل الذي يتكرر كل 
يوم خميس، ولهذا قد يكتب لهذه املحاولة النجاح، ال يف انتاج 
رئيــس طبعا وامنا يف تغيري عنوان »املرسحية« من جلســة 
اسبوعية عقيمة النتخاب الرئيس اىل حوار عقيم لالتفاق عىل 
الرئيس العتيد، ويف كال الحالتني النتيجة معروفة، ال تسوية 
رئاســية تلــوح يف األفق دون نضــوج »الطبخة« االقليمية 
والدولية، وقــد كان واضحا عدم وضعه عىل »النار« بعد من 
خالل اجواء الســفرية الفرنسية آن غريو التي جاءت اىل عني 
التينة حاملة اسئلة ال اجوبة، وجولة ديفيد هيل الدبلومايس 
االمرييك الســابق العارف ببواطن االمــور والذي ذكر عىل 
مســامع من التقاهم بان لبنان اليــوم ليس عىل »الطاولة« 
بعــد. ويف االنتظار قد يكون الحوار املفرتض مخرجا »لحفظ 
مــاء الوجه« للجميع بينام يواصل التيار الوطني الحر »لحس 
املربد« يف حربه االعالمية والسياســية املفتوحة عىل حليفه 
الوحيد حزب الله الذي شــكل ويشــكل ومن خالل التجربة 
سندا حقيقيا يف »الرساء والرضاء«، واذا كانت »الرسالة« يف 
الجلسة الرئاسية تحمل طابعا »والديا« وغري ناضج من خالل 
فــرض تعادل »وهمي«بني االوراق البيضاء والتصويت للنائب 

ميشــال معوض، فان بيان الرد عىل بيــان الدائرة االعالمية 
يف حزب الله حمل ارصارا مســتغربا عىل التصعيد »والعبث« 
يف منطقة محرمة وحساســة لدى »حارة حريك« من خالل 
االرصار عىل محاولة تشويه مصداقية االمني العام لحزب الله 
السيد حسن نرصالله املعروف عنه لدى العدو قبل الصديق انه 
»اذا وعــد وىف«. هذه العالقة التي يحرص عىل متناتها حزب 
الله الذي عمم اجواء بوقف اي تصعيد واالكتفاء بالتوضيحات 
التــي صدرت يف بيانه االخري، لــن »يغصب« احد عىل البقاء 

اذا اراد الرحيل.

{ الدعوة الحوارية {
فيــام كان رئيس حكومــة ترصيف االعامل نجيب ميقايت 
يؤدي مناســك العمرة يف السعودية عىل هامش تلبيته دعوة 
الريــاض لحضور القمة العربية الصينية، عىل راس وفد ضم  
وزير خارجيته املتمرد املحســوب عىل التيار والوزير املنشق 
عن الطاشــناق، ووزير املال، تكرر املشــهد اململ يف ساحة 
النجمة باالمس، ومل يتمخض عن الجلســة التاسعة اي جديد 
رئاسيا، رئيس املجلس النيايب نبيه بري استغل حراجة املوقف 
التــي متر به الكتل النيابية وحرشها يف »الزاوية« من خالل 
دعوته اىل تحويل الجلســات االنتخابية العقيمة اىل طاولة 
حوار موســعة، ووفقــا ملصادر نيابية مطلعة، فان نســب 
النجاح مرتفعة هذه املرة الن الكل محرج ويحتاج اىل مخرج 
من »مهزلة« يوم الخميس، ويف هذا الســياق، يرغب بري يف 
التــدرج حواريا من خالل ثالثة مراحل، االوىل اســتعراض 

ــة ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــة األملـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــط إســـــــقـــــــاط الـ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ ُمـ
ــيــة ــان ــة اعـــتـــقـــاالت ث ــل ــحــم ــل وتـــوقـــعـــات ب ــواصـ ــتـ ــات تـ ــق ــي ــق ــح ــت ال

أعلن مسؤوالن أمنيان يف 
أملانيا، عــن حملة اعتقاالت 
ثانيــة متوقعة بعد مراجعة 
األدلة  من  املزيد  الســلطات 
بشــأن مخطــط إســقاط 
الحكومــة، بينام كشــفت 
االســتخبارات أن املخطــط 
كان يتضمن استخدام العنف، 
وكانت برلني أعلنت عن إحباط 
املخطط االنقاليب الذي دبرته 
مجموعة من الشــخصيات 
ومن  املتطرفــة  اليمينيــة 
ضباط ســابقني يف الجيش 

األملاين.
ملحطــة  حديــث  ويف 
فونــك«  »دويتشــالند 
الحكوميــة ، قــال كبــري 
املسؤولني األمنيني يف والية 

اتفاقيــــــة شــــــراكة شــــــاملة صينيــــــة ــــــــ ســــــعودية
ــــــات ــــــن العالق ــــــد« م ــــــر جدي ــــــر بـ»عص ــــــغ يبش بين

وقع ملك الســعودية سلامن بن عبد العزيز 
مع الرئيس الصينــي يش جني بينغ اتفاقية 
الرشاكة اإلســرتاتيجية الشاملة بني البلدين، 
بينام أكد يش أن زيارته إىل اململكة ســتفتح 
»عرصا جديــدا« للعالقات بني الصني والعامل 

العريب ودول الخليج والسعودية.
ويف وقــت ســابق ، اســتقبل ويل العهد 
الســعودي األمري محمد بن ســلامن الرئيس 
الصينــي، وذلك قبيل عقد قمة بني البلدين يف 

ثاين أيام زيارة يش جني بينغ للمملكة.
وأفادت وكالة األنباء الســعودية بأن ويل 
العهد »استقبل يف قرص الياممة يف الرياض 
رئيس الصني، وأجريت له مراســم اســتقبال 

رسمية«.

{ 3 قمم {
ومن املقرر أن يشــارك الرئيس الصيني يف 

قمم سعودية وعربية وخليجية بحضور أكرث 
من 30 قائد دولة ومنظمة دولية.

وســتكون القمة األوىل يف برنامج زيارة 
للرياض »سعودية صينية«،  الصيني  الرئيس 
وقالت وســائل إعالم ســعودية رسمية إن 
مــن املتوقع أن يوقع الوفــد الصيني خاللها 
اتفاقيات مع الرياض بقيمة 30 مليار دوالر.

كام سيتضمن برنامج الزيارة حضور الرئيس 
الخليجية-الصينية  »الريــاض  الصيني قمة 
للتعاون والتنمية« غدا الجمعة والتي سيشارك 

فيها قادة دول مجلس التعاون الخليجي.
وأخريا، سيشــارك الوفد الصيني برئاســة 
الرئيــس يش يف »قمة الريــاض العربية-

الصينية للتعاون والتنمية«، مبشــاركة قادة 

املجــزرة التي يرتكبهــا جيش االحتالل 
االرسائييل ضد الشعب الفلسطيني خاصة 
يف الضفة الغربية املحتلة ال ميكن ان يقبلها 
اي انسان صاحب شعور انساين، فكيف اذا 
كانت عمليات القتل للمحتل املغتصب الرض 
طرد شعبها واقام مستوطنات مكان القرى 

الفلسطينية واملدن.
 امس ســقط ثالثة شــهداء من الشبان 
الفلسطينيني يف جنني وقبلها كل يوم يسقط 
شــهيدين او اكرث يف ســن العرشين حيث 
الحملة من قبل جيش االحتالل االرسائييل 
امتدت منذ شهر وحتى اليوم واستشهد من 

جرائها عرشات الشبان الفلسطينيني. 
عىل الجامعة العربيــة ان تتحرك، عىل 
الدول العربية ان تستنكر وتتحرك، عىل االمم 
املتحدة التي تتحدث عن حقوق االنسان ان 
تقف اىل جانب الشعب الفلسطيني املظلوم 
الن الذي يجري من قتل واستعامل السالح 
االرسائيــيل غري مقبول كليــا ومرفوض 

ويجب ادانته.
اذا سكت العرب عن جرائم العدو االرسائييل 
ســيأيت يوم  سيشعرون فيه انهم يعيشون 
تحت االستبداد االرسائييل والهيمنة عليهم.

عىل طريق الديار

»الديار«
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الحرب لنهاية  مبشر«  »غير  موعدا  تقدم  روسيا  بالقرم...  يحيط  »خطر«  من  محذرة 
سجينين تبادل  إتمام  تعلنان  وواشنطن  موسكو  إماراتية...  سعودية  وساطة  عقب 
ــاس« ــ ــ ــد االتـــــفـــــاق مــــع »ش ــعـ ــرب مــــن تــشــكــيــل حـــكـــومـــتـــه بـ ــتـ ــقـ نـــتـــنـــيـــاهـــو يـ
ــع شــــهــــداء فــــي جـــنـــيـــن و»إســـــرائـــــيـــــل« تـــحـــقـــق بـــفـــقـــدان »خــــرائــــط« ــي ــي ــش ت

صفحتا تسلية صباح كل 
اثنين واربعاء وجمعة 

ص10 -11

قــطــر  - ــم  ــالـ ــعـ الـ ــأس  ــ كـ
ــوم ــ ــيـ ــ مــــــبــــــاريــــــات الـ

x   البرازيل

x   االرجنتين

الساعة 17:00 توقيت بيروت كرواتيا 

هولندا  الساعة 21:00 توقيت بيروت

التفاصيل ص7

الترفيـــــه عـــــن النفـــــس حاجـــــة ال كماليـــــات بعــــــٌض مــــــن محطــــــات التفاهــــــم...
لعّلها ُتنعش الذاكرة العونّية قليالً...

األمـــــــــن العـــــــــام : 
ــة ــ ــ ــ ــة مبرمجـ ــ ــ ــ حملـ
مســـــاعي  إلفشـــــال 
حـــــّل أزمـــــة النـــــزوح

حــــــــــزب اللــــــــــه رّد علــــــــــى باســــــــــيل: 
ـــــد ـــوا بوعـــــ ـــــــ ـــــــــم ينُكث ــــــــــون لـ ادق الصَّ

لــــــم تلتــــــزم مؤسســــــة كهربــــــاء 
ــــــة؟ ــــــادة ســــــاعات التغذي ــــــان بزي لبن

هـــــل عانقـــــت طفلـــــك اليـــــوم؟ ــالد ــ ــة امليـ ــ ــربل وليلـ ــ ــس شـ ــ القديـ الجلسة التاسعة : تعادل معّوض 
والورقة البيضاء برسالة باسيلّية

ص3

ص5ص4ص3ص2

ص5 ص5 ص3

عفيف لـ»الديار«: متمسكون بـ»تفاهم مار مخايل«
ــــــار بعــــــد هــــــدوء النفــــــوس والحــــــوار مــــــع التي

كامل ذبيان    ص 2
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ــانـــيـــة ســــيــــاســــة لـــبـــنـ
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ــة...  ــعــودي ــس الــصــيــن فـــي ال
أيــــــــــــــن أمــــــــيــــــــركــــــــا ؟

نبيه الربجي 

مثلــا دخــل فرنكلني 
الــرق  اىل  روزفلــت 
األوســط مــن البوابــة 
دخل  الكــربى،  النفطية 
يش جني بينغ. لكن األول 
دخل غــداة مؤمتر يالطا، 
وعشية قنبلة هريوشيا، 
العاملية  الحــرب  وانتهاء 
الثانيــة. الثاين دخل يف 
ذروة االحتدام العســكري 
وبعد  وروسيا،  أمريكا  بني 
ثالثــة عقود مــن تفكك 

الجمهوريات  السوفياتية، والتحاق غالبية  األمرباطورية 
باملعسكر األمرييك.

آنذاك، مل يكن للصني أي وزن اقتصادي أو ســيايس لدى 
انعقاد يالطا يف شــباط 1945. اآلن تكتب »وول سرتيت 
جورنال« عن »خطة التنني البتالع الكرة األرضية«. أجواء 
الصدمة واضحة يف واشنطن، وكان تعليق البيت األبيض 
»نعتقد أن العديد من األمور التي يسعى اليها الصينيون ال 

تتالءم مع النظام الدويل الذي تحكمه قواعد محددة«...
هل من أحد يف العاملـ  ويف العامل اآلخرـ  يعلم أي نظام 
دويل يتوىل ادارة املعادالت، والعالقات، الدولية؟ مثة نظام 

واحد ويدعى... النظام األمرييك!
كالم أكــرث من أن يكون خادعاً وأكرث من أن يكون غبياً  
من أعىل مرجعية يف التاريخ. للتذكري، لدى اطالق جورج 
بوش األب شــعار »النظام العاملي الجديد« فور ســقوط 
االتحــاد الســوفيايت، علّق زبغنيو بريجنســي... »بل 
الفوىض العامليــة الجديدة«. جورج بول قال »رمبا يعتقد 
رجال البيت األبيض أن العامل ال يتســع اال لشيطان واحد«. 
ريتشارد هاس قال »انها العودة اىل األسطورة األوروبية. 
الكــرة األرضية تقف عىل قرن ثور. هنا تقف عىل قرن... 

وحيد القرن«.
ال يشء يف الكتب املقدسة يشري اىل أن الله اقتطع هذه 
املنطقة التي أوالهاـ  يف ما مىضـ  اهتاماً خاصاً لتكون 
رهينة أمريكية، ويتم استنزافها، اىل األبد، دون الساح ألي 

قوة أخرى الولوج اليها. 
اذاً، أي منطق أن تبقى الصني، بامكاناتها الهائلة، داخل 
السور العظيم، مع االشارة اىل أن حجم املبادالت التجارية 
بني أمريكا والصني بلــغ،يف العام املنرصم 755.64 مليار 
دوالر، كا أن قيمة سندات الخزينة األمريكية التي ميتلكها 

الصينيون تتعدى الرتيليون دوالر.
الصدمة أخذت بعداً آخر، وداللة أخرى، بدعوة ويل العهد 
السعودي األمري محمد بن سلان اىل قمة تجمع يش جني 
بينــغ وحكام الخليج اضافة اىل حكام عرب آخرين، لكأن 
الصني حلت محل أمريكا يف البالط السعودي اذا ما تذكرنا 
أن قمــة ماثلة عقدت يف الرياض )أيار 2017 ( حرضها 

دونالد ترامب وقادة خليجيون وعرب آخرون.
ندرك الحساسية االســرتاتيجية للعالقات األمريكية ـ 
الســعودية، أي أن كل خطوة ينبغي أن تحتســب مبنتهى 
الدقــة وان كانــت القراءات الديبلوماســية لـ »املغامرة 
السعودية«، تتحدث عن أدمغة هامة )بينها أدمغة لبنانية( 
تحيط باألمري الســعودي. بــني أصحاب هذه األدمغة من 
يعترب أن بناء دولة فاعلة ومتقدمة، يفرتض االفالت، ولو 

ملسافة محددة، من القبضة األمريكية. 
هذه القبضة التي حالت دون استثار العائدات النفطية 
يف تحديث البنية السوســيولوجية للدولة، وكذلك اقامة 
صناعات متطورة ليبقى املجتمع الســعودي رهني املايض 
ببعديــه االيديولوجي والقبيل، وتحت حاية األســطول 
األمــرييك، دون املســاعدة عىل بناء جيــش يتوىل هو 
الحايــة، بالرغم من تريليونات الــدوالرات التي ذهبت 

لصفقات السالح.
وهذا شعور الكثريين يف اململكة التي تعرضت لسلسلة 
مــن االهانات، حتى مــن دونالد ترامب الذي مل يتورع عن 
القول »لوالنا ألسقط آيات الله كل العروش الخليجية خالل 

12 دقيقة«، بعدما توقع... بضعة أسابيع!
واذا كان األمريكيــون قــد احرتفوا اللعب بكرة النار بني 
ضفتــي الخليج، هل ميكن أن تفــي الزيارة، بدالالتها 
االســرتاتيجية، اىل الحد من الرصاع السعوديـ  االيراين، 
وبعدما تحدثــت معلومات عن قنوات اتصال بني الرياض 
ودمشــق. وهذا ما يعنينا كلبنانيــني وكعرب، عانينا من 

التداعيات الدرامية لذك الرصاع.
يش جني بينغ تحت الرثيات الســعودية الباهرة، وهو 
يستقبل كا مل يستقبل يف أي مكان آخر. لنكن عىل يشء 
مــن التفاؤل، ونتوقع أن يتغري املنــاخ العام يف منطقة 

تتأرجح بني خط الزالزل وخط الحرائق...

بري عرض التطّورات مع غريو
للبنان أفضل  بمستقبل  متفائل   : هيل 

اســتقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري يف مقر الرئاســة 
الثانية يف عني التينة مساعد وزير الخارجية االمرييك السابق 
مدير مركز ويلسون للدراسات يف واشنطن ديفيد هيل والوفد 

املرافق، حيث تم عرض للتطورات واالوضاع العامة. 
بعــد اللقاء، تحدث هيــل : »كان لقاء ايجابيا جدا«، مضيفا 
»أنا هنا اليوم لي أسمع واتعلم لقد كنت هنا منذ سنة وملست 
نوعــا من االىس حيال مجريــات الوضع لكن أعلم ان الوضع 
غــري ميؤوس منــه. لبنان أنجز انتخابــات نيابية وكذلك هو 
يف طــور القيام بإصالحات مالية واقتصادية حيث ان الدعم 
الدويل جاهز للمساعده فور إنجازها.واملطلوب ان تتوافر إرادة 
سياسية لدى اللبنانيني إلتخاذ هذه الخطوات الرضورية العادة 
الثقــة واذا ما توافرت هذه االرادة السياســية لدى اللبنانيني 
للتعاون مع املجتمع الدويل واملؤسســات يف لبنان والقطاع 
املايل اذا ما تضافرت هذه الجهود فأنا متفائل مبستقبل افضل 

للبنان«.
واستقبل الرئيس بري السفرية الفرنسية يف لبنان آن غريو، 
وعــرض  معها االوضاع العامة وآخر املســتجدات والعالقات 

الثنائية بني لبنان وفرنسا.

بري مستقبال السفرية الفرنسية                    )حسن ابراهيم(

يساجله ــن  ولـ بصدقيته  ــّس  مـ ــه  ألنـ بــاســيــل  عــلــى  الــــرّد  ــى  الـ اضــطــر  ــه  ــل ال ــزب   حـ
عفيف لـ »الديار«: متمسكون بـ »تفاهم مار مخايل« والحوار مع التيار بعد هدوء النفوس

الحـــــارة تـــــرّد : >الخيانـــــة مـــــش مـــــن شـــــيمنا<

»التيـــــار الوطنـــــي« : مـــــا ورد فـــــي بيـــــان حـــــزب اللـــــه ملتبـــــس جـــــداً ويحمـــــل تناقضـــــاً

ادقــــــــــون لــــــــــم ينُكثــــــــــوا بوعــــــــــد حــــــــــزب اللــــــــــه رّد علــــــــــى باســــــــــيل: الصَّ

كال ذبيان 

توترت العالقات بني »التيار الوطني الحر« و«حزب 
الله« بعد جلسة مجلس الوزراء التي دعا اليها الرئيس 
نجيب ميقايت، واّمن لها النصاب القانوين عرب خرق 
لكتلة الطاشــناق بالوزير جورج بوشــكيان، الذي 
فصله حزب الطاشناق، واتهمه رئيسه النائب آغوب 
بقرادونيان، بانه حرض الجلسة لتأمني مصالحه يف 

االدوية واالدوات الطبية.
فاىل اين ســيصل التفاهم بني الطرفني الذي ُعقد 
يف كنيسة مار مخايل يف 6 شباط 2006، وال سيا 
ان بيان »العالقــات االعالمية« يف »حزب الله« مل 
يكــن تصعيدياً، بل توضيحياً يتعلق فقط بجلســة 
الحكومــة، ومل يلجأ الحــزب اىل الرد، لو مل يذهب 
رئيس »التيار الوطني الحر« جربان باسيل، اىل عدم 
قــول الحقيقة كاملة، وروى يف مؤمتره الصحايف 
ما يدغدغ قاعدته الحزبية، التي فوجئ »حزب الله« 

بالتعبئــة ضده من قيادات يف التيار وتحديداً نوابه، ومحازبيه 
وجهموره، وهذا ما رفع من منسوب التشنج، واستخدام عبارات 
فيها من التخوين وافقاد الحزب مصداقيته، وهو صاحب شعار 
»الوعد الصادق«، الذي مارســه »حــزب الله« يف كل مراحل 
نضاله السيايس ومقاومته العسكرية، فكان صادقاً مع العاد 
ميشــال عون، بان يكون معه يف انتخابه رئيساً للجمهورية، 
حتى وصل اىل قرص بعبدا، كا مل يقرّص يف الوقوف اىل جانب 
»التيار الوطني الحر« يف االنتخابات النيابية، ولو عىل حساب 

حلفاء آخرين له.
لذلك اســتهجن »حزب الله«، ان يصل باسيل اىل حد الجحود 
مبــا قدمه الحــزب للتيار، وهو ال ينكر وقــوف »التيار الحر« 
ومؤسسة العاد عون، اىل جانب املقاومة، وكان االختبار االول 
يف اثناء العدوان االرسائييل عىل لبنان يف صيف 2006، فصمد 
»تفاهم مار مخايل« ، وكان االمتحان االول له، وهو سّهل دعم 

العاد عون لرئاسة الجهورية يف 2016.
وال يبدو ان التفاهم ســينهار، اذ ان الطرفني حريصان عىل 
بقائه واالستمرارية، والعمل عىل تطويره، بعد اعادة تقييم الـ 
16 سنة التي مر بها، بايجابياتها  وسلبياتها، وهذا امر طبيعي 
بني حليفني اذا كانا حريصني عىل تثبيت التفاهم بينها، حيث 
مل يظهــر حتى االن، ما يؤرش اىل ان الطالق وقع بينها وفق 

مصادرها، اذ مل يصدر عن الطرفني ما يشري اىل ذلك.
و »حــزب الله« اكتفــى بالبيان الذي اصدرتــه »العالقات 
االعالمية«، وليس بصدد الدخول يف سجال مع »التيار الحر«، 
الن قــرار قيادة الحزب هو االســتمرار يف تفاهم مار مخايل، 
وهذا ما يؤكده لـ »الديار« مســؤول »العالقات االعالمية« يف 
»حزب الله« محمد عفيف، ويشــري اىل ان الرد اضطررنا اليه، 
الن يف كالم باسيل، تشويها لحقيقة موقف الحزب من جلسة 
الحكومة، التي شاركنا فيها، الن جدول اعالها تضمن حاجات 

رضورية للبنانيني، ال سيا يف الشأن الصحي، وان 
مشــاركتنا كانت تحت هذا العنوان، وهذا ما حصل 
يف الجلســة، ومل يكن هناك من وعد بان الحزب لن 
يحرض جلســة للحكومة، امنا كان التوجه ان يكون 

القرار باالجاع.
وال ميكن الســكوت عن اتهام غري صادق من قبل 
باســيل، بان »حزب اللــه« مل يكن صادقاً يف وعده 
بشــأن جلسة الحكومة، وهذا ما ال يستطيع الحزب 
تركــه مير دون توضيــح، النه فيه مّس مبصداقية 
الحزب، يقول عفيف الذي ال ينكر ان الوضع بات صعباً 
مع »التيار الحر«، ويكشف ان الحوار متوقف بينها، 
وعندما تربد االجواء الســاخنة، ال بّد من العودة اىل 
حــوار موضوعي، وقراءة علمية للشــأن الداخيل، 
وانعكاسات ما يجري يف الخارج عىل الداخل، الذي 

ال ينفك يزرع الشقاق بني الفئات اللبنانية.
وال يخفي املســؤول االعالمــي يف »حزب الله« 
انعكاس مواقف باسيل عىل رئاسة الجمهورية، يف 
ظل خلط االوراق الداخلية. وان موقف باســيل يؤزم الوصول 
اىل انتخاب رئيس للجمهورية، وقد ســعى االمني العام »لحزب 
الله« الســيد حســن نرصالله، اىل تقريب وجهات النظر بني 
الحليفني باســيل ورئيس »تيار املردة« سليان فرنجية، الذي 
مل يعلن ترشــيحه بعد، والحزب ليس لديه موقف ســلبي منه، 
وهو حليف اســرتاتيجي، لكن عتبنا عىل باسيل بانه اساء اىل 
الحزب يف مؤمتره الصحايف، لجهة قوله ان »الصادقني نكثوا 
بالوعد«، وهو كالم شكل طعنة لنا، مبا مل يرتكبه الحزب، بشأن 

جلسة الحكومة.
ويــرتك »حزب الله« لاليــام املقبلة حتى تظهر املواقف دون 
انفعال، ولتهدأ النفوس وتبدد االجواء ليستأنف الحوار ووضع 
النقاط عىل الحروف يختم عفيف لـ »الديار«، اذ يكشف عن ان 
االرباك حصل، والتأزم وقع، لكن الحوار لن ينقطع من طرفنا، 

مع دعوتنا للتفاهم الوطني.

نرص  ميشال 

انحرست العاصفة الكالمية التي خلفها انعقاد  الجلســة 
االخرية ملجلس الوزراء، وانعقدت الجلســة التاسعة النتخاب 
رئيس للجمهورية يف ســاحة النجمة، دون اشكاالت تذكر، 
ليمر ما ظن الكثريون انه »قطوع« عىل خري، بعدما »دوزنت« 
مرينا الشــالوحي مواقفهــا وعدلت من مســارها، ليبقى 
»تهديدهــا« يف اطار ردة الفعل املترسعة التي حرضت عليها 
»بعض أوســاط التيار املعتادة استخدام لغة التخوين والغدر 
والنكث، خصوصاً بني األصدقاء، يف ترّصف غري حكيم وغري 
الئق«، ووفقا لتوصيف حارة حريك، »االخد عا خاطرها« من 

وصفهــا بعدم الصدق، ومش قادرة تبلعها«.
ووسط الحديث عن خلوة جانبية عقدت بني نواب من حزب 
الله ورئيس التيار الوطني الحر، »بوساطة« صديق مشرتك، 
دون ان يرشــح عنها شــيئ،اال انها كرست حدة املواقف بعد 
بيان »العالقات االعالمية«، بدا واضحا ان االمور ذاهبة نحو 
التهدئة بعد نجاح املســاعي يف ضبط سقف مواقف الجلسة 
االنتخابية وســلوك الربتقايل، الذي مل يكرس الجرة مع حارة 
حريك، بعد نقاشات ومشاورات استمرت طوال الليل شاركت 
فيها اكرث من جهة، ويف جزء اســايس منها الرئيس السابق 

عون. ميشال 
وامام االستفزازالعوين، لفت امس رد »العالقات االعالمية 
يف الحــزب«، الول مــرة عىل كالم النائــب البرتوين، الذي 
رات فيه اوســاط الوطني الحر بــادرة ايجابية لجهة نربته 
وتفضيلــه احتواء التصعيد، وهو امــر مبر يف ما يخص 

الرئاسة. ملف 
يف كل االحوال بينت مجريات العملية االنتخابية مجموعة 

ابرزها: الحقائق  من 
- الغيــاب الالفت لكل من 
امني عام حزب الطاشــناق 
بقرادونيان،  اغــوب  النائب 
النواب  ونائب رئيس مجلس 
اليــاس بو صعــب، اللذين 
للمصادفة جلســا اىل ميني 
لبنان  تكتل  رئيس  ويســار 
القــوي خــالل مؤمتــره 
هي  فا  الثالثاء.  الصحايف 
االســباب الحقيقيــة لهذا 
الغيــاب؟ وهــل من عالقة 
لتطورات االثنني وما رافقها 

من ردات فعل؟
- حضــور رئيــس تكتل 
الجلســة  اىل  القوي  لبنان 
دون ان يــديل بصوتــه يف 

رســالة واضحة اىل حزب الله ،اذ تكشــف مصادر متابعة 
انه ارشف شــخصيا عىل توزيــع اصوات النواب مبيزان من 
ذهــب، اذ ان نتيجة تعــادل االوراق بني بيضاء )تراجعت من 
52 اىل 39( وما حصل عليه املرشــح ميشال معوض مل تات 

بالصدفة.
-الرسالة االبلغ والتي تبقى رمزية هي االوراق االربع امللغاة 
والتي حملت اثنان منها اسم »ميشال« واثنان اسم »معوض«.
- تــوزع اصوات التيــار كالتايل: اربع اوراق ملغــــاة، 
غيــــاب ثالثة نــواب، 3 اوراق حملت اســم بدري ضاهر، 
وصوت لفوزي ابو ملهب، اما الباقي فابقى عىل خيار الورقة 

البيضاء.
- التســاؤالت الكبرية التي رافقــت غياب عدد من النواب 
الذين تصــب اصواتهم لصالح بيك زغرتا، والذين لو حرضوا 

لكانــت اصوات االخري تخطت الـ 39 صوتا.
- بينــت حصيلــة االنتخابات انه يف حال حل اشــكالية 
نصــــاب الـــ86، بامكان تحالــف التيــار الوطني الحر 
واملعارضون للورقة البيضاء ايصال مرشــحهم للتسوية اىل 

بعبدا. قرص 
انتهت الجلســة اىل موقف »عالحافر« للتيار الوطني جزم 
بــان املرة القادمة لن يكون هنــاك ورقة بيضاء ما يعني ان 

تلك االصوات سترتاجع عن الـ39 صوتا.

اشــارت اللجنــة املركزيــة لإلعــالم 

والتواصل يف »التيــار الوطني الحر« يف 

بيــان، اىل انه آخر ما كّنــا نريده هو ان 

ندخــل يف نقاش اعالمــي مع حزب الله، 

لكن الحقيقــة تفرض علينا ان نوضحها، 

ونقــول ان »ما ورد يف بيــان العالقات 

االعالمية يف حــزب الله هو ملتبس جداً 

ويحمل تناقضــاً بني الحرص عىل اجاع 

مكّونات الحكومة يف اتخاذ القرارات فيا 

ال ينسحب ذلك عىل حضور الجلسات، فإذا 

مل يكن هناك اجــاع يف الحضور فكيف 

القرارات«. اتخاذ  يكون يف 

ولفت البيان اىل ان »الحقيقة ان االتفاق 

الذي حصل عىل عدم جواز عقد جلســات 
لحكومــة ترصيف اعال تم التأكيد عليه 

يف جلســة مجلــس النواب يف 
2022/11/3، والزمة حدوث 

امر طارئ واستثنايئ كا 
وتوافر موافقة مكّونات 
تّم  امر  هــو  الحكومة 
التأكيــد عليه ايضاً يف 
الجلســة ويف ترصيح 
لرئيس  معــروف  علني 

حكومة ترصيف االعال 
نجيب ميقــايت؛ ومعلوم 

ان كل ذلــك مل يحــدث، فال 

األمر الطارئ يف ظل وجود بنود كإنشــاء 

معهد لألحــداث، وال املوافقة حصلت اذ 

مل يكن هناك اي تشاور حّتى«.

ذكر  »اّما  البيــان:  وتابع 

مــا تّم اخبار رئيس التيار 

جــربان باســيل به يف 

الجلســة  حضور  حال 

فهو غري واقعي اطالقاً، 

الوزير  ان  وبخاصــة 

هيكتور حجار قد حرض 

الجلسة فقط بغية ابالغ 

الحارضيــن بعدم املوافقة 

وبنودها،  عقدهــا  اصل  عىل 

وقد تّم تجاهل هذا ايضاً ما ينفي احرتام 

ما زعــم يف بيان حزب الله االتفاق عليه. 

والظاهر ان هناك التباســا وعدم وضوح 

لــدى قيادة حزب اللــه يف ما حصل، وما 

تصحيحه.  نأمل  زلنا 

الحّر  الوطني  التيــار  الصداقة فإن  اّما 

يعــرف معناها جّيداً ألنّه يقّدم كل ما يلزم 

يف ســبيل حفظها والحفاظ عليها، االّ ما 

يتعلّق مبســألة الدور والوجود والركة. 

وبكل األحوال، ان رئيس التيار ســيتحّدث 

عن كل هذه املغالطات ويكون كالمه اكرث 

رشحاً وايضاحاً حــول ضخامة ما حصل 

االعالمية«. مقابلته  يف 

علقت العالقات االعالمية يف حزب الله 
يف بيان، عىل املؤمتر الصحايف الذي عقده 
رئيس »التيار الوطني الحر« النائب جربان 
باســيل وعىل الترصيحــات الصادرة عن 
أوســاط التيار، جاء فيه: »إنَّ الجميع يف 
لبنان يعلــم طريقة حزب الله يف مقاربة 
املســائل التي يختلف فيهــا مع األصدقاء 
والحلفــاء، وهــي حرصه عىل مناقشــة 
األمور معهــم من خالل اللقاءات الخاّصة 
واملبارشة، وألننا ال نريد أن ندخل يف سجال 
مع أي من أصدقائنا رغم أن الكثري ما ورد 
يف كالم الوزير باســيل يحتاج اىل نقاش، 
إال أننا نجد أنفســنا معنيني بالتعليق عىل 

مسألتني لرضورة إيضاحها للرأي العام:
-املســألة األوىل: حزب اللــه مل يقّدم 
وعداً ألحد بــأنَّ حكومة ترصيف األعال 
لن تجتمع إال بعــد اتفاق جميع مكوناتها 
عىل االجتاع، حتى يعترب الوزير باســيل 
أن اجتــاع الحكومة الذي حصل هو نكث 

بالوعد. مــا قلناه بوضوح ســابقاً وبعد 
التشــاور والتوافــق مع الرئيســني بري 

وميقايت هو التايل:
 أ- حكومــة ترصيــف األعال لن 

تجتمــع إال يف حاالت الرضورة 
امللّحة. والحاجة 

ب- ويف حال اجتاعها 
ســتؤخذ  قراراتها  فإن 
بإجــاع مكوناتها ومل 
لن  الحكومة  أن  نقــل 
اتفاق  بعــد  إال  تجتمع 

مكوناتها.
ج- ومــن جهة أخرى، 

فــإنَّ حزب اللــه مل يقّدم 
وعــداً للتيار بأنــه لن يحرض 

جلســات طارئة للحكومة إذا غاب 
ادقني مل  عنهــا وزراء التيار.  لذلك فإنَّ الصَّ
ينكُثوا بوعد وقــد يكون التبَس األمر عىل 
ادقني مبا  باســيل فأخطأ عندما اتّهم الصَّ

مل يرتكبوه«.
الثانية: نحن  البيان »أما املسألة  أضاف 
ُدعينا للمشــاركة يف جلســة الحكومة، 
وكان رشطنا أن يقترص جدول األعال 
واملُلّحة  الرّضورية  املسائل  عىل 
والتي  للتأجيل  القابلة  وغري 
ال حــّل لها إال بواســطة 
وبعد  الــوزراء،  مجلس 
البنــود  يف  التدقيــق 
وتعديلهــا وبعد التأكد 
من ِقَبلِنــا أن الطريقة 
هذه  لحــل  الوحيــدة 
املرتبطــة  املســائل 
األكيدة  الناس  بحاجــات 
هــي يف اجتاع الحكومة، 
قررنا املشــاركة وشاركنا. وكنا 
قــد أخرَبَنــا الوزير باســيل بأنه إذا 
شــاركتم ورفضتم أي قرار يف الجلســة 
ســيتم احــرتام ذلك بناًء عــىل أن القرار 

سُيّتَخذ بإجاع مكونات الحكومة، إال أنه 
عــرّب عن موقفه املبــديئ من أصل انعقاد 
الجلســة لحكومة ترصيــف األعال. إنَّ 
تفسريات  الجلسة  يف  مشــاركتنا  إعطاء 
سياســية عىل سبيل املثال رسالة ساخنة 
يف قضية انتخاب الرئيس، أو الضغط عىل 
طرف سيايس يف االنتخابات الرئاسية، أو 
يَلّ ذراع ألحد، أو استهداف الدور املسيحي 
أو أو... كلّهــا أوهــام يف أوهام، فحجم 
إلينا هــو ما ذكرناه  بالنســبة  املوضوع 
أعاله.  إن مســارعة بعض أوساط التيار 
اىل استخدام لغة التخوين والغدر والنكث 
خصوصاً بــني األصدقاء، هو ترّصف غري 
حكيــم وغري الئق. ويبقــى حرصنا عىل 
داقــة واألصدقــاء هــو الحاكم عىل  الصَّ
تعاطينا مع أي رد فعل، خصوصاً أنَّ لبنان 
اليوم أحوج ما يكون اىل التواصل والحوار 
والنقــاش الداخيل للخــروج من االزمات 

يعانيها«. التي  الصعبة 
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 باسيل يُلّوح بتبديل موقف كتلته في جلسات اإلنتخاب ويتفق مع نّواب الحزب على لقاء مطّول
أوراق »ميشال« أو »معّوض« للزكزكة... وبّري تلّقف الرسالة فكّرر دعوة الكتل الى الحوار!

الجلســــــة التاســــــعة النتخاب الرئيس : تعادل معّوض والورقة البيضاء برســــــالة باســــــيلّية
االســــــتحقاق الرئاســــــي الى العام الجديد... وبــــــري يدعو الكتل لحســــــم أمرها من الحوار

دوليل بشعالين

مع فشــل النّواب يف الجلســة التاســعة النتخاب رئيس 
الجمهوريــة، ومع التصعيد بني رئيــس تكّتل »لبنان القوي« 
النائب جربان باســيل و«حزب الله« والحديــث عن إمكانية 
الذهاب بني الحليفني اىل فّك تفاهم مار مخايل ال ســيام بعد 
كالم باسيل األخري الذي اتهم فيه الحزب بالكذب عليه، لفتت 
دعوة رئيس مجلس النّواب نبيه بّري يف نهاية الجلســة اىل 
الحوار مجّدداً. فربّي تلّقف رســالة باسيل رسيعاً التي حاول 
مــن خاللها التلويح برتاجع نّواب كتلتــه )وعددهم 21 نائباً 
الذي أصبح 20 مع خروج وزير الصناعة جورج بوشيكيان من 
كتلة نّواب الطاشناق( عن خيار 8 آذار كونه حليفه املسيحي 
الوحيد، فطالب الكتل النيابية اىل تحديد موقفها من الحوار. 
وأشــار اىل أّن جلســة اإلنتخاب العارشة التــي حّددها يوم 
الخميس املقبل، وهي األخرية قبل عيدي امليالد ورأس السنة، 
قد تتحّول اىل جلســة حوار بدالً من جلسة اإلنتخاب، سيام 
وأّن املشهد نفسه ال زال يتكّرر يف كّل جلسة مع تغيري بسيط 
يف بعض األســامء أو العبارات التي تُشــري اىل اإلستخفاف 

باإلستحقاق الرئايس، وليس اىل انتخاب الرئيس.
مصادر سياسية مطّلعة رأت بأنّها املرة األوىل التي تتساوى 
فيهــا »الورقة البيضاء« مع أصوات رئيس حركة اإلســتقالل 
النائب املرّشــح ميشال معّوض، بـ 39 صوتاً لكّل منهام، وذلك 
بسبب ما حاول تكّتل »لبنان القوي« التمهيد له خالل الجلسة 
التاسعة النتخاب رئيس الجمهورية الخميس، عن تغريده خارج 
رسب 8 آذار امللتزم حتى اآلن بالورقة البيضاء. وقد جاءت هذه 
الخطوة عىل خلفيــة التصعيد الذي حصل إثر مقاطعة التكّتل 
لجلســة مجلس الوزراء التي ُعقدت اإلثنــني الفائت، مقابل 
حضورهــا من قبل وزيري »حزب اللــه« مصطفى بريم وعيل 

حمّية، وتصعيد باسيل يف كالمه بعد اجتامع التكّتل.

فاألوراق التي أُسقطت يف صندوق اإلقرتاع بإسم »ميشال« 
فقط أو »معّوض« فقط، وعددها 4، إّنا أتت مبثابة محاولة 
لزكزكة الحزب، بأّن تكّتل »لبنان القوي« بإمكانه تأييد املرّشح 
معّوض الذي كان عضواً سابقاً يف التكّتل قبل ثورة 17 ترشين 
2019، واســتطاع أن يُحرز يف إحدى جلسات اإلنتخاب نحو 
49 صوتاً بني مصّوتني ومؤيّدين له، عىل ما احتســب وأعلن 
حينها بأّن أصواته قاربت الخمســني صوتاً. ومع عدد أصوات 
التكّتــل الـ 20، ُيكن ملعّوض أن يفوز بالرئاســة، ولكن من 
الــدورة الثانية، األمر الذي يجعل باســيل يحتــاج أيضاً اىل 
تأمني النصــاب القانوين للدورة الثانيــة والدورات الالحقة. 
غري أّن »لبنان القوي« بدا وكأنه مل يتخذ قراراً حاســامً بهذا 
األمر ألّن األصوات مل تتعــّد الـ 4، كام وألّن هذه األخرية بدت 
وكأنّها حائرة بني التصويت مليشــال أو ملعّوض، رغم أنّه إذا ما 
جمعنا اإلسم والشهرة نصل اىل »ميشال معّوض«. وقد طالب 
معّوض مامزحاً، خالل الجلســة، بجمعهام ليك ينال صوتني 
إضافيني. فأجابه بّري بأنّه مستعّد للقيام بذلك، لو توّقف األمر 
عىل هذين الصوتني، يف حني نصحه النائب سليم عون برتكها 

منفصلة بغية الحصول عىل 4 أصوات بدالً من إثنني. 
مــن هنا، فخطوة باســيل غري مكتملة، عــىل ما أضافت 
املصادر نفســها، وتدخل ضمن إطار املناكفة السياسية، أو 
»الشانتاج«. كام أّن باســيل مل يحرض جلسة اإلنتخاب، عىل 
ما شوهد، بل دخل اىل قاعة مجلس النّواب خالل فرز النتائج. 
ولهذا فمن الواضــح أنّه جاء فقط لتلبيــة دعوة الحزب اىل 
اإلجتامع والحوار. والتقى باســيل وعدد من نّواب تكّتله، كام 
ُعلم، بنائبي كتلة »الوفاء للمقاومة« حســن فضل الله وعيل 
عــاّمر يف اجتامع مصّغر يف قاعة مجلس النّواب، األمر الذي 
أكّد ما ســبق وأن أعلنــه عضو تكّتل »لبنــان القوي« النائب 
آالن عون قبل انعقاد الجلســة، بأّن الباب ال يزال مفتوحاً بني 
الجانبني، وبــأّن الفراق وكرس الجرّة بني باســيل والحزب مل 

يحصال بعد. 
وتقول املصادر عينهــا بأنّه جرى اإلتفاق عىل رضورة عقد 
لقاء موّســع ومطّول بني الجانبني من أجل حّل جميع األمور 
امللتبسة، بهدف التوضيح، وإيجاد قواسم مشرتكة فيام يتعلّق 
باملرحلة املقبلة. هذا إذا ما كان الجانبان يريدان فعالً الحفاظ 
عىل العالقة بينهام، وعىل تقوية التحالف بينهام، وتكريس 

مذكّرة تفاهم مار مخايل بدالً من فسخها.
وتــرى بأّن تصويت بعــض النّواب ألســامء ال عالقة لها 
بالرئاسة اللبنانية، مثل »نيلســون مانديال«، أو ليست جديّة 
مثل »فوزي أبو ملهب«، أو »ضومط بدري ضاهر« أو ســوى 
ذلك، إّنا يُظهر مــدى الخّفة واإلســتهتار يف التعاطي مع 
موضوع مهّم مثل اإلستحقاق الرئايس من قبل ممثيل الشعب، 
إن كان لناحيــة الحضور الذي يخّف تدريجاً حتى أصبح أخرياً 
105 نّواب من أصــل 128، وكأّن األمر ليس واجباً عىل النّواب 

اآلخرين، أو أنّه ال يعنيهم يف يشء.
يف املقابل، فــإّن تجديد بّري دعوتــه اىل الحوار، عىل ما 
أكّدت، هي لتجنيب مجلس النّواب خالل الجلســة املقبلة، أي 
مفاجآت غري محسوبة، كتلك التي ُيكن أن يُحرّضها باسيل، 
ســيام إذا مل يكن هناك حوار بينه وبني »الثنايئ الشــيعي«. 
كذلك ألّن بّري الــذي يُطالَب يف كّل مرّة من قبل بعض النّواب 
بجعل جلســة اإلنتخاب مفتوحة اىل أن يتّم انتخاب الرئيس، 
عىل ما تنّص عليه املادتان 74 و75 من الدســتور، إّنا يتحّمل 
مســؤوليته كرئيس للمجلس النيايب. وكان سبق وأن دعا اىل 
الحوار والتوافق ليك يتّم انتخاب الرئيس، غري أّن دعوته هذه 
لقيت رفضاً من قبــل »التّيار الوطني الحــّر«، ومن »القّوات 
اللبنانية« اللذين وجدا أنّها من صالحيات رئيس الجمهورية. 
فهل يتقارب »التّيار« و«القّوات« إذا ما ُفّك التحالف بني باسيل 
وحزب الله، أم أّن األمور تتجــه اىل إعادة تعزيز »تفاهم مار 

مخايل«، عىل حساب إعادة البحث يف تفاهم معراب؟!

محمد بلوط

مل تخرج جلسة انتخاب رئيس الجمهورية 
التاســعة أمس بنتائج مختلفة عن تلك التي 
وبقي  الســابقة،  الجلسات  عنها  اســفرت 
مصري  عىل  معلقــاً  الرئايس  االســتحقاق 

الحوار والتوافق.
بأمرين  الجلسة عن ســابقاتها  ومتايزت 

اساسيني:
ـ اوال: وضــع الرئيس بــري جميع الكتل 
رأيهم  البــداء  مســؤولياتهم  امام  والنواب 
مبوضوع الحوار بشأن االستحقاق الرئايس، 
فاذا ما حصل التجاوب مع هذه الدعوة يحول 
الجلسة يوم الخميس املقبل اىل جلسة حوار، 
واذا مل يحصل ذلك نذهب اىل السنة الجديدة.

ال  السياسية  املستجدات  انعكاسات  ثانياً: 
سيام عىل صعيد االشكالية يف العالقة بني 
التيار الوطني الحر وحزب الله التي برزت يف 

ضوء الخالف االخري حــول انعقاد مجلس الوزراء يوم االثنني 
املايض.

فعىل صعيد تجديد الرئيس بري دعوة الكتل والنواب للحوار، 
ينتظر ان تبــدي الكتل موقفها منها يف غضون األيام القليلة 

املقبلة ليبني رئيس املجلس عىل اليشء مقتضاه.
ووفقا لالجواء الســائدة قال مصدر نيــايب لـ »الديار« 
انه من الصعــب توقع التجاوب مع دعــوة رئيس املجلس 
من اآلن، الفتــا اىل ان هناك كتال كبــرية كانت رفضت او 
تحفظت عن اجراء الحوار، منهــا تكتل الجمهورية القوية 
التيار  القوي بقيادة  لبنان  اللبنانية« وتكتل  بقيادة »القوات 

الحر. الوطني 
واضاف »اعتقد ان االســتحقاق الرئايس مؤجل اىل العام 
الجديد، وانه من الصعب جدا بل من املستحيل ان نشهد انتخاب 
رئيس جديــد للجمهورية هذا العام، الســباب عديدة داخلية 

وخارجية«.
اما عىل صعيد انعكاس املســتجدات االخرية ال سيام توتر 
العالقة بــني التيار الوطني الحر وحــزب الله وانعكاس ذلك 
عىل اجواء جلسة االمس، فان الالفت الرسائل التي اراد التيار 
ارســالها عرب عملية التصويت، وبيان الرد الذي كان اصدره 

الحزب صباح أمس قبل انعقاد الجلسة.
ووفقا لقراءة ما جرى حرص التيار الوطني الحر عىل عدم 
الذهاب اىل موقف متطرف أو اىل خيار يزيد التأزم يف العالقة 
مع الحزب، فاختار اللجــوء اىل »الزكزكة« من خالل توزيع 

اصواته عىل ثالثة محاور او ثالث رسائل هي:
1ـ االبقاء عىل الورقة البيضاء بنســبة نصف اعضاء نواب 

التيار.
2ـ رمــي أربع اوراق يف صندوقة االقرتاع تشــكل اســم 
املرشح ميشال معوض  2 ميشال، و 2 معوض. يف اشارة اىل 
استخدام اسم هذا املرشح مادة للرسالة التي اراد توجيهها يف 

هذه الجلسة.
3ـ التصويت كام حصل يف الجلســة املاضية الحد اعضاء 

التيار املوقوف يف جرية انفجار مرفأ بريوت بدري ضاهر.
فاعطى 3 اصوات السمه، وواحدة ملعوض بدري ضاهر.

ولوحظ ان رئيس التيار النائب جربان باســيل مل يشارك يف 

عملية االقرتاع وحرض اىل الجلسة متأخراً. وبعد اعالن النتائج 
شوهد باســيل وبعض نواب التيار يتحدثون عىل الواقف مع 
نائبي حزب الله حسن فضل الله وعيل عامر لدقيقتني او ثالث.
وتردد ان الحديث استمر دقائق معدودة بينهم خارج القاعة. 
وحرص النائب العوين غســان عطاالله عــىل القول انه كان 

حديثا عاديا ورسيعاً جدا.
وبغــض النظر عن اهمية مثل هذا »اللقاء عىل الواقف«، اال 
ان هناك حرصا مــن الجانبني عىل التأكيد ان العالقة مل تصل 

اىل الطالق، وهذا ما عرب عنه النائب االن عون قبل الجلسة.
ولعل التعبــري الدقيق عن هذا املوضوع صدر عىل لســان 
املعاون السيايس للرئيس بري النائب عيل حسن خليل يف رده 
عىل ســؤال حول ما جرى يف التصويت بالقول انه مل يحصل 

متوضع جديد يف هذا الشأن.
ومن جهتــه فان حزب الله اكتفى بالبيــان الذي صدر عن 
العالقات االعالمية صباحاً، والتزم نوابه عدم الترصيح تقيدا 
بالتوجيهات الصادرة عــن قيادة الحزب بعد املؤمتر الصحفي 

الذي عقده باسيل مؤخراً.
ويكن تلخيص االجواء املتعلقة بهذا املوضوع يف الجلسة 
بان حبال التواصل بني الحزب والتيــار مل تنقطع، وان اعادة 
تصويب العالقة من جديد يحتاج بالطبع اىل مراجعة مبارشة 

بني الطرفني قريباً.
ويف نتائج جلســة األمس تعادلت اصوات ميشال معوض 
والورقة البيضاء 39 صوتاً لكل خيار، ال ســيام بعد ان ذهب 
ما ال يقل عن 9 اصــوات للتيار الوطني الحر اىل بدري ضاهر 

واالسم االول او الثاين ملعوض.
وبقيــت اصوات »لبنــان الجديد« 9 اصــوات وهي لنواب 
االعتدال ذوي الغالبية السنية. كام صوت 5 تغيرييني لعصام 

خليفة.
ونــال كل من زياد بارود، صالح حنــني، فوزي ابو ملهب، 

»الجل لبنان«، والتوافق، صوتا واحداً.
كام وجدت ورقة واحدة باســم املناضل والرئيس االفريقي 

الراحل نيلسون مانديال.
واعتربت 4 اوراق ملغاة.

{ الجلسة {
النواب  الجلســة وتليت اســامء  الرئيــس بري  {افتتح 

املتغيبني بعذر: ســليم الصايغ، سيمون ايب 
الياس  الصادق،  ياسني، وضاح  ياسني  نادر، 
بوصعب، ســرتيدا جعجع، نعمة فرام، طه 
ناجي، عيل عســريان، اغــوب بقرادونيان، 

وملحم ريايش.
{وطلب عضو تكتــل الجمهورية القوية 
فادي كرم الكالم فتوجــه اىل الرئيس بري 
قائال: دولــة الرئيس اتوجــه اليكم بكلمة 
ليســت بالدســتور وال بالنظــام الداخيل، 
اتوجه لدولتك من داخــل القاعة وليس من 
خارجها بكلمة وطنية وجدانية. البلد ينهار 
ويتفكك، والتاريخ يســجل. كلنا مسؤولون 
ولكن انت املســؤول االكرب يا دولة الرئيس، 
امتنى عليك ان تدعو كل النواب الزمالء ليك 
ونفاجىء  لآلخر  املعركة  ونخوض  يحرضوا 
الشــعب بانتخاب رئيس للجمهورية. ال شك 
نظام ديوقراطي  ولكنه  نظامنا طائفي  ان 
وبرملاين ونستطيع ان نخوض املعركة لآلخر 

وليصل من يصل.

{ بري: ال بديل عن الحوار {
{ورد الرئيــس بري عىل النائب كرم قائــال: الجميع يعلم 
انني وقبل انتهاء والية فخامة رئيس الجمهورية، وانا احاول 
واؤكد عىل رضورة ان يكون هناك حوار من اجل ماذا؟ من اجل 
الوصول اىل حل وتوافق. فالسؤال هل هناك امكان ألي يشء 

بغري الحوار؟ ان شاء الله يقتنع الجميع بهذا االمر.
{وقــدم النائب هادي ابو الحســن باســم كتلــة اللقاء 
الديوقراطي مداخلــة قال فيها: »لقد وصلنــا اىل الحائط 
املســدود، وجميعنا يف املأزق، وبقي خياران: اما ان نســتمر 
يف الجمود وننتظر الخارج ونأيت ونقــرتع، واعتقد ان هذه 
اهانة للكرامة الوطنيــة، وثانيا ان نجد الطريقة ليك نهتدي 
اىل مرشــح يؤمن بالطائف ومندرجاتــه خصوصا بعد الذي 
ســمعناه هذا االســبوع. انني اتوجه اىل الجميع ليك نفتح 
املجال للتشاور من اجل عقد جلسة حوار وتشاور اىل طاولة 

مستديرة«.
{وسأل النائب ملحم خلف: »هل هناك من عائق دستوري 
او يف النظــام الداخيل ان يبقى النواب داخل القاعة حتى بعد 

انتهاء الجلسة ونستمر بصورة متواصلة«.
{الريس بري: »حدا قال لك اننا عاملني اسرتاحة هون«؟

{وسأل النائب اديب عبد املســيح ما اذا كان هناك امكان 
الجتامع اللجان النيابية بعد الجلسة العامة.

{الرئيس بــري: مل يطلب احد مني هذا األمر. عىل كل حال 
اثناء الجلسة العامة ال يكن القيام بأي يشء آخر اال بعدها. 

وباملستطاع ان تتفقوا عىل عقد جلسات للجان بعدها.
{ وبعــد عملية التصويــت واعالن النتيجــة علق النائب 
ميشــال معوض عىل وجود ورقتني باســم ميشال وورقتني 

باسم معوض، مازحاً: »بليك منجمعهم لنحسبهم صوتني«.
{بري: »هيدي خلّيلك ياها«.

{وبعد تالوة محرض الجلســة ورفعها اعلن الرئيس بري 
قائال: آمل مــن االن واىل الخميس املقبــل ان آخذ رأي الكتل 
جميعا بالحوار فاذا ما حصل نحول الجلسة اىل جلسة حوار، 
واذا مل يحصل سنذهب اىل السنة الجديدة. ولفت اىل ان جلسة 

الخميس املقبل هي الجلسة االخرية قبل نهاية العام.

القديس شربل وليلة امليالد
الربفسور األب 
يوسف مونس

آبــو دقوتشــو يا أب 
الحق

التلة  يغمــر  الثلــج 
والسنديانات واملحبسة.

الريح البــاردة تصفر 
وعــىل  الوديــان  يف 
والقــاليل.  التــالل 
يتجول  القارس  الصقيع 
واالروقة  التــاليل  يف 
الصغــرية  والكنيســة 

ورشبل الناســك ســاجد عىل طبق القصب يصيل يصيل 
استعداداً لقداسه الذي ال يعرف انه سيكون االخري قبل ليلة 

امليالد... وجسده النحيل يرتجف من الربد.
آبو دقشتو يا أب الحق

وابتدأ القــداس ورشبل يرتجف عــىل املذبح من الربد 
والصقيع الن جسده الضعيف الذي انهكه الصوم والتقشف 
والسهر والرقاد عىل بساط خشــن يف القالية الصغرية 
مل يعد قادراً عىل التحمل ومــا ان وصل اىل رفعة الكأس 
ونشيد: آبو دقشــتو يا اب الحق حتى رضبه الفالج فاخذ 
االب مكاريوس رفيقه يف املحبســة القربان والكأس من 

يده.
 ونقل رشبــل اىل غرفة مجاورة ومددوه عىل جلد عىل 

االرض قرب نار املوقدة الوحيدة يف املحبسة.
اجراس الكنائس تقرع يف نصــف الليل مبرشة مبيالد 
العامل. ورشبل يلفظ انفاســه االخرية  يســوع مخلص 
وتصعد روحه اىل السامء يف ليلة عيد امليالد. والصومعة 

تردد: آبو دقوشتو يا اب الحق.
وابتدأت االنوار والعجائب وامتزجت انوار بشــارة عيد 
امليالد والتجسد والخالص باالنوار املشعة من الجسد يف 
كنيســة دير عنايا حيث كان الجثامن واالب يوحنا خوند 
يشــاهد النور ويركض صارحاً »النــور النور ابونا الريس 
النور«.. واخذ النور يظهر عىل القرب يشــاهده اهل القرية 

املجاورة العويني.
وفتح القرب فاذا جســد رشبل ينضح دماً وماء وثيابه 

تغرق بهام والجسد ما زال طرياً.
وتفجر وما زال حدث رشبل صمت حبيس املحبة الغارق 
بالصالة والتأمل برس املســيح صــار ضجيجاً يف الكون. 
حياة الراهب الساكن العزبة والوحدة صارت حدثاً اجتامعياً 
رســولياً يأل جوانب الكون. صار القديس رشبل الطبيب 
واملستشفى والشايف والحارض يف كل بيت وصالة ودعاء 
ورصاخ كل مريض. واعطى رشبل معنى من الاليشء اىل 

كل يشء. 
فيا رشبل ساعدنا. يا رشبل احمينا.

الســــــعودي العاهل  دعوة  لبى  ميقاتي 
الصينّية ــــــــ  العربّية  القمــــــة  لحضور 

وصل رئيس الحكومة نجيب ميقايت والوفد املرافق مســاء 
امس اىل الرياض يف اململكة العربية السعودية، تلبية لدعوة 
من امللك سلامن بن عبد العزيز آل سعود لحضور القمة العربية 

- الصينية التي تستضيفها اململكة اليوم )الجمعة(. 
ويضم الوفد الرســمي اللبناين اىل القمة وزير الخارجية 
واملغرتبني عبدالله بو حبيب، وزير املال يوســف الخليل، وزير 
الصناعة جورج بوشكيان، مستشــار الرئيس ميقايت الوزير 
السابق نقوال نحاس، ســفري لبنان يف اململكة فوزي كبارة، 
سفري لبنان يف مرص ولدى جامعة الدول العربية عيل الحلبي، 

وسفرية لبنان يف جمهورية الصني الشعبية ميليا جبور. 
وجاء يف نص الدعوة: »نجيب ميقــايت رئيس الوزراء يف 
الجمهورية اللبنانية، نحن عىل ثقة بأن حضور دولتكم سيكون 
له أطيب األثر يف تحقيق أهداف هذه القمة، واملســاهمة يف 
التوافــق عىل مخرجاتها مبا يعود بالنفــع عىل دولنا والعامل 

أجمع. وتقبلوا دولتكم اطيب تحياتنا وتقديرنا«. 
وكان الرئيس ميقايت توجه صباحا اىل مدينة مكة املكرّمة 

واملدينة املنورة، حيث ادى مناسك العمرة.

جعجع : ال فيتو على جوزاف عون وأرفض
وصول باسيل أو فرنجية الى الّرئاسة

أكد رئيس حزب »القّوات اللبنانّية« سمري جعجع أن »لبنان 
يعيش ظروفاً صعبة عىل املســتويات كافة وأن أي تفريط يف 
الــرشوط املطلوبة التي يجب أن تتوافر يف شــخصية رئيس 

الجمهورية الجديد هو استمرار يف التدهور«.
ولفت جعجع يف حوار مع »األهرام« إىل أن »مرشح »القوات« 
هو النائب ميشــال معوض وهو من املرشحني الذين يحظون 
برضا وقبول اقليمي ودويل ومن القلة يف الوقت الحارض الذين 
يستطيعون استعادة ثقة املجتمع العريب، وباالخص املجتمع 
الخليجي، والدويل يف لبنان«، مشددا عىل رفضه التام »لوصول 
رئيس »التيار الوطني الحر« النائب جربان باسيل او رئيس »تيار 
املردة« ســليامن فرنجية إىل املنصب مهام كانت التضحيات«، 
مضيفا »لســنا يف صدد قبول املرشــح الذي يدعمه الفريق 
الســيايس اآلخر عىل اإلطالق. ما تعلمناه أن أي مرشح لحزب 
الله سيؤدي بالبالد إىل املزيد من التدهور والرتاجع واملصائب 

واملآيس وبالتايل لن نقدم عىل هذا األمر عىل اإلطالق«.
وتابع »اعتقد انه من املرشحني الذين يحظون برضا وقبول 
اقليمي ودويل وهو من املرشــحني القلة يف الوقت الحارض 
الذين يستطيعون اســتعادة ثقة املجتمع العريب، وباالخص 
املجتمع الخليجي، والدويل تجاه لبنان. يطرح كثريون اســم 
العامد جوزاف عون لشغل منصب رئيس لبنان كحل وسط غري 
أن املشكلة يف اســم قائد الجيش أنه يتطلب تعديالً دستورياً 
وهو أمر يحتاج إىل موافقة 86 نائبــاً عليه، ويف هذه الحال 
»القوات اللبنانية« توافــق وال يكون هناك اعرتاض أو »فيتو« 

عىل اسمه«.
وعرب عن رفضه دعم أي مرشــح ينتمي إىل »8 آذار«، وقال: 
»لن نقبل أي مرشح ينتمي إىل محور املامنعة ألن التجربة تدل 
إىل اين وصلنا معهم، وال نستطيع استعادة التجربة من جديد 
برصف النظر عن الشــخص. محور املامنعة هذه هي طبيعته 
وهذه هي اســرتاتيجيته وهذا مرشوعه الســيايس، وهكذا 

يترصف«.

ــي حـــــــّل أزمــــــــة الــــنــــزوح ــاعــ ــ ــس ــ ــة إلفـــــشـــــال م ــجـ ــرمـ ــبـ ــة مـ ــلـ ــمـ األمــــــــن الـــــعـــــام : حـ
أشــارت املديرية العامة لألمن العــام يف بيان، اىل أنه 
»دأبت منذ فرتة جهات معروفة عىل بث اشــاعات واخبار 
كاذبــة، عام يزعمونه من تعرض نازحني ســوريني، عادوا 
اىل ديارهــم وفق خطة االمن العــام، »لالعتقال واالخفاء 
واملضايقة«، وما اىل هنالك من ادعاءات واضحة االهداف«.

وأكدت »للرأي العام، انــه يف كل مرة تبارش فيها الدولة 
اللبنانيــة اجراء اتصاالت ولقاءات مع مســؤويل منظامت 
االمــم املتحدة واملجتمــع الدويل بهدف ايجــاد حل ألزمة 
النزوح السوري، التي باتت تشكل خطرا عىل لبنان من نواح 
عديدة، عرب اعادتهم اىل ســوريا وتقديم املساعدات لهم يف 
الداخل الســوري، نفاجأ ببعض املنظامت ومواقع التواصل 
االجتامعي، بإطالق حملة منظمة ومربمجة، ال تستند اىل 
اي حقائــق ووقائع ومعطيات، بهدف تفشــيل الجهد الذي 
تقوم به الدولة اللبنانية وعرقلة تنفيذ قراراتها الســيادية 
إليجــاد حل لهذه القضية التي تشــكل خطــرا داهام عىل 

اللبنانيني والسوريني عىل حد سواء. وتتحرك هذه املنظامت  
بأسامء مختلفة، وفق اجندات تعمل عىل بث الخوف والشك 
يف نفوس النازحني حول العودة الطوعية من خالل رســم 
ســيناريوهات ال متت اىل الحقيقة والواقــع بصلة، حتى 
وصل بهم االمر اىل القول »ان مصريهم ســيكون مجهوال 
اذا قرروا العــودة اىل وطنهم«. فامذا يريد هؤالء؟ وما هي 
غايتهــم من هذا االعالم املغرض؟ ولحســاب من يعملون؟ 

وهل يريدون ابقاء السوريني خارج وطنهم نازحني؟«.
واعتــربت ان »هذا الســلوك التهديي الــذي يرقى اىل 
مســتوى الحرب عىل لبنان وترهيب كل من يســاهم يف 
هــذه العودة، وتعطيل كل قرار من شــأنه تخفيف املعاناة 
عن الســوريني عرب اعادتهم اىل وطنهم، وتخفيف االعباء 
املتنوعة عــن لبنان الذي ينوء تحت ثقــل ازمة اقتصادية 
يثني  لن  وبيئيــة خانقة،  ومالية  واجتامعية ومعيشــية 
تفعيــل وتزخيم خطة  املــي يف  اللبنانية عن  الدولــة 

اعــادة النازحني الطوعية اىل ســوريا. كام أكدت ان هذه 
اىل  االساءة  اىل  التي تهدف  العدائية واملربمجة،  املحاوالت 
دور الدولة اللبنانية وحق الشــعب السوري يف العودة اىل 
ارضه، تســتبطن اخبارا ال متــت اىل الحقيقة بصلة، ومل 
تعــد اهدافها خافية عىل احد. ويف هذا االطار، ســتتابع 
املديريــة هذا امللــف مع املســؤولني يف الدولــة التخاذ 

املناسبة«. القرارات 
املكلفة  العام،  العامة لالمن  ان »املديرية  وشــددت عىل 
رسميا متابعة هذا امللف من اجل تأمني عودة آمنة وطوعية 
للنازحــني اىل ديارهــم، ســتعمل عىل منــع كل الجهات 
املشــبوهة من تحقيق اهدافها املؤذيــة، املبنية عىل هدم 
املجتمــع اللبناين ووضعه يف مواجهة اخوانه الســوريني 
الذين تعرضوا الكرب عملية تهجري من ارضهم، وســتواصل 
عملها مــع املعنيــني يف املجتمع الدويل ومــع الحكومة 

النتائج املرجوة لحل هذه االزمة«. السورية، للوصول اىل 

ميقايت من الرياض
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ــن مـــغـــتـــرب ــ ــ ــواط ــ ــ ــة م ــ ــرخـ ــ صـ
مــــــــــن أجــــــــــــــل اإلصــــــــــــــاح

بقلم املغرتب باقر الفوعاين

يكتمــل اإلصالح يف حال كان بنــد من بنوده عودة 
النازحــن إىل ديارهم، كونهم يكلفون الدولة اللبنانية 
أعبــاء اقتصادية وأمنية مبــا ال طاقة لها بتحملها وال 

طاقة للشعب أيضاً.
لبنان يتحمل أكرب عدد من الالجئن حول العامل نسبة 
لعدد شــعبه، ومن املؤسف جدا أن نرى بعض املنظامت 
التي تّدعي اإلنســانية تحاول بشــكل أو بآخر الضغط 
عىل الحكومــة اللبنانية إلبقــاء النازحن يف لبنان، 
وتتجاهــل األزمات االقتصادية واألوضاع األمنية التي 
كان للنازحن النصيب األكرب يف تســببها منذ أكرث من 

أحد عرش عاما.
لبنان يســتضيف أكرث من مليــوين نازح، وتجاهل 
املنظامت االنسانية االوضاع االقتصادية القاسية التي 
مير بها الشــعب اللبناين، وتعلــم هذه املنظامت جيدا 
بأن الدول املانحة تتخىل عن مســؤولياتها شيئاً فشيئاً 
تجــاه النازحن، وهي تعلم أيضا بأن االتحاد األورويب 
ثالث أكرب اقتصاد يف العامل، والذي يســتضيف أيضا ما 
يقــارب مليوين نازح موزعن عىل عدة دول من االتحاد 
األورويب ومــع ذلك فإن بعض هــذه الدول األوروبية  
كالســويد والدمنارك أعلنتا أنهام ال تستطيعان تحمل 
أعباء النازحــن وحدهام، وبدأ الحديــث عن املناطق 
اآلمنة يف ســوريا واغالق املعابر البحرية والربية  يف 

وجه النازحن اىل اوروبا.
تتجاهل هذه املنظامت اإلنســانية كل هذه الحقائق 
التي ذكرتها وتســتمر ُقدماً يف الضغط عىل الحكومة 
اللبنانيــة إلبقاء النازحن، ومع ذلك الحكومة اللبنانية 
ممثلــة بوزارة الشــؤون االجتامعية واملديرية العامة 
لألمــن العام مل تقم برتحيــل النازحن رغام عنهم، بل 
تقــوم برتحيلهم وفق عودة طوعية اختيارية ملن يريد 

العودة طائعا مختارا.
ال أريــد أن يُحمل هذا الــكالم أكرث مام يحتمل، فأنه 
كالم غــر عنرصي ضــد النازحــن، فالنازحون هم 
أخوتنا وأهلنا. والنازحون أنفسهم يعرفون بأن الشعب 
اللبناين احتضنهم وقاسمهم كل يشء الطعام والرشاب 
والبيوت وحتى املســاحات الجغرافية والعمل. ولكنهم 
يرون اليوم االوضاع االقتصادية الســيئة التي مير بها 
الشــعب اللبناين، هذا الشــعب الذي مل يعد ميلك شيئاً 
يقاســمهم إياه وفاقد الــيء ال يعطيه والتمني من 
االخوة النازحن أن يكاِفئوا الشــعب اللبناين بعودتهم 

إىل ديارهم.
شعب لبنان الذي قاسمهم اللقمة والعذاب عىل مدى 
أكرث من أحد عرش عاما، يطلب أال يكون االخوة النازحون 
كرة تتقاذفها املنظامت الدولية التي تدعي اإلنســانية، 
واملآرب املشبوهة، والتنبه اىل محاولة إحداث رشخ بن 

النازحن والشعب اللبناين الذي احتضنهم.
عودة النازحن تفسح يف املجال أمام الدولة اللبنانية 
لالهتامم بشــؤون مواطنيها، وبخاصة ان الشــعب 
اللبنــاين مل يعــد قادرا عىل العطــاء، وبات عىل باب 

االستعطاء.
وال بــد مــن التنبه اىل دعاة التوطــن، والذي يريد 
املتاجرة بالنازحن وبكرامتهم، كام تاجر بأناس قبلكم 
وكانــوا ضحايا بن الدول. والتوطــن لن يكون حتى 
ينقطــع النفس ألن لبنان لوحة فنية جميلة ال ميكنها 

إضافة ألوان أخرى.
وأناشــد الحكومة اللبنانية الكرمية اال تخضع ألي 
ضغــوط دولية كانت أم محلية وان تعمل كل ما يصب 
مبصلحة الشعب اللبناين عىل جميع األصعدة الحياتية 
والدوائيــة واالجتامعيــة، واال تصغــي إىل الضجيج 
الــذي تصدره بعض املنظامت التي تدعي اإلنســانية، 
فإن املنظامت والدول التي تســاعد  النازحن عليها ان 
تستضيفهم هي يف بالدها نصف املدة التي استضافهم 
اياها لبنان عىل حســاب أمن وعيش الشعب اللبناين. 
وإننا نلتمس من الحكومة اللبنانية أن تجعل من دموعنا 
وجراحنا جسوراً نعرب فوقها من مأساة حارضنا إىل غٍد 

يحقُق آمال الشــعب يف السلم والعدالة والتقدم.
نحــن نحيا يف هذا الوطن وهــذا الوطن يحيا فينا، 
وال بيــت وال ســقف وال ظل وال تاريــخ ال هوية وال 
دميوقراطيــة ال حرية وال ســيادة إال يف أحضان هذا 

الوطن.
وال بــد من الثناء والشــكر عىل املســاعي والجهود 
الحثيثة التي تقوم بها وزارة الشــؤون االجتامعية، وال 
ميكن إال الثناء والشــكر للمدير العام لألمن العام اللواء 
عبــاس ابراهيم الذي يقوم بتقديم كل ما يف وســعه 

لتخفيف األعباء عن الشعب اللبناين.

مريم نرس

لعــل التفاهم الذي حصل بن حزب الله والتيار 
الوطني الحر يُعترب »األندر« يف تاريخ التفاهامت 
نســبة ملا تعرّض له وبقَي صامداً حتى بصعوبة 
اختباره األول الذي أىت رسيعاً، أال وهو حرب متوز 
التي ميكننا أن نعترب أنها حّصنته رسيعاً وأظهرت 

استناده عىل أساس متن باكراً جداً.
حرب متــوز عىل بشــاعتها كانــت نتائجها 
إيجابيــة عىل صعيد العالقة بــن الحزب والتيار 
بحيــث مّتنت العالقة شــعبياً قبل أي يشء اخر 
بتفاهم كان حديث الوالدة، ومل يكن متّســك حزب 
الله والوعد الذي أطلقه األمن العام للحزب السيد 
حسن نرصالله بانتخاب العامد ميشال عون رئيساً 
للجمهورية بعيداً عن بيئته التي التزمت بهذا الوعد 
وأيّدته قلباً وقالباً ملا حفره موقف الرئيس ميشــال 
عــون يف وجدانهم. بحيث بقَي جمهور املقاومة 
وفيــاً ملوقف الرئيس عــون بحرب متوز وعند كل 

اســتحقاق يُحَسب ألف حساب لهذا املوقف. عىل عكس تعامل 
جمهور التيار مــع األحداث التي ينىس فيها رسيعاً تاريخ من 

اإلتفاقات عند أول اختالف. 
باعــرتاف التيــار، أدخل حزب الله عىل السياســة اللبنانية 
مصطلحــات مل تكن موجودة أصالً كاإللتزام األخالقي والوفاء 
والوعود الصادقة ومصارحة الحلفاء واســتيعابهم عند الخطأ 
بحقه حتى، وعدم التشــهر بهــم إعالمياً أو إطالق أي موقف 
يســمح بتأويالت إعالمية ومتادياً شعبوياً وشامتة سياسية، 
د األمور أكرث، فيسمح  لكن التيار يُعالج اإلختالف بالعلن ما يُعقِّ
بتــامدي جمهوره وبالتصويب عىل العالقة بينهام ِمن ِقبل َمن 

ال يريدها أن تستمر.
الغريب أن التيار بعد ســنوات من التفاهم يترصّف وكأنه مل 

يتعامل ِمن قبل مع حزب الله ومل يخوض معه أي تجربة. 
ألن هذه التجربة توصل لنتيجة بكل تأكيد أن الغدر ليس من 
شيمه.. فالحزب يتحدث مع حلفائه بكل صدق ورصاحة، ففي 
االنتخابات مثالً يُخربهم حتى كم صوت سيمنحهم ويلتزم بدقة 
معهم لكن املشكلة أن كل حليف يريده وكأنه الوحيد، فعند أول 
سقطة يُحّمله مسؤولية، والحزب باملقابل يلتزم الصمت وعياً.
اليوم وصل هذا التفاهم ملرحلة ال يحتاج فيها فقط اىل تطوير 
مبــكان معن بل يبدو أنــه كل مدة يحتاج إلنعاش ذاكرة طرف 
ينىس ما فعلــه الطرف اآلخر ألجله عند كل مفرق ويجرّده من 

وفائه له والتزامه األخالقي والقَيمي املشهود له مبسرته.
لنبــدأ من املحطــة األخرة التي أشــعلت الجبهة بنب التيار 
الوطنــي الحر وحزب الله وذهب التيار بها اىل حد التشــكيك 
مبصداقية الحزب علنياً وذهب جمهوره اىل أبعد من التشــكيك، 
ر ملا فعله حزب الله لهم  متجاوزاً كل الخطوط الحمراء غر ُمقدِّ
وكأنه مل يَخربه يوماً. وأكرث من ذلك أن ردة الفعل كانت عىل حزب 
الله بينام الفعل كان لغره.. مام اضطر حزب الله للمرة األوىل 

إلصدار بيان إليضاح املغالطات التي تحّدث عنها رئيس التيار.
ما حصل هو أنه عندما حدد رئيس حكومة ترصيف األعامل 
موعد جلســة مجلس الوزراء مل ينقطــع التواصل بن الحزب 
والتيــار الذي أعلمه عن مشــاركته التي تنســجم مع التزامه 
معه بأنه لن يشــارك بأي جلسة إال ملناقشة املشاريع الحيوية 
واملُلحة كعنوان الجلســة التــي ُعقدت مؤخراً، وهذا ما يتوافق 
مع املعاير الدســتورية التي تســمح للحكومة باإلنعقاد يف 
الظروف اإلســتثنائية وكان التيار يَعترب أن الجلســة لن تنعقد 
بســبب عدم اكتامل النصاب لكن جاءت الطعنة من تكتله بعد 
مشــاركة وزير الصناعة مخالفاً قرار حزبه حسبام برر أمينه 
العام، فحصلت الجلســة وبدل تحميل املسؤولية ملن يتحّملها 
خرج جمهور التيار قبل رئيســه ُمتهامً حزب الله بعدم الوفاء 
بإلتزام وبوعد مل يقّدمه أصالً متجنياً عليه بصفات يعلم التيار 
جيداً أنها ليســت له، خاصة وأن يف كل مرة كان يحصل فيها 

اختالف بوجهات النظر بينهام كان الحزب يحاوره بكل املربرات 
والتفاصيل. وأكرث من ذلك ربط النائب جربان باســيل الجلسة 
برئاسة الجمهورية من باب الضغط عليه وكأنه مل يتعامل مع 
الحزب من قبل وال يعرف أن أسلوبه يف التعامل بعيد كل الُبعد عن 
هذا االتهام ورغم ذلك استند اىل باطل مع علمه بالحق ألسباب 
لعّل لها عالقة بشارعه. التي كانت تدفعه بكثر من األحيان اىل 
تفهم موقف الحزب يف الجلســات إال أنه يعتذر عن تبنيه علنياً 
ألســباب استقطابية وأن جمهوره ال يرىض مبا يقتنع به وكان 
الحزب يتفهم موقفه. وهذا ما يُعرف عن حزب الله بقدرته عىل 

استيعاب حلفائه..
يف كل مرة يخوض باسيل معركة داخلية تكون أوىل حساباته 
»شــعبية« وكأن حزب الله ليس لديه بيئة يُحسب لها حساب، 
هذه البيئة التي تحّملت مع حزبها ضغوطات كبرة من جمهور 
حليفهم داخل شــارعهم وصلــت حد التوتر الكبر يف العالقة 
جامهرياً بينهام بسبب التحالف مع التيار الوطني الحر خاصة 
وأن بيئــة حزب الله كانت تحاول غالباً الدفاع عن مواقف التيار 

يف كل رصاع يحصل بينه وبن حركة أمل.
يف الرئاســة حيث يَتهم التيار حــزب الله بأنه يفرض عليه 
مرشــحه باملقابل أن الحــزب حتى اللحظة مل يُعلن رســمياً 
ورصاحة عن تبني ترشــيح رئيس تيار املردة سليامن فرنجية، 
كبادرة ُحســن نية وإتاحة يف املجال أمام التيار إلعادة النظر 
يف قراءتــه واقرتاح بدائل تســتويف الــرشوط املطلوبة عىل 
املســتوى اإلســرتاتيجي. فحزب الله يرى بالرئاسة أنها تُشكّل 
ضامنة توازن، تُراعي متطلبات القوة التي يحتاجها لبنان وعدم 
الخضوع لإلمالءات األجنبية يف استثامر الضغوط اإلقتصادية 
وحراك ١٧ ترشين من أجل فرض رئيس ال يّتصف بهذه الضامنة، 

هنا يكمن اإلختالف يف الرؤية يف تقييم املواقف.
يف موضوع بناء الدولة واإلختالف حولها، تتسم رؤية التيار 
بعــدم الواقعية بتجاوز التعقيدات يف النظام، بينام يجد حزب 
الله أن بناء الدولة يبدأ بقطع األذرع األجنبية وتدخل السفارات 
وتحرير القرار السيايس من أجل الوصول اىل التعديالت املطلوبة 
يف النظام. وعن النقطة التي يركّز عليها التيار أن الحزب أولويته 
املقاومة وهم أولويتهم بناء الدولة، من هنا يُطرح سؤاٌل: كيف 
تقــوم الدولة من دون حامية؟ فالدولة أساســها األمن الذي 

تؤمنه لها املقاومة..
يتهم التيار دامئاً حزب الله بأنه يقف اىل جانب الرئيس نبيه 
بري ضده، لكــن لإلنصاف علينا العودة اىل الوراء، اىل مرحلة 
انتخاب العامد ميشــال عون رئيســاً للجمهورية عندما التزم 
بوعده لعون رغم معارضة بري الشديدة له والتي وصلت به اىل 
حد إعالنه بأنه أصبح بصفوف املعارضة وقبلها »أقفل«  املجلس 
سنتن ونصف وطلب من فرنجية بعدم النزول اىل املجلس فالتزم 
مبا طلبه منه حزب الله، وما يســتدعي لعدم نسيان املرحلة أن 
حتى اللحظة يتم التصويب عىل إقفال املجلس وقتها، كام أيضاً 

يُالم الحزب بأنه أوقف تشــكيل حكومة من أجل 
اإلرصار عىل توزير جربان باســيل ووقف بوجه 
الجميــع، وأيضاً خالف بري مبوقفه الصلب حيال 
متّسكه بفكرة وجود عدد وزراء لرئيس الجمهورية 
مبعزل عن وزراء التيار حرصاً عىل معيار التمثيل.

يف قانون االنتخاب اكتفــى حزب الله بإنجاز 
النســبية وراعى مصلحة التيار بتشكيل الدوائر 
التــي مل تعتمد وحدة املعاير بحيث اعتمد القضاء 
يف الدوائر املســيحية واملحافظــات يف الدوائر 
املســلمة، عدا عن اســرتضاء التيار للحفاظ عىل 
قّوته يف االنتخابات عىل حســاب بعض الحلفاء 
مام تسبب بإحراج للحزب معهم. كام حرص حزب 
الله عىل تجير أصــوات ناخبيه يف الدوائر التي 

فيها مرشحن للتيار لصالحهم.
أمــا ١٧ ترشيــن بحيث يتحــّدث التيار وكأنه 
اســتهدفه مبفرده وكأن مل يحصل أي تطاول عىل 
املقاومة وســّيدها وصوالً لتعليق املشانق، ينىس 
التيار مــا فعله األمن العام لحــزب الله يف تلك 
املرحلة والذي قال عبارته الشــهرة »العهد ما فيكن تسقطوا« 
فشكّل خط الدفاع األول عن مقام رئاسة الجمهورية الذي كان 
مســتهدفاً يف شــعارات الحراك وساهم من خالل مواقفه يف 
امتصــاص الهجمة اإلعالمية وتثبيت مواقف الذين تأثروا بهذه 
الحمالت، ووصلت األمور اىل حد اتهام الســيد نرصالله بدفاعه 
عــن املنظومة التي يُعترب التيار واحداً منها وفق ما كان يحدث 

من توصيفات يف تلك املرحلة.
تحّمل حزب الله وبيئته ما ال يستطيع أحد أن يتحمله نتيجة 
متّســكه بعالقته مع التيار، ففي كل الخالفات بن التيار وأمل 
كانت تقف بيئة الحزب مدافعة عن التيار وعند أول مفرق تشكك 
بيئــة التيار مبصداقية الحزب وتذهب بعيداً بتوصيفاتها وأكرث 
من ذلــك باملواقف الصعبة كانت تقف باملقلب االخر متاماً كام 

حصل مبجزرة الطيونة.
الفــرق بينهام أن لحظة االختــالف يلتزم حزب الله الصمت 
اإلعالمي يف كثر من املواقف التي كان يخالف فيها موقف التيار 
ويعالج اإلشــكاليات يف االتصــال املبارش حرصاً عىل العالقة 
وهــذا كان يضع الحزب بدائــرة االتهام أمام جمهوره بحيث أن 
هنــاك ملفات عليهم اتخاذ موقــف واضح منها فيلتزم الحزب 

الصمت مراعاة للتيار.
تشعر من طريقة تعاطي رئيس التيار وكأن جمهوره هو الذي 
يســر أمامه بينام حزب الله جمهوره يسر وراء قيادته بثقة 
وتفهم رغم تأذيه عىل املستوى النفيس حتى لو مل يتم توضيح 
ما يجري له. وأكرث ما يعز عليه خروج السيد نرصالله ألكرث من 
مــرة ليتحدث مع جمهور التيار ويذكّره ماذا فعل حزب الله يف 

سبيل املسيحين يف البلد.
املشكلة أن التيار يريد من حزب الله أن يستخدم قّوته من أجل 
رؤيته، يف وقت »الحزب« ال يستخدمها لتنفيذ رؤيته هو حتى.
من هنا وبعد جولة رسيعة عىل التفاهم كان ال بّد من ختمها 
مبا قاله الرئيس ميشال عون عن مصداقية السيد حسن نرصالله، 
بحيث مل يكن يقبل حتى من أفراد عائلته أن يسألونه عن السيد 

ملاذا فعل ذاك وذاك.. لعل ذلك ينطبق عىل عائلته الكبرة!!
وعن العالقة بن حزب الله وحركة أمل قال عون: هام توأمان، 
وال ميكن فصلهام عن بعضهام من دون ســقوط دم... ومن له 
أذنان سامعتان فليسمع«.. لعل بيئته تسمع جيداً هذا الكالم..

بعــد كل ما تقّدم ومن باب الحرص عىل اســتمرار العالقة 
وليس تســجيالً للنقاط.. كان ال بد من كالم يجب أن يُقال للحد 
من تكرار املشــهد وإليضاح الصورة مــن جديد، ألن عدم الرد 
أحياناً يُساهم باستمرار تضليلها وتراكم املظلومية، وليك يرى 
جمهور التيار  حقيقة األمور بعيون حليفهم من منطلق علمه 
»ضمريــاً«  بصدقه وبرضورة الحفاظ عليه بضبط ردات فعله 
والتعامل بوعي ومسؤولية مع اإلختالفات كام يفعل حزب الله 

وبيئته متاماً..

ــاً... ــي ــل ــة ق ــّي ــعــون ــنــعــش الـــذاكـــرة ال ــٌض مـــن مــحــطــات الــتــفــاهــم... لــعــّلــهــا ُت ــع ب

فادي عيد

كــام كان متوقعاً، فإن جلســة انتخاب الرئيس يف املجلس 
النيايب هي عينها كسابقاتها، مع فارق أن »التيار الوطني الحر« 
حاول »زكزكة« حلفائه من خالل اإلقرتاع للبعض، يف رســالة 
واضحة مبا معناه أنه قد يكون خارج أي اصطفافات وتحالفات 
يف حال استمر تجاهله، والتعاطي معه كام حصل يف جلسة 
مجلس الــوزراء األخرة، وبناء عىل هذه األجواء واملعطيات، 
فــإن اللقاء الذي حصل يف إحدى قاعــات املجلس بن نواب 
»الوفاء للمقاومة« وبعض نــواب »تكتل لبنان القوي«، إمنا 
كان جلسة مكاشفة ومصارحة عىل أن يضبط »التّيار« نوابه 
وجمهــوره عىل مواقع التواصــل اإلجتامعي، بحيث تحدثت 
معلومات، عن أن هناك اتصاالت عىل مســتوى عاٍل قد تتطّور 
إىل لقاءات عىل مســتوى رفيع أيضاً، وتكون مبثابة التوافق 
عىل الرئاســة، دون أن يخرس هذا الحليف حليفه واألمر عينه 
للحليف اآلخر، نظراً ملقتضيات الوضع البالغ الخطورة يف لبنان 

يف هذه املرحلة.
 وعليه، تنفي املعلومات، كّل ما أُشــيع أن »التّيار الربتقايل«، 
يف صــدد التنصل من اتفاق مار مخايــل، معتربًة أن ما جرى 

بأنه يصّب يف خانة »الشعبوية واملناورات السياسية وتسجيل 
املواقــف، أمام ما ينتظــر »التيار الوطني الحر« والبلد من عهد 
جديــد وحكومة مامثلة عندما يــأيت الظرف املؤايت، وهذا ما 
يشــكّل قلقاً لـ »التيار« الذي، وجريــاً عىل عادته، يثر غباراً 
سياســياً أمام جمهوره، وهذا ما حصل يف األيام املاضية منذ 
جلسة مجلس الوزراء، وما أعقبها من تداعيات عىل غر صعيد 

ومستوى.
يف هذا اإلطار، تشر املعلومات التي تنقلها مصادر سياسية 
مواكبة لألجواء الراهنة، إىل أن بري متكن يف الجلسة األمس 
مــن فتح قنوات تواصل، بإمكانها أن تــؤدي للحوار عرب رّده 
عــىل عضو »الجمهورية القوية« النائب فــادي كرم، ما يدّل 
أن رئيــس املجلس، والذي حّدد يف الخميس املقبل، الجلســة 
العارشة النتخاب الرئيس، والتي ســتكون آخر جلسة يف هذا 
العام، باعتباره عىل جانب كبر من معلومات ومعطيات ميلكها 
بأن رئيس الجمهورية املقبل لن يُنتخب هذه السنة. ولكن، مثة 
مؤرشات بأن الشغور الرئايس لن يطول كام حصل قبيل انتخاب 
العامد ميشال عون رئيساً للجمهورية، إضافة إىل أن ما ميّر به 
لبنان من تدهور مايل واقتصادي مريب، قد يؤدي يف أي توقيت 
إىل إشــعال البلد، ودرءاً لذلك، فإن استغالل هذا الوقت الضائع 

إىل حن تبلور املســاعي الداخلية والخارجية، سيتلّقفه بري 
عرب حوار مع غالبية القوى، ولو دون طاولة حوار جامعة، إذ 
من شأن ذلك أن ينّفس اإلحتقان السيايس ويساهم يف تنقية 
األجواء، وهذا الخيار الذي ســيقدم عليه لن يقاطعه أي فريق، 
بدليل مداخلة النائب كرم وحيث رّد رئيس املجلس التحّية باملثل.
وختاماً، فإن األيام املقبلة لن تشــهد مفاجآت رئاسية كام 
توقــع البعض، أو انفراط عقــد بعض التحالفات عىل غرار ما 
جرى الحديث عنه واملراهنة عليه بالنسبة لتفاهم مار مخايل، 
بل سيدخل البلد أو الجميع يف إجازة األعياد، ال سّيام وأن معظم 
النواب واملرجعيات السياسية سيتوّجهون إىل الخارج لتمضية 

فرصة األعياد.
 وباملحصلة، تالحــظ املعلومات، أن املعنين بامللف اللبناين 
من أمركين وفرنسين وسواهم، هم بدورهم سيقضون عطلة 
األعياد مع عائالتهم، ولذا، فإن هذه اإلجازات سُتبقي الساحة 
الداخليــة هي أيضاً يف إجازة، مع تفعيل دور األجهزة األمنية 
للحفاظ عىل اإلستقرار تجّنباً لحصول أي إشكاالت أو خربطات 
أمنية قد تحدث، من خالل بعض الذين قد يستغلّون هذه الفرتة، 
وهذا ما يقطع الطريق عىل املخلّن باألمن ومستغلّن ما تعانيه 

الدولة ومؤّسساتها من فراغ عىل كافة األصعدة.

ــّل الــكــتــل ــ ــع كـ ــ ــق حــــــــوارات م ــل ــط ــري ي ــ ــس : بـ ــيـ ــرئـ ــاب الـ ــخـ ــتـ الــجــلــســة 9 النـ

هيام عيد

كرثت التفســرات والتأويــالت والتحليالت حول 
الجلســة النيابية التاســعة النتخــاب رئيٍس جديد 
للجمهوريــة وتركــزت عىل وجــه الخصوص حول 
إمــكان خروج نواب تكتل »لبنان القوي« عن املســار 
الذي انتهجوه منذ الجلســة اإلنتخابية األوىل، وهو 
اإلقــرتاع بالورقة البيضاء والتناغم مع الكتل النيابية 
الحليفة له، وذلك يف ضوء ما كان متداوالً عن احتامل 
حصول تغير من املمكن أن يؤدي إىل إحداث خرٍق يف 

اإلصطفافات داخل الربملان.
 لكــن املعادلة بقيت عىل حالها، تكشــف مصادر 
نيابية يف كتلة »التنمية والتحرير«، وذلك عىل الرغم 
من التصعيد »اللفظي« الذي شهدته الساحة الداخلية 
بنتيجة اإلعرتاض الشديد من قبل رئيس »التيار الوطني 
الحر« النائب جربان باســيل، عىل جلســة حكومة 
ترصيف األعامل مطلع االسبوع الجاري، والذي أصابت 

ســهامه حلفاءه بالدرجــة األوىل قبل رئيس الحكومة نجيب 
ميقايت. وتشــدد هذه املصادر عىل أن التعادل الذي ســّجل يف 
األصوات التي حصل عليها كّل خيار النائب ميشال معوض كام 
»الورقة البيضاء«، يؤرش عىل أن الواقع لن يخرج قريباً من إطار 
املراوحة والتي تأيت بنتيجة عدم قناعة كل األطراف السياسية 
بوجوب الحوار الذي كان قد دعا إليه رئيس املجلس النيايب نبيه 

بري، منذ بدء املهلة الدســتورية النتخاب رئيس الجمهورية، 
وذلك قبل نهاية والية الرئيس السابق ميشال عون.

وعليه فإن اإليحــاءات التي صدرت خالل اليومن املاضين 
عــن تبديٍل يف الخيارات والتي كشــف عنها بعض النواب يف 
»لبنان القوي« قبل وبعد الجلسة، تضعها هذه املصادر يف إطار 
تأكيد املوقف الســيايس، ولكن مــن حيث الواقع، فإن املرحلة 
هي لإلتصاالت والحوارات واإلنفتاح عىل كل القوى السياسية 

والحزبية، خصوصاً وأن ما من سبيل حتى يف الجلسة 
املقبلة، والتي ســتكون العارشة واألخرة قبل نهاية 
العام الحايل، لتسجيل  أي خرق رئايس إالّ بعد التوافق.
 وبالتــايل، فإن التصعيد الــذي حصل عىل خلفية 
اجتامع الحكومة، والرســائل السياسية التي حملها 
والتي ركزت عىل فريق »الثنايئ الشيعي«، مل يتطور إىل 
أي مواجهة أو خالف فعيل، كام تقول املصادر النيابية 
نفســها، والتي تكشــف عن أن قنوات اإلتصال التي 
ُفتحت، واللقاءات املبارشة التي حصلت يف الســاعات 
الـ24 املاضية، قد خّفضت من الســقوف العالية التي 
ُرفعت أخراً، وبالتايل، فإن القراءة الفعلية املتطابقة 
مع الواقع الحايل، تؤكــد العودة إىل الحوار الهادىء 
بعيداً عن أي اســتفزاز أو عصبية، ألن هذا املســار لن 

يؤمن أي مكاسب ألي فريق داخيل اليوم. 
ومن ضمن هذا الســياق، تعتــرب املصادر النيابية 
نفســها أن تحريك امللف الرئايس وبطريقة مغايرة 
للســابق يف األيام املاضية، قد فشــل يف إحداث أي 
نتيجــة تصّب يف املنحى اإليجايب، أي أن تحريك الركود عىل 
هــذا الصعيد، بقــي من دون أي تاثر جــدي، لجهة إحراز 
تقدم يف الخيارات أو يف مســارات التصويت للمرشــحن، 
وبالتــايل، فإن تحريك امللف الرئــايس، ال يعني قرب انتهاء 
مرحلة الشــغور الرئايس، بل تصاعد الحاموة وشــّد الحبال 

بعيداً عن أي حلول.

ــة« ــ ــّي ــاســ ــ ــرئ ــ ــة »ال ــ ــ ــراوح ــ ــ ــرق امل ــ ــ ــل فــــي خ ــشـ ــد فـ ــيـ ــتـــصـــعـ ــال والـ ــ ــب ــ ــح ــ ــّد ال ــ ــ ش

مـــــــولـــــــوي جـــــــــال فـــــــي املـــــــطـــــــار :
ــة ــ ــ ــازم ــ ــ ــذ الـــــتـــــدابـــــيـــــر ال ــ ــخ ــ ــّت ــ ــن ــ س
ــة عــــــلــــــى األمـــــــــن ــ ــظـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ

جــال وزير الداخليــة والبلديــات يف حكومة ترصيف 
األعامل القايض بســام مولوي ظهر امس، يف مطار رفيق 
الحريــري الدويل - بروت، يرافقه قائــد جهاز أمن املطار 
العميــد نبيل عبدالله وكبار الضبــاط يف جهاز أمن املطار 
وقــوى األمن الداخيل واألمن العــام يف املطار، حيث اطلع 
عىل اإلجراءات والتدابر املتخذة من قبل األجهزة العسكرية 

واملدينة يف املطار.
وبعد جولة عىل تفتيشــات املطار وكونتورات االمن العام 
يف املطــار، اجتمع مولوي مع كبار الضباط  يف جهاز أمن 
املطار، ثــم عقد مؤمترا صحافيا، فقال: »ملناســبة األعياد 
ســنجتمع مع كل الضباط يف جهاز أمن املطار وســنؤكد 
ونتخــذ التدابر الالزمة بحضــور مدير عام الطران املدين 
إلجراء الالزم للحد من التأخر الذي ميكن ان يحدث بســبب 
قدوم الوافدين قبل األعياد واملغادرة بعدها. وكام هو معلوم 
يحــدث عادة اكتظاظ خالل فــرتات الصيف واألعياد ودامئا 
تكــون التدابــر ناجحة اىل حد كبر مــع اننا نطمح دامئا 
اىل االفضــل وأال يصادف املواطــن اي عرقلة يف املطار، ال 
ســيام وأن األمن العام سيزيد من العنارص عىل الكونتوارات 
والتفتيشــات ســيتواجدون بكثافة وســتكون اإلجراءات 
والتدابر رسيعــة ال مترسعة مع التأكيد عىل أهمية ودقة 
التفتيش ورضورة أال يوجد عىل الطائرة اي أمر مشبوه سواء 
يف الســالح او املخدرات او اي ممنوعــات أخرى قد متس 

والطائرة«. املسافرين  الطران وسالمة  بسالمة 
وقال: »نعمل دامئا ملكافحة تهريب املخدرات اىل كل الدول 
وبشــكل خاص العربية منها، وأجهزة التفتيش واعية لهذا 
املوضــوع. لقد متكنا عرب كل املعابــر الحدودية وبالتعاون 
مــع كل األجهزة األمنية والعســكرية ومع إدارات الجامرك 
املختصة، من احراز نجاح كبر، وهذا النجاح ال بد ان يستمر 
من أجل عودة العرب اىل لبنان، وللتأكيد عىل رشعية األجهزة 
األمنيــة اللبنانية ورضورة التمســك بــكل ما هو رشعي 
وبالتــايل حامية امن وأمان مجتمعات الدول العربية ودول 

العريب«. الخليج 
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كـــمـــالـــيـــات الـــنـــفـــس حــــاجــــة ال  الـــتـــرفـــيـــه عـــــن 
غنوة الصايغ

جزءا  الرتفيــه  كان  لطاملــا 
ال يتجــزأ من حياة اإلنســان. 
فالرتفيه عــن النفس هو ليس 
من الكامليات، وال يعترب شــيئا 
عنه.  االســتغناء  ميكن  ثانويا 
األوكسجني  مبثابة  هو  الرتفيه 
للروح، ينعش اإلنسان ويحافظ 
والعقلية  النفسية  صحته  عىل 
خاصــة عندما تكــون الحياة 

العملية والعائلية ضاغطة. 
ميكن لإلنســان أن يرفه عن 
نفســة بطرق مختلفــة، مثل 
األصدقاء  مــع  برحالت  القيام 
والعائلــة، التمتــع بالطبيعة، 

القيام مبامرســة هواية معينة، املشاركة مبهرجانات 
واحتفاالت واألعياد، املشــاركة يف الفعاليات الثقافية 
مثــل املعارض واملرسحيــات والندوات واألمســيات، 
مشاهدة األفالم والربامج التلفزيونية، زيارة األصحاب 

واألقارب وغريها الكثري... 
اذا الرتفيه ميكن أن يكون فعاال بأكرث من طريقة. 

1-التخفيف من التوتر
الرتفيه عن النفــس يفصل عن الواقــع  ويبعد عن 
مسببات التوتر والقلق  ولو لفرتة قصرية، كام أنه يلهي 
عن الروتني املرهق والجدول الرتيب. يفرز جسم اإلنسان 
مادة اإلندروفني عند القيام بنشاطات ممتعة ومسلية. 
مادة اإلندروفني معروفــة بقدرتها عىل تخفيف التوتر 
واألمل. لذا الرتفيه عن النفس ميكــن أن يجلب لحياتنا 
السعادة بشــكل من األشــكال، كام أنه يوقظ الحس 
اإلبداعي عند مامرســة هوايات معينــة أو من خالل 

التأمل بالطبيعة. 
2-يغذي الثقافة

هناك عالقة وثيقة بني الثقافة والرتفيه. العديد من 
املجتمع. عىل سبيل  الرتفيهية أسست ثقافة  األنشطة 
املثال، تعتــرب املهرجانات رضورية لبناء ثقافة املجتمع 
مع توفري املتعة والرتفيه. الثقافة هي كلمة تســتخدم 
لوصف »طريقــة حياة مجموعة مــن الناس أو كيف 
أو يترصفون اجتامعًيا. عىل سبيل  يعيشــون حياتهم 
املثــال ، قد تلتقي بأصدقائك وتشــاهد األفالم أو تلعب 
األلعاب، قد تقوم بزيارة األهل وتناول الغداء معهم يف 
عطلة نهاية األسبوع، قد تقوم بزيارة ألماكن دينية يف 
األعياد. عندما  يؤدي معظم األشخاص داخل مجتمعك 
مهام مامثلة، ميكن لهذه األنواع من األنشطة أن تبني 

املجتمع وتؤسس ثقافة.
3-يعزز اإلبداع 

ميكن للرتفيه أن يغذي اإلبداع من خالل الحاجة اىل 
خلق وابتــكار أدوات وأفكار تثري اهتامم الناس وتكون 
مســلية لهم. عىل مدى السنني تطورت صناعة األفالم 
والرســوم املتحركة مثال بشــكل كبري، وذلك إلرضاء 
الجمهور باســتمرار. فبتنا نشــاهد األفــالم بتقنية 
3d    و4d   وغريهــا. فحتى األشــخاص الذين يعملون 
يف مجال الرتفيه بحاجة اىل ملســات إبداعية من أجل 

التطوير وارضاء الناس. 
4-يعزز اإلنتاجية

ســيكون لديك املزيد من الطاقة للعمل إذا كنت تأخذ 
اسرتاحة قصرية أو اثنتني ، حيث ميكنك التمتع بجسم 
نشــط عندما يكون العقل مســرتخًيا. ميكنك أن تفعل 
شيًئا ممتًعا خالل فرتات الراحة هذه إلعادة تزويد خزان 

الطاقة بالوقود والعودة إىل املهمة التي تقوم بها.
5-يعزز الثقة بالنفس 

االســتمتاع بالوقت والتقرب مع األصدقاء والعائلة 
يحســن املزاج ويزيد من االنتاجية يف العمل،  ويلعب 
دورا أساسيا يف تعزيز الثقة بالنفس. كام أن االصدقاء 
وأفراد العائلة الجيدين يساهمون بتشجيعك عىل امليض 

قدما يف أعاملك. 
6-يطور الصداقات

ميكن أن يكون لديك املزيد من األصدقاء عند املشاركة 
يف األنشطة ، مثل الرياضة واملوسيقى والدراما والرقص 
، وما إىل ذلك. وهذا يحسن التواصل االجتامعي وكذلك 
مهارات بناء الفريق. ستخترب أيًضا قلًقا اجتامعًيا أقل، 
حيث يتعني عليك التفاعل والعمل مع أنواع مختلفة من 

األشخاص.
اذا الرتفيه  عن النفس واالستمتاع بالوقت بني الحني 
واآلخر هو حاجة ملحة لإلنســان ليك يحقق التوازن 
النفيس والعاطفي والعقيل وامليض قدما بحياة سليمة 

ال تخلو من اللحظات املمتعة. 

ــقــت طــفــلــك الــيــوم؟ هـــل عــان
ريان الينطاين

تتواىل الهموم، فالحياة رصاع. تتلون الحياة انســيابا يوميا مرة 
بنكهة الفرح واخــرى بنكهة العقبات والهموم وحتى الحزن. ويف 
كل حالتنا نحن بحاجة اىل االحتــواء. وهذا االحتواء يكون معنويا 
وماديا، وغالبا ما يتجســد بفعل »غمرة«، بفعــل عناق. لقد اثبت 
العلم والتجربة أن العناق سحر يريح القلوب ويدفع بالشخص نحو 
الســكون، فيعيش فرحه وانجازه بتأثري مضاعف، ويتخطى حزنه 

ومشكالته بطريقة أسهل وأفعل.
الكل بحاجة اىل العناق والشعور بالقبول واالحتواء واألمان وهذا 
مــا يحتاج اليه اطفالنا كذلك، ملا يؤمنه لهم األمر من فوائد لنا ولهم 
ولحياتنا معهــم ككل. يف ما ييل بعض الفوائد التي نقدمها ألبنائنا 

ملجرد عناقهم:

{ الشعور باألمان {
يحتاج األطفــال إىل املودة والحب  من والديهم ليشــعروا باألمان 
العاطفي، وليعرفوا أنهم مقبولون يف األرسة دون قيد أو رشط. يساعد 
العناق يف بناء الثقة والشعور العميق باألمان لدى أطفالنا، مام يحفزهم 
لالستمتاع بالعامل من حولهم. يزيد هذا األمان أيًضا من انفتاحهم عىل 

تعلم أشياء جديدة وميهد الطريق للتواصل املفتوح والصادق. 

{ تقدير الذات {
يســاعد العناق أطفالنا عىل التمتع بتقدير الذات بشــكل صحي 
إذ مينح حبنا ورعايتنا ألطفالنا أسًســا قويًة مــن الثقة بالنفس 
تســاعدهم عىل النظر إىل أنفسهم بشــكل إيجايب وتجربة أشياء 
جديدة، مــع العلم أن حبنا لهم ال يتغري. ميكننــا تعزيز ثقة طفلنا 
بشكل كبري من خالل عناق بســيط، ومتكينه من االنخراط بشكل 
كامــل مع العامل. فنحن باحتوائنا  ملجأ من »العامل الحقيقي« نحن 

امانه وحضنه وهذا ما يساعد يف النمو الصحيح نفسيا ومعنويا.

{ معرفة أننا نشعر بهم {
 تتيــح  املعانقة ألطفالنا  معرفة أننا نفهم ما يشــعرون به. قد 
يجد األطفال الصغار، وحتــى الكبار منهم، صعوبة يف التعبري عن 
شــعورهم. غالًبا ما يخاف األطفال مــن أي يشء جديد أو مختلف، 
حتــى لو مل يكن هناك خطر حقيقي. بدالً مــن الضحك من ذلك، أو 
إخبارهم »ال تكن سخيًفا!«، ميكن أن يكون تقديم العناق لهم أفضل 
طريقة لطأمنتهم بأن مشــاعرهم مهمة، وأنه ميكنهم الوثوق بنا 

ملنحهم الراحة التي يحتاجون إليها.

{ االنضباط {
يساعد العناق أطفالنا عىل مامرسة االنضباط بشكل أفضل عندما 
ييسء أطفالنا الترصف، فإن غريزة ردة الفعل لدينا هي عادًة لتوبيخهم 
وليس عناًقهم ومع ذلك، ميكن أن يخلق العناق جًوا مطمئًنا يكون أكرث 
مالءمة لهذا الحديث الحازم مع الطفل. يقول العناق »ســأظل أحبك 
دامئًــا، لكني أريد أن أتحدث معك عن ســلوكك«. يكون األطفال أكرث 
استعداًدا لالستامع إىل ما تقوله أو تتوقعه عندما يشعرون بتحسن، 

لذا شجعهم بعناق، وقد تالحظ تحسن سلوكهم. 

{ السعادة {
املعانقة تجعل أطفالنا يشــعرون بالسعادة، إذ ان العناق الطويل 
ميكن أن يرفع مستويات السريوتونني لدى الشخص ويرفع مزاجه 
ويخلق الســعادة. أحضاننا هي ترياق ملشــاعر الوحــدة والعزلة 

والغضب التي قد يواجهها أطفالنا. دعونا ال نترسع يف التخيل!

{ جهاز مناعة مدّعم {
 العناق يقوي جهاز املناعة. لقد ثبت طبيا أن العناق مفيد لتعزيز 
املناعة، فالشــحنة العاطفية التي ينتجها تــؤدي إىل تحفيز الغدة 
الصعرتية التي تنظم وتوازن إنتاج الجسم لخاليا الدم البيضاء، وهذا 

بدوره يساعد يف الحفاظ عىل صحتك خالية من األمراض...

{ تقليل التوتر {
 ثبت طبيا أن األطفال الذين لديهم اتصال جلدي أكرث مع والديهم 
منذ الوالدة لديهم مســتويات أقل من هرمــون الكورتيزول، وهو 
هرمون التوتر. هذا هو الســبب يف تشــجيع آباء األطفال يف كثري 
من األحيــان عىل قضاء بعض الوقت يف حمــل أبنائهم يف وحدة 
العناية املركزة باملستشفى، حيث ثبت أنه يساعد يف تعزيز العالمات 

الحيوية لهؤالء األطفال. 

{ املعانقة تريح العضالت {
عندما نعانق، ميكننا أن نشــعر بالتوتر يف أنفسنا ويف الشخص 
اآلخر يتالىش حرفًيا. قــد ال تتمكن األحضان من التخلص من آالمنا 
العاطفية، لكنها بالتأكيد تساعد يف تخفيفها؛ يحتضن بشكل ملموس 

آالم الجسم عن طريق زيادة الدورة الدموية يف األنسجة الرخوة.
املعانقة تعلم أطفالنا كيفية العطاء واالستسالم يف بعض األحيان، 
قد ال يرغب أطفالنا يف أن يتم احتضانهم. وال تجربوهم عىل الرد باملثل، 
ولكن ال تتخلوا عــن معانقتهم أيًضا! ال يتعلم أطفالنا الدفء فقط من 
تلقي العناق، بل ســيبدؤون  بفهم الحاجة إىل إظهار الحب لآلخرين 

أيًضا. يقوم العناق بتعليم أطفالنا كيف أن الحب هو عطاء وحاجة.

{ التواصل الصحي {
يساعدنا العناق وأطفالنا عىل التواصل مع ما نشعر به يف الداخل. 
فعندمــا نعانق أطفالنا يتوقف الوقت ويســمح لنا العناق بالتخيل 
عن أنفســنا وأن نكون حارضين متاًما يف تلك اللحظة ؛ يسمح لنا 
بالتواصل مع ما نشــعر به، عاطفًيا وفســيولوجًيا. وبهذا الوعي، 

يساعدنا ذلك عىل التعاطف مع بعضنا بعضا بشكل أفضل قليالً. 
هل عانقت طفلك اليــوم؟ إن مل تفعل إحرص عىل أن متأل ايامه 

حبا وان تغرف بدورك حبا فوق حب.

 ال »فيتو« على اي مكون داخلي... قطيعة مع دمشق وتواصل مع الرياض وطهران
بعد لقاء نصرالله وااليوبي... تحضيرات للقاء جديد بين »الجماعة االسالمية« وحزب الله

عيل ضاحي

ثالثة اشهر مضت عىل إنجاز »الجامعة االسالمية« 
النتخاباتها التنظيمية الشاملة، والتي تم تأخريها اىل ما 
بعد االنتخابات النيابية والتي فاز فيها مرشــحها عامد 

الحوت وحيداً ليمثلها يف مجلس النواب.
ويف جلسة مغلقة مع عدد من وسائل االعالم ومنها 
»الديار«، يكشف االمني العام لـ«الجامعة« الشيخ محمد 
طقوش عن رؤية »الجامعة« للمرحلة املقبلة، ومقاربتها 

للمتغريات اللبنانية واالقليمية  والدولية.
ورداً عىل سؤال عن طبيعة العالقة الحالية مع حزب 
الله، يؤكد طقــوش ان العالقة مع حزب الله مل تنقطع 
يوماً لكنها تأثرت بالوترية واملنسوب، وتفاوتت بني الفتور 
والضعف بســبب التباينات عىل امللف السوري وبعض 

املقاربات الداخلية.
ويشري طقوش اىل انه متمســك بأن املكون الشيعي 
وحزب الله والثنايئ الشيعي، يشكلون ثلث الشعب اللبناين 
اقله،  لذلك ال ميكن تجاوزهــم وتجاهلهم و«رميهم يف 

البحر«.
ويؤكد ان ال سبيل لحل الخالفات مع املكون الشيعي، 
واي مكون لبناين آخر اال بالحوار، لذلك يجب التحاور مع 
حزب الله عىل قاعدة توســيع املشرتكات والنه امر واقع 

شعبي وسيايس موجود وله متثيله الوازن.
ويؤكد حصول لقاء بني االمني العام لحزب الله الســيد 
حســن نرصالله واالمني العام الســابق للجامعة عزام 
االيويب قبل االنتخابــات النيابية، وامتد اللقاء عىل مدى 
7 ساعات وتم تناول كل امللفات املحلية والعالقة الثنائية 

وتطورات املنطقة.
ويكشف طقوش عن تحضريات بني حزب الله والجامعة 
اىل لقاء كبــري وجديد بينهام إلعادة تســخني العالقة 

وتفعيلها، ومل يحدد مستوى وحجم وتوقيت اللقاء بعد.
ويؤكد طقوش رفع مستوى التنسيق السيايس واالمني 
وخدماتياً واغاثياً بني حزب الله والجامعة وال سيام يف 

املناطق الحدودية الجنوبية.
ويكشف عن ايالئه املقاومة بكل وسائلها ووجوهها 
ضد العــدو الصهيوين مبــا فيها العســكري واالمني 

وبالتنسيق مع املقاومة يف لبنان.
ويؤكد ان »الجامعة« وحزب الله يحملون هامً مشرتكاً، 
وهو الحفاظ عىل الوحدة السنية-الشيعية ومنع تسلل 

الفتنة اىل البيت االسالمي – االسالمي.
كام يحمــل الطرفان هّم االرسة ومنــع تفككها امام 
ظواهر االنحراف والشذوذ الجنيس. وما يشهده اللبنانيون 
عىل صعيــد تعزيز مناعتهم ضد التطــورات االخالقية 

السلبية يف لبنان خطري للغاية.  
وعن العالقة مع دمشــق وبعد عــودة التواصل بني 
»حامس« والنظام السوري، يكشف طقوش عن استمرار 
القطيعة مع سوريا. ويرفض تقييم اعادة حامس التواصل 

مع دمشق ال سلباً وال ايجاباً.
ويشــري اىل ان »الجامعة االســالمية« حزب لبناين 
وله هــّم داخيل لبناين، وهو يرتبــط فكرياً بـ«االخوان 
املسلمني« حول العامل ولكن ارتباطه به ليس عضوياً وال 
يتلقى ال تعليامت وال يلتزم بأية قرارات صادرة عن قيادات 

التنظيم الدوليني.
ويؤكــد طقــوش ان العالقة مع ايــران جيدة ومتر 

بـ«طلعات ونزالت«، ولكن »الجامعة« تشكرها عىل دعم 
املقاومة يف لبنان وفلســطني، وال سيام ان »الجامعة« 
تتبنى املقاومة كســبيل لتحرير االرض اللبنانية املحتلة 
وكذلك فلســطني بكل الوسائل املتاحة ومنها العسكرية 

وايران تتنبى وتدعم هذا الجانب.
اما عن العالقة بالسعودية، فيؤكد انها عالقة طبيعية 
والتواصل مع الســفري السعودي يف لبنان وليد البخاري 

موجود.
ويكشــف طقوش ان »الجامعة« ال تتلقى اي متويل 
خارجي ال من قطر وال مــن تركيا او من »اخوان مرص«، 
ويشــدد عىل ان خطاب »الجامعة« واحد ومتامسك وال 

تباين او انشقاقات يف صفوفها.
وعن ترتيب البيت الســني بعد تعليق الرئيس ســعد 
الحريري عمله السيايس الشخيص والنيايب والحكومة 
وكذلك غياب تيار »املســتقبل« عن الســاحة السياسية 
الداخلية، يكشــف طقــوش عن تحضــري »الجامعة 
االســالمية« ملبادرة حوار للم شــمل البيت السني. كام 
يكشف عن جوالت من اعضاء املكتب السيايس للجامعة 
عىل العديد من الشخصيات اللبنانية واالحزاب والقيادات 
الوطنية والسنية وغري السنية، وقد بورش بطلب املواعيد. 
وعن املرشــح الرئايس املطلوب، يؤكــد طقوش ان 
»الجامعة« تؤيد اي مرشح توافقي وله برنامج اصالحي 

وواضح. ويضع يف اولوياته مكافحة الفساد.
وهو ال يــرى حتى هذه اللحظة ان هــذه املواصفات 
تنطبق عىل سليامن فرنجية، علامً ان نائب »الجامعة« 
عامد الحوت ال يزال يصوت حتى الســاعة بورقة »لبنان 

الجديد« يف جلسات انتخاب الرئيس.     

الحلبــــي : إطــــالق تطويــــر املناهــــج التربويــــة قريباً
لفت وزير الرتبية والتعليم العايل يف 
حكومة ترصيف االعامل عباس الحلبي 
خالل رعايته اإلحتفال اإلفرتايض الذي 
نظمه املجلس الثقايف الربيطاين حول 
جائزة املدرســة الدولية )ISA(، إىل أن 
العامل  ثقافات  اإلنفتاح عىل  بلد  »لبنان 
ولغاتــه وحضاراته«، داعيــا التالميذ 
اللبناين يف  »النمــوذج  يكونوا  أن  اىل 
رفاقهم  مع  والتواصل  والتالقي  الحوار 
يف املدارس املنتــرة يف انحاء العامل، 
والذين يتشــاركون معهم يف املشاريع 
والنشاطات املتعلقة بتعزيز قيم السالم 
واملحبــة وقبول اآلخــر املختلف«. كام 
دعاهم إىل »العمل من اجل الحفاظ عىل 
الوطن وتعزيز املواطنة السليمة والعمل 

من اجل حامية البيئة«.
وقال: »الرتبية تواجه تحديات عديدة 
بعد األزمــات املتعــددة وتعاظم حجم 
الفاقد التعلمي، كام ان العديد من تالمذة 
املرحلة الثانوية مل يتسجلوا حتى اليوم 

مع األســف ألنهم ميكــن ان يتوجهوا 
إىل ســوق العمل  ويرتكوا التعليم وذلك 

ملساعدة اهاليهم ماليا«.
وتابع: »إن اهتاممنا ينصب راهنا عىل 
تأمني التعليم لجميع األوالد وأن تستمر 
الوزارة حاســمة  املدارس بالعمل، وإن 
يف قرارهــا لجهة الســعي إىل إيجاد 
الوســائل التي متكنها من خوض هذه 
التحديات، وذلــك بالتعاون مع الجهات 
املانحة، وإننا يف هذه املناســبة نشكر 
حكومة اململكة املتحــدة لوقوفها إىل 
جانبنا مــع العديد من الدول. كذلك فإن 
تطوير املناهج الرتبوية تم وضعه عىل 
الســكة الصحيحة وسوف يتم إطالقه 
قريبا، مام يفتح الطريق لتحسني نوعية 

التعليم ورفع مستوى مخرجاته«.
ثم اســتقبل الحلبي النواب ميشــال 
صالح،  وحيدر  رضغام  وأسعد  معوض 
عائدة  تربويــة  قضايا  معهــم  وتابع 

ملدارس مناطقتهم.

ــديـــدة ــيـــن أصــــــدر دفـــعـــة جـ ــامـ نــقــيــب املـــحـ
ــن الــــقــــرارات املــتــعــلــقــة بــتــألــيــف الــلــجــان مـ

اســتقبل نقيب املحامني يف بريوت 
نارض كسبار، مندويب النقابة يف صيدا 
األساتذة أسامة أبو ظهر، وأحمد صفي 
التداول  وتم  الدين، وبســام فاخوري، 
يف الطرق األنجح من أجل تأمني جميع 
املحكمة  يف  الرضوريــة  الخدمــات 
وغرفة النقابة. كام اســتقبل مندويب 
النقابة يف جونية وجبيل ماهر صباغ 
وعرض  نفسها.  للغاية  الحداد،  وبسام 
عــدد كبري من املحامني مشــاكلهم أو 
املتعددة  باإلتصــاالت  وقام  طلباتهم، 

الالزمة بهذا الخصوص.
وأصدر كســبار دفعــة جديدة من 
القرارات املتعلقــة بتأليف اللجان عىل 
الشــكل اآليت: لجنة العالقات العربية 
العرب   املحامني  إتحــاد  مع  والعالقة 
برئاسة سها بلو األســعد، لجنة املرأة 
لجنة  حامده،  داغر  أســام  برئاســة 
األستاذ  برئاســة  الفســاد  مكافحة 
عىل  املرفة  اللجنــة  نهــرا،  جوزف 
جورج  برئاســة  الصورية  املحاكامت 
يزبك، لجنة الحوار والتالقي برئاســة 
تراز عون، لجنة تحفيز أهداف التنمية 
املســتدامة يف لبنان برئاســة ناتايل 
شلهوب، لجنة حامية ذوي اإلحتياجات 

لجنة  صفري،  رانيا  برئاســة  الخاصة 
دراسة قانون الجنســية برئاسة ندى 
النرة واإلعالم برئاســة  بكار، لجنة 

ديانا رزق الله.
وعقــد كســبار إجتامعــاً حرضه 
رئيــس لجنة حامية أمــوال املودعني 
النقابة  مجلــس  وعضو  ضاهر  كريم 
األستاذان ميسم يونس وفادي املرصي 
وريشــار فرعون املسؤول يف جمعية 

رصخة املودعني.
واســتقبل كســبار النقيب السابق 
عصام الخوري وجرى البحث يف الطرق 
اآليلــة إىل الخروج من مأزق اإلعتكاف 
القضايئ، ووجوب التعويض عن الفرتة 
السابقة، بعقد جلسات قريبة وإصدار 
األحكام والقــرارات. وتم التداول ايضا 
يف اإلنجازات النقابية، كام استفرست 
عن سري العمل يف النقابة من الناحية 

اإلدارية.
واســتقبل رئيس مجلس إدارة املرفأ 
السابق الحاج باسم القييس قبل سفره 
مجلس  عضو  استقبل  كام  أمريكا.  إىل 
النقابة املحامي وجيه مســعد، والذي 
بالرتّشح ملنصب نقيب  نيته  أعلمه عن 

املحامني يف الدورة القادمة.

كسبار مستقبال زواره

ــقــت ــة اإليــــرانــــّيــــة أطــل ــّيـ ــافـ ــقـ ــثـ ــة الـ ــاريّـ ــشـ ــتـ ــسـ املـ
ــد« ــديـ ــجـ ــر »مــــالمــــح الـــنـــظـــام الـــعـــاملـــي الـ ــمـ ــؤتـ مـ

للجمهورية  الثقافيــة  املستشــارية  أقامــت 
اإلســالمية االيرانية مؤمترا علميا يف مركز اإلمام 
الخميني، للجالية اإليرانية  يف برئ حسن . وتوزع 
الربنامج عىل ثالث جلسات تحت العناوين التالية: 
الجلســة األوىل: انزواء أمريكا، الجلســة الثانية: 
انتقال القوة من الغرب إىل آسيا، أما الجلسة الثالثة: 
الغطرســة.  مواجهة  يف  املقاومة  فكر  انتشــار 
وأجمعــت الكلامت عىل التوجــه نحو عامل متعدد 
األقطاب وأفول زمن األحادية القطبية الذي نشــأ 
بعد تفتت االتحاد الســوفيايت عام 1991 وانهيار 
جدار برلني عام 1989 فانفــردت الواليات املتحدة 
األمريكية يف بسط هيمنها وسيطرتها عىل العامل. 
ويف الكلمة االفتتاحية للمؤمتر، ألقى الســفري 
اإليراين مجتبى أماين كلمة أكد فيها أن »األحادية 
األمريكية عىل أبواب األفول«، مشريًا إىل أن »العامل 
اليوم يشهد تعددية أقطاب نتيجة سياسة الواليات 

املتحدة األمريكية يف العامل«.
وكان مــن أبرز املحارضين يف الجلســة األوىل 
اإليرانية  اإلسالمية  للجمهورية  الثقايف  املستشار 
يف لبنــان كميل باقر الــذي قــال: أن »املقاومة 
اإلسالمية يف لبنان أسقطت الهيمنة األمريكية يف 
املنطقة«، وقال: »باألمــس كانت وزيرة الخارجية 
األمريكيــة الســابقة كونداليزا رايــس تتكلم عن 
رشق أوســط جديد ينطلق من لبنــان، لكننا اليوم 
من بريوت نجتمع لنتحدث عن عزلة أمريكا وزوال 
األحادية القطبية وإســقاط مشــاريع أمريكا يف 

لبنان واملنطقة«.
كام تحدث باحثون يف املؤمتر يف جلسته الثانية، 
عن هيمنة الصني وقوتها االقتصادية وعن االنفتاح 
يف العالقات اآلســيوية خاصة مــع الجمهورية 
اإلسالمية اإليرانية، ما شكل قوة اقتصادية ضخمة 

قادرة عىل الوقوف يف وجه القوة األمريكية. 
ورأى املحارضون يف كلامتهم أن املســتقبل هو 
للقوة »اآلســيوية« التي أصبحــت تنافس أمريكا 
اقتصاديا وعســكريا خاصة بعد غرق األخرية يف 
حرب أوكرانيا إثر العملية العسكرية الروسية فيها. 
كام عزوا األســباب األساسية التي دفعت بالرئيس 
الــرويس فالدميري بوتني إىل العملية العســكرية 
يف أوكرانيا بإســقاط وإحباط مروع »إرسائيل« 

جديدة رشقي أوكرانيا. 
أما فب الجلســة الثالثة، فشدد الحارضون عىل 
»انهيار وتفتت استكبار وغطرسة الواليات املتحدة 
األمريكية أمام رضبات املقاومة يف لبنان واملنطقة 
والتي اســتطاعت من فلسطني إىل سوريا والعراق 
واليمن وغريها من الــدول التحررية كفنزويال أن 
تشــكل ماردا قويا يصنع معادلــة دولية جديدة 
ويخضع دول االســتكبار إلعــادة النظر مبعادلة 
موازيــن القوى أمــام الحضور الــوازن والفعال 

للمقاومة«.
ويف الختام، رأى املجتمعون »أن أمريكا إىل انزواء 
وعزلة وأفــول والعامل اليوم سيشــهد والدة قوة 

آسيوية تقيض عىل الهيمنة األوروأمريكية«.

ــل فــرونــتــســكــا ــب ــق ــد الــجــيــش اســت ــائـ قـ

فرنجّيه بحث األوضاع مع سفير بريطانيا

اســتقبل قائد الجيش العامد جوزاف عون يف مكتبه يف 
الريزة املمثلة الخاصة لألمــني العام لألمم املتحدة يف لبنان 

يوانا فرونتسكا، وتم التداول يف أوضاع لبنان واملنطقة.

اســتقبل رئيس »تيار املرده« سليامن فرنجيه يف دارته يف 
بنشعي، سفري بريطانيا لدى لبنان هاميش كاول يف حضور 
الوزير الســابق روين عريجي والدكتــور جون بطرس، وقد 

جرى تداول شؤون عامة عىل الصعيدين الوطني والدويل.

قائد الجيش مستقبال فرونتسكا

فرنجية مستقبال السفري الربيطاين
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شن نائب رئيس االتحاد العاميل العام 
حسن فقيه هجوما عىل  وزير االقتصاد 
والتجــارة يف حكومة ترصيف االعامل 
امني ســام لعدم مشاركته يف جلسة 
مجلــس الوزراء االخــرة وفال فقيه: 
احييي كل الوزراء الذين حرضوا الجلسة 
االخرة باعتبار ان تســير املرفق العام 
واجب وطني يف ظل معاناة الناس من 
شؤون الضامن اىل ارتفاع االسعار اىل 
تامني االســتمرارية لكل مركز الشؤون 
االجتامعيــة من اجل رصف االموال لها 
لتقوم بواجباتهــا يف مختلف املناطق 

اللبنانية.
وقــال فقيه :كنت امتنــى من وزير 

االقتصاد ان يحرض  االجتامع الوزاري لكن عدم 
حضورة هو تخٍل عن مسؤولياته الوطنية يف 
لحظــة مصرية مير بها الوطن الننا ال نعرف 
مدة الفراغ الذي ســيحصل يف هذه الظروف 

االقتصادية الصعبة.
وقــال فقيه:كنا نتمنى ان تنتهي الجاذبات 
السياســية ولكن ال ميكن السكوت اذا طالت 
االزمــة الساســية ونرتك النــاس ملصرها 
وعذاباتها خصوصا ذوي االمراض املستعصية 
والذين يغســلون الكىل : نحن نريد رئيســا 
توافقيا وال نريد حلوال من تحت الطاولة نريد 

رئيســا تتوافر فيــه كل املواصفات من حيث 

االتزان والرزانة حتى ينهض بالبلد .

وردا عىل ســؤال حول االسباب التي دعته 

للهجوم عىل وزير االقتصاد بينام هناك مثانية 

وزراء غابــوا عن االجتامع الوزاري قال فقيه 

:اليــوم كل الناس تنظــر اىل وزارة االقتصاد 

باعتبارهــا ضابط االيقاع وبهذه املناســبة 

نحيي عمــل مدير عام الوزارة ملا يقوم به يف 

هذا االطار ولكن للوزير دوره االسايس ونربا 

ان تدخل السياســة يف القضايا االقتصادية 

واالجتامعية وبالتايل كان عليه ان يحرض.

شن هجوماًُ على سالم لعدم حضوره جلسة مجلس الوزراء
فقيه : تخلى عن مسؤولياته الوطنية في لحظة مصيرية

نظم اتحاد نقابات عــامل لبنان بالتعاون 
مع نقابة أصحاب معارض الســيارات وقفة 
احتجاجيــة، أمام متثــال املغرتب يف محلة 
الصيفــي - مدخل مرفأ بــروت، للمطالبة 
بتعديل الشــطور الجمركية ورفع الحد االدىن 
اىل مائتي مليون ل.ل. واعتامد أسعار السيارات 
عــىل كتب 2022 بدال مــن كتب 2019 والغاء 

غرامات التأخر عن رسم املرفأ استثنائيا.
وعمــد املعتصمون اىل قطــع الطريق يف 
االتجاهني لســاعة تقريبا وفتحت بعد تدخل 
الجيش وتفهم املحتجون الذين وجهوا التحية 
لعنارص الجيش ومل يسجل اي تدافع او اشكال 

بني املحتجني والجيش .
وبعدها توجــه املعتصمون ويف مقدمهم 

النقيب مارون الخويل ونقيب أصحاب معارض 
السيارات وليد فرنسيس يف مسرة راجلة اىل 

امام مجلس النواب يف وسط البلد.
ودخل الخويل وفرنسيس اىل الربملان وإلتقيا 
االمني العام ملجلس النــواب عدنان الضاهر. 
ورشح الخويل املطالب وتم االتفاق عىل ان يتم 
ارسال كتاب اىل الرئيس نبيه بري ليتدخل يف 
موضــوع انصافهم ودعم مطالبهم والوقوف 
اىل جانبهم ومطالبة وزير املالية بالعودة عن 
املرســوم وتجزئته ليصار اىل تعديل املرسوم 

الخاص بالرسوم الجمركية للسيارات.
وامهل املحتجون الدولة مهلة 48 ســاعة 
لتحقيــق مطالبهم وإال الذهــاب اىل تصعيد 

تحركاتهم.

ــارض الــســيــارات ــعـ ــاب مـ ــحـ ــجــاجــيــة الصـ وقـــفـــة احــت

خالل الوقفة االحتجاجية

زار الوكيل البطريريك يف الدميان الخوري 
طوين اآلغا ومدير رابطة قنوبني البطريركية 
للرســالة والرتاث الزميل جــورج عرب وزير 
الزراعــة يف حكومة ترصيف االعامل عباس 
الحاج حسن، وســلّامه مذكرة تتعلق بأوضاع 
غابات األرز اململوكة من البطريركية املارونية 
او املوضوعــة تحت واليتهــا يف نطاق حدث 
الجبــة وقنات، املعروفة بغابــات أرز الباد، 
والتي يتنامى فيها اليباس ويهدد مســاحاتها 

الخرضاء. 
وعرضــت املذكــرة العنايــة التاريخيــة 
للبطريركيــة بهذه الغابات ومحافظتها عليها 
ســليمة خرضاء حتى الحــرب اللبنانية حني 
انترشت فيها قوى عسكرية، أقدمت عىل قطع 
مئات األشــجار املعّمرة، باإلضافة اىل ما قام 
به تجار االخشاب وسواهم من التعديات عىل 

الغابات املذكورة. 
واذ لفتت اىل أّّن »اليباس املتزايد يف الغابات 
يشكّل بيئة صحية مؤاتية للحرشات التي تفتك 
باالخرض«، طالبت »بوضع خطة حامية علمية 

للغابات املذكورة تنفذ عىل مراحل، املبارشة برفع 
اليباس من الغابات سواء املطروح عىل األرض 
او الذي ال يزال يف أشجاره، تفعيل مراقبة وزارة 
الزراعة عىل أعامل التشــحيل ورفع اليباس«، 
وأكدت املذكرة حرص البطريركية املارونية عىل 
التعاون مع وزارة الزراعة النتداب ممثل عنها 

يتوىل االرشاف املتواصل.
وقــال الوزيــر الحاج حســن : »اننا نتبنى 
هــذه املذكرة املبنية عىل واقــع الحال القائم، 
وســوف نقســم عملنا اىل مرحلتني االوىل 
تتعلّق باملعالجة الرسيعة من خال التشحيل 
التقليــدي املعروف بارشاف متواصل من فنيي 
الوزارة، كام تــــطالب البطريركية، والثانية 
تتعلق بوضع الخــــطة العلميــة املتكاملة 
املطلوبة بالتنســيق مع وزارة البيئة والجهات 

املختصة«. 
ورشح ان »املرحلــة الثانيــة طويلة األجل 
وتحقيق عنارصها يتطلب فرتة زمنية متوالية، 
لكن املهم أن نضعها مع آلياتها التطبيقية، التي 

تظل موضوع متابعة متعاقبة لتحقيقها«. 

األرز ــات  ــ ــابـ ــ غـ ــايـــة  ــمـ لـــحـ ــة  ــيـ ــركـ ــريـ ــطـ بـ ــرة  ــ ــذكـ ــ مـ

ــات االقــتــصــاديــة الــتــقــت  ــئ ــهــي ال
ــان ــ ــم ــ ــة ع ــ ــن ــ ــط ــ ــل ــر ســ ــ ــي ــ ــف ــ س

عقدت الهيئات االقتصادية برئاســة الوزير 
السابق محمد شقر اجتامعا مع سفر سلطنة 
عــامن يف لبنان احمد بن محمد الســعيدي 
يرافقه القائم باالعامل اليف الســفارة سعيد 
بــن خلفان الحســيني يف مقر غرفة التجارة 
والصناعة والزراعــة يف بروت وجبل لبنان 
حيث جرى البحث يف ســبل تنمية العاقات 
االقتصاديــة الثنائية وتعزيــز الرشاكة بني 

القطاع الخاص قي البلدين.

جوزف فرح

يبدو ان خطة التعايف االقتصادي 
قــد وضعت عىل »الرف » يف املجلس 
النيــايب بانتظــار انتخــاب رئيس 
جديد لرئاســة الجمهورية وتشكيل 
حكومة جديدة الن العهد الجديد هو 
من ســيتوىل اعادة النهوض بالبلد 
وبالتايل اىل مزيد من االنتظار وتعبئة 
الوقت الضائع بدراســة مشــاريع 
قوانــني ال تقدم وال تؤخر كمرشوع 
قانون الكابيتال كونرتول الذي فرغ 
مــن مضمونه ولن يعود ذي منفعة 
طاملــا ان االموال قــد هربت »ومن 
رضب رضب ومن هرب هرب »حتى ان 
املفاوضات مع صندوق النقد الدويل 

توفقت وهي املمر االلزامي لعودة لبنان اىل املجتمع 
الدويل حتى ان احد املســؤولني ذكر ان اخر لقاءات 
وفد الصندوق الــذي زار لبنان اعترب الزيارة املقبلة 

ستكون يف اذار املقبل .
 كل ىشء متوقف والجمود ســيد املوقف وخطة 
التعايف وزعت عىل اعضــاء املجلس النيايب الذين 
ســيأخذون وقتا لقرأتها ودراستها ومناقشتها اىل 
الســنة الجديدة باعتبار اننا دخلنا يف شهر االعياد 
طيلة شــهر كانون االول مع العلم ان مجرد اقرارها 
يعني البدء باعــادة النهوض االقتصادي خصوصا 
انهــا وضعت حلوال اقتصادية يف ما يتعلق باعادة 
هيكلة القطاع املــرصيف ومصر الودائع وتحديد 
الخســائر وكيفية توزيعها وهي من اهم املشاكل 

التي يعانيها لبنان وال يجد كيفية الخروج منها بأقل 
االرضار املمكنة عــىل الدولة اللبنانية التي حاولت 
التملص من مســؤوليتها يف تحمل الخسائر حتى 
ان رئيــس حكومة ترصيف االعامل نجيب ميقايت 
كان قد اعلن ســابقا ان اقرار خطة التعايف يرسع 
خروج لبنان من ازمته ،وهذا يعني انه طاملا مل تقر 
هــذه الخطة فان لبنان مســتمر يف دوامة االزمة 
كــام ان الهيئات االقتصاديــة كانت قد رفعت اىل 
رئيــس حكومة ترصيف االعــامل نجيب ميقايت 
خطة تتناول موضوع الودائع مبختلف القئات وهي 
تعتقــد ان الحكومة قــد اخذت بها ووضعت بعض 
فصولهــا يف خطة الحكومة املرفوعة اىل املجلس 

النيايب.
وكــام ان ال خطة دون اعــادة هيكلة وال قيامة 

لاقتصاد دون توحيد ســعر الرصف 
الذي يجلب االستثامرات فأن املجلس 
النيايب غــر قادر عــىل الترشيع 
النــه يف مرحلة النتخــاب رئيس 
للجمهورية وهذا يعني الجمود دون 
التدهور االقتصادي والنقدي كام ان 
مرشوع قانــون الكابيتال كونرتول 
ما زال موضع اخــذ ورد يف اللجان 

املشرتكة .
الوزير السابق رائد خوري تساءل 
:هل يوجد أحد يعرف ما هي السياسه 
اإلقتصادية للباد اليوم؟.. أنا ال أريد 
الحكم عىل هذه السياسة لكنني أريد 
معرفة حقيقتهــا. ان الحقيقه هي 
اننا ال نعرف ذلــك . يف املايض كان 
يوجد سياسة تثبيت سعر العملة أما 
اليوم ما هي السياســة املاليــة املتبعة ؟.. أنا برأيي 
هنا يوجد األســاس فاملوازنه التي أقرت هي موازنه 
دفرتية ال نعــرف مدى واقعيتها ومجلس النواب مل 
يتقيــد بامكانية ادخال تعديــات اصاحية عليها 
طبقناه هــل نعرف ما هي السياســة االقتصاديه 
للنهوض بالباد وكيف ستنهض املصارف التي أعيد 
هيكلتها وكيف ستســتقطب رؤوس األموال مجددا 
وكيف سنطبق ايضا اإلصاحات الخاصه بالدوله ال 
ســيام ان الناس فقدت ثقتها بها عىل اإلطاق. ان 

الدولة هي التي تسببت مبشكلة املصارف
هذه االســئلة املرشوعة مل تجد  اجوبة رســمية 
حتى االن اال ما اشارته خطة التعايف املوجودة اليوم 
عىل رف مجلس النواب بانتظار الحلول السياسية .

خطة التعافي موضوعة على »رف« مجلس النواب تنتظر الحلول السياســــــية
النواب يتلهون بمشــــــاريع قوانيــــــن فات عليها الزمن وصنــــــدوق النقد ينتظر

رشا يوسف

اين اصبحــت وعود اعطاء 
مثاين اىل عرش ســاعات من 
التغذيــة الكهربائيــة يوميا 
وهل  12الجاري  مــن  اعتبارا 
يف  الكهرباء  لعبــة  دخلــت 
السياســية بعد  التجاذبــات 
قرار وزيــر الطاقة واملياه يف 
االعامل  ترصيــف  حكومــة 
بعــدم حضور  فياض  وليــد 
جلسة مجلس الوزراء االخرة 
وهل يــؤدي ذلك اىل الرد عليه 
بعرقلة موضوع تأمني التغذية 
وتأمــني االموال املوعودة  بها 
مؤسسة كهرباء لبنان  وقبلها 
املواطنون الذين ارتضوا بزيادة 
التعرفــة الكهربائية عىل امل 
تأمــني ســاعات اضافية من 

الكهرباء يخــــفف عنهم مــا يدفعونه الصحاب 
املولدات الخاصة. .

مؤخرا قامــت وزارة الطاقة وامليــاه بواجباتها 
بإجراء مناقصــة لرشاء الغاز اويل فازت بها رشكة 
كــورال انرجي ومناقصة لــرشاء الفيول فازت بها 
رشكــة فيتول بينام مل يعرف حتــى االن اذا تأمنت 
االموال من مرصف لبنان الذي وعد حاكمه بالســر 
بهذا التمويل من اجل زيادة ســاعات التغذية رشط 
تفعيل الجباية وازالة التعديات عىل الشــبكة بعد ان 
تم رفع سعر التعرفة الكهربائية التي بورش بتنفيذها 

ابتدأ من شهر ترشين الثاين املايض .
مصادر كهربائية متابعة تشــــكك يف امكانية 
قيام مؤسسة كهرباء لبنان بزيادة ســاعات التغذية 
اوال النها لن تتمكن من ازالة التعديات عىل الشــبكة 
يف ظل هذه االوضاع االقتصــــادية الصعبة وعدم 
قدرة القوى االمنية عىل موازرة عامل املؤسسة يف 

القيــام بهذا العمل كام ان الكميات املســتوردة من 
الفيول والغازاويل لن تكفي لزيادة ســاعات التغذية 
خصوصــا بعد ان رصف النظر حاليا عن تأمني الغاز 
من مرص والكهرباء من االردن بســبب قانون قيرص 
او بحجة عدم تشـــكيل الهيئــة الناظمة للكهرباء 
وبعد ان اصبحت كميات الفيول العراقية عىل وشك 

االنتهاء.
ايا كانت االسباب فمرصف لبنان مل يعلن حتى االن 
موافقته عىل تأمني االموال للمؤسسة ومل يعرف اذا 
كانت الرشكتان قد بارشتا باجراء معامات استراد 
كميات املناقصتني اللتني فازتا بها االســبوع املايض 
وبالتايل تبقى االسئلة مرشوعة هل ستزاد ساعات 
التغذية وكيف بعد ان رفعت املؤسســة تعرفتها يك 
ال تتعرض للخسائر مجددا ام يبقى هذا القطاع رهن 

التجاذبات السياسية ؟
وزير الطاقة وليد فياض كشف ان الزيادة بالتغذية 
الكهربائية ســتكون تدريجية ورمبا لن تكون من 8 

اىل 10 ســاعات يف البدايــة 
موضحــا ان مبلغ 600 مليون 
دوالر يؤمن 8 ســاعات تغذية 
ولكن مــرصف لبنان اعلن ان 
املبلغ املتوفــر هو النصف اي 
300 مليــون دوالر مام يعني 
تامني 4 ساعات تغذية تقريبا  
وحدد فياض«15 كانون األول 
الحاســم لتحديد  التاريخ  هو 
تم  واذا  الكهربــاء  ســاعات 
تأمــني األموال تصبح التغذية 

الكهربائية مسألة أيام«. 
 وهــذا يعني ان االتكال عىل 
اصحــاب املولــدات الخاصة 
مســتمر وبالتــايل هل هناك 
بعد من يصــدق وعود الدولة 
اللبنانيــة التــي تراجعت يف 
االتصــاالت والكهرباء بعد ان 
اما  والتعرفة  الفاتورة  رفعت 

يف تحسني الخدمات والكهرباء.
من املؤكد ان املواطن يحبذ زيادة ســاعات التغذية 
التي تخفف عنــه فواتر اصحاب املولدات الخاصة 
التــي اصبحت ال تتقيــد بتســعرة وزارة الطاقة 
وبالدوالر االمريك عىل سعر السوق املوازية وليس 
عىل ســعر صرفة وبالتايل فأنــه يأمل ان تصدق 
نوايا مؤسســة كهرباء لبنان يك يعود هذا القطاع 
اىل تأمني توازنه املايل بعد ان حمل مسؤولية العجز 

الذي تعانيه خزينة الدولة.
وكانت مؤسســة كهرباء لبنان قد رفعت التعرفة 
اىل 10ســنت لــكل اول 100كيلووات اســتهاك 
كتعرفــة مخفضة تراعي وضع املســتهلكني ذوي 
الدخل املحدود والطبقة املتوســطة والذين يعملون 
عىل ترشــيد الطاقة و2٧سنتا لكل كيلووات ساعة 
استهاك يزيد عىل الـ100كيلووات ساعة وتلغى كل 

التعرفات االستثنائية.

لــــــم تلتــــــزم مؤسســــــة كهرباء لبنــــــان بزيــــــادة ســــــاعات التغذية؟
فيــــــاض تراجــــــع لعــــــدم تأميــــــن كل االمــــــوال وتخــــــّوف مــــــن إعــــــادة
التجاذبــــــات السياســــــية الــــــى شــــــل هــــــذا القطــــــاع وتقلــــــص التغذية

زف وزيــر الزراعة يف حكومة ترصيف 
األعامل الدكتور عباس الحاج حســن إىل 
أهايل بعلبك »برشى موافقة وزير الثقافة 
القايض  االعــامل  يف حكومــة ترصيف 
محمد وســام املرتىض عىل إقامه معرض 
زراعــي يف قلعة بعلبك«، وقال:  »تواصلت 
مع وزيــر الثقافة العزيــز وأخربته أنني 
ذكرت يف قلعة بعلبك خال افتتاح معرض 
املونة، أننا نحتاج إىل معرض دائم يف قلعه 
بعلبــك، فأجابني عىل الفور اتكل عىل الله. 
مبارك ألهايل بعلبك ان يكون هناك معرض 
دائــم يف قلعــة بعلبك، معــرض زراعي، 
صناعــي، تجاري، ال يوجد مشــكلة، املهم 
أن يجد كل من يــزور القلعة املنتج املحيل 
البعلبــي موجود فيهــا«. جاء ذلك خال 

رعايته حفل افتتاح معرض »زيت وعســل« الذي 
أقامته »الجمعية اللبنانية للدراســات والتدريب« 

يف القرية الزراعية يف سهل بعلبك،. 
وتابع: »الهيئات املانحة تأيت إلينا بخفر، هناك 
إحــدى الهيئات قالت يل يف مكتبي ال ميكنني أن 
أذهب إىل بعلبك ألنها منطقة حمراء ال اســتطيع 
الدخــول اليها. ال نســتطيع وضع خطوط حمراء 
وخــرضاء وصفراء وزرقاء يف هــذا البلد، وأقول 
للهيئات املانحة بالتحديد وللمنظامت الفاعلة يف 
لبنــان، أنا كوزير للزراعــة يدي يف يدكم، نذهب 
إىل أقايص عكار وإىل أقايص الهرمل، ولن يكون 
هنــاك أي ممنــوع واي حاجز يف وجهكم أبدا، ال 
أمنــي وال اجتامعي وال اي يشء آخر، نحن اليوم 
بحاجه اىل املساعده ولكن علينا ان نساعد انفسنا 

أوال«. 
وأعلن: »أنا كوزير زراعة ومزارع وابن منطقة 
محرومة، وكمحروم ومستضعف يف هذا الوطن، 
أقــول لكم ان األمن الغذايئ خط أحمر والذي يريد 

ان ميس باألمن الغذايئ هو غر وطني، ومن يريد 
املــس باألمن الغذايئ يرتقــى فعله إىل حد جرم 
العاملة. كلنا يحــب أن نتعاون ونقف مع بعضنا 
البعــض للحفــاظ عىل األمن الغذايئ، فالســهم 

انطلق ولن يعود إىل كبد القوس«.
وتطرق إىل موضوع االســتراد، ولفت إىل أن 
»هناك مواضيع ال بد من االلتفات اليها، عىل سبيل 
املثــال لن تدخل نقطة زيت زيتون إىل البلد لطاملا 
لدينا زيــت زيتون محيل، وبدأ موســم البطاطا 
الشتوي، فهل يعقل ان نستورد بطاطا من الخارج. 
بالطبــع ال، ألن هذا خارج املنطــق. ولكن هناك 
روزنامــة زراعية نحــن مرتبطون بها، وال بد من 
ان نلتزم بها، نحن لدينا اتفاقيات تجارية مثا مع 
مرص، فهل نرفض اســتقبال البصل املرصي ونخل 
بالروزنامة الزراعية وباالتفاقية، ألن ســعر كيلو 
البصل يف لبنان اليوم 18,000 لرة؟ املسألة أبعد 
من ذلك، لقد حملتنا مرص واستوردت من لبنان ما 
ال يقــل عن 60 ألف طن تفاح، وهنا أوجه التحية 
للرئيس الســييس النه يحتضــن القطاع الزراعي 

اللبنــاين بكل مــا تعني الكلمــة، نحن ال 
نخــل باالتفاقيات التجاريــة التي نعقدها 
مــع الدول األخرى، وأنــا أعترب أن الرشاكة 
هي التي تنتج مشــاريع وطنية، أما التفرد 

شيئا«. تنفع  ال  والسلطوية  والشخصنة 

{ اللقيس {

ورحب مؤســس الجمعية الدكتور رامي 
اللقيــس بالحضــور، وقــال: »نفتخر بك 
صاحب املعايل يف قريتك القرية الزراعية، 
ونشــكر مشاركتك الدامئة معنا التي تهدف 
اىل تطويــر ودعــم القطــاع الزراعي يك 

نحافظ عىل األمن الغذايئ«. 
وأضاف: »اليوم نفتتح معا معرضا صغرا 
يضم 4 منتجات غذائية مصنعة من زراعات 
املنطقــة، وهي: زيــت الزيتون، الخل، العســل 
والدبس. يف هذه املناســبة أشر باسم املزارعني 
إىل نقطتني، أواًل نحن نعاين من ســوء السمعة، 
فرغم ان الكثر من التجار يشــرتون منتجات من 
املنطقــة لجودتها يقومون ببيعها عىل أســاس 
انهــا من منطقة أخرى. وهنــا تظهر أهمية دعم 
املســتهلك للمنتــج الزراعي يف بعلبــك الهرمل، 
إىل جانب الدعــم الدعايئ من الوزارة، ونحن يف 
الجمعية كام عملنا خال السنوات الثاث املاضية 
عىل تحســني نوعية اإلنتاج والتغليف والتصنيع، 
وضعنــا خطة يف العــام 2023 للرتكيز عىل دعم 
ثقافــة الرتويج والدعاية ملنتجاتنا املحلية. وثانيا 
أبرز ما يحتاجه املزارعون االنضواء يف تعاونيات 
زراعية، حيث يتشــارك الجميع يف الكلفة الكبرة 
لإلنتــاج الزراعــي مام يخفف مــن األعباء بدءا 
مــن اإلنتاج إىل التوضيب والتســويق، ونحن يف 
الجمعية أسســنا وساهمنا يف تأسيس العديد من 

الزراعية«.  واللجان  التعاونيات 

ــك : ــ ــب ــ ــل ــ ــع ــ الـــــــحـــــــاج حـــــســـــن فـــــــي افـــــتـــــتـــــاحـــــه مــــــعــــــرض فـــــــي ب
ــي خــــــط احـــــمـــــر ونــــعــــمــــل لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عــلــيــه ــ ــ ــذائ ــ ــ ــغ ــ ــ االمــــــــــن ال

ــة  ــجــوي ال ــالت  ــ ــرح ــ ال  : ــســى  ــن م
ــة ــئ ــل ــت ــم ــان م ــ ــن ــ ــب ــ بــــاتــــجــــاه ل

غــرد رئيس »تجمع رجال االعامل اللبنانيني 
الفرنســيني« انطوان منىس عرب حسابه عىل 
»تويــرت«: »الرحات الجويــة باتجاه لبنان 
ممتلئة بالكامل لفرتة االعياد املقبلة. توقعات 
باكرث من 300 الف مــغرتب لبناين معظمهم 
من امركا الشــاملية ودول الخليج واوروبا. 
ممكــن ان يضخوا اكرث مــن مليار دوالر يف 
االقتصــاد يف فرتة وجيــزة. الله يحمي لبنان 

واملغرتبني...«.



ســــــــجينين تبــــــــادل  إتمــــــــام  تعلنــــــــان  وواشــــــــنطن  موســــــــكو  إماراتيــــــــة...  ســــــــعودية  وســــــــاطة  عقــــــــب 
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، إطالق رساح نجمة كرة السلة 
األمريكية بريتني غريرن يف عملية تبادل مقابل تاجر األســلحة 
الشهري السجني فيكتور بوت، وتعهد الرئيس األمرييك جو بايدن 
بإعادة »جميع األمريكيني املحتجزين تعســفا يف الخارج، وقالت 
وزارتا الخارجية السعودية واإلماراتية يف بيان مشرتك إن وساطة 
الرياض وأبوظبي نجحت بشان تبادل موسكو وواشنطن السجنني.

وقالت الخارجية الروسية يف بيان مقتضب »أمتمنا إجراءات 
تبادل السجينني؛ رجل األعامل الرويس فيكتور بوت، والعبة كرة 

السلة األمريكية )بريتني غريرن(«.
وذكرت وكالة تاس الروسية لألنباء أن »املواطن الرويس فيكتور 
بوت يوجد حاليا عىل منت طائرة متجهة إىل روســيا، وسيصل 

قريبا إىل البالد«.
وفور إعــالن النبأ، قال الرئيس األمرييك »تحدثت مع بريتني 
غريــرن منذ قليل وهي بأمان وعىل منت الطائرة يف طريقها إىل 

بيتها«.
كام ألقــى بايدن كلمة يف البيت األبيــض عن صفقة تبادل 

الســجناء، قال فيها »عملنا منذ فرتة طويلة من أجل هذا اليوم، 
وتطلب األمر مفاوضات متعبة«.

{ السجينة األمريكية {
وأضــاف بايدن أن غريرن يف حالــة معنوية جيدة وهي يف 
»طريقها إىل الوطن«، مؤكدا أنها تعرضت لســوء معاملة ضمن 

محاكمة صورية يف روسيا.
وأكد بايدن أن إعادة األمريكيني إىل وطنهم »ليست خيارا وإمنا 
هــي واجب«، وأن إدارته أعادت الكثري من املواطنني الذين اعتقلوا 
أو اختطفــوا، كام تعهد مبواصلة العمل إلعادة جميع األمريكيني 

املحتجزين تعسفا يف الخارج.
وقدم بايدن الشكر لدولة اإلمارات عىل دورها يف إمتام عملية 
املبادلــة، وقال إن روســيا تتعامل مع قضية بول ويالن )جندي 
أمرييك مســجون يف روسيا( بشكل مغاير ومختلف عن قضية 

بريتني، متعهدا بالعمل من أجل إعادته إىل الوطن.
أما وزير الخارجية األمرييك أنتوين بلينكن، فقال إن غريرن يف 
طريقها إىل منزلها بعد أشهر من االعتقال غري املرشوع يف روسيا، 

وفق وصفه.
وكان القضاء الرويس قد حكم بالسجن 9 سنوات بحق غريرن 
يف الرابع من أغسطس/آب املايض إلدانتها بحيازة مخدرات، حيث 
ندد الرئيس األمرييك بالحكم عىل الفور وقال إنه ســيعمل »بال 
كلل« إلعادة غريرن، وبول ويالن؛ جندي مشــاة البحرية السابق 
الذي أوقف يف فندق مبوســكو، يف كانون األول 2018، بتهمة 

امتالك مواد حساسة.
وقال بيان مشرتك لوزارة الخارجية اإلماراتية والسعودية، صدر 
عقب إعالن صفقة تبادل السجينني، إن الرئيس اإلمارايت الشيخ 
محمد بن زايد وويل العهد السعودي األمري محمد بن سلامن قادا 

جهود الوساطة لإلفراج عن نجمة كرة السلة األمريكية.
وأضــاف البيان أن الالعبة وصلت إىل أبوظبي عىل منت طائرة 
خاصة قادمة من موســكو بعد إفراج السلطات الروسية عنها، 
بينــام وصل املواطن الرويس فيكتور بوت، وهو تاجر أســلحة 
ســابق، عىل منت طائرة خاصة أخرى قادما من واشنطن بعد أن 

أطلقت السلطات األمريكية رساحه.

وبخصوص الســجني األمرييك اآلخر بول ويالن، قال مسؤول 
رفيع يف البيت األبيض إن واشــنطن ستواصل جهودها من أجل 
اإلفــراج عنه، فيام نقلت قنــاة يس إن إن )CNN( األمريكية عن 
السجني ويالن قوله إنه يشعر بخيبة أمل لعدم القيام مبا يكفي 

إلطالق رساحه، مضيفا أنه اعتقل لجرمية »مل تقع«.
{ السجني الرويس {

يف املقابــل، تحتجز الواليات املتحدة رجــل األعامل الرويس 
فيكتور بوت منذ عام 2010، وهو من أشهر تجار السالح يف العامل 
وكان ضابطا يف سالح الجو السوفيايت سابقا، وقد صنعت عنه 

هوليود فيلام بعنوان »تاجر املوت«.
وُحكم عىل بوت بالســجن ملدة 25 عاما بعد إدانته يف تهمة 
تآمر لقتل أمريكيني بينهم مسؤولون، وإدانته أيضا بتهمة تسليح 

متمردين يف أفريقيا وأمريكا الجنوبية.
ويف الشهر املايض، قال سريغي ريابكوف نائب وزير الخارجية 
الرويس إن بوت تعرّض »لالضطهاد« يف الواليات املتحدة، متمنيا 
له امتالك »صالبة اإلرادة وقوة الروح« يك يتحمل ظروف سجنه.

محــــــــذرة مــــــــن »خطــــــــر« يحيــــــــط بالقــــــــرم... روســــــــيا تقــــــــدم موعــــــــدا »غيــــــــر مبشــــــــر« لنهايــــــــة الحــــــــرب
قدمت الخارجية الروســية موعدا »غري مبرش« لنهاية قريبة 
للحرب التي تخوضها موســكو يف أوكرانيا، يف وقت حذرت فيه 

موسكو من »خطر« يحيق بشبه جزيرة القرم.
وقالت املتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا 
زاخاروفا إن عقود توريد الواليات املتحدة األسلحة ألوكرانيا تشري 
إىل أن واشنطن تخطط إلطالة أمد العمليات القتالية يف أوكرانيا 

عىل األقل حتى نهاية عام 2025.
وأضافت زاخاروفا -يف إفادة صحفية - أن واشنطن »تخطط 
لتصعيــد األعامل العســكرية يف أوكرانيا عىل األقل حتى نهاية 
عام 2025، ومن املمكن اســتنتاج ذلك من الوثائق التي ال تخفيها 

واشنطن عن أحد«، وفق قولها.
بدوره أقر الكرملــني اليوم بوجود »خطر« من وقوع هجامت 
أوكرانية عىل مواقعه يف شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو 
عام 2014 واستهدفتها يف األسابيع األخرية عدة رضبات بطائرات 

مسرية.
وقال دميرتي بيســكوف املتحدث باسم الكرملني للصحفيني 
»هناك مخاطر ألن الجانب األوكراين يواصل اتباع خطته يف شن 

هجامت إرهابية«.
وأعلنت روسيا يف وقت سابق أنها أسقطت مسرية فوق البحر 
األسود قرب سيفاستوبول )كربى مدن شبه جزيرة القرم، وتضم 

قاعدة بحرية روسية رئيسية(.
وتعرضت شبه جزيرة القرم خالل أشهر الحرب املستمرة لعدة 
هجامت، كان أبرزها اســتهداف جرس القرم الواصل بني شــبه 

الجزيرة والرب الرويس يف ترشين األول املايض.

{ النووي مجددا {
يف سياق متصل، قال الرئيس الرويس فالدميري بوتني إن خطر 
الحرب النووية آخذ يف التصاعد، رغم تأكيده أن اإلســرتاتيجية 

النووية الروسية تعمل عىل مبدأ الرد والدفاع.
ويف اجتامع مع أعضاء مجلس حقوق اإلنسان يف روسيا ، قال 
بوتني إن بالده تنظر إىل أســلحة الدمار الشامل بوصفها أسلحة 

دفاعية مخصصة فقط لحامية روسيا وحلفائها.
وقال إن إســرتاتيجية الجيش الرويس تنص عىل اســتخدام 
أسلحة الدمار الشامل ردا عىل هجوم، »وهذا يعني أنه إذا تم توجيه 
رضبة ضدنا، ســرند عليها برضبة«، مضيفا أن روسيا تنظر إىل 

األسلحة النووية بوصفها »رادعا طبيعيا«.
ونقلت وكالة »تاس« الرســمية لألنباء عن بوتني قوله »نحن 

عاقلون وندرك ما الذي تعنيه األسلحة النووية«.
ويف أعقاب الحرب عىل أوكرانيا، أمر بوتني بوضع األســلحة 
النووية يف حالة تأهب، وهي خطوة ُعّدت رسالة للواليات املتحدة 

وحلف شامل األطليس )ناتو( لعدم التدخل يف الحرب.

{ املوقف األمرييك من التهديد بالنووي {
ويف مــا بدا ردا ضمنيا من واشــنطن عىل ترصيحات بوتني، 
قال املتحدث باســم وزارة الدفاع األمريكية الجرنال بات رايدر »إذا 
اســتخدمت روسيا أســلحة نووية أو قنبلة قذرة ستكون هناك 

عواقب«، من دون إعطاء أي تفاصيل.

من جهته، رفض املتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية نيد 
برايس الرد مبارشة عىل بوتني، لكنه قال إن »أي اســتخفاف يف 

الحديث عن األسلحة النووية غري مسؤول عىل اإلطالق«.
وأضاف برايس أن القوى النووية يف أنحاء العامل -مبا يف ذلك 
الصني والهند والواليات املتحدة وروســيا نفسها- كانت واضحة 
منذ الحرب الباردة يف أن »الحرب النووية ال يجب خوضها أبًدا وال 

ميكن كسبها أبًدا«.
وتابع »نعتقد أن أي خطاب آخر -سواء كان تهديدا نوويا أو حتى 

إثارة شبح استخدام أسلحة نووية تكتيكية- أمر غري مسؤول«.
وأردف »إنه أمر خطري ويتعارض مع روح ذلك البيان الذي كان 

يف صميم نظام منع االنتشار النووي منذ الحرب الباردة«.

{ »الظروف القصوى« {
وخلصت مراجعة أخرية ملوقف الواليات املتحدة أجراها الرئيس 
جو بايدن إىل أن األسلحة النووية يجب أال تستخدم إال يف »ظروف 
قصوى«. وأرجأت روســيا مؤخرا إىل أجل غري مسمى محادثات 
ثنائية بشأن الحد من األسلحة النووية كان من املقرر عقدها يف 

القاهرة، متهمة الواليات املتحدة مبناصبتها العداء.
ويف شأن متصل، أعلن سريغي ريابكوف نائب وزير الخارجية 
الرويس أن موســكو ال تفضل قطع العالقات الدبلوماسية مع 
واشنطن، مشريا إىل أن الواليات املتحدة بدورها تؤكد الحاجة إىل 

الحوار مع روسيا.
ونقلت صحيفة »إزفيســتيا« الروسية عن ريابكوف قوله »مل 
نكن نود أن تتطور األمور هكذا، وبشكل عام فإن قطع العالقات 

الدبلوماسية إشــارة إىل انعدام السبل السياسية كافة وبشكل 
نهايئ، ليبقى أمامنا فقط خيار القوة وهي ما لسنا بحاجة إليها«.

وأشــار ريابكوف -يف ضوء ما تردد عن استعداد واشنطن ملثل 
هــذه القطيعة- إىل أنه »حتى اآلن مل تظهر من جانبهم أي بوادر 
لذلك«، مضيفا أنهم يؤكــدون أيضا احتياجهم إىل الحفاظ عىل 

قنوات الحوار والتواصل«.

{ قتىل وجرحى بقصف رويس {
ميدانيا، قال الرئيس األوكراين فولودميري زيلينسيك إن قصفا 
روســيا أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة عدد كبري يف بلدة 

كوراخوف )رشقي أوكرانيا(.
ويف خطابه اللييل املصور، وصف زيلينسيك الهجوم عىل البلدة 
بأنه »عنيف جدا ومتعمد دون شك«، مؤكدا أن »قامئة القتىل تضم 

حاليا 10 والعديد من الجرحى«.
وتقع كوراخوف يف منطقة دونيتســك، التي شــهدت بعض 
أعنف املعارك التي دارت منذ أرســلت روســيا قواتها إىل أوكرانيا 
يف 24 شــباط املايض. ويف وقت سابق ، قال الجيش األوكراين 
إن القوات الروســية تواصل قصفها عىل مقاطعات خريسون 
وزاباروجيــا وميكواليف ودنيربو جنوبا، ودمرت منازل عدة يف 

مدينة كراماتورسك )رشقي البالد(.
وأضاف الجيش األوكراين أن القوات الروســية تركز هجومها 
عىل باخموت )رشقي البالد(، وأنها نفذت خالل الساعات املاضية 
عرشات الرضبــات الجوية واملدفعية عىل مواقعه املنترشة عىل 

طول خطوط التامس.

يتطلــع منتخب الربازيل اىل »رقصة جديدة« يف حملته نحو 
استعادة لقب كأس العامل، الغائب عن خزائنه منذ 20 عاما، حينام 
يواجــه منتخب كرواتيا، الطامــح لتحقيق إنجاز جديد، عندما 
يلتقيــان اليوم الجمعة، عىل ملعــب املدينة التعليمية يف دور 
الثامنية ملونديال »قطر 2022«، فيام يواجه املنتخب االرجنتيني 
بقيادة نجمها ليونيل مييس نظريه الهولندي مساء اليوم أيضاً.

  ويأمــل املنتخب الربازييل، الوحيد الذي شــارك يف جميع 
نسخ كأس العامل ال22، يف بلوغ الدور قبل النهايئ للمونديال 
للمــرة الـ 12 يف تاريخه بالبطولة، التي يحمل الرقم القيايس 

يف عدد مرات الفوز بها برصيد 5 ألقاب.

{ لقب غائب {

  ومنذ تتويجه بلقبه األخري يف املونديال بنسخة عام 2002 
يف كوريا الجنوبيــة واليابان، مل يتمكن منتخب الربازيل من 
اجتيــاز دور الثامنية ســوى مرة وحيدة، حينام اســتضاف 
املســابقة عىل مالعبه عام 2014.   وبعدما قدم أداء متذبذبا 
خالل مشواره يف مرحلة املجموعات باملونديال القطري، رغم 
تربعه عىل صدارة ترتيب املجموعة الســابعة برصيد 6 نقاط، 
قدم السيلســاو أقوى عروضه، عندما اكتسح نظريه الكوري 
)4-1( يف دور ال16ـ ، ليحافــظ عــىل مقعده الدائم يف دور 

الثامنية للنسخة الثامنة عىل التوايل.

{ طموح كرواتيا {

  من جانبه، يطمح منتخب كرواتيا، وصيف نسخة املونديال 
املايض بروسيا، يف التأهل للمربع الذهبي لكأس العامل للمرة 
الثالثــة يف تاريخه والثانية عىل التوايل، رغم صعوبة املهمة 
التــي تنتظره.   ومثلام تأهل اىل دور الثامنية عقب فوزه عىل 
منتخــب الدمنارك بــركالت الرتجيح بدور الـ 16 يف املونديال 
املايض قبل 4 أعوام، اقتنص املنتخب الكروايت ورقة الرتشــح 
للدور ذاته يف النســخة الحالية بعد اللجوء لركالت الرتجيح، 
التي ابتســمت له خالل مباراته ضد منتخب اليابان بعد انتهاء 

الوقتني األصيل واإلضايف بالتعادل )1-1(.
  وجاء التأهل الصعب اىل دور الثامنية نتيجة طبيعية لتذبذب 
أداء العبــي منتخب كرواتيا، الذي صعد لألدوار اإلقصائية بعد 
حلوله ثانيا يف ترتيب املجموعة السادسة خلف املغرب برصيد 

5 نقاط، من انتصار وحيد وتعادلني.

{ مدرب األرجنتني {

  هــو أصغر مــدرب يف مونديال قطر لكرة القدم، ولكن يف 
سن الـ 44 عاماً يأمل األرجنتيني ليونيل سكالوين يف أن يثبت 
أن قلّة خربته لن تقف عائقاً عندما يواجه األســتاذ الهولندي 

لويس فان خال الجمعة يف دور ربع النهايئ.
  اخترب تجربــة املونديال 
للمــرة االوىل يف روســيا 
للمــدرب  مســاعداً   2018
وعقب  سامباويل،  خورخي 
فشــل الخروج من دور مثن 
النهايئ أمام فرنســا 3 4، مل 
يكن ســكالوين الخيار األّول 
لتسلم زمام األمور الفنية يف 

»ألبيسيليستي«.
  ومــن دون أي تجربــة 
ســابقة مهمة عىل الصعيد 
التدريبــي، عــنّي االتحــاد 
سكالوين  للعبة  األرجنتيني 
مدرباً موقتــاً خالل عملية 
البحث عن بديل لسامباويل، 
لكن يف النهاية فرض نفسه 
وحصــل عىل عقــد نهايئ، 
تم تجديده أخــرياً حّتى عام 

.2026
  تجاهــل املدرب الشــاب 
أولئك الذين شعروا أنه يفتقر 

إىل املؤهالت لقيادة بطل العامل مرتني )و1978 و1986(، لكن 
يف املقابل توجب عليه نيل أيضاً ثقة الالعبني. 

  وبالفعل، بات سكالوين محط تقدير الجميع بعدما أنهى 
فرتة عجاف لـ »راقيص التانغو« اســتمرت 28 عاماً بالفوز 
بكوبــا أمريكا أمام البلد املضيــف والعدو اللدود الربازيل 1 

صفر.

7
دوليات ــ رياضة ــ اعالنات

الجمعة 9 كانون األول 2022

ربع نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم: البرازيل تلتقي كرواتيا واألرجنتين تواجه هولندا اليوم

{ نتائج اللوتو اللبناين {

جرى مساء امس ســحب اللوتو اللبناين لالصدار رقم 
2064 وجاءت النتيجة عىل الشكل االيت:

االرقــام الرابحــة: 3ـ  9ـ  14ـ  24ـ  34ـ  41 الرقــم 
االضايف: 22

* املرتبة االوىل ستة ارقام مطابقة
ـ قيمة الجوائز االجاملية: 4545887330ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة: شبكة واحدة
ـ قيمة الجائزة االفرادية: 4545887330ل.ل.

* املرتبة الثانية خمسة ارقام مع الرقم االضايف
املرتبــة:  حســب  االجامليــة  الجائــزة  قيمــة  ـ 

1481986530ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة: شبكة واحدة

ـ قيمة الجائزة االفرادية: 1481986530ل.ل.
* املرتبة الثالثة خمسة ارقام مطابقة

املرتبــة:  حســب  االجامليــة  الجوائــز  قيمــة  ـ 
225907920ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة: 40 شبكة
ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 5647698ل.ل.

* املرتبة الرابعة اربعة ارقام مطابقة
املرتبــة:  حســب  االجامليــة  الجوائــز  قيمــة  ـ 

225907920ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة: 1216 شبكة

ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 185780ل.ل.
* املرتبة الخامسة ثالثة ارقام مطابقة

املرتبــة:  حســب  االجامليــة  الجوائــز  قيمــة  ـ 
536352000ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة: 16761 شبكة
ـ الجائزة لكل شبكة: 32000 ل.ل.

* املبالغ املرتاكمة للمرتبة االوىل واملرتاكمة اىل السحب 
املقبل: 864072250ل.ل

{ نتائج زيد {

جرى مساء امس سحب زيد رقم 2064 وجاءت النتيجة 
كاآليت:

الرقم الرابح: 04173
* الجائزة االوىل: 75000000ل.ل.

عدد االوراق الرابحة: ورقتان
الجائزة االفرادية: 37500000ل.ل.
* االوراق التي تنتهي بالرقم: 4173

الجائزة االفرادية: 900000 ل.ل.
* االوراق التي تنتهي بالرقم: 173

الجائزة االفرادية: 90000 ل.ل.
* االوراق التي تنتهي بالرقم: 73

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

{ نتائج يومية {

جرى مساء امس ســحب »يومية« رقم 1286 وجاءت 
النتيجة كاآليت:

* يومية ثالثة: 796
* يومية اربعة: 2743

* يومية خمسة: 93220



رســمية اعالنــات  ـ  رســمية  اعالنــات  ـ  رســمية  اعالنــات  ـ  رســمية  اعالنــات  ـ  رســمية  اعالنــات  ـ  رســمية  اعالنــات 

إعالم تبليغ
املوضوع: تبليغ

تدعو وزارة املالية- مديرية املالية العامة -  مديرية الرضيبة عىل القيمة املضافة – مصلحة العمليات – 
دائرة خدمات الخاضعني، املكلفني الواردة أسامؤهم يف الجدول أدناه للحضور إىل دائرة التحصيل يف  مديرية 
الرضيبة عىل القيمة املضافة، مبنى وزارة املالية،  قرب قرص العدل - شارع كورنيش النهر- بريوت، لتبلغ 
الربيد املذكور تجاه اســم كل منهم خالل مهلة ثالثني يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالم، وإال يعترب التبليغ 
حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشــار إليها أعاله، علامً أنه ســيتم نرش هذا اإلعالم عىل 

املوقع اإللكرتوين الخاص بوزارة املالية:  

رقم الربيد املضمون

RR224509195LB

RR224510471LB

RR224507693LB

RR223401930LB

RR224501996LB

RR224512818LB

RR223402113LB

RR223400470LB

RR224509632LB

RR223402095LB

RR223406852LB

RR224514204LB

RR224513835LB

RR223403533LB

RR224513549LB

RR223400965LB

RR223400293LB

RR224511976LB

RR223407932LB

RR223407994LB

RR223403480LB

RR223404220LB

RR224508985LB

RR223404423LB

RR223404454LB

RR223403785LB

RR223403811LB

RR224514442LB

RR224507631LB

RR223405857LB

RR224504771LB

RR223405928LB

RR223401183LB

RR224508606LB

RR224507472LB

RR223407566LB

RR224515099LB

RR224502855LB

RR223407019LB

RR224515765LB

RR224515139LB

RR224507795LB

RR223404600LB

RR224509408LB

RR224515712LB

RR224502400LB

RR224508314LB

RR223407813LB

RR224509005LB

RR224511843LB

RR224511786LB

RR224513668LB

RR224509694LB

RR224512662LB

RR223407570LB

RR224508504LB

RR224510701LB

RR223407288LB

RR224510573LB

RR224503229LB

RR223406384LB

RR223404848LB

RR224516253LB

RR224508067LB

RR224507163LB

RR224509120LB

RR224506021LB

RR224514592LB

RR224516032LB

RR223400381LB

RR223401237LB

RR224508699LB

RR224513265LB

RR224502121LB

RR224514266LB

RR223408408LB

RR224513433LB

RR223408535LB

RR223408589LB

RR223408646LB

RR223409669LB

RR223409672LB

RR223407402LB

RR224514005LB

RR223408164LB

RR224505485LB

RR224512945LB

RR223400894LB

RR224514796LB

RR223411795LB

RR223411821LB

RR223411999LB

RR223412084LB

RR223411089LB

RR223411407LB

RR223411588LB

RR223411720LB

RR223411061LB

RR223403808LB

RR223408703LB

RR224510905LB

RR224510984LB

RR223410463LB

RR223410534LB

RR223410741LB

RR224501660LB

RR223410826LB

RR223410959LB

RR223410962LB

RR224514561LB

RR224501599LB

RR223409315LB

RR223409757LB

RR223409893LB

RR223409071LB

RR224508671LB

RR223410295LB

RR223410313LB

RR223409978LB

RR223410070LB

RR223410097LB

RR224515394LB

RR224501611LB

RR224514955LB

RR223409187LB

RR223401665LB

RR223401679LB

RR224502206LB

RR223407901LB

RR224511503LB

RR224505794LB

RR224504785LB

RR224508393LB

RR223405976LB

RR224508549LB

RR224510746LB

RR223400537LB

RR224514495LB

RR223407067LB

RR223407328LB

RR224504326LB

RR224505220LB

RR224502342LB

RR223407668LB

RR224507296LB

RR224511857LB

RR223400316LB

RR223402714LB

RR223402025LB

RR223402475LB

RR224513623LB

RR223406985LB

RR224510587LB

RR223401020LB

RR224510485LB

RR224512217LB

RR223401135LB

RR224510499LB

RR224505882LB

RR224504887LB

RR224509527LB

RR223400072LB

RR224509796LB

RR224510445LB

RR224507954LB

RR224513305LB

RR224499820LB

RR223400608LB

RR223403564LB

RR223403604LB

RR223403618LB

RR223403706LB

RR223402983LB

RR224512058LB

RR224513892LB

RR224513946LB

RR224508172LB

RR223401719LB

RR223401722LB

RR223400903LB

RR223403476LB

RR223400934LB

RR223405361LB

RR224508433LB

RR224516593LB

RR223404485LB

RR223404105LB

RR223404176LB

RR224512282LB

RR223406512LB

RR223405667LB

RR224497639LB

RR224515575LB

RR223405914LB

RR223401197LB

RR223407098LB

RR224515160LB

RR224515200LB

RR224508331LB

RR224509283LB

RR224515235LB

RR224509456LB

RR224500307LB

RR224511826LB

RR224511812LB

RR224516284LB

RR223401387LB

RR224515045LB

RR223404658LB

RR224510635LB

RR223402011LB

RR224512693LB

RR224512778LB

RR223407005LB

RR224510176LB

RR224512565LB

RR223405208LB

RR224502926LB

RR224510009LB

RR224499515LB

RR223404998LB

RR223402294LB

RR223401824LB

RR224509116LB

RR223402100LB

RR224514615LB

RR223404732LB

RR223400395LB

RR224511640LB

RR223405772LB

RR224513813LB

RR224513827LB

RR224513402LB

RR224511741LB

RR224513359LB

RR224512146LB

RR224500908LB

RR224514120LB

RR223401064LB

RR224508756LB

RR224512163LB

RR223401546LB

RR224516491LB

RR223406486LB

RR224512251LB

RR224509748LB

RR224515332LB

RR224512384LB

RR223406778LB

RR224510777LB

RR224510803LB

RR223402665LB

RR223404613LB

RR223407169LB

RR224515726LB

RR223405070LB

RR223407610LB

RR224507526LB

RR223400024LB

RR224510556LB

RR223400143LB

RR224510539LB

RR223404905LB

RR224510644LB

RR224511684LB

RR224509805LB

RR224512645LB

RR223407053LB

RR224511534LB

RR224513725LB

RR224512574LB

RR223406234LB

RR223401339LB

RR224503674LB

RR223406818LB

RR224507203LB

RR224515862LB

RR224503688LB

RR224510511LB

RR224510180LB

رقم املكلف

289

7214

15332

26050

26050

29008

70548

72422

75603

75886

80119

182980

209359

219417

235350

237838

244123

258601

295936

296438

297748

301101

307577

824011

824915

852259

855910

1123064

1378390

1875970

1958811

1978006

2023729

2032242

2109477

2122587

2139421

2157535

2210850

2212734

2260373

2290580

2387682

2392476

2470550

2484394

2501897

2571006

2593999

2607099

2626389

2725632

2751751

2806839

2875347

2946592

2975002

3023537

3417807

3748887

1635

2123

8149

38776

55815

58829

61523

66387

67118

82740

110613

154535

159090

220583

225825

249929

252350

252737

253225

254463

257278

257349

258508

270582

282038

289280

303110

388868

587648

648996

654670

675059

689277

731496

752587

782514

800054

802400

853294

945473

999990

1003122

1113122

1126645

1139201

1141257

1147707

1166796

1168444

1216774

1264882

1277392

1279847

1294455

1305024

1338895

1348940

1351090

1361561

1371088

1372106

1383477

1423129

1494400

1585069

1617185

1623130

1668441

1716397

1791107

1842288

1934214

1992492

2004485

2018053

2075619

2117563

2134597

2174172

2265703

2276278

2375447

2401378

2455448

2539868

2589890

2635471

2667696

2690324

2721045

2805829

2828597

2930892

2944015

2950778

2961458

2970570

3070862

3141243

3531127

10777

10977

11769

13222

66966

108228

193354

215338

219786

220881

220901

221951

229289

230500

269188

269780

284078

289351

295038

295922

297186

311785

315670

637608

673479

833488

920081

928199

1015361

1126413

1377009

1377009

1669840

1850875

2104645

2193639

2369608

2453681

2465498

2480207

2493861

2503053

2598449

2610165

2612163

2617360

2664711

2670705

2677998

2682019

2688667

2689647

2795946

2811020

2816659

2838952

2946603

2961265

3632592

3716276

3401

21817

54389

59517

73898

88419

98687

105076

118674

196359

202739

207615

228621

229787

244606

246935

287860

306203

315075

490152

501547

594099

682003

964146

1176684

1325552

1480128

1712231

1729245

2127271

2168654

2212866

2263688

2267861

2354577

2433336

2485950

2524919

2606072

2607609

2611045

2672927

2673815

2675851

2693038

2786191

2798304

2803874

2810196

2834607

2843583

2866798

2873450

2942876

2948731

2952180

2953583

2990988

3026928

3728440

اسم املكلف

رشكة ياتيك ش.م.م

رشكة ميسرييان للصناعة والتجارة ش.م.م

مؤسسة اميل قسطنطني للمقاوالت و التعهدات

TABLE TOP

TABLE TOP

مؤسسة نرس للخدمات

مؤسسة ناسيونال اوتوبارتس )زاوين بوياجيان(

رشكة ريتكس ))وجيه عبد النور واوالده ((

ورثة فؤاد عطوي

كنعان للتجارة

مالتيبالست

ارشف ديب عبد نرص الدين

PROFINANCE S.A.L بروفايننس ش.م.ل

رشكة خارنوليان اخوان - ذاديكو

رشكة بانوراميك ش.م.م

عبد النارص ابراهيم رسحال

ارمان مصطفى راوول حبيقة

رشكة مورز ش.م.م

هولدنغ 5000 ش.م.ل

رشكة رايندروب

HARD TOP  )رشبل غارغوس غارغوس(

كابيتال غاز ش.م.ل

الجنوب بالستيك

رشكة الفارس ش.م.م

حسن محمد قصيباين

مؤسسة عبد الرحيم عبد الله للتجارة العامة

االرم ش.م.م

اوريجينال ترايدنغ كومباين ش.م.م

رسكيس زاقاريان

ايغل كونرتاكتينغ ش.م.م.

GOO L.L.C 2 CAR

رشكة وهبة تكنولوجيس ش م م

مالك يوسف قصقص

مروانكو marwanko مروان مفلح رسور

فرايم نايشون فيلمز ش م ل

Network Marketing Int

رشكة كونرتولريز سريفيسز ش م م

كالف غروب ش.م.م

كوزاس ش م م

رشكة تجارة االنابيب ش م م

قزي للمعدات

زيوارت كيفورك يراونيان

رشكة دانيال لتاجري السيارات ش.م.م

باري دي غو ش.م.م

SUPER CALIFRAGILISTIC EXPIALIDOCIOUS SAL

اوتوزون ش م م

SMT

محمد ياسني ورشكاه ش.م.م

TRENDS

رشكة ام. اي. للتجارة واملقاوالت

LOREM IPSUM ش.م.ل

اركريا ستوديو بريوت ش.م.ل.

حايك سكوير ش م م

جدعون غروب -توصية بسيطة

chikhani event planner sal

آين توركوم دير غازاريان

ترميندس للتجارة ش.م.م.

ميد - فيال فارما ش م م

سمر فؤاد األشقر

رشكة فلو - اكس ش.م.م

رشكة ايب نجم -ايب عاد التجارية

الرشكة الصناعية للتغليف ش.م.م

رشكة ميسرتال ويند ش.م.م

راضوان محمد خرض عجاج

شاكر عون

مؤسسة البناء للدراسات الهندسية واملقاوالت/حسن عبدو خريس

قطريب

معامل اكمور )برنوطي دلكوبيا طوق ورشكاه(

بالستي باك )نوال انيس حريق(

رشكة الشامي للتجارة والصناعة

LES DELICES DE ZAZA )ازادوهي بلبكيان(

عامد عيل حسن

واهي وارطوار رسايداريان

رشكة تراست ترايدنغ غروب ش.م.م

مؤسسة سكرابك ) حسني طهامز (

نادر جان باسيل -مخلص بضائع مرخص

نبيه محمد جودي

مؤسسة جليل التجارية ) عيل سليامن الحاج سليامن (

الياس نقوال عبد املسيح

جليل الياس بو شاهني

Prime Food S.A.R.L برايم فوود ش.م.م

صعب موتورز لصاحبها عيل حسني صعب

املؤسسة املتحدة للصناعة والتجارة

مؤسسة عطالله للتجارة )الياس جميل عطالله(

مؤسسة زرقط للتجارة والتوزيع )عباس كامل زرقط(

هاين يوسف درغام

TIGER ELECTRONICS رشكة تايجر الكرتونيكس ش.م.م

جي اس جورج شدياق ورشكاه

احمد عباس عباس

بايت ارت ش.م.م

T. يزبك للسياحة والسفر )توفيق اسعد يزبك(

مؤسسة الربكة للتجارة و املقاوالت )نارص حسن الشقيف (

TOP EQUIP S.A.R.L  توب اكويب ش.م.م

كروموتيك - خليفة ورشكاه ش.م.م

BEKO TECHNOLOGIE )حسني محسن محسن(

جرنال سباليز -انطوان سليم سالمة

عيل حسن بلوط

CARRELLI STUDIO S.A.R.L كارييل ستوديو ش.م.م

تكنولوجي ترايدينغ اند رسفيسز ش.م.م

يونيفرميل بلوكس ش.م.م

مؤسسة بدران التجارية )جوزاف فؤاد بدران(

مؤسسة عباس التجارية

RAINBOW GRAPH S.A.R.L

رشكة مر ومجذوب املتحدة ش.م.م

رشكة االعامل املتحدة ش م م

مطعم الدلب القديم ش.م.م

جرنال ايزي باور )يوسف مرتىض بريطع(

محمد محمود عامر

رشكة آيس غروب ش.م.م

مستودع املنتوجات الطبية والصيدالنية ش.م.م

رشكة رانكو ش.م.م.

احمد ابراهيم الخطيب

الكرتو ميناجري دو ليبون ش.م.م

أديب كو

رشكة دانية التجارية

احمد حسن القبيطري

يونيام ش.م.م.

هري اند بيويت كونسبت ش.م.م.

يت. يس. ال. للمنظفات الصناعية ش.م.م

رشكة أكوا الونج ش.م.م

جوزيف مارون نجم

Transport Houmani )احمد يوسف حوماين(.

SAVEURS DU MONDE

ماربل وورد كومباين ش.م.م

مجموعة نت للصناعات ش.م.م

رشكة ار.جي.كا

حسان يوسف صربا

رشكة سام الينز

اي اتش يت للتجارة العامة واملعادن

املعدات والرافعات العاملية ش م م

كريم سمري مهنا

رشكة ديوان الرساي ش.م.م.

جي غروب جمعه ورشكاه

ياغي للمحروقات

املوعد للتجارة والصناعة العامة - عيل عبد الله املوعد

داميوندز كات ش.م.م

نجاة مبارك

MR COMFORT ش.م.م

مؤسسة ميشال لتاجري السيارات

رينجي غروب ش.م.م.

نعمه افرام بطيش

شعيا للتعهدات والتجارة ش.م.م.

الرشكة الوطنية البنانية للتجارة ش.م.م

نايس ليفت ش م م

رشكة بيومي واوالده ش.م.م

M.J.N CONSEPT S )موريس جبور نعمة(

املتحدة للصناعة والتجارة واملقاوالت ش.م.م.

ع.م الدولية لالستثامر ش.م.م

سيس التجارية ) نبيل يوسف رسكيس(

اكس يب يس ش م م

رشكة ملك للتجارة العامة رانيا محمد بهيج بعيون ورشكاها )توصية بسيطة(

MEDIA TV PLUS SARL

فيزا للسياحة والسفر ش م م

معامر للهندسة و املقاوالت

MUSKETEERS T3M S.A.L 3 THE .ذي ثري موسكوتريز ش.م.ل

ال بريوال سويت)دوري بسام الخوري(

THE FOOD DEALER S.A.L ذا فود ديلر ش.م.ل

رشكة ركتو وفرسو ش م م

وسام زيات للتجارة العامة

مازن انطون عزيز خوري

او جي مجموعة تجهيز املكاتب - صالح مجري ورشكاه ش.م.م

رشكة روبالك رولدز انرتناشيونال ش.م.م

رشكة الحجر اللبناين - حلبي اخوان

رشكة املعدات الزراعية ش.م.م

مؤسسة سامي منر التجارية

رشكة ملحم رسالن واوالده ش.م.م

سايد غطاس املكاري

حسني عيل عبدالله

بولد-توزيع بطاريات وزيوت معدنية

كالريي جنا

PROMO COM S.A.R.L رشكة برومو كوم ش م م

اييل عجيل- زجاج ومرايا

فوود مانجمنت ش.م.م

رشكة غلوبال براندس كوربوريشن ش.م.م

bark up services سليم حنا الشدراوي

رشكة أميك ش.م.م

رشكة كل يشء للتجارة والصناعة ش. م. م.

اسعد جوزف رشو

مؤسسة ساتر انرتناسيونال )ابراهيم عبدو عبد الساتر(

اي .يك ترايدينغ )عامد جورج كساب(

رشكة كومبيوتر الرشق ش.م.م

نارص رضا وطفا

جوزيف جربان الخوري ورشكاه ش.م.ل

CARRIERES S.A.R.L رشكة كريار ش.م.م

رشكة اوتوموتيف برتوليوم كومباين  جهاد معوض ورشيكه

رشكة وليد شمعون للهندسة ش.م.م

اناتا غروب هولنغ ش.م.ل

مود فور فود ش.م.م

جي يب أس G.P.S )جورج بيار سليامن(

محمود سعيد جواد

رينيه ميالد اسحق معوض

رينيه ميالد اسحق معوض

فكتور الخوري للتجارة

سايفري فود التجارية ش.م.م.

رشكة عبد الرزاق سحار ومحمد الصرييف

R.S للتجارة العامة)رفعت شكيب الريشاين(

البوادي )شادي سامل بوادي(

MEDI -LIBAN s.a.l رشكة

حياة ميد ش.م.م

دمر للهندسة واملقاوالت ش م ل

رالف يوسف بو ضومط

 رشكة صقر للتجارة والتسويق ش.م.م

زينب عيل كركبا )الراقي للتجارة العامة(

امني احمد بيضون

طيبة للتجارة واملقاوالت ) قاسم محمد شحيمي(

AUTO BARHOUCH .اوتو برهوش ش.م.م

ناكويت ش.م.م

KADDOURA GHAIS MEDICAL S.A.L

وديع الصياح ورشكاه التجارية -توصية بسيطة

رشكة عالوي للتعهدات العامة والتجارة -توصية بسيطة

يب دي ام ش.م.م

رشكة ALUMTECH ش.م.م

SAMAYA HOME S.A.R.L

Rosemary For General Trading

ب. ليبانون ش م ل

ب.ج.مطر للتعهدات ش.م.م

سمري يوسف طوبيا االشقر

حمرا اند بيوند ش.م.ل

ديليكاتا 110

GAMA PRO

اوتالين ش.م.م

فرنسيس حاتم الكاليس

ابراهيم انطوان منري

مرسال جورج سيويف

ديزايرن

الرشكة اللبنانية للصناعة والتجارة

مؤسسة وليم الخوري للتجارة العامة -  وليم ملحم الخوري

رشكة ا. رايس ورشكاه ش.م.ل

ك. ب. ث  تشريز )سناك(

F.F.A فارس عواد

رشكة ايفل الدولية للتجارة العامة والصناعة واملقاوالت ش.م.م

مؤسسة نبيل غندور للتجارة العامة

رشكة فيتافلو ش.م.م

عساف وكبابة ترايدنغ ش.م.ل

ديناكو التجارية )هاين مصطفى نور الدين(

يب-يت-يس البناء ترايدينغ اند كونسرتاكشن

سلطانة ابراهيم الربجي

رشكة انرتسكشنز

RICA TRADING S.A.R.L ريكا تريدينغ ش.م.م

اوديو كونساي ش.م.م

اكو فارم ش.م.م

رشكة اركاديا ش.م.م

مؤسسة الضاوي التجارية )جامل حسن ضاوي(

رشكة الرواد للتجارة والتعهدات ش.م.م

بيويت اكسربس ش.م.ل.

... للتنميه

ربيع اسكندراين للتجارة و الصناعة

رشكة سورالكو ش.م.م.

مؤسسة اييل يوسف جحى للموبيليا والديكور

سيلينا للتجارة واملقاوالت )ربيع نور الدين(

حمزي  فرحات

مصطفى ابراهيم مرتىض املعروف بالسيد ) م باك (

CHHOURY COMPANY SARL

عواد كوم تريدينغ

ديزينيو غروب ش م م

TRANSOUTH )رشكة عرب الجنوب )الالدقي وحبيب ورشكاهم

سبريز ساين ش م م

سيغنتشور كونسلتنيس ش.م.م

خليل للباطون الجاهز ش.م.م

رياض فكتور االسطا

جي يب اس ستييل ش.م.ل

اون-الين كايرتينغ ش م م

املحرتفون للمقاوالت ش.م.م

ROLEO LLC

ام يف بروجكت ش.م.ل

يس اي يت اس ش م م

ا.ر.ك. باودر كوتنغ ش.م.م.

Interact PR رشكة

4J General Trading & Import-Export

رشف الدين للتجارة العامة

تفاصيل ش.م.م

RICCARDO GABY ELIAS

ريتا لويس الزغبي

 رشكة مركز البقاع التجاري )هايرب ماركت(

رينه اميل معوض

سوديست ش م م

CALPHO S.A.R.L .كالفو ش.م.م

 T$J SOFTWARES منى الرسغاين ورشكاؤها

رشكة اس اند يب ش.م.م.

Perfect Brands

التكليف 560

اعالن

دعوة اىل انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية

لرشكة فؤاد وعارف الفرا ش.م.ل.
ان مساهمي رشكة »فؤاد وعارف الفرا ش.م.ل.« املسجلة يف السجل التجاري 
يف بــريوت تحت الرقم /69483/، هم مدعــوون لحضور الجمعية العمومية 
العادية السنوية التي ستنعقد يف متام الساعة العارشة من قبل ظهر يوم االثنني 
الواقع يف 2023/1/9 يف بناية الفرا ـ الطابق الخامس ـ شارع بلس ـ املنارة، 

وذلك للبحث يف جدول األعامل التايل:
1ـ تالوة تقريري مجلس االدارة ومفوض املراقبة عن اعامل السنوات 2018، 

2019، 2020 و2021.
2ـ املصادقة عىل امليزانية وحساب األرباح والخسائر العائدة لسنوات 2018، 

2019، 2020 و2021.
3ـ ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة عن اعامل سنوات 2018، 2019، 

2020 و2021.
4ـ اعطاء الرتخيص لرئيس واعضاء مجلس االدارة وفقاً ألحكام املادتني 158 

و159 من قانون التجارة.
5ـ تعيني مفوض املراقبة للعام 2022.

6ـ انتخاب اعضاء مجلس االدارة.
7ـ تأييد جميع القرارات املتخذة يف السابق.

8ـ امور اخرى مختلفة.
يحق لكل مساهم االشرتاك يف الجمعية العمومية او انتداب احد املساهمني 
لتمثيله علامً بأن الوثائق الحســابية والتقارير كافة ستودع حسب االصول يف 
الرشكة قبل خمسة عرش يوماً من موعد االجتامع لالطالع عليها عند االقتضاء.

ويف حال عدم توفر النصاب القانوين لهذه الجلســة يصار اىل عقد جلســة 
ثانية وذلك الساعة الحادية عرشة من قبل ظهر يوم االثنني الواقع يف 2023/1/9 

مبن حرض من املساهمني.
رئيس مجلس االدارة ـ املدير العام

فارس الفرا

اعالن

دعوة اىل انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية

لرشكة 1135 املرفأ العقارية ش.م.ل.
ان مســاهمي رشكة »1135 املرفأ العقارية ش.م.ل.« املســجلة يف السجل 
التجــاري يف بــريوت تحت الرقم /74065/، هم مدعــوون لحضور الجمعية 
العمومية العادية الســنوية التي ستنعقد يف متام الساعة الحادية عرشة ظهر 
يــوم االثنني الواقع يف 2023/1/9 يف بناية الفراـ  الطابق الخامسـ  شــارع 

بلس ـ املنارة، وذلك للبحث يف جدول األعامل التايل:
1ـ تالوة تقريري مجلس االدارة ومفوض املراقبة عن اعامل السنوات 2018، 

2019، 2020 و2021.
2ـ املصادقة عىل امليزانية وحساب األرباح والخسائر العائدة لسنوات 2018، 

2019، 2020 و2021.
3ـ ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة عن اعامل سنوات 2018، 2019، 

2020 و2021.
4ـ اعطاء الرتخيص لرئيس واعضاء مجلس االدارة وفقاً ألحكام املادتني 158 

و159 من قانون التجارة.
5ـ تعيني مفوض املراقبة للعام 2022.

6ـ انتخاب اعضاء مجلس االدارة.
7ـ تأييد جميع القرارات املتخذة يف السابق.

8ـ امور اخرى مختلفة.
يحق لكل مساهم االشرتاك يف الجمعية العمومية او انتداب احد املساهمني 
لتمثيله علامً بأن الوثائق الحســابية والتقارير كافة ستودع حسب االصول يف 
الرشكة قبل خمسة عرش يوماً من موعد االجتامع لالطالع عليها عند االقتضاء.

ويف حال عدم توفر النصاب القانوين لهذه الجلســة يصار اىل عقد جلســة 
ثانية وذلك الســاعة الثانية عرشة ظهر يوم االثنني الواقع يف 2023/1/9 مبن 

حرض من املساهمني.
رئيس مجلس االدارة ـ املدير العام

فارس الفرا

اعالن

دعوة اىل انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية

لرشكة 826 املرفأ العقارية ش.م.ل.
ان مســاهمي رشكة »826 املرفأ العقارية ش.م.ل.« املســجلة يف السجل 
التجــاري يف بــريوت تحت الرقم /74064/، هم مدعــوون لحضور الجمعية 
العمومية العادية السنوية التي ستنعقد يف متام الساعة الواحدة من بعد ظهر 
يــوم االثنني الواقع يف 2023/1/9 يف بناية الفراـ  الطابق الخامسـ  شــارع 

بلس ـ املنارة، وذلك للبحث يف جدول األعامل التايل:
1ـ تالوة تقريري مجلس االدارة ومفوض املراقبة عن اعامل السنوات 2018، 

2019، 2020 و2021.
2ـ املصادقة عىل امليزانية وحساب األرباح والخسائر العائدة لسنوات 2018، 

2019، 2020 و2021.
3ـ ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة عن اعامل سنوات 2018، 2019، 

2020 و2021.
4ـ اعطاء الرتخيص لرئيس واعضاء مجلس االدارة وفقاً ألحكام املادتني 158 

و159 من قانون التجارة.
5ـ تعيني مفوض املراقبة للعام 2022.

6ـ انتخاب اعضاء مجلس االدارة.
7ـ تأييد جميع القرارات املتخذة يف السابق.

8ـ امور اخرى مختلفة.
يحق لكل مساهم االشرتاك يف الجمعية العمومية او انتداب احد املساهمني 
لتمثيله علامً بأن الوثائق الحســابية والتقارير كافة ستودع حسب االصول يف 
الرشكة قبل خمسة عرش يوماً من موعد االجتامع لالطالع عليها عند االقتضاء.

ويف حال عدم توفر النصاب القانوين لهذه الجلســة يصار اىل عقد جلســة 
ثانية وذلك الساعة الثانية من بعد ظهر يوم االثنني الواقع يف 2023/1/9 مبن 

حرض من املساهمني.
رئيس مجلس االدارة ـ املدير العام

فارس الفرا

اعالن

دعوة اىل انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية

لرشكة بناية الفرا ش.م.ل.

ان مســاهمي رشكة »بناية الفرا ش.م.ل.« املسجلة يف السجل التجاري يف 
بريوت تحت الرقم /69484/، هم مدعوون لحضور الجمعية العمومية العادية 
الســنوية التي ســتنعقد يف متام الساعة الثانية عرشة ظهر يوم االثنني الواقع 
يف 2023/1/9 يف بناية الفراـ  الطابق الخامسـ  شــارع بلسـ  املنارة، وذلك 

للبحث يف جدول األعامل التايل:
1ـ تالوة تقريري مجلس االدارة ومفوض املراقبة عن اعامل السنوات 2018، 

2019، 2020 و2021.
2ـ املصادقة عىل امليزانية وحساب األرباح والخسائر العائدة لسنوات 2018، 

2019، 2020 و2021.
3ـ ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة عن اعامل سنوات 2018، 2019، 

2020 و2021.
4ـ اعطاء الرتخيص لرئيس واعضاء مجلس االدارة وفقاً ألحكام املادتني 158 

و159 من قانون التجارة.
5ـ تعيني مفوض املراقبة للعام 2022.

6ـ انتخاب اعضاء مجلس االدارة.
7ـ تأييد جميع القرارات املتخذة يف السابق.

8ـ امور اخرى مختلفة.
يحق لكل مساهم االشرتاك يف الجمعية العمومية او انتداب احد املساهمني 
لتمثيله علامً بأن الوثائق الحســابية والتقارير كافة ستودع حسب االصول يف 
الرشكة قبل خمسة عرش يوماً من موعد االجتامع لالطالع عليها عند االقتضاء.
ويف حال عدم توفر النصاب القانوين لهذه الجلســة يصار اىل عقد جلســة 
ثانية وذلك الســاعة الواحدة من بعد ظهــر يوم االثنني الواقع يف 2023/1/9 

مبن حرض من املساهمني.
رئيس مجلس االدارة ـ املدير العام

فارس الفرا

رشكة
بناية الفرا ش.م.ل.

رشكة
826 املرفأ العقارية ش.م.ل.

رشكة
1135 املرفأ العقارية ش.م.ل.

رشكة
رشكة فؤاد وعارف الفرا  ش.م.ل. س.ت. 69483 بريوتس.ت. 69484 بريوت سجل رقم 74065سجل رقم 74064
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رســمية اعالنــات  ـ  رســمية  اعالنــات  ـ  رســمية  اعالنــات  ـ  رســمية  اعالنــات  ـ  رســمية  اعالنــات  ـ  رســمية  اعالنــات 

إعالم تبليغ
املوضوع: تبليغ

تدعو وزارة املالية- مديرية املالية العامة -  مديرية الرضيبة عىل القيمة املضافة – مصلحة العمليات – دائرة خدمات الخاضعني، املكلفني الواردة أسامؤهم 
يف الجدول أدناه للحضور إىل دائرة التحصيل يف  مديرية الرضيبة عىل القيمة املضافة، مبنى وزارة املالية،  قرب قرص العدل - شــارع كورنيش النهر- بريوت، 
لتبلغ الربيد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالم، وإال يعترب التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة 

املشار إليها أعاله، علامً أنه سيتم نرش هذا اإلعالم عىل املوقع اإللكرتوين الخاص بوزارة املالية: 

تاريخ لصق 
LIPANPOST
2022/09/20
2022/09/21
2022/09/30
2022/09/20
2022/09/21
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/28
2022/09/20
2022/09/21
2022/09/20
2022/09/23
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/21
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/21
2022/09/20
2022/09/22
2022/09/21
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/21
2022/09/20
2022/09/21
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/23
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/21
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/21
2022/09/21
2022/09/21
2022/09/22
2022/09/20
2022/09/21
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/21
2022/09/21
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/21
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/21
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/21
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/21
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/21
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/21
2022/09/21
2022/09/26
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/21
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/22
2022/09/21
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/21
2022/09/21
2022/09/21
2022/09/20
2022/09/20

2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/21
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/22
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/22
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/21
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/22
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/21
2022/09/21
2022/09/20
2022/09/21
2022/09/20
2022/09/21
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/21
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/21
2022/09/21
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/23
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/22
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/21
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/21
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/21
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/21
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/21
2022/09/21
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/21
2022/09/20
2022/09/21
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/22
2022/09/21
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/21
2022/09/21
2022/09/20
2022/09/21
2022/09/23
2022/09/22
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/09/21
2022/09/21

تاريخ الزيارة 
الثانية

2022/09/06
2022/09/05
2022/08/30
2022/09/07
2022/09/05
2022/09/05
2022/09/06
2022/09/05
2022/09/02
2022/09/05
2022/09/05
2022/09/05
2022/09/06
2022/09/06
2022/09/02
2022/09/02
2022/09/01
2022/09/01
2022/09/05
2022/09/05
2022/09/05
2022/09/05
2022/09/06
2022/09/05
2022/09/02
2022/09/02
2022/09/02
2022/09/02
2022/09/05
2022/09/02
2022/09/02
2022/09/06
2022/09/06
2022/09/06
2022/09/05
2022/09/05
2022/09/05
2022/09/06
2022/09/05
2022/09/06
2022/09/02
2022/09/06
2022/09/07
2022/09/07
2022/09/02
2022/09/06
2022/09/02
2022/09/02
2022/09/01
2022/09/05
2022/09/02
2022/09/05
2022/09/07
2022/09/05
2022/09/07
2022/09/02
2022/09/05
2022/09/05
2022/09/05
2022/09/05
2022/09/05
2022/09/02
2022/09/05
2022/09/02
2022/09/02
2022/09/05
2022/09/02
2022/09/02
2022/09/02
2022/09/05
2022/09/02
2022/09/06
2022/09/06
2022/09/05
2022/09/02
2022/09/02
2022/09/02
2022/09/02
2022/09/02
2022/09/06
2022/09/02
2022/09/05
2022/09/07
2022/09/05
2022/09/01
2022/09/05
2022/09/02
2022/09/05
2022/09/05
2022/09/02
2022/09/05
2022/09/06
2022/09/05
2022/09/02
2022/09/05
2022/09/02
2022/09/05
2022/09/05
2022/09/06
2022/09/02
2022/09/05
2022/09/05
2022/09/02
2022/09/06
2022/09/02
2022/09/05
2022/09/02
2022/09/05
2022/09/05
2022/09/05
2022/09/02
2022/09/06
2022/09/02
2022/09/02
2022/09/02
2022/09/02
2022/09/05
2022/09/05
2022/09/05
2022/09/02
2022/09/05
2022/09/05
2022/09/05
2022/09/07
2022/09/07
2022/09/06
2022/09/07
2022/09/05
2022/09/07
2022/09/07
2022/09/06
2022/09/05
2022/09/07
2022/09/05
2022/09/05
2022/09/06
2022/09/07

2022/09/07
2022/09/06
2022/09/06
2022/09/06
2022/09/02
2022/09/06
2022/09/05
2022/09/06
2022/09/05
2022/09/07
2022/09/05
2022/09/05
2022/09/05
2022/09/05
2022/09/05
2022/09/05
2022/09/05
2022/09/07
2022/09/07
2022/09/07
2022/09/05
2022/09/06
2022/09/05
2022/09/06
2022/09/07
2022/09/05
2022/09/06
2022/09/05
2022/09/07
2022/09/05
2022/09/06
2022/09/07
2022/09/05
2022/09/07
2022/09/05
2022/09/05
2022/09/06
2022/09/07
2022/09/05
2022/09/05
2022/09/05
2022/09/06
2022/09/07
2022/09/07
2022/09/08
2022/09/05
2022/09/06
2022/09/07
2022/09/05
2022/09/06
2022/09/06
2022/09/06
2022/09/06
2022/09/06
2022/09/06
2022/09/05
2022/09/06
2022/09/05
2022/09/05
2022/09/07
2022/09/06
2022/09/05
2022/09/06
2022/09/05
2022/09/07
2022/09/05
2022/09/05
2022/09/06
2022/09/05
2022/09/05
2022/09/05
2022/09/06
2022/09/07
2022/09/05
2022/09/06
2022/09/07
2022/09/06
2022/09/07
2022/09/07
2022/09/06
2022/09/07
2022/09/06
2022/09/07
2022/09/06
2022/09/05
2022/09/07
2022/09/05
2022/09/06
2022/09/05
2022/09/05
2022/09/06
2022/09/06
2022/09/06
2022/09/05
2022/09/05
2022/09/05
2022/09/07
2022/09/06
2022/09/07
2022/09/06
2022/09/05
2022/09/07
2022/09/05
2022/09/07
2022/09/07
2022/09/06
2022/09/07
2022/09/05
2022/09/07
2022/09/05
2022/09/07
2022/09/06
2022/09/06
2022/09/07
2022/09/06
2022/09/07
2022/09/05
2022/09/06
2022/09/07
2022/09/07
2022/09/06
2022/09/07
2022/09/06
2022/09/06
2022/09/06
2022/09/07
2022/09/07
2022/09/06
2022/09/06
2022/09/05
2022/09/05
2022/09/07
2022/09/07
2022/09/05
2022/09/06
2022/09/05
2022/09/07
2022/09/06
2022/09/06
2022/09/05
2022/09/06
2022/09/06
2022/09/07

رقم الربيد املضمون

RR223423949LB
RR223426344LB
RR225070921LB
RR225073110LB
RR225073931LB
RR225074407LB
RR225074557LB
RR225074923LB
RR225075190LB
RR225075549LB
RR225075773LB
RR225075892LB
RR225075977LB
RR225076218LB
RR225076323LB
RR225076371LB
RR225076408LB
RR225076425LB
RR225076456LB
RR225076495LB
RR225076513LB
RR225076663LB
RR225076703LB
RR225076884LB
RR225076907LB
RR225076938LB
RR225077010LB
RR225077111LB
RR225077139LB
RR225077173LB
RR225077195LB
RR225077213LB
RR225077258LB
RR225077289LB
RR225077301LB
RR225077403LB
RR225077743LB
RR225077774LB
RR225077788LB
RR225077893LB
RR225077902LB
RR225078032LB
RR225078050LB
RR225078117LB
RR225078125LB
RR225078151LB
RR225078165LB
RR225078205LB
RR225078236LB
RR225078240LB
RR225078253LB
RR225078275LB
RR225078284LB
RR225078315LB
RR225078386LB
RR225078545LB
RR225078580LB
RR225078602LB
RR225078616LB
RR225078681LB
RR225078695LB
RR225078770LB
RR225078783LB
RR225078797LB
RR225078871LB
RR225078885LB
RR225078939LB
RR225078942LB
RR225078995LB
RR225079007LB
RR225079015LB
RR225079157LB
RR225079228LB
RR225079259LB
RR225079316LB
RR225079320LB
RR225079333LB
RR225079347LB
RR225079355LB
RR225079381LB
RR225079421LB
RR225079449LB
RR225079639LB
RR225079673LB
RR225080005LB
RR225080138LB
RR225080257LB
RR225080433LB
RR225080455LB
RR225080504LB
RR225080549LB
RR225080552LB
RR225080566LB
RR225080583LB
RR225080597LB
RR225080725LB
RR225080760LB
RR225080800LB
RR225080827LB
RR225080875LB
RR225080901LB
RR225080932LB
RR225080994LB
RR225081005LB
RR225081014LB
RR225081028LB
RR225081059LB
RR225081062LB
RR225081080LB
RR225081102LB
RR225081116LB
RR225081133LB
RR225081147LB
RR225081399LB
RR225081425LB
RR225081442LB
RR225081456LB
RR225081487LB
RR225081495LB
RR225081592LB
RR225081646LB
RR225081685LB
RR225081694LB
RR225081703LB
RR225081725LB
RR225081748LB
RR225081765LB
RR225081853LB
RR225081884LB
RR225081907LB
RR225081941LB
RR225082045LB
RR225082068LB
RR225082085LB
RR225082139LB
RR225082213LB
RR225082235LB

RR225082329LB
RR225082346LB
RR225082451LB
RR225082465LB
RR225082519LB
RR225082553LB
RR225082567LB
RR225082607LB
RR225082638LB
RR225082655LB
RR225082672LB
RR225082686LB
RR225082743LB
RR225082791LB
RR225082805LB
RR225082876LB
RR225082880LB
RR225082902LB
RR225082916LB
RR225082955LB
RR225083001LB
RR225083015LB
RR225083046LB
RR225083103LB
RR225083125LB
RR225083134LB
RR225083151LB
RR225083222LB
RR225083253LB
RR225083341LB
RR225083372LB
RR225083386LB
RR225083531LB
RR225083562LB
RR225083593LB
RR225083633LB
RR225083664LB
RR225083678LB
RR225083766LB
RR225083770LB
RR225083783LB
RR225083854LB
RR225083871LB
RR225083899LB
RR225083911LB
RR225083942LB
RR225083987LB
RR225084041LB
RR225084157LB
RR225084165LB
RR225084214LB
RR225084259LB
RR225084262LB
RR225084276LB
RR225084347LB
RR225084378LB
RR225084381LB
RR225084404LB
RR225084418LB
RR225084466LB
RR225084642LB
RR225084656LB
RR225084744LB
RR225084761LB
RR225084832LB
RR225084850LB
RR225084885LB
RR225084903LB
RR225084925LB
RR225084934LB
RR225084951LB
RR225084979LB
RR225085020LB
RR225085078LB
RR225085095LB
RR225085152LB
RR225085170LB
RR225085210LB
RR225085237LB
RR225085299LB
RR225085308LB
RR225085356LB
RR225085373LB
RR225085387LB
RR225085395LB
RR225085550LB
RR225085625LB
RR225085679LB
RR225085682LB
RR225085807LB
RR225085912LB
RR225085930LB
RR225085988LB
RR225086095LB
RR225086100LB
RR225086127LB
RR225086144LB
RR225086158LB
RR225086175LB
RR225086189LB
RR225086192LB
RR225086201LB
RR225086382LB
RR225086396LB
RR225086436LB
RR225086515LB
RR225086524LB
RR225086541LB
RR225086572LB
RR225086612LB
RR225086657LB
RR225086665LB
RR225086745LB
RR225086762LB
RR225086793LB
RR225086820LB
RR225086935LB
RR225087034LB
RR225087051LB
RR225087105LB
RR225087119LB
RR225087122LB
RR225087167LB
RR225087175LB
RR225087198LB
RR225087224LB
RR225087241LB
RR225087255LB
RR225087330LB
RR225087357LB
RR225087365LB
RR225087431LB
RR225087459LB
RR225087520LB
RR225087618LB
RR225087649LB
RR225087706LB
RR225087860LB
RR225087992LB
RR225088065LB
RR225088074LB
RR225088088LB
RR225088701LB

رقم املكلف

45489
2391229
1881784
1667099
2063973
2259169
2786697
2229438
1764524
2733447
2871708
2882646

181370
190096

1756091
5010

12740
12293
41524

104631
297508

1155333
95819

7125
100753

98998
349578

1721806
2289079
2596103

4208
2386175
2353849
1965224
1957601
2451273
1943073
2590234
1779799

420456
195365
125933
476147
221971
225015

2003261
2218812
1784542
1571287
1012364
1205336

720305
255271
245517
165107

971
12036
96284
97963

304114
234867
227060
242755
259354
685294
842222

1258936
3663705

273770
628929

1318628
387419

1267095
1647185
1660077
1661256
1661268
1661798
1662665
1595948
1599619
1604789
1804106
1593029
1775453
1222195
1229815

91875
172212

2482
6942
3583
3023

2637517
2508513
1661268
1747789
2517615
2650631
1372011
1389183
1636358

2861
2623
2544
4733

70097
74312
95423
10332

187859
1473168
1445162

1449
2253075
2134686
1989902
1806089

189077
230379

82305
222202
197767
187812

2270588
253187

3446
2428708
2702190

215351
14170

2915880
9005

37173
113264

36673
230023

1074743
1485277

94264
103907
296855
561678

1168871
3791636
1236382
1240298
1241702
1242969
1246165
1249263
1249307

292584
226255
244067
294668

36
2530980
2545602
1306597
2192348
1528639
1242969
1967435
2685951
1229500

6093
83419
79913

235726
1251831
1257706
1258528
1265454
1265876

241278
241411
241559
242113
242755
213299
214055
214061
214822
216051
218430
218531
203681
204139
204341

1395528
1397420
1461670
1464612
1464691
1465214
1375281
1175586
1175430
1470633
1471636
1476982
1478482
1482036
1416647
1420148
1423046
1423545
1424117
1430157
1437983
1443399

312587
1792357

93779
2181704

213111
280470
204139
238102
231258

89736
568991
605495

12440
239184

2067383
816211

1302811
2202512

182853
41510

135999
2007713
1984340
2054940
2131904

294757
9902

176792
205041
296155

1825438
1049085

108368
123789

7903
894776
695677
229206
198217
212812
150671
126587
204782
205041
205731
205862
205997
206264
206286
207303
207827
208371
208710
211329
211774
211777

63823
219082
196708

1466306
10840

1505247
1999209

182724
88480
95522

102459
1378765

اسم املكلف

رشكة عبدو داود واخوانه
س ج ترايدينغ ش.م.م.

جوزيف طاين عنرت
ترانسبري فيكت ستافينغ سوليوشنز ش.م.م
 Ghaleb Motor Cars )طنوس بولس غالب(

تكنوفورم ش.م.م.
غرين كول ش.م.م

رشكة يب كاي انرتتيمنت ش م م
مديو بالست ش.م.م

رسي الدين غروب ش.م.م
اللبنانية الدولية لالمن والتعهدات 2 ش.م.ل

اف ترايدينغ ش.م.م
انفستمنتس  اند ديسرتبيوشن ش.م.ل

بارتر كارد لبيانون  ش.م.ل
كاندلز ش.م.ل

رشكة هالل التجارية ش.م.م
رشكة مستشفى  الرهبان ش.م.م

رشكة معراوي اخوان لتجارة األخشاب ومواد البناء ش.م.م
رشكة اموين التجارية بواسطة وكيل التفليسة املحامي سعيد نرص الدي

رشكة مديرتانيان فيدرنغ كومباين ش.م.م
NAHED ONE SAL رشكة ناهد وان ش.م.ل

رشكة شوكوميا ش.م.ل اوف شور
الرشكة املتحدة للمقاوالت العامة ش.م.م

ايكار كوسرتيوزوين جرنايل اس.ب.ا فرع لرشكة اجنبية
ورثة صالح عبد اللطيف شهاب

اي يس يت غروب
البيت بيتك لصاحبها سعود عبد العزيز حسن ابو الجدايل

رشكة اي ام جي موبايل سليوشنز ش.م.م
سوبر كول ش م م

اروزدي بيك رستو كافية ش.م.م
رشكة اتحاد النقل اللبناين ش.م.م

كومبيووركس ش م ل
رشكة فاين سبرييتس ش م ل

برافدا كورب ش.م.ل.
رشكة مصاعد يك.جي. توصية بسيطة

FOODY-رشكة فودي
Atlantic...Ventilation,Heating&Cooling)نعيمه سامي جابر(

كلود جورج ناصيف
يونيتد موتورز )هيثم حامده(

رشكة وهاب لصناعة اآلالت الصناعية
رشكة تريا غيت ش.م.ل
رشكة كونرتكت ش.م.م

رشكة ميديا منجمنت رسفيسز ش.م.م
رشكة الطازج فروج فقيه املشوي -لبنان بواسطة وكيل التفليسة املحامي انطوان طعمة

رشكة تريابيال للتجارة ش.م.م
رشكة الزاروس لتأجري السيارات ش.م.م.

رشكة اليف ستايل كافيه ش م م
اي اون انرتتاينمينت ش م م

سنافارم ش.م.م
RCH ACCESSORIES ش.م.م

كولدج فود رسفيسز لبنان ش.م.م
General Maintenance And Contracting)روجيه رزق الله بو الياس(

ديجيتال امييج سوليوشنز ش.م.ل
جوزف خازن بو شبل للبناء والتجارة

رشكة غرانيالب ش.م.ل
رشكة بامكو  ش.م.م

رشكة مون فري ش.م.م
رشكة كوالس لبنان ش.م.ل

بوما الرشق االوسط ش.م.م.
QUICK FROZEN FOODS كويك فروزين فودس

مؤسسة اس اس ج للديكور ش.م.م.
اس.ام.اس

محمد وليد مرصي
FOOD & MOOD S.A.L فود اند موود ش.م.ل

رشكة دي اند ايتش ش.م.ل
Fortune Cookies sarl رشكة فورتشن كوكيز ش.م.م

جايك او -نجيب محمد محيديل
MONTREAL RESTAURANT MANAGEMENT SARL

الرشكة البيولوجية ملواد التنظيف ش.م.م
مصطفى زهار الجمل

امفيبول ش.م.م
سبورتا لتأجري السيارات ش.م.م

NASSAR PHARMACY )جهاد انطوان نصار(
رشكة سنوب ببليشينغ غروب ش.م.ل

فيصل خليل امليس
رشكة نايا NAIA - يوسف قليعاين ورشكاه

رشكة دي دي 360 ش.م.م
رشكة اوريجنال باغيت ش.م.م

رشكة ضو ديسرتيبيوشن كومباين ش.م.م
فاميليا ش.م.م

وعد الين ش.م.م
Mira Pharm

رشكة فام 1105 ش.م.ل
رشكة دوا ش.م.م. بواسطة وكيل التفليسة 

انطوان فؤاد الراعي
عمدكو )وجدي ذياب بو عامد(

ALFA LINK SERVICES -الفرد بديع جلوان
سيلفر ستارز موتورز )ابناء زهري خياط (
الرشكة اللبنانية االمريكية للفنادق ش.م.ل

رشكة عثامن مكاوي واوالده ش.م.ل
رشكة ليبانت  ش.م.م

رشكة انرتديزاين ش.م.م
املركز الوطني للمعلومات والدراسات ش.م.م

ميرتوبوليس ترايدينغ ش.م.م
بان اراب الدارة الفنادق ش م ل

رشكة دي دي 360 ش.م.م
مرتىض عليان ورشكاه للامكوالت

سبايس مانجمنت ش م م
Four Logistics ش.م.م

العامل الواحد- لبنان ش.م.م
Union for Restaurant And Catering sal

رشكة يس فود ماركت ش.م.م
رشكة بارترنز 21 ش.م.م

سكانسكا سيمنتايشن انرتناشيونال ليمتد
رشكة بوبلريزق لالعالن ش.م.ل

رشكة احمد الكجك ورشكاه ش.م.م
فندق كونكورد

جوروجاكو فيتش مونتاجا املساهمة )فرع لرشكة كرواتية(
مؤسسة رايت

رشكة استثامر ضبية 507 ش.م.ل
مؤسسة جوزيف عرب التجارية

اوتلوك كمبيوترز اند سيكوريتي سيستمس  ش.م.م
تارودا غروب ش.م.م

رشكة بافيون الفندقية ش.م.م
اكزبك لالستثامر السياحي والفندقي ش م م

نرسينا غروب ش م ل
رشكة سبورتس ريبابليك ش.م.ل.

تريبولس فارما ش.م.م
رشكة بريتش مديرتانني ايرويز ليمتد

فلفت شوكوالت صالون لصاحبها مالك مصطفى متراوي
نجا للتجارة لصاحبه توفيق سعيد نجا

رشكة ستار فاشن ش.م.م
رشكة ليا فاشن ش.م.م

رشكة نقوال سعد واخوانه
رشكة ماتس ش م ل

رشكة ليربا ش.م.م
رشكة ا.ج. برباري اخوان ش.م.م
رشكة اريا اس ام ترايدينغ ش م ل

باستا باسيونه ش.م.م
رشكة ضو للمقاوالت واالستشارات ش م م بواسطة وكيل التفليسة املحامي بالل ابو ضاهر بصفتك

مؤسسة جان مخايل النمري التجارية
يارا غروب ترايدينغ-توصية بسيطة

رشكة انسكتا كيامويات للزراعة ش.م.م
مؤسسة فكتور الياس ابو غنام )مطعم عيل بابا(

الفورادا ترافل ش.م.م
كهرباء مصطفى حرب

حبيس إستشاريي التأمني ش.م.ل

باربو ش.م.م
صابر غروب ش.م.م

رشكة الجنوب ملواد البناء ش.م.ل
رشكة جوزف الصهيوين ورشكاه ش.م.م

سونيا فايز ابو شعيا
ميدل ايست موتورسبورتس مانجمنت ش.م.ل

تشاينا هاربور انجينريينغ كومباين ليمتد
CMA BEIRUT TERMINAL ش.م.ل

برايت كونسبت ش.م.م
ميديا اليبل ش.م.ل

رشكة سيدر روز للخدمات الدولية ش.م.م
رشكة لوغريل ش.م.م

وكالة عيساوي للسياحة والسفر-تضامن
ميشال اديب نبهان

كازا  ديل جيالتو ش.م.ل
WOODEX ESTABLISHMENT مؤسسة االخشاب لالسترياد والتصدير

عارف جاد الله شهيب التجاري
نوري محمد محمد

ثري ايش-اوشني اكسشنج ش.م.م
رشكة انرت شيب ش.م.م

CHE-SARL
ورشة مارون نوره لبيع وتصنيع دعائم وسقاالت الحديد

رشكة جوزبيه لوتيش ش.م.م
رشكة CATERISTING ش م م

رشكة زينة للتجارة و األمناء
رشكة لوغريل ش.م.م

خالد احمد سامل مغريب
ALANIS

س كوميونيكيشن ش.م.م
رشكة املدينة ملستحرضات التجميل ش.م.ل

سارتوريا بواسطة وكيل التفليسة املحامي مايا معوض
دانسكيان - كيفام دانسكيان ورشكاه

ال يس اس غروب ش.م.م
راشيو بالس ش.م.ل.

IN SARL
Prochaine Technologie sarl

GEO WORKS SARL جيو وركس ش.م.م
فردان استاتيك سنرت ش.م.م.

نيويورك ستايل ش.م.م
ENTERTAINMENT PLUS SARL

مؤسسة كهرباء لبنان
رشكة دي اند ا ش.م.م

محمد وليد مرصي
فانليان اليتينغ ش.م.م.

مؤسسة جريس شبيب التجارية
رشكة القبة

ديسكوفري كمبيوتر لبنان
M.A TRADING رشكة  

رشكة طونيكوم للتعهدات واملقاوالت والتجارة ش م م
باساباروال

خدمات وامناء ش.م.ل )للفنادق واملعارض الدولية(
مركز الورق )خرض محمد دكروب(

جيتكو غروب ليمتد ش.م.م
windsorSARL رشكة

رشكة سكاي هولدنغ ش.م.ل )هولدنغ(
اش اي اي ش.م.م
ال رانشو ش.م.ل

نارميان محمد رضا عليوان
زيد. ام. كاي. الندسكيب اركيتكت ش.م.م

البوق لخدمات الشحن ش.م.م
ALLO BUS SAL الو باص ش.م.ل

عالء خليل يوسف
رشكة اكروبولس ش.م.م.

املخازن الجديدة للتسويق ش.م.م
كابري دي كارلو ش.م.ل.

الوفا للتجارة و الصناعة ش.م.ل
الخدمات العامة لالستثامر ش.م.م

معروف انيس زهر الدين)اوريون للصوتيات واملرئيات(
مروى غروب ش.م.م

OPALINE s.a.r.l
دستينرتز ش.م.م

 رستو شو
د.غربيل ورشكاه ش.م.م

فيلكابس ش.م.م
وايد هولدينغ ش.م.م

آي . جي . يئ غروب ) حبيب ناظم كعدي (
رشكة كزا فكرا ش م ل

املركز الصناعي - مرسيل توفيق بطرس
رشكة كونسوليد هوريكا هولدنغ ش م ل
SAT VISION sarl سات فيزيون ش.م.م

غرين ستوب GREEN STOP )ت . ب (
مركز الورق )خرض محمد دكروب(

مؤسسة عيل الهاشمي للتجارة
رشكة اسيا للتجارة العامة ش.م.م

جوزيف عيد ورشكاه
سنرشي 21 ش.م.م
هيرب ميديا ش.م.م

رشكة مينا اند سرتايز ش.م.م
نورث ليتل ايتايل نوليتا لصاحبتها سوسن بشري الطيب ابو الطيور

يش ماما ش.م.م.
مؤسسة وسكان اوسبيان )واسكان واروجان اوسبيان(

جي تك سيكرييت ليمتد ش.م.م
شيلريز ش.م.م.

مؤسسة انطوان الياس طعمة
المان دور

رشكة الديك للطباعة والتجارة العامة ش.م.م
فرونت رو ش.م.ل

رشكة اساس للهندسة وللتجارة العامة واملقاوالت ش م م
رشكة اي- ليفل ش م ل

TAF GROUP SARL يت اي اف غروب ش م م
جيني تكنولوجي ش.م.م.

جرنال ماشيرنيز كومباين - جيامكو ش.م.ل
عبد القادر احمد مكية

رشكة وب فورتشن كومباين مليتد
رمزي فؤاد جورج

داتا سرتاكتريينغ ش.م.ل بواسطة وكيل التفليسة املحامي بيار حر
اميكس -الرشق االوسط -ش.م.ب -مقفلة- فرع لبنان

مؤسسة حجازي التجارية
كمبيونيت ش.م.م

رشكة انستاسيا للسياحة والسفر وليموزين ش.م.م بواسطة وكيل التفليسة 
رشكة فرح لتعهدات الهندسة وامليكانيك ش.م.م

مؤسسة الوفاء التجارية
مؤسسة رأفت عبد الصمد للمقاوالت والتجارة

انستاسيا للنقل السياحي ش م م
محالت خالد بو كروم التجارية
غالكيس انرجي )لبنان( ش.م.ل

مؤسسة الرجاء
رشكة الرشق االوسط للحراريات والعوازل )مرييك( ش.م.م

رشكة وب فورتشن كومباين مليتد
ستالك ش.م.م

دايركت انرتناسيونال فود اند فرتيال يزرز سباليز
ODISEE اودييس - فرع لبنان ش.م.م

رشكة رالكو التجارية    رشكة محمد الرواس ورشكاه
رشكة امليس للتجارة العامة ش.م.م.

اتاكوم بواسطة وكيل التفليسة املحامي شفيق الراعي
حداد للتسويق بواسطة وكيل التفليسة املحامي نبيه الجردي

مطبعة زيدان
االمو للمطاعم املحدودة ش.م.م

مؤسسة رفيق الصيداين مخلص بضائع مرخص
BR FASHION SARL يب أر فاشن ش.م.م

رشكة ب ر للبناء واملقاوالت ش.م.م
مطابع كرسوان

خليل النحاس - معمل روال
جودت واعظ

ليفينغ كولورز ش.م.ل. بواسطة وكيل التفليسة املحامي عطارد عبد الله
رشكة شعيب اخوان ش.م.م

رشكة مطابع الهادي ش.م.م
ميدل ايست انرتتيمنت اند كيرتنغ ش م ل بواسطة وكيل التفليسة املحامي يوسف شقري

مؤسسة رشبايت للكلسات بواسطة وكيل التفليسة املحامي هاين سليامن
رشكة الهامة للتنمية والوكاالت التجارية املحدودة السعودية

رشكة انرتك ش.م.م
رشكة بالستيكورد ش.م.م

رشكة مطعم ألحان ش.م.م.

التكليف 556
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اعداد : فيليب شامس

شبكة 6  * 6متقاطعة

كلامت متقاطعة

1ـ معا نبني، وطننا الغايل، 
عاصمتنا الحبيبة. 

ـ دولة يف آسيا الوسطى،  2
أغنيــة ألم كلثــوم من ألحان 

رياض السنباطي. 
ـ جانِــب الطريــق، يِثق  3
ويعتــمِد عــى، يشء ُمدرَك 

بالحواس، تُقال للتهنئة. 
ـ مدينة فرنسية تطّل عى  4
بحرية ليامن، إعتامدُهام عى، 

إبن آوى، ُحّب. 
ـ بعيــد يف الزمن املايض،  5

الَبد، صار الوقت، حاّر. 
ـ موسيقار وعازف لبناين  6
راحل، شــحم، َحّر شديد مع 

سكون الريح. 
ـ أقرع الجرس، طواحني.  7

ـ ذو برَكَــة، ممثل مرصي  8
 . راحل، رصَّ

ـ أحــد الوالديــن، رّحالة  9
أمرييك ســار عى قدميه من 
أمريكا إىل روســيا، عاصمة 

اوروبية. 
ـ رّســام إيطايل، يشّق  10
األرض للزراعــة، قمــح، أكَل 

الطعام، وقت وحني. 

ـ نائب لبناين راحل، االسم  11
الثاين لرئيس تنزاين سابق.

الثاين  االســم  يفزع،  ـ  12
لشــاعر برتغايل، مدينة يف 

الواليات املتحدة. 
ـ لطَم، عملة عربية، دفَع  13

يف الصدر. 
ـ ممثلة فرنسية، والية  14

أمريكية. 
ـ الثمــر الناضج، منزلة  15

وقدر، سْقيه، يقطّع اللحم. 
ـ بسَط يده، االسم الثاين  16
لرئيس أمرييك راحل، أرشََده، 

أديب وشاعر تريك.
أرِجــع  االرسة،  رّب  ـ  17

اليشء، ييضء. 
ـ ثرثار ال يكتم الرّس، ممثل  18

مرصي راحل. 
ـ االســم الثــاين لنائب  19
وصحايف لبناين راحل، جمعُه 

وضّمه، رُجل خفيف، الصَور. 
ـ جنس مــن القوارض،  20
عاصمة والية نيويورك، ُقّصتك، 

نوتة موسيقية. 
ـ دولة آسيوية، عاصمة  21

عربية، جراحة، قمر مكتمل. 

1ـ عاصمة أمريكية إسمها 
يعنــي مــكان إمتــداد املاء، 
فيلسوف وكاتب فرنيس راحل، 

تسَحب. 
2ـ نقيــب صحافة لبناين 

راحل، بلدة يف الشوف. 
3ـ امباطــورة رومانيــة 
قدمية، شجاعتي يف املعركة، 

طّيبا شهّيا.
4ـ ضمــري متصل، أجاِوب، 

ممثلة مرصية راحلة. 
5ـ دولــة افريقيــة، دولة 
ألديب  الثاين  االسم  افريقية، 

لبناين راحل، أحد الشهور. 
6ـ طائــر حــاّد البــرص، 
للتعريــف، مطرب قديم معلّم 
إبراهيــم املوصيل، بقل طّيب 

الرائحة، للنفي. 
7ـ يتحــادث مــع، صوت 
موسيقي، هجَم، من مشتقات 

الحليب. 
حضوركاَم  أَسد،  أختار،  8ـ 

يف. 
9ـ حــرف نصــب، طابة، 
حــاضِرا أمــام، حصَل عى، 

سيف قاطع.

موصــول،  إســم  10ـ 

متشابهان، ضعفها، بحر. 

11ـ نغّنــج وندلّع، وبّخوا، 

 . رصَّ

12ـ وَجعــه، منطقة يف 

رشق فرنسا، من األلوان.

13ـ االســم الثــاين ملمثل 

ومخرج أمــرييك راحل، َحّر 

أَهــّم جامعات  الظهرية، من 

أمريكا وأقدمها. 

14ـ ِمقَويل، دولة افريقية، 

عائلة. 

15ـ لفظــة هجاء أجنبية، 

قنوط، قابَله، ليل باألجنبية. 

16ـ عاصمــة افريقيــة، 

سأمي، الفأس.

الحكيم،  سليامن  بكر  17ـ 

مياثل ويعادل، والية أمريكية. 

18ـ يف العود، ظلمة الليل، 

ممثل فرنيس راحل. 

19ـ تلجئني، مدينة مرصية، 

من أنواع الخطوط، صبّي. 

20ـ سكَن وهدأ، لإلستفهام، 

دولــة افريقية، رواية لنجيب 

محفوظ ُمثلَت يف السينام. 

1ـ عاصمة عربية، عاصمة 
عربية، مدينة سورية. 

2ـ عاصمة عربية، عاصمة 
عربية، رجَع الفيء.

3ـ مدينــة يونانية، أنىس، 
مدينة مرصية. 

4ـ قاعــة االســتقبال، أحد 
الشهور، فازوا. 

5ـ يُميس ليلته، حرف جزم، 
الفأس. 

6ـ حــرف نصب، ترى، األمر 
السهل.

7ـ ســئَم، املرتفــع، أرِشد، 
غاية وحاجة. 

8ـ شاعر عريب قديم، ممثل 

لبناين راحل، أرسَع الرُجل. 
9ـ ممثــل مــرصي راحل، 

متباهي باليشء. 
10ـ جربت فعــل، بلدة يف 

الجنوب. 
11ـ إكتمــل، قبيلة عربية، 

بحرية روسية. 
12ـ عشب، يضّمه إىل، نبات 

طيب الرائحة. 
الشامل، جذَب  بلدة يف  13ـ 

بشدة، شّدد عى الغريم. 
14ـ نهــر رويس، مرفأ يف 

األرجنتني. 
15ـ وطننا الحبيب، سار يف 

درب، يحفظك ويدبّر شؤونك. 

1ـ مدينــة لبنانية، ممثلة 
مرصية راحلة. 

2ـ غطّاه بالخشب والطني، 
بقر الحراثة، تهّيأ للحملة يف 

الحرب. 
3ـ عــامل طبيعة إنكليزي، 
ومرسحي  شاعر  فالن،  أوالد 

نروجي. 
يف  قدميــة  مدينــة  4ـ 
أرمينيا، فرخ الحجل، بلدة يف 

الشامل. 
الواليــات  يف  مرفــأ  5ـ 

املتحدة ، ضّل، دماغ الفيل. 
6ـ متشابهان، تلتهب، رتبة 

عسكرية. 
الفطنة  لالســتدراك،  7ـ 

والذكية، أصل البناء. 
8ـ يواجهُه، يقنطون. 

9ـ مــى متبخرتا، حب، 
زمان صعب شديد. 

10ـ فزعنــا ووجلنا، مادة 
سامة، خصب. 

األغصــان  تــرسع،  11ـ 
املستقيمة، هيئة املالبس. 

12ـ شأن، فصل يف األمر، 
صوت الطبل. 

13ـ كالمها، ممثة مرصية، 
من كبار آلهة الفراعنة. 

14ـ ممثلة أمريكية راحلة، 
دولة افريقية. 

15ـ ظهَر، مدينة سورية، 
عاصمة آسيوية. 

1ـ دولة يف أمريكا الوسطى.

2ـ شاعر فرنيس.

3ـ حاَد عن، إنترش الخب. 

4ـ يصلح بني. 

5ـ من الطيور. 

6ـ دولة افريقية. 

1ـ دردنيل. 

2ـ إيفانز. 

3ـ سف، نتَج.

4ـ أويُتم. 

. 5ـ يلّم، وطَّ

6ـ فيليني. 

1ـ مؤلف موسيقي فرنيس. 

2ـ َحّر. 

3ـ نعطيهم حّقهم. 

4ـ أصــل البنــاء، ظــرف 

وتهذيب.

5ـ ساَل، مجلة عربية. 

6ـ اسطول حريب وصَف بأنه 

ال يُقَهر فأغرقته العواصف. 

1ـ داساِيف. 

2ـ ريفويل. 

3ـ دف، ميّل. 

4ـ نانت. 

5ـ ينتمون. 

6ـ لزج، طي.

أفقيا: 

الحل السابق

الحل السابق مستوى سهل

مستوى وسط

مستوى صعب

الحل السابق

الحل السابق

أفقيا: 

أفقيا: 

عموديا: 

عموديا: 

أفقيا: 

الحل السابق

أفقيا: 

الحل السابق

عموديا: 

عموديا: 

عموديا: 

بسمة

زد 
معلوماتك

 ذهب أحد األشخاص اىل منزل صديقه يك يهنئه بالزواج، فوجد أن 
عروسه  دميمة جدا ال تليق بوسامته. فبينام كانت العروس منهمكة 

بأمور الضيافة، هَمس الزائر بأذن صديقه العريس:
 ـ ملاذا تزوجت هذه القبيحة، فهل من سبب وجيه لذلك؟

فأجاب العريس متلعثام:
ـ  الــكالم برسّك يا صديقي العزيــز، تزوجتها ألنها غنية جداً. أما 

السبب انني فقري جداً.
فابتسم الصديق وقال للعريس:

ـ يا آِخذ القرد عى ماله، يذهب املال ويبقى القرد عى حالِه..

ـ  كريستيان فون فولف: فيلسوف أملاين منساوي. )1679ـ  1754(. 

ألّف عّدة كتب لتعليم الفلسفة، واشتهر بفلسفة التنويرية العقالنية. 

ـ  هربرت غرّس: فيزيولوجي أمرييك. )1888ـ  1963(. درس الجهاز 

العصبي. نال جائزة نوبل عام 1944

- جان باتيست غروز: رّسام فرنيس. )1725 ـ 1805(. من مقلدي 

الكالسيكية. من لوحاته: املصالحة يف القرية.

طريقة الحل: 

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

املربعات الصغرية واملربع الكبري. 

SUDOKU

الحل السابق

1ـ عبد السالم النابليس

2ـ بني سويف، ظل، ومد، 

واّلس

3ـ ديلم، رأم، دارا، أرسلت

4ـ أتوعده، خليل الصليبي

5ـ لــون، حاتم ذو الفقار، 

هو

6ـ مل، بــد، عيل الرشيف، 

صفر

7ـ طوين حنا، ذّن، ريعان، 

ود

8ـ يسري، يلب، يريد، كياف

9ـ فورنبو، يعتكف، أج

10ـ ألو، سيفان، البزراء

11ـ ليــدز، ورن، املالوي، 

لس

12ـ لن أعــرتف، طل، وز، 

رميم

دير  بــركات،  عــي،  13ـ 

عامص، ما

14ـ عقد، رمأ، األطالل

15ـ يطأ، يّق، ســلو قلبي، 

فيلو

16ـ الكهول، ولد الهوى، يا

17ـ فريــد األطرش، وّب، 

مكر

18ـ جّدهم، يفيد، إبن دريد

1ـ متيستوكلس، األرز

2ـ ويدمارك، ميالنو

3ـ فشل، َهّش، ناسا، أنا

4ـ يافا، أيا، يسرت

5ـ قل، النا ترينر، غّب

6ـ بطالت، بان، أشرتي

7ـ رعمسيس الثاين، آر

8ـ كم، متني، طن، نادم

9ـ اهدر، نريودا

10ـ أّمة، نيو دلهي

11ـ بليدا، نهاجر، آب

12ـ ناويل، أسمن، أقفر

13ـ البريوين، المها

كهرمــان،  يس،  14ـ 

مارين

15ـ بارما، رنّانة، تاّم

اللعبي،  اللطيف  عبد  1ـ 

فج

موســوليني،  بنيتو  2ـ 

طارد

3ـ ديلون، نريودا، عاليه

زعبق،  إسمع، برين،  4ـ 

كدم

5ـ لــو، دحــدح، بس، 

ترديها

نيويورك،  ســريها،  6ـ 

قويل

7ـ لفأ، تعال، فرفار، الَف

متس،  بيان،  مخمل،  8ـ 

زي

9ـ مظ، لذيذ، عن، الورد

10ـ الديوانية، ألّد، ِولش

11ـ اإلل، ركال، يرقد

12ـ نور الرشيف، ُمور، 

الِهب

13ـ امال فريد، الزعابل

14ـ بد، صقيع، ســال، 

اليهود

15ـ األفاك، بورما، وبر

16ـ ســورير، نيــازي 

مصطفى

17ـ يلسب، اجر، يل، مّد

18ـ اليهفوف، املامليك

19ـ دّســت، ورد، يئَس، 

الوارد

1ـ توفيق بركات، ناسب

2ـ ميشال طعمه، بالياً

3ـ يدلف، مل، دنلوب

4ـ سم، األسمر، يليكم

5ـ تاَه، أتيت، أديرها

6ـ ورشان، سينام، وّر

7ـ ك ك، يابانية، أمنر

8ـ ناتال، نسيان

9ـ سام، ينثطونهم، نا

10ـ يسري، انديانا

11ـ األسنان، أوج، ملّة

12ـ ال، ترّشني، دراما

13ـ أنار، أحل، قهرت

14ـ رون، غراد، هافانا

15ـ ألبري مخيب، يم

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

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

األكرث شعبية يف العامل. 



1ـ فريد شوقي، نتغّزل

2ـ يونس، األريج، يد

3ـ كبت، إلق، وجدان. 

4ـ تناولت، برب، يشب

5ـ وسب، قراري، عودتها

6ـ رو، أط، جــورج خليل، 

بول

7ـ هنيبعل، ستيفن بويد

8ـ ِجت، فعلتم، نراها

9ـ غوريك، ريا، إســفني، 

جم

10ـ ور، أرسم، يفلت، امتاز

11ـ وفرت، رمل، أرن، اش

12ـ فاّر، عام، وبر، الناهي

فرجينيا،  مرسيدس،  13ـ 

دف

11
تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة7

ــرة ــي ــصــغ الـــشـــبـــكـــة ال
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 عموديا: 

 عموديا:

من ستة حروف:    االبراج 

  بلدة لبنانية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  فوزي العنتيل 

اخترب معلوماتك

1ـ دولة آسيوية. 

2ـ الِعلم اإللهي.

3ـ من أسامء األَسد. 

4ـ االســم الثاين ملمثلة 

فرنسية. 

5ـ إختربَ. 

1ـ فريــق كــرة قــدم 

إيطايل. 

2ـ أمري بريطاين.

3ـ إستعظمت وتجرّبَت. 

4ـ السمني غاية السمن. 

5ـ مادة صناعّية. 

شاعر لبناين مهجري راحل. عاش يف الربازيل، ووّقَع 

شــعره الفصيح بـِ بدوي البقاع، وشعره العامي بـِ فرخ 

النرس. وتُرجَمت قصيدته أنا الدنيا إىل لغات عديدة. 

إسمه مؤلف من تسعة حروف. إذا جمعت: 

9+6+3+2- عاصمة دولة عربية. 

6+1+8+5- بلدة يف قضاء صور. 

3+8+2+9- من الطيور.

9+7+6+3- بيض النمل.  

4+5+8+1- أنثى الجمل. 

4+7+2- انفة وشموخ.

6+1+8- فيلم لفريد شوقي.

3+5- مدينة يف إيران.

1ـ من هو رُجل الدولة الياباين الذي ردَّ املغول عن بالده 

يف القرن الثالث عرش؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ مــا إســم املدينة األمريكية التي بــدأت فيها حرب 

االستقالل سنة 1775؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ من هو األديب والصحايف اللبناين الذي ُسجُن وُفلج 

يف سجنه، وتويف سنة 1905؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما إسم املدينة املرصية التي إنترص عندها الفرنسيون 

عىل املامليك سنة 1798؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ ما إسم الدولة األوروبية التي أحرزت بطولة العامل 

الخامسة للشباب يف كرة القدم سنة 1989؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ ما إسم أول ملك عىل بلجيكا؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ ما إســم املدينة الفرنســية التي شــهدت هزمية 

نابوليون الثالث سنة 1870؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما إسم الرسام الفرنيس الذي كان رسام امللك لويس 

الخامس عرش؟ 

1ـ فيكتور هوغو، فم
2ـ روبنسون، وروار

3ـ ينتاب، يجّر، فرس
4ـ دس، إبتكار

5ـ القطع، يرتعد
6ـ والرت، لف، اس

7ـ قلق، أج، عرمرم
8ـ يا، بروس يل

9ـ روبريت تايلور

10ـ نيجر، جيم، بج
11ـ تجد، أخف، األرّي

12ـ اي، لنكسرت
13ـ زين شعيب، ناي

14ـ لد، بولونيا، ال
15ـ يرمنان

16ـ تبدأ، تشاد
17ـ هو، هجا، هف

18ـ إلهام زيك

؟ من هو
من هي؟

1ـ مدينة سورية، تستخدمها 

الجيوش يف الحروب.

2ـ دولة عربية، أغرّيه.

3ـ  مدينة يف الربازيل، رأفتي 

وشفقتي، رجع الفيء.

4ـ زخــرف وزّور الحقيقة، 

شاعر فرنيس.

5ـ للتفســري، ُمغّنج، مىش 

متبخرتا.

6ـ مال اللون اىل الســواد، 

يدهنونه. 

7ـ نهــر يف الهند، جامعة 

أمريكية. 

8ـ للذّل واالحتقار، االســم 

الثاين ملمثل أمرييك راحَل. 

معدن،  موسيقية،  نوتة  9ـ 

ممثلة أمريكية.

10ـ لعبة، دّرَب، أصل البناء. 

11ـ صــدأ الســيف، ظهَر، 

أنفعُه. 

قتَل يف  اندليس  12ـ مؤرخ 

تونس.

13ـ مــا لا أول له وال آخر، 

مصباح.

14ـ توّدهــا، أهجم، حيوان 

معروف. 

 . 15ـ مدينة مرصية، لفَّ

16ـ شبيه، رتبة دينية.

17ـ عصفور صغري، مدينة 

بلجيكية.

18ـ االســم االول لفنانــة 

الصورة،  صاحبــة  لبنانيــة 

صاحب الجاللة. 

إيطاليــة،  مدينــة  1ـ 
لحضور  باملشجعني  متتلئ 
نهائيــات كأس العامل يف 

قطر.
أوروبيــة،  دولــة  2ـ 
عاصمــة أمريكية، الِصق 

النسب.
3ـ فِطــن وذيّك، تَعبه، 

يالئم ويوافق. 
ويخّفــف  يقــرّص  4ـ 
شــاربه، عملية عسكرية 
عــىل ســبيل التدريــب، 

إحسانه. 
أريض،  مقيــاس  5ـ 
خاصَم خصومة شــديدة، 
من الجواهر، دولة أمريكية، 

نسيم الهواء.
افريقية، حرب،  6ـ دولة 

أعلم وأعرف. 

7ـ نرفع اليشء، بلدة يف 

البقاع، هرَب. 

موصــول،  إســم  8ـ 

يلجأون، جرس يُعرَب عليه.

راحل،  لبناين  رئيس  9ـ 

أبو الطّب.

رَفضــُت، عاصمة  10ـ 

أرمينيا، نحرّك.

11ـ مناص، يســقيني، 

يكّرر القول، يكتمل. 

نفســه  يحب  َمن  12ـ 

مع عدم التفكري يف الغري، 

أوشَك أن، يرى. 

13ـ تهدم، هّينة، جزيرة 

يف النيل، ضعيف وسخيف 

األلفاظ. 

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(

بعض التأخــريات محتملة رشط أال تدعها 

تؤثر عىل نفســيتك وروحك الطيبة. انســان 

هادئ ولطيف يقتحم حياتك دون انذار ويعيدك 

اىل أجواء الرومانسية. 

أفــكارك ممتازة ورائعة وســيكون الحظ 

حليفــك اذا غرّيت الطريقــة الحالية لعملك. 

ســتحصل بطريقة أسهل عىل ما كنت تبحث 

عنه وبرشوط أفضل. 

ســتتمكن يف هــذه املرحلة مــن تحقيق 

نجــاح ممتــاز مل تكن تتوقعه. اســتفد من 

اغراءات املعجبني بوسامنك لتزيد من رصيدك 

االجتامعي والعاطفي. 

تواجهــك بعض الخالفــات العابرة تكون 

أسبابها الحقيقية الرصاع عىل تقوية النفوذ. 

فكر مليا، واعتمــد الهدوء والروية يف بحثك 

لألمور األساسية. 

تخل عــن حمل ثقيل ال يجــب أن تتحمله 

لوحدك. ولكن اعلم ان قوة خفية تســاعدك، 

ونجمــك آخذ يف الصعود وال ينقصك اال القليل 

من الثقة بالنفس. 

استعمل الحكمة والنباهة يف جميع أمورك 

الهامــة وال تتــرسع. أنت موعــود بالتقدم 

والنجــاح الكبري، فابتعد عــن األمور الزائفة 

وتعلّق بالرجاء واألمل. 

تشعر اليوم بالحيوية والنشاط عىل صعيد 

أعاملك، لكنك متّل أحيانا من الروتني وتســعى 

إىل تغيري بعض األشياء. ال تفّوت السعادة إذا 

مرّت من أمامك.

الشهامة التي متيزك عن غريك حافظ عليها 

دامئــا. ان انقطاعــك هــذه اآلونة عن بعض 

األشخاص األحباء املقربني منك قد ييسء اىل 

عالقتك بهم. 

تعيش فرتة محرية فأنت تقف أمام خيارات 

عــدة وال تدري متاما اي منها هو األفضل لك. 

تطور حســن يف العالقات العاطفية واألمور 

االجتامعية. 

عقبات وصعوبات تستطيع تجاوزها بفضل 

نباهتك. يجــب أن تكون يف غاية االنتباه يك 

تفــوت الفرصة عىل الخبثاء الذين يصطادون 

يف املاء العكر. 

أحوالك يف تحســن ووضعك العاطفي جيد 

ال غبــار عليه. بإمكانك أن تدفع عمال اضافيا 

مربحا، وأن توفر الجو الصحيح للسري فيه اىل 

األمام. 

عليك أن تعمل بهدوء وحذر يف هذه اآلونة. 

عواطفك املتدفقة تسيطر عليك أحيانا وتجرفك 

يف تيارات ال تريدها. تضحياتك لن متر من دون 

مكافأة.

الحمل

)21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

)22 أيار - 21 حزيران(

االسد

)24 متوز - 23 آب(

امليزان

)24 أيلول - 22 ت1(

القوس

)22ت2 - 21 ك1(

الدلو

)21 ك2 - 19 شباط(

الروشة
املنارة

أثينا
النبطية

ابل السقي
النفاخية

الجنوب
برعشيت

برمانا
بيصور

باتر
بريح
بريت

بعورتا
تونس

جب جنني
حاالت
حاقل

خط
خبري
دعبل
دبابة
رمح

ريفون
ستوكهومل

سهام
شص
شهر

شبيل
شط
ظهر

عز

عائد
قريوان

قائد
كوبنهاغن

كيلو

ليمون
لعب

مسقط
مطبوعات

منازل

هيكل

وسكونسن

وندسور.

الحل السابق

الحل السابق

فادوز

الجمعة 9 كانون األول 2022

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــر من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

SUDOKU

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

1ـ عبيدة الطنبورية. 

2ـ مرسحية هاملت. 

3ـ جزيرة كورسيكا. 

4ـ ياِمن. 

5ـ يف ميالنو. 

6ـ إسمها سو. 

7ـ فريق أجاكس أمسرتدام. 

8ـ الزنبقة. 

9ـ املغني ُمخارق. 

1ـ أنغام. 

2ـ ريايش. 

3ـ وابور. 

4ـ أم، ين. 

5ـ دينها.

1ـ أرواد. 

2ـ نيامي. 

3ـ غاَب.

4ـ اشويه. 

5ـ مرينا. 



ال والدة فــــــــي الجلســــــــة التاســــــــعة وبــــــــري يخــــــــرج »أرنــــــــب« الحوار حفاظــــــــاً علــــــــى »مــــــــاء وجــــــــه« الكتــــــــل النيابيــــــــة

ــاالت ثــانــيــة ــقـ ــتـ ــات بــحــمــلــة اعـ ــعـ ــوقـ ــيــقــات تـــتـــواصـــل وتـ ــحــق ــت ــة... ال ــ ــي ــ ــان ــ ــة األمل ــوم ــك ــح ــاط ال ــقـ مــخـــــط إسـ

ــن الـــعـــاقـــات ــ ــد« م ــ ــدي ــ ــر ج ــصـ ـــ«عـ ــشــر بـ ــب ــغ ي ــن ــي ــة... ب ــ ــودي ــ ــع ــ ـــ س ــ ــة ـ ــي ــن ــة شـــامـــلـــة صــي ــ ــراك اتـــفـــاقـــيـــة شــ

نتنياهو يقترب من تشكيل حكومته بعد االتفاق مع »شاس«... تشييع شهداء في جنين و»إسرائيل« تحقق بفقدان »خرائط«
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تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات
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)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

وجهات النظر املتقابلة ومحاولة فهم حقيقة مواقف كل كتلة 
سياسية عىل حدة. املرحلة الثانية تقديم كل طرف طروحاته 
حيــال كيفية الخروج من املأزق. وثالثا، دمج هذه املقرتحات 
ومحاولة الوصول اىل قواسم مشرتكة تؤدي اىل تسوية حول 
هويــة الرئيس املقبل. ولهذا فهو يريد من الكتل السياســية 
ان تالقيه يف »منتصف الطريق« وهو ســيمهلها حتى بداية 
االسبوع املقبل لالعالن عن مواقفها، وهو ابلغ من راجعه انه 
يف حالة نجاح الدعوة فان اللقاءات ستعقد يف القاعة نفسها 
التي شــهدت الحوار يف العــام 2006 عرب ممثلني عن الكتل، 
ولــن تكون يف القاعة العامة الن حضور 28 نائبا ســيعني 
فــوىض ومزايدات ولن تصل االمور اىل اي نتيجة، ويف حال 
وافق الجميع عىل هذه الخطوة سيعلن تحويل جلسة الخميس 

املقبل اىل جلسة حوارية ال انتخابية.

{ هل توافق الكتل النيابية؟ {
ويف املواقف االولية، ال يعارض حزب الله الفكرة بل يؤيدها 
وهو عىل تنسيق كامل مع بري حول كامل مندرجاتها، القوات 
اللبنانية تدرس الخطوة ومتيل نحو االيجابية دون ان يحســم 
االمر بعد، موقــف التيار الوطني الحر ال يزال مبهام، واختار 
عدم حســم خياره عىل نحو مترسع، وهــو يدرس تداعيات 
الرفض والقبول وعندها ســيكون املوقف اكرث وضوحا. كتلة 
»اللقــاء الدميوقراطي« لن تقاطــع اي حوار يرعاه بري، اما 
حــزب الكتائب فهو ايجايب للغاية ولن يرفض اي حوار يجري 
ضمن املؤسســات، اما النواب املســتقلون والتغيرييون، فال 
موقف موحدا بعد وبعضهم يرتيث يف االعالن عن الرفض او 
القبول بانتظار تبلور املشــهد عىل نحو اكرث وضوحا. وعقدت 
الجلسة بغياب النواب جميل السّيد، سليم الصايغ، سيمون أيب 
رميا، ياســني ياسني، وضاح صادق، الياس بو صعب، سرتيدا 
جعجع، نعمت افرام، طه ناجي، عيل عســريان، ملحم ريايش 
وهاغوب بقرادونيان،  فيام حرض النائب جربان باســيل بعد 
جولة االنتخاب ومل يشارك يف عملية االقرتاع. وكانت مداخلة 
لعضو تكتل »الجمهورية القوية«، النائب فادي كرم، كّرر فيها 
موقف زميله يف التكتل النائب أنطوان حبيش الذي أدىل به يف 
الجلسة السابقة، فتوّجه إىل بري بالقول إّن »البلد ينهار وكلّنا 
مســؤولون وأنت املســؤول األكرب«، وطلب منه دعوة النواب 
»الذين ال يحرضون ليحرضوا ويفاجئوا الشعب اللبناين بخرب 
إيجــايب وهو انتخاب رئيٍس«. فرّد بري قائالً إّن الجميع يعلم 
أنني قبل انتهاء والية فخامة رئيس الجمهورية أحاول وأؤكد 

رضورة أن يكون هناك حوار، من أجل ماذا؟ من أجل الوصول 
إىل حّل وتوافق. فالسؤال هل هناك إمكان ألّي أمر غري الحوار؟ 
إن شاء الله يقتنع الجميع بهذا األمر.وكام يف كل جلسة طار 
النصاب بعد فرز االصوات يف الجلســة االوىل، ودعا بري اىل 

جلسة »مبدئيا« يوم الخميس املقبل.

{ اسرتاتيجية »التيار« التعادلية !؟ {
وكان بري دعا الكتل النيابية كافة إىل إبداء رأيها بشــأن 
الحــوار قبل الخميس املقبل، فيام مل تحمل جلســة مجلس 
النّواب التاســعة النتخاب رئيٍس للجمهورية أّي جديد ميّيزها 
عن ســابقاتها سوى »التعادل« الذي ُسّجل يف عدد األصوات 
بني الورقة البيضاء والنائب ميشــال معــّوض، وقد انتهت 
عمليــة فرز األصوات عــىل النحو اآليت: معوض: 39، أوراق 
بيضــاء: 39، عصام خليفة: 5، أوراق ملغاة: 15، ســليامن 
فرنجية: 0، زياد بارود: 1، وأســامء6 أخرى. وهذه النتيجة 
واضحــة ملا اعتربه التيار الوطني الحر »رســالة« اىل حزب 
الله رداً عىل مشــاركته يف جلسة الحكومة اإلثنني املايض، 
وقد ملّح إىل ذلك النائب جربان باسيل الذي اكتفى بعد انتهاء 
الجلســة بالقول »عىل قد ما الزم«، كام أكد النائب غســان 
عطاللــه يف ترصيحه خــالل مغادرته مجلس النواب قائالً: 
أصبح هناك تعادل. وهو امر اعتربته مصادر سياسية مقربة 
من الحزب بانــه امر مخيب لآلمال و«مخجل« الن ما حصل 
ســيناريو »والدي« بكل ما للكلمة من معنى، وهو اساسا ال 
يغري من املشــهد شيئا، لكنه يؤكد ان االزمة املفتعلة من قبل 
»التيار« ال عالقة لها ابدا بجلسة مجلس الوزراء االخرية التي 
اعتــربت رضبا للميثاقية، واال هــل ميكن لهذا الرد ان يكون 
عىل هذا املســتوى املتدين غري املتناسب مع هول »الجرمية« 
املفرتضــة من قبل الحــزب.ويف أّول تعليق من »التيار« عىل 
بيان حزب الله الذي صدر امس، قال عطالله إّن كالم باســيل 
»مل يكــن كام ُذكر يف البيــان«. واعترب أّن حضور حزب الله 
يف جلســة مجلس الوزراء رضب للرشاكة الوطنية ولاللتزام 

الذي حصل.

{ عالقة التيار حزب الله! {
ويف هذا الســياق، يبدو »التيار« مرصا عىل رفع مســتوى 
الســجاالت االعالمية مع حزب الله، ومع مسارعة نوابه اىل 
عــدم منح اللقاء »العــريض« يف املجلس النيايب مع النائبني 
عيل عامر وحسن فضل الله طابع عودة االتصاالت اىل سابق 
عهدهــا، واالرصار عــىل ان الحديث كان عاما ومل يتطرق اىل 
العالقة الثنائية، خرجت اللجنة املركزية لالعالم والتواصل يف 
»التيار« ببيان تفصييل ردا عىل بيان ســابق للدائرة االعالمية 

للحزب صدر عقب كالم باســيل. ووصف »التيار« بيان اعالم 
حــزب الله بانه »ملتبس« ويحمل تناقضات، مرصا عىل ان ما 
حصل نكث للوعود الســابقة، واصفا ما ورد يف بيان الحزب 
بانهــا مزاعم ، متهام حليفه بعــدم الوضوح... خامتا البيان 
بالقول« امــا الصداقة فان التيار الوطني الحر يعرف معناها 
جيــدا النه يقدم كل ما يلزم يف ســبيل حفظها، اال ما يتعلق 
مبســألة الدور والوجود والرشاكة. متوعدا برشح مفصل من 

باسيل يوم االحد املقبل«.

{ هل يتمسك »الحزب« بالعالقة؟ {
ويف املقابل« يبذل حزب الله جهدا لوقف التصعيد تستغرب 
اوســاط مقربة منه هذا االرصار عىل شحن االجواء من قبل 
»التيار«، وترى فيها »دعســة ناقصة« لن تستدرج الحزب اىل 
»فخ« الردود املتبادلة والسجاالت التي ال طائل منها. ولوال ان 
باســيل استهدف »بسهامه« مصداقية االمني العام لحزب الله 
الســيد حسن نرصالله ملا كان بادر اىل الرد عليه. مع العلم ان 
السيد ال ينتظر شهادة من احد يف املصداقية، واذا كان مثة من 
لديه شــك، فعليه ان يقرأ ماذا يقول العدو االرسائييل. ووفقا 
للمعوملات، ال اتصاالت مبارشة حتى اآلن بني الطرفني، الحزب 
يعمل عىل اســتيعاب الطرف اآلخر، وهو متمسك بالعالقة اال 
ذا مل يعد باســيل يريدها، وهذا خيــاره. لكن بات واضحا ان 
املسألة ليست حكومة او جلسة استثنائية وامنا ملف الرئاسة 
االوىل حيــث مل يهضم رئيس التيار التبني غري الرســمي من 
قبل حزب الله لرتشيح فرنجية وهو سيعمل اي يشء ملحاولة 

ثنيه عن ذلك.؟!

{ لبنان ليس عىل »الطاولة« {
عىل صعيد آخر، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري يف 
مقر الرئاســة الثانية يف عني التينة مساعد وزير الخارجية 
االمرييك السابق مدير مركز ويلسون للدراسات يف واشنطن 
ديفيد هيل والوفد املرافق، حيث تم عرض للتطورات واالوضاع 
العامة، ووفقا الوساط مطلعة، كان هيل واضحا يف مقاربته 
للوضع اللبنــاين، وقد رشوحات مســتفيضة خالصتها ان 
لبنان االن، وبحكم تجربته الســابقة ومعلوماته، ليس عىل 
»الطاولــة« االقليمية او الدولية اآلن وعىل قواه السياســية 
محاولــة تقطيع الوقت باقل االرضار املمكنة اذا كان الوصول 
اىل تفاهامــات وتســويات غري متاح. مشــددا عىل رضورة 
الحفاظ عىل االستقرار االمني وتجنب اي اهتزازات قد يصعب 
استيعابها بسبب االنشغاالت الدولية عن املنطقة. وبعد اللقاء 
قــال هيل »كان لقاء ايجابيا جدا مــع رئيس مجلس النواب. 
ورشف يل أن التقيــه كزيارة أوىل اىل بريوت كمواطن ومدير 

ملركز ويلسون يف واشنطن بعد خدمة 34 عاما يف الخارجية 
االمريكية وكام هو معلوم إن مركز ويلسون هو مركز مستقل 
يقوم بإعداد نقاشــات وأبحاث وتنظيم حوارات مفتوحة يف 
واشــنطن حول جملة قضايا دولية وأن برنامج قسم الرشق 
االوســط يف املركز أطلق برنامجا حول لبنان وحول املوضوع 
االقتصادي والربنامج السيايس وأين موقع لبنان يف املنطقة 
وكيــف يبنى لبنان«. واضاف: »هذه العناوين هي عىل طاولة 
املركز يف واشــنطن وكذلك دور اإلغرتاب يف مستقبل لبنان«. 
وقال: »أنا هنا اليوم ليك أسمع واتعلم لقد كنت هنا منذ سنة 
وملســت نوعا من االىس حيــال مجريات الوضع لكن أعلم ان 
الوضــع غري ميؤوس منه. لبنان أنجز انتخابات نيابية وكذلك 
هــو يف طور القيام بإصالحات ماليــة واقتصادية حيث ان 
الدعم الدويل جاهز للمســاعده فــور إنجازها.واملطلوب ان 
تتوافر إرادة سياســية لدى اللبنانيــني إلتخاذ هذه الخطوات 
الرضورية العادة الثقة واذا ما توافرت هذه االرادة السياسية 
لــدى اللبنانيني للتعاون مع املجتمع الدويل واملؤسســات يف 
لبنــان والقطاع املايل اذا ما تضافرت هذه الجهود فأنا متفائل 

مبستقبل افضل للبنان«.

{ غريو ال متلك اجوبة {
ويف الســياق نفسه، مل تحمل السفرية الفرنسية آن غريو 
اي جديــد اىل عني التينة، ووفقــا للمعلومات، حملت الكثري 
من االســئلة ومل تكن متلك اي اجوبــة حول مآل االتصاالت 
الفرنســية مع القوى االقليميــة والدولية حيال لبنان. وهي 
شــجعت بري عىل مبادرته الحوارية، وتساءلت عن حظوظ 
نجاحها يف احــداث اخرتاق يف امللف الرئايس. وما اذا كانت 
باريس ميكن ان تلعب اي دور يف تقريب وجهات النظر. وكان 
واضحا ان باريس عرب سفريتها قد نعت عىل نحو غري مبارش 
نتائــج زيارة الرئيس اميانويــل ماكرون اىل الواليات املتحدة 
االمريكية، يف ما يخص امللف اللبناين حيث عاد خال الوفاض 
ودون اي جديد يذكر، كام ان الرياض مل تتعاون كام يجب حتى 

االن مع املقرتحات الفرنسية.

{ ارضاب »الفا و»تاتش« {
معيشــيا، ال تزال البالد تتخبــط يف ازماتها، دون اي افق 
لحلــول يف ظــل الفراغ املخيــف، وتوايل فصــول االنهيار 
ومواصلة موظفي رشكتي الخليوي »ألفا« و«تاتش« إرضابهم 
لليــوم الرابع احتجاجاً عىل عدم تلبيــة مطالبهم. وتوقفت 
أعامل خدمات الزبائــن، وأُقفلت متاجر الرشكتني يف بريوت 
واملناطق، وتوقف توزيع الخطوط والبطاقات املســبقة الدفع 

وأعامل الصيانة.

»تورينغــن« جورج ماير إنه يتوقع موجة ثانية من االعتقاالت 

مع مراجعة السلطات لألدلة.

واتهــم ماير حزب »البديــل من أجل أملانيا« اليمــــيني 

املتطــــرف بتأجيــج نظريــات املؤامــرة، والتــي حفزت 

املتآمــريــــن يف أنحــاء البالد عىل التخطيط إلســقاط 

الحكومة.

{ ترسانة أسلحة {
من جهتها، قالت االســتخبارات الداخليــة األملانية إن لدى 
حركــة »مواطني الرايخ« املهارات املناســبة املكتســبة من 
الوحدات العسكرية األملانية، مؤكدة أن بعض معتقيل التنظيم 

جاءوا من الجيش.
وأضافــت أن عنارص التنظيم مغرمون باألســلحة ولديهم 
ترســانة أسلحة قانونية وغري قانونية، وأنه ما يزال هناك ما 
يكفي من األسلحة يف حوزتهم وخصوصا من مخازن الجيش، 

معتربة أن املشهد ميكن أن يكون »عنيفا للغاية«.

وأكــدت االســتخبارات الداخلية األملانية أنه تم توجيــــه 
ضــــربة قوية للمجموعة املســلحة مــن حركة »مواطني 
الرايخ«، وأن الحركة كانت يف طريقها لتنفيذ عمل يشكل خطرا 

حقــيقيا.
وتتهم الســلطات حركة »مواطني الرايخ« اليمينية املتطرفة 
بالضلوع يف املخطط، وهي ال تعرتف بالنظام السيايس األملاين 
القائم، وال بالدولة األملانية يف صورتها الحالية، وتعرتف -يف 
املقابل- باإلمرباطورية األملانية التي انهارت يف الحرب العاملية 
األوىل، كام تنظــر باحرتام إىل النازية التي انتهت يف الحرب 

العاملية الثانية.
وأعلنت الســلطات األملانية، األربعاء، إلقاء القبض عىل 25 
من الشخصيات اليمينية املتطرفة، وبينهم ضباط سابقون يف 

الجيش و3 أجانب، بتهمة التخطيط لتنفيذ »انقالب«.
ومن بني املعتقلني بريجيت مالساك وينكامن النائبة السابقة 
يف حــزب »البديل«، وهي قاضية يف برلني، وأيضا »هايرنيش 
الثالث عرش«، وهو ســليل أرسة نبيلة عمره 71 عاما وما زال 
يسمي نفســه أمريا، مع أن أملانيا ألغت النظام املليك منذ أكرث 

من قرن.

دول عربية، وســتتم خالل القمم الثالث مناقشة سبل تعزيز 

العالقات املشــرتكة يف املجاالت كافــة، وبحث آفاق التعاون 

االقتصادي والتنموي.

{ عرص جديد {
وقال الرئيس الصيني إن زيارته إىل اململكة »ســتفتح عرصا 

جديــدا للعالقات بني الصــني والعامل العــريب ودول الخليج 

والسعودية«.

جاء ذلك يف مقال له كتبه بصحيفة »الرياض« الســعودية، 

ونرشته ونقلته وكالة األنباء الصينية الرســمية »شينخوا«، 

عىل هامش زيارته التي بدأت للمملكة أمس األربعاء وستستمر 

لعدة أيام.

وقــال يش جني بينــغ يف مقاله »لقد أتيت إىل الرياض مرة 

أخرى بعد 6 سنوات وأنا أحمل مشاعر املودة والصداقة العميقة 

من الشعب الصيني«.

وأضــاف أنه ســيقوم خالل الزيارة مبشــاركة »األصدقاء 

العرب يف القمة الصينية العربية األوىل والقمة األوىل للصني 

ومجلس التعاون لدول الخليج العربية«.

وشــدد الرئيس الصيني عىل أن بالده ســتعمل مع الجانب 
الخليجــي عىل بناء منط جديــد ومتزايد األبعاد لتعاونهام يف 
مجال الطاقة، مشــددا عىل أن الصني ســتغتنم فرصة إقامة 
وتعزيــز عالقات الرشاكة اإلســرتاتيجية بني الصني ومجلس 
التعاون الخليجي، »لرتسيخ الصداقة التاريخية وتعميق الثقة 

املتبادلة مع دول املجلس«.

{ رشيك موثوق {
ويف ســياق متصل، قال وزير الطاقة السعودي األمري عبد 
العزيز بن ســلامن إن الرياض ستظل رشيك الصني املوثوق به 
واملعّول عليه يف مجال الطاقة، وإن البلدين ســيعززان التعاون 

يف سالسل إمدادات الطاقة عن طريق إنشاء مركز إقليمي يف 

اململكة للمصانع الصينية.

وذكــرت وكالة األنباء الســعودية الرســمية أن الرشكات 

الصينية والسعودية وقعت 34 اتفاقية استثامرية يف الطاقة 

الخرضاء، وتكنولوجيا املعلومات، والخدمات السحابية، والنقل 

والبناء، وقطاعات أخرى.

وتوســعت العالقات الثنائية بــني الرياض وبكني يف غمرة 

ســعي املنطقة لتنويع أنشطتها االقتصادية؛ مام أثار مخاوف 

الواليات املتحدة من تنامي مشــاركة الصني يف البنية التحتية 

الحساسة يف الخليج.

شيع آالف الفلسطينيني امس جثامني 3 مواطنني قتلهم جيش 
االحتالل اإلرسائييل خالل مواجهات مســلحة يف مخيم جنني 
شــاميل الضفة الغربية، بينام قالــت هيئة البث اإلرسائيلية إن 
الجيش يحقق يف سقوط خرائط عسكرية حساسة بيد مقاومني 

فلسطينيني خالل اقتحام املخيم.
وانطلق موكب تشــييع جثامني عطا ياسني شلبي )46 عاًما(، 
وطــارق فوزي الدمج )29 عاًمــا(، وصدقي صديق زكارنة )29 
عاما(، من أمام مستشفى جنني الحكومي إىل وسط املدينة.وتخلل 
التشييع هتافات منددة بجرائم االحتالل بحق الشعب الفلسطيني، 
وإطالق رصاص يف الهواء من قبل مســلحني للتعبري عن حالة 
الغضب. كام أعلنت القوى الوطنية واإلسالمية يف محافظة جنني 

اإلرضاب الشامل، حدادا عىل أرواح الشهداء.
ويف ســياق متصل، شــيع أهايل مدينة رام الله وبلدة سلواد 
جثامن الشهيد مجاهد النجار الذي استشهد الليلة املاضية برصاص 
قــوات االحتالل، بزعم إطالقه النار عىل برج مراقبة عســكري 
قرب مســتوطنة »عوفرا«، يف بلدة سلواد رشق رام الله. وكانت 
وزارة الصحة الفلســطينية أعلنت يف وقت سابق أن 3 مواطنني 
استشهدوا برصاص قناصة االحتالل اإلرسائييل يف مدينة جنني.

{ امليدان الرئييس {
وقال شهود عيان إن جنود االحتالل أطلقوا النار عىل الشهداء 
الثالثة قرب امليدان الرئييس ملدينة جنني، بينام دارت اشتباكات 
مسلحة مع مقاومني فلســطينيني.وذكرت مصادر محلية أن 
قوات إرسائيلية خاصة تســللت إىل املدينة، ونرشت القناصني 
الذين اســتهدفوا املارة.كام تعرضت سيارة إسعاف إلطالق نار 

من قبل االحتالل خالل محاولتها انتشال أحد الشهداء.

{ إدانة قطرية {
بدورهــا، قالت وزارة الخارجية القطرية إنها تدين بشــدة 
اقتحــام قوات االحتالل اإلرسائييل مدينة جنني واستشــهاد 
3 فلســطينيني. وأضافت الخارجيــة القطرية -يف بيان عىل 
تويــرت- أنها تحث املجتمع الــدويل عىل التحرك العاجل لوقف 
االعتداءات اإلرسائيلية وتوفري الحامية للشــعب الفلسطيني.

وحــذرت من تفجر األوضاع يف األرايض الفلســطينية جراء 

التصعيد اإلرسائييل.

{ إشعال املنطقة {
ويف رام الله، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية 
نبيل أبو ردينة إن حكومة االحتالل اإلرسائييل تحاول إشــعال 
املنطقة، من خالل مواصلة جرامئها ضد الشعب الفلسطيني.
وحمل أبو ردينة حكومة االحتالل مسؤولية التصعيد الخطري 
واملتواصل بحق الفلســطينيني، والذي قال إنه يدفع باملنطقة 
نحو مزيد من التوتر وتفجر األوضاع. وطالب الناطق الرســمي 
باسم الرئاسة اإلدارة األمريكية بالتخيل عام وصفه بصمتها تجاه 
هذه الجرائم اإلرسائيلية، وتحويل أقوالها إىل أفعال، ألن غري ذلك 

يعني استمرار هذه الجرائم، وفق ما جاء يف ترصيحه.
مــن جهتها، قالت حركــة حامس إن قتــل االحتالل لثالثة 
فلســطينيني يف جنني اليوم جرمية، واستمرار لحرب إرسائيل 
املفتوحة عىل الشعب الفلسطيني.وأكد الناطق باسم حامس أن 
الجرائم اإلرسائيلية لن توقف نضال الشعب الفلسطيني، بل ستزيده 
إرصارا عىل مواصلة املقاومة.وأضافت أن جنني ستبقى كام كانت، 

خزان الثورة يف الضفة، ولن تكرسها جرائم االحتالل.

{ تحقيق إرسائييل {
أوردت هيئة البــث اإلرسائيلية أّن الجيش اإلرسائييل يحقق 
يف تقارير تتحدث عن سقوط خرائط عسكرية حساسة، كانت 
بحوزة الجنود، يف أيدي الفلسطينيني مبخيم جنني؛ وقد نرشها 

فلسطينيون عىل مواقع التواصل االجتامعي.
وكانت كتيبة جنني نرشت عرب حســابها عىل تليغرام مشاهد 
من تصّديها لقوات االحتالل واستهداف آلياته خالل اقتحام مدينة 

جنني ومخيمها وارتقاء شهداء فجرامس.
ووثقت املشــاهد استهداف املســلحني الفلسطينيني آلليات 
االحتالل بالرصاص بكثافة وبشــكل متواصل، قبل عودتهم إىل 
مواقعهم بســالم.وأوضحت الكتيبة كشفها عن معلومات حول 
بعض الخرائط واألحراز التي سقطت من عنارص وحدة املستعربني 

يف جيش االحتالل )دوفدوفان(، والتي اقتحمت مخيم جنني.
وكان صحفي إرسائييل يدعى إميانويل فابيان ويعرف بنفسه 
 Time( »بأنه يعمل مراسال عسكريا بصحيفة »تاميز أوف إرسائيل

of Israel( قال -يف تغريدة نرشها عىل حسابه املوثق عىل تويرت- 
إن جنديًّا يبدو أنه أســقط عــن طريق الخطأ خريطة يف جنني 
أثناء االقتحام. وأشار إىل أن الخريطة -التي وصفتها هيئة البث 
»بالحساسة«- تطلق أسامء حركية عىل الطرقات املختلفة مثل 
فرنسا والربتغال والربازيل وإنجلرتا وهولندا واألرجنتني، وهي من 
الفرق التي تأهلت إىل الدور ربع النهايئ بكأس العامل يف قطر.ومل 
يتســّن التأكد مام أورده الصحفي اإلرسائييل من مصدر مستقل، 

كام مل تؤكده الجهات الرسمية اإلرسائيلية.
وأعلنت مصادر رســمية إرسائيلية امس توصل رئيس الوزراء 
اإلرسائييل املكلف بنيامني نتنياهو إىل اتفاق مع حزب »شــاس« 

اليميني الديني النضاممه إىل الحكومة املقبلة.
ووفق هيئة البث اإلرسائيلية )رسمية(، تم التوصل إىل اتفاق 
بني حزيب الليكود )ميني، برئاسة نتنياهو( وشاس.وأوضحت أن 
»االتفاق ينص عىل إسناد وزاريت الداخلية والصحة إىل أريه درعي 
رئيس »شــاس« خالل النصف األول من والية الحكومة الجديدة، 

عىل أن يتوىل وزارة املالية يف النصف الثاين«.
ويف وقت سابق، توصل الليكود إىل اتفاق مع حزب »الصهيونية 
الدينية« اليميني املتشدد يقيض بتويل زعيمه بتسلئيل سموتريتش 
وزارة املالية ملدة عامني.وتابعت هيئة البث أن االتفاق »يقيض أيضا 
بتويل شاس حقيبتي الخدمات الدينية والرفاه واألمن االجتامعي«.
وسبق أن توصل حزب الليكود إىل اتفاقات ائتالفية مع أحزاب 
»الصهيونية الدينية« و«القــوة اليهودية« و«نوعام«، يف حني 
ال يــزال يتفاوض مع حزب »يهودوت هتوراه« اليميني الديني، إذ 
تواجه املفاوضات معه صعوبات نظرا لوجود مســائل خالفية، 

حسب هيئة البث.

{ الليكود يتوصل إىل اتفاق مبديئ {
وتوصــل الليكود إىل اتفاق مبديئ مــع »يهودوت هتوراه« 
حول توزيع الحقائب الوزارية، لكن ما يزال يتعني االتفاق بشأن 
ترشيعــات يطالب بها الحزب الديني.ويحاول نتنياهو التوصل 
إىل تفاهــامت مع قادة حزبه الليكــود حول توزيع الحقائب 
الوزارية عليهم.وقالت هيئة البث إن »الليكود يشــهد نوعا من 
التوتر الداخيل بسبب خالفات حول توزيع املناصب الوزارية«.

ومن أبرز الحقائب التي سيحصل عليها الليكود الدفاع والخارجية 
والعدل والبنى التحتية. واالثنني املقبل سينعقد الكنيست )الربملان( 
اإلرسائيــيل النتخاب رئيس جديد له، وســط تقديرات بانتخاب 
القيادي يف الليكود دافيد أمسامل لهذا املنصب. وتنتهي األحد 11 
كانون األول الجاري املهلة القانونية التي منحها الرئيس اإلرسائييل 
إسحاق هرتسوغ لنتنياهو من أجل تشكيل الحكومة.لكن ميكن 
لنتنياهو أن يطلب من هرتسوغ متديد املهلة 14 يوما إضافية يف 

حال أثبت أنه حقق تقدما يف مفاوضات تشكيل الحكومة.

{ »حامس« {
عىل صعيــد آخر اســتنكرت حركة املقاومة اإلســالمية 
»حامس«، منع االحتالل للفلسطينيني املسيحيني من مامرسة 
شــعائرهم ووصولهم إىل األماكن املقدســة بُحّرية.وأعربت 
الحركة، خالل ترصيح صحايف عن اســتنكارها وإدانتنا ملنع 
سلطات االحتالل اإلرسائييل املواطنني الفلسطينيني املسيحيني 
يف غزة، من الوصول إىل األماكن املقدسة يف القدس وبيت لحم 
للمشــاركة يف إحياء أعيادهم ومناسباتهم الدينية.واعتربت 
»حامس« ذلك انتهاكاً صارخاً لحقوقهم يف مامرسة شعائرهم 
الدينية، وحرمانهم مــن حقهم الطبيعي بالوصول إىل أماكن 
العبادة. وتابع البيان: »أمام هذه االنتهاكات والسياسات العنرصية 
التي تتكرر يف كل عام، فإننا نطالب األمم املتحدة واملجتمع الدويل 
واملؤسســات الحقوقية بتحمل مسؤوليتها يف وقف انتهاكات 
االحتــالل بحق مواطنينا املســيحيني«.وطالبت الحركة »بحق 
دور العبادة، ومعاقبة ســلطات االحتالل وقادته عىل جرامئهم 

وانتهاكاتهم ألبسط حقوق اإلنسان.
ويف وقت سابق ، منعت السلطات اإلرسائيلية 200 مسيحي من 
قطاع غزة، من املغادرة والسفر إىل بيت لحم يف الضفة الغربية 
للمشاركة يف احتفاالت أعياد امليالد املجيدة. وأوضح مدير اإلعالم 
يف الكنيســة األرثوذوكســية يف غزة كامل عياد، أّن الكنيسة 
األرثوذوكســية أرسلت كشفاً إىل هيئة الشؤون املدنية بأسامء 
800 شخص يرغبون بالسفر إىل الضفة الغربية لالحتفال بأعياد 
امليالد، إال أّن الســلطات اإلرسائيلية رفضت أسامء 200 شخص 

لذرائع أمنية.

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

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

هاتف : 1-2- 05/923830 - 03/811785

فاكس : 05/923773

االعالنات : 05/923776-923768-923767-923770

فاكس : 05/923771
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