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باســــــــيل يرفــــــــع ســــــــقف الهجــــــــوم على ميقاتــــــــي و»الثنائي«... فهل يُحّضر معاركه الدســــــــتورية والشــــــــعبية؟ 
إنعقــــــــاد الجلســــــــة الحكوميــــــــة أحــــــــدث تقاربــــــــاً »مبّطنــــــــاً« بيــــــــن »التيــــــــار« و»القــــــــوات«... فهــــــــل تتحــــــــرك بكركــــــــي؟
لقــــــــاء مرتقــــــــب بيــــــــن لجنــــــــة مــــــــن »الوطنــــــــي الحــــــــر« وحــــــــزب اللــــــــه لتطويــــــــر بعــــــــض بنــــــــود »تفاهــــــــم مــــــــار مخايــــــــل«
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)التفاصيل صفحة 9( الفرحة املغربية بالتاهل              رونالدو وزمالؤه يحتفلون بالفوز 

زيلينسيك يتفقد الجيش يف دونباس

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

صونيا رزق

مل يصّدق بعد رئيس »التيار الوطني الحر« جربان باسيل، اّن 
البساط السيايس ُسحب من امامه، ومل يعد قادراً عىل تعطيل 
جلســات مجلس الوزراء، وتوجيه النكايات اىل رئيس حكومة 
ترصيف االعامل نجيب ميقــايت، الذي حظي بالدعم إلنعقاد 
جلسة حكومته، االمر الذي ساهم يف إنتصاره وتسجيل هدف 
يف املرمــى العوين بعد طول غياب، لكن ووفق الرتاكامت التي 
ُســّجلت عىل خط البياضة وحارة حريك، فقد دخل حزب الله 
عىل خط الرساي، مســاهامً يف الجلسة الرضورية اىل جانب 
حلفائه، بإستثناء باسيل الذي مل يحظ لغاية اليوم بلقاء االمني 
العام للحزب الســّيد حسن نرصالله بعدما طالب باالجتامع به، 
خالل لقائه البعيد عن االعالم برئيس وحدة التنسيق واالرتباط 
يف الحزب وفيق صفا، من دون ان يحظى باملوعد، لرمبا تخطى 
رئيس »التيار« املعقول بسبب الرتاكامت، اذ مل يعد له أي صاحب 
يف السياســة، بل مجموعة خصوم توحّدت عىل صّد عرقلته 
ملجموعة قضايا وملفات، يف توقيت صعب جداً يتطلب الجمع 
لتصويــب االمور، يف حني ووفق معلومات »الديار« فقد جرت 
اتصاالت ليلية مــن بعض النواب لرأب الصدع، وتلّيني املواقف 
يك ال تتطور الخالفات اكرث، خصوصاً اّن الوتر الطائفي دخل 
عىل الخط عرب باســيل، الذي يستعني به يف كل امللفات لحرش 
الخصوم وكســب الشعبية املســيحية، واإلستعانة بشعارات 
يلعب من خاللها عىل الوتر الحساس، من دون إستبعاد لجوئه 

زيــــلــــيــــنــــســــكــــي يــــتــــفــــقــــد قــــــــواتــــــــه فــــــــي دونـــــــبـــــــاس
ــام سـ ــات  ــ ــادث ــ ــح ــ م إلجــــــــراء  ــا  ــيـ ــالـ حـ ــة  ــرصــ ــ ف ال   : الـــكـــرمـــلـــيـــن 

قالت الرئاســة الروسية، 
إن موســكو ال ترى أي آفاق 
إلجــراء مفاوضــات مــع 
كييــف حاليا، يف حني تفقد 
الرئيس األوكراين فولودميري 
زيلينســي قوات بالده يف 

إقليم دونباس.
بعد ســاعات  ذلك  جــاء 
مــن إعــالن روســيا صد 
هجــوم أوكراين بالصواريخ 
وسط  املســرّية  والطائرات 
ما  وهو  وجنوبها،  روســيا 
أكدتــه كييــف متحدثة عن 
قاعدتني  يف  طائرتني  تدمري 
العمــق  يف  عســكريتني 

الرويس.
باســم  الناطــق  ورصح 
بيسكوف  دميرتي  الكرملني 

ــة«  ــيـ ــائـ ــنـ ــجـ ــة« امــــــــام »الـ ــ ــل ــ ــاق ــ ــة »ابــــــــو ع ــيـ ــضـ قـ
ــيـــق مـــــع جـــنـــوده ــقـ ــحـ ــتـ واالحــــــتــــــال يــــرفــــض الـ
ــــــة وغــــــزة ــــــة الغربي ــــــي الضف ــــــد ف ــــــس: اســــــتعدوا للتصعي غانت

أعلــن وزيــر دفاع االحتــالل اإلرسائييل، 
بينــي غانتس، أنه كلف الجيش باالســتعداد 
ملواجهــة أي تصعيــد محتمــل يف الضفة 
أوعز  أنــه  الغربيــة وقطــاع غزة.وأضاف 
بذلك عــىل خلفيــة تــويل رئيــس حــزب 
بتسلئيل سموتريتش،  الدينية«،  »الصهيونية 
 أو عضــو آخر يف حزبه، منصب وزير الدفاع.
ورصح غانتس »بنظري، توجد مشكلة هنا«.

وكشــف خالل مقابلة أجراها معه موقع 
»واينت« العربي، أنه »أصدر تعليامت للجيش 
بأن يكون مستعدا الحتامل وقوع حدث يقود 

يف نهايــة األمر إىل تصعيد كهذا أو ذاك داخل 
الضفة الغربية وقد يتسع إىل غزة.. وهذا أمر 

قد يحدث«.
وتابع قائال »يجب أن نضيف إىل هذا الوضع 
التحــدي اإليراين الذي ســيتصاعد برأيي يف 
الســنة أو الســنتني القريبتني.. وبدال من أن 
تكون وحدة قيادية منتظمة وكاملة، يأخذون 
أولئك الذين يحاربون اإلرهاب ويحافظون عىل 
القانون يف الضفة ويفككونهم«، يف إشــارة 

انعقاد جلسة لحكومة ترصيف االعامل 

لرشاء االدوية املختصة مبرىض الرسطان 

الســكري  املزمنة مثل  االمراض  وادوية 

وغســيل الكىل وغريها ليــس انتقاصا 

مــن الطائفة املارونيــة وال من حقوق 

املســيحيني الذين لعبــوا دورا كبريا عىل 

الســاحة اللبنانية منذ 100 سنة وحتى 

اليوم.

معيب ما يقوم به  الوزير جربان باسيل 

من حرب طائفية يف وجه قضية محقة 

وهي اقرار مبلغ 35 مليون دوالر شــهريا 

لفرتة 3 اشــهر ملعالجة مرىض  الرسطان 

واالمــراض املزمنة ونتمنــى من الله ان 

يبعدهــا عــن كافة البــرش وخصوصا 
اللبنانيني.

يكفي مزايدات وحروبا شعبوية يا سيد 
جربان باســيل، ويكفي 11 سنة تعطيال 
لقطــاع الكهرباء وهدر 34 مليون دوالر، 
ويكفي استغالل 6 سنوات من عهد عمك 
الرئيس العامد ميشال عون حيث اجريت 

الصفقات وغريها. 
اوقف هذه الحرب الشعبوية الرخيصة 
واترك اللبنانيني املعذبني خاصة باالمراض 
يتحملــون اوجاعهم يف حني انت ترفض 

الحلول بالخطابات الشعبوية الرخيصة.

عىل طريق الديار

»الديار«
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ــا« شـــــمـــــال ســــوريــــا ــن شـــــروطـــــهـــــا لـــــوقـــــف »عــــمــــلــــيــــاتــــهــ ــ ــل ــ ــع ــ تــــركــــيــــا ت
االرهـــــــــــــــــاب مـــــــنـــــــابـــــــع  عـــــــلـــــــى  ــي  ــ ــ ــض ــ ــ ــق ــ ــ ــن ــ ــ س  : اردوغــــــــــــــــــــــــــــان 

ــة ــ ــي ــ ــاب ــ ــق« اإلره ــ ــل ــ ــخ ــ ــا الـــتـــابـــعـــة »ل ــ ــاي ــ ــخ ــ ــن ال ــ ــران: تـــفـــكـــيـــك عــــــدد مـ ــ ــ ــه ــ ــ ط
ــدة الســــتــــكــــمــــال املــــــفــــــاوضــــــات الــــنــــوويــــة ــ ــع ــ ــت ــ ــس ــ مـــــوســـــكـــــو: ايــــــــــــران م

كأس العالــــــــم - قطــــــــر
ــــــــس ــــــــات أم ــــــــج مباري نتائ
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صفحتا تسلية صباح كل 
اثنين واربعاء وجمعة 

ص10 -11

للصـــرف  اســـعار  ثاثـــة 
اعتبـــارا من اول شـــباط هل 
ــة ؟ ــكلة النقديـ ــل املشـ  يحـ

ـــة ســـياحية واعـــدة  حرك
خـــال االعيـــاد والتعويـــل 
 علـــى موســـم التزلـــج

»إختبار« جديــــــد لتفاهم مار 
مخايل... كيف تعاطى حزب 
الله مــــــع »إحراج الحليف«؟

بيــن البديلــة«  »األم 
الحريّــة الشــخصّية...
!! الديـــــــــــــــن  ورأي 

يتجــــــــــّرأ هــــــــــل 
ــــــــــي  ــــــــــس »الوطن رئي
ـــا ؟ ـــ ـــّر« ويفعلهــــ ـــ الحــــ

هـــــل يكســـــر »بغـــــداد 2« الجمـــــود الرئاســـــي؟

ص7

ص7

ص3ص2

ص6 ص2

ــــــــــــي ــــــــــع نهائـــ ــ ــــــــــدور الربـــ ــ ــــــــــــي الـــ ــــــــــــان فـــ ــــــــــال يتواجهـــ ــ ــــــــــرب والبرتغـــ ــ املغـــ
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تكتــــــل دولــــــي لزعزعــــــة إيــــــران
نبيه الربجي

القيــادة االيرانية يف 
مواجهــة املــأزق. هنا، 
نستشــف  أن  نحــاول 
مســار االحتامالت، من 
وتعليقات،  أبحاث  خالل 
مدى  يستشــعر  بعضها 
يف  الخارجــي  البعــد 
انفجــار األزمــة، كون 
اســراتيجية  ضد  ايران 
تنتهجها  التــي  الهيمنة 

الواليات املتحدة، ان يف الرشق األوسط  أو يف مناطق 
أخــرى من العامل. باألحرى يف... كل العامل!

البعض الحظ التباطوء الشــديد يف تفاعل القيادة 
مــع مفاهيــم األجيــال الجديدة يف زمــن تداخل 
الحضــارات، وحتى صدام الحضــارات، لجهة رفض 
القبول بالبقاء داخل قوالب ايديولوجية جامدة، واىل 
حد التدخــل بالعصا لفرض أزياء معينة عىل املجتمع 

االيراين.
حتامً مثــة خطة أمريكية، تشــارك فيها بفاعلية 
املؤسســة اليهودية، لتشــكيل حالة من االستقطاب 
الــدويل، وزعزعة أو تقويــض النظام، عىل غرار ما 
يحدث لروسيا، وان كان الفارق شاسعاً بني االمكانات 

االيرانية. واالمكانات  الروسية 
وكنا قد استعدنا ما قاله الفيلسوف الشهري ميشال 
فوكــو، وكان مفتوناً بالثورة التي تهز عروش »آلهة 
القــرن«، ليالحظ أن الدين يف ايران تحّول اىل ظاهرة 
ايديولوجيــة، بـ«نكهــة جنائزيــة، وحتى عدمية، 
حتى أن هناك من استســاغ السقوط يف دوامة الدم، 
ما يعنــي أن الدولة التي تراجع فيهــا الديناميكية 
الثورية، وغالباً لالنهامك يف مشكالت جيوسياسية، 

بالحائط«.  ترتطم  أن  بد  ال 
هذا ما يعمل األمريكيــون واألوروبيون، لتوظيفه 
يف الــراع ضد نظام آيات الله، ودامئاً تحت شــعار 
»حقوق االنســان«، كام لو أن أيديهم ليست ملطخة 
بدماء الشــعوب التي اســتنزفوا ثرواتها، مبن فيهم 
نحن العــرب الذين نعامل كام زنــوج األمرباطورية 

الرومانية.
املثــري أن ديفيــد اغناثيوس كتــب مقالة بعنوان 
»ســبارتاكوس العر«، لالشارة الفظة اىل أن نهاية 
قائد الثورة يف ايران ســتكون عىل شــاكلة النهاية 
الراجيديــة لذلك الزنجي الذي خــاض »حرب العبيد 

الرومان.  ضد  الثالثة« 
اســتطراداً، من يقف يف وجـــــه أمــريكا كمن 
يقف يف وجه القـــــضاء والقــدر. ولكن هل يقبل 
البيــت األبيض بعالقات متوازنــة حتى مع أوروبا، 
وحيث التامهي الحـــــضاري والثقايف بني ضفتي 

األطليس؟
الفيلســوف ادغــار مــوران تحدث عــن الراع 
الالمتوازن بني االيديولوجيــا والتكنولوجيا، باعتبار 
أن االيديولوجيــا هــي املــايض، والتكنولوجيا هي 
املســتقبل، ليشــري اىل عدم امكانيــة وجود دولة 
ايديولوجيــة يف زمننا الذي يشــهد ثورة تكنولوجية 
هائلة، ما ينعكس عىل كل املفاهيم السوســيولوجية 
وحتى االســراتيجية. باملناســبة هــو من اعترب أن 
النمــوذج »االرسائييل« خطري جداً، وبالدرجة األوىل 

الدنيا. أصقاع  اليهود يف  عىل 
وكان محمد عيل جناح، مؤسس دولة باكستان، قد 
عهد اىل املفكر النمســاوي ليوبولد وايس الذي اعتنق 
االســالم وتعمق يف دراســة النص القرآين، صياغة 
دســتور لنظام اســالمي. بعد عامني من البحث تبني 

لــه أالّ وجود لنظام دولة يف القرآن...
ال شــأن لنا باملســائل الفقهية. ما يحدث اآلن يف 
ايــران يظهر أن هناك خلالً بنيوياً يف الرؤية  كام يف 
األداء. مــا ال يعالج بتكديس الجثث يف الشــوارع أو 
باحــراق املنازل. لدى القيادة الحكمة الكافية للدخول 

املشكلة.  جوهر  يف 
االيرانيون عانــوا، ويعانون األمّرين من العقوبات 
األمريكيــة. صربوا وتحّملوا من أجل بالدهم التي قال 
أحدهــم  بالكثري من املبالغة  » ســنظل نرفع صوتنا 

الزنزانة«...! أبواب  أن تسقط  اىل 
واضح من املواقف والتريحات، الرغبة األمريكية 
يف التصعيــد، ويف اللعــب مع الــرشكاء  عىل نقاط 
الضعف االيرانية، ســواء كانــت اثنية  أم طائفية  أم 
ثقافية )أم ايديولوجية(. االتصاالت عىل قدم وســاق 
لبلورة الخطة وتطويرها بشــتى الوســائل املمكنة، 
حتى أن بعض التعليقات األوروبية ال تستبعد حصول 

الداخل االيراين. أحداث خطرية يف 
بــني االصالحيني مــن عرفناهم عن كثب. هؤالء ال 
ميكــن وصفهم بالعمالء أو بالخونة. أمام هذا املأزق 
ببعده الخارجي، ال مناص من أن يلتقي جناحا الثورة، 
وجناحــا املجتمع. من هنــا البداية. هل فات األوان؟ 

ذلك... نعتقد  ال 
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ميشال نر

عىل خالف العادة رضب »التيار الوطني الحر« هذه املرة، اال انه 
مل يصب، فانقلب السحر عليه من داخل محوره، ففي شباك الرابية 
أهداف بالجملة ســجلها الحلفاء، وسط دفاع مضعضع، هجوم 
مشتت وحارس مرمى مضلل، افقد الفريق الربتقايل توازنه عىل 
يــدي الحلفاء ال الخصوم هذه املرة، بعدما مرر حزب الله الطابة 
للنجيب العجيب ليسجل الهدف يف شباك التيار، برمية »مغرية« 
من الالعب »الطاشــناقي«، الذي رسم حدا فاصال بني مرحلتني، 
لن يكون من السهل رسم تحالفات وفهم التوازنات الجديدة منها، 
يف ظل الوضع الناشئ، والذي قد يدفع باستبدال الصوت األبيض 
باسم يف لحظة تخل، دافعا بالتيار إىل حضن بكريك ومعراب، 
ليبدأ خلط األوراق بني الحلفاء. أين سيستثمر ميقايت هذا الفوز؟ 
وأين سيحاول باسيل تعويض هذه الخسارة؟ وهل فقدت الورقة 

البيضاء يف جلسات انتخاب الرئيس مفعولها؟
ففيام يحاول قياديو حزب اللــه، وتحديدا وزراؤه  التخفيف 
مــن ضخامة ما حصل، والتأكيــد عىل ان االمور بالف خري بني 
مرينا الشــالوحي وحارة حريك، ير مسؤولو االوىل من كافة 
املســتويات، وكذلك القواعد سواء عىل مجموعات »الواتساب« 
او وسائل التواصل االجتامعي،عىل التأكيد ان االمور ذاهبة اىل 
الصدام مع الحزب، مشريين اىل ان االختالف االسايس اليوم هو 

حول رئاسة الجمهورية.
وتعترب مصادر التيار ان حارة حريك مرتاحة للشغور يف بعبدا، 
وهي غري مســتعجلة اجراء االنتخابــات، متاما كام مل تكرث 
لتشكيل حكومة جديدة، رغم تحذيرات التيار املتكررة، انطالقا من 
اعتبارها ان لعبة الوقت هي يف مصلحتها، وان االمور مضبوطة 
داخليا وعىل الحدود، كاشــفة ان املســألة مل تعد »الخوف من 
الفتنة الشيعية - الشيعية« كام كان يروج، بقدر ما هي قرارات 

اسراتيجية يتخذها الحزب لتحقيق مصالحه واجندته.
وتكشف املصادر ان رسالة الحزب االساسية وصلت، والتيار 
سيتعامل معها ويردها بافضل منها، ذلك ان محاوالت »تركيع« 
الوطني الحر لن متر وكذلك عزله، سواء من الحلفاء او الخصوم، 

وللتيار القــدرة وهامش الحركة كبري، 
لذلك فان الرد الســيايس عىل ما حصل 
يوم االثنني ســيكون سياسيا الخميس 
يف جلســة االنتخــاب، فمن يعتقد ان 
»العونية« انتهت مع خروج الجرنال من 
بعبدا مخطئ جدا، ومن يراهن عىل انه 
قادر عىل حكم البلد بقبة باط خارجية 
مــن خالل حلف رباعي جديد هو واهم 
جدا، وااليام ســتثبت ذلــك. وختمت 
املصادر اىل ان قيادة التيار، تحت عباءة 
رئيس الجمهورية السابق العامد ميشال 
عون، تدرس كل خياراتها الرئاسية، مع 
مســلمة ال رجوع عنهــا عنوانها عدم 
انتخاب مرشح املحور سليامن فرنجية، 

ايا كان الثمن، ويف ســبيل ذلك فان التيار قد يطلق سلسلة من 
االتصاالت حتى مع الخصوم، مبن فيهم »القوات اللبنانية«، ومن 
الوارد جدا التناغم مع خياراتهم الرئاسية، جازمة بان االمور بلغت 
نقطة الالعودة وان املسألة مل تعد قضية »مسحها بهالدقن« او 

ابتزاز كام يحاول البعض التسويق له.
فهل يعني ما حصل ان لقاء الجرنال ميشال عون والسيد  حسن 
نرالله بات يف علم الغيب؟ وهل يعني ان خيار محور املقاومة 
واملامنعة قد حسم خياره الرئايس مبرشح حري هو سليامن 

فرنجيــة، وما حصل باألمــس كانت الرضبة األوىل يف عملية 
تحجيم التيار الوطني وتفتيت كتلته الوزارية بإخراج الطاشناق 

منها؟
ويبقى الســؤال، رغم كالم باسيل، هل يستوعب ثنايئ »امل« 
- حزب الله فداحة ما حصل عن ســابق ارصار وتصميم منهام؟ 
فاىل اين ميكن ان يؤدي الخالف بني التيار وحزب الله؟ هل اىل 
الطالق النهايئ حيث ال مجال العادة عقارب تفاهم مار مخايل 
اىل الوراء؟ ام ان ما جمعته مقاومة الخصوم ال تفرقه مامنعة 

رئاسية؟ وهل انكرست الجرة بني التيار والطاشناق؟ 

هل يتجّرأ رئيــــــس »الوطني الحــــــّر« ويفعلها ؟

محمد علوش

ال تزال تسعى اإلدارة الفرنسية اىل تسويق األفكار التسووية 
يف لبنان، بعد أن اقتنعت بعدم قدرتها عىل »فرض« أي تسوية، 
دون التشــاور واالتفاق مع االطراف اإلقليمية والدولية املؤثرة 
عىل الســاحة اللبنانية، وألجل تسهيل مهّمة فرنسا ورئيسها 
إميانويــل ماكرون، ال بد من توافق واتفاق بني إيران واململكة 
العربية الســعودية، يتظّهر عىل الساحة اللبنانية، لذلك رمبا 
يكــون مؤمتر بغداد 2 فرصة الســتعادة الحــوار بني اململكة 

والجمهورية اإلسالمية.
بعــد مؤمتر بغداد 1 الذي ُعقــد يف العاصمة العراقية يف 
شــهر آب املايض، وحرضه اىل جانب العراق، الكويت، اإلمارات 
العربيــة املتحدة، قطر، األردن، مــر، تركيا، وزير الخارجية 
الســعودي فيصل بن فرحان، وزير الخارجية اإليراين حسني 
أمــري عبد اللهيان، والرئيس الفرنــيس ماكرون، تفّعل الحوار 
بــني ايران والســعودية، قبل أن تعود األمــور اىل الوراء بعد 
انطالق االحداث بالشــارع اإليراين، واتهام مسؤولني ايرانيني 
»الســعودية« بالوقوف خلف دعم االحتجاجات والعنف، وهو 
ما يؤمل أن يتكرر مبؤمتر بغداد 2 الذي سيجري يف عامن قبل 

نهاية الشهر، وسيحرضه اإليراين والسعودي أيضاً.
بحســب مصادر متابعة، فإن مؤمتر بغداد 2 أو عامن، كونه 
ســيجري يف العاصمة األردنية، قــد يحرضه الرئيس اإليراين 
ابراهيــم رئييس بصفة شــخصية، وبكل تأكيد ســتحرضه 
الســعودية دون تحديد مستوى التمثيل الذي قد يتغري بحسب 

مجريات األمور، وتُشــري املصــادر اىل أن 
اإليرانيني متحمســون لعــودة الحوار مع 
السعودية، وهم ينتظرون مبادرة عراقية يف 
هذا اإلتجاه، وقد أرسلوا عرب وزارة خارجيتهم 
رسائل إيجابية بخصوص الحوار مع اململكة 
آخرها كان من ســاعات عرب لسان املتحدث 
الخارجية اإليرانية نارص نعاين، الذي أعلن 
أن إيران ترحب بأي وســاطة الســتئناف 

املفاوضات بني إيران والسعودية.
هذا الحوار املنتظر بحال عودته قد يكون 
مدخالً يســتفيد منه الرئيس الفرنيس الذي 
ينــوي اإلنتقال من األردن اىل لبنان، ليكون 
اىل جانب الفرنسيني يف اليونيفيل بني عيدي 

امليالد ورأس الســنة، وبحسب املصادر فإن زيارة ماكرون اىل 
بريوت لن يكون لها أي تأثري عىل املستوى السيايس، بحال مل 
تحصل تطورات إيجابية عىل صعيد املنطقة والعالقات اإليرانية 
– السعودية، وبالتايل فإن جدول أعامل زيارة ماكرون اىل لبنان 

مل يتحدد بعد، وسيكون ملؤمتر بغداد 2 تأثريات كبرية عليه.
إن هــذا الواقع اإلقليمي الضبايب يجعل من اإلنتظار ســيد 
املوقف، أما عىل الصعيد الداخيل، فمن حيث املبدأ، فإن الخارس 
األكرب من الخالفات التي حصلت، بعد جلســة مجلس الوزراء 
أول من أمس، كان رئيس »تيار املردة« ســليامن فرنجية، نظراً 
إىل أنها ســتصعب من مهمة اإلتفاق عىل السري برشيحه بني 
قــوى الثامن من آذار و »التيــار الوطني الحر«، عىل إعتبار أن 

التيار ســيكون أكرث تشدداً يف التعامل مع هذه املسألة، بعد أن 
كان يف وقت سابق قد أكد بشكل واضح رفضه هذا الرشيح.

اليــوم، ال ميكن أن يتجاهل التيار أن وزراء »املردة« كانوا من 
ضمن املجموعة التي ســاهمت يف تأمني نصاب إنعقاد جلسة 
مجلــس الوزراء، وبالتايل بدأ اإلعالم القريب من التيار الوطني 
الحر بالرويج لصحة النظرية التي تقول بأن إنتخاب فرنجية 
ســيمثل إمتداداً للمنظومة التي حاربــت رئيس الجمهورية 
الســابق ميشــال عون، األمر الذي يعني، يف حال التسليم به 
مــن جانب قوى الثامن من آذار، فتح الباب أمام مجموعة من 
الســيناريوهات التي تصب يف إتجاه البحث بأســامء جديدة، 

بانتظار ما سيأيت من الخارج.

ماكــــــرون الى بيــــــروت بيــــــن األعيــــــاد... وجــــــدول أعمالــــــه يُكتب فــــــي األردن
ــاســي؟ ــرئ ــود ال ــم ــج ــداد 2« ال ــغـ هـــل يــكــســر »بـ

البيئة يف  أرشف وزيــر 
حكومــة تريف االعامل 
نارص ياسني قبل ظهر  امس 
عىل شــحن نفايات طبية 
خطرة من مرفأ بريوت إىل 
فرنســا، يف حضور املدير 
العــام لرشكــة »تريفرييا  
الحميد  عبد   »TREVERIA
ميقــايت وممثل عن رشكة 

.CMA CGM
يف  ياســني  وأعلــن 
مؤمتر صحايف »شــحن 3 
النفايات  مســتوعبات من 
الطبيــة الخطــرة تتضمن 
15 طنــاً، وهذه املرة االوىل 
يشــهد لبنان شحن نفايات 
النوع  طبية خطرة من هذا 
للمعالجــة،  أوروبــا  إىل 
 6-2 هي  النفايــات  وهذه 

INFECTIONS CYTOTEXIC CATEGORY  وهي بقايا أدوية 
ومعــدات املعالجة من أمراض الرسطان عىل اتصال بجســم 

املريض«.
وأكد »أن كلفة الشــحنة هي صفر عىل الدولة اللبنانية، وأن 
رشكة »تريفرييا« واملؤسسات الطبية املنتجة هي التي تتحمل 

 .»)POLLUER PAYER( كامل كلفة الشحنة واملعالجة
وأشار إىل »أن لبنان ينتج نحو 70 طناً من هذه النفايات يف 
الســنة وطريقة املعالجة الوحيــدة لها هي يف محرقة بيئية 

مبواصفــات عاملية )Incinerator( عىل حرارة أكرث من 1400 
درجــة  )Celcius( . أضــاف: »هذه النفايات ال تفرز، وبالتايل 
طريقــة املعالجة الوحيدة هي املحرقــة البيئية، ولبنان ليس 
لديــه هذه املحرقة، وبالتايل التســفري أو الشــحن هو الحل 
الوحيد بســبب كل القوانني واملعايري البيئيــة العاملية«، الفتاً 
إىل أن »بســبب دقة نقل مثل هذا النوع من النفايات بســبب 
خطورتها، إســتغرق تحضري هذه الشحنة أكرث من 3 سنوات 
بالتنســيق والدعم من رشكة CMA CGM وتاريخ أّول توضيب 

لهذه النفايات يعود اىل حزيران 2019.  

ــا ! ــ ــس ــ ــرن ــ ــروت الـــــــى ف ــ ــ ــي ــ ــ ــن ب ــ ــ ــرة م ــ ــطـ ــ ــات طـــبـــيـــة خـ ــ ــايـ ــ ــفـ ــ نـ

 ياسني يرشف عىل شحن النفايات

ــب بـــــحـــــث الـــــعـــــاقـــــات ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــوحـ ــ بـ
ــرب ــ ــغ ــ ــع ســـفـــيـــر امل ــ ــ ــة م ــ ــّي ــ ــائ ــ ــن ــ ــث ــ ال

 اســتقبل وزير الخارجيــة واملغربني يف حكومة تريف 
االعامل عبدالله بوحبيب، سفري املغرب لدى لبنان احمد كرين، 
وتــم البحث يف متتني العالقــات الثنائية بني البلدين وقضايا 

ذات االهتامم املشرك. 

بوحبيب مستقبالً كرين
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ــــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ

االربعاء 7 كانون االول 2022

ـــــــــة؟ ـــ ـــ ــــــات الحكوم ـــ ـــ ـــ ـــــــــن جلس ـــ ـــ ـــــــــف م ـــ ـــ ـــــــــن املواق ـــ ـــ ـــــــــة تباي ـــ ـــ ـــــــــى خلفّي ـــ ـــ ـــــــــه عل ـــ ـــ ـــــــــزب الل ـــ ـــ ــــــار« وح ـــ ـــ ـــ ـــــــــن »التّي ـــ ـــ ــــــد بي ـــ ـــ ـــ ـــــــــري التصعي ـــ ـــ ـــــــــل يج ـــ ـــ  ه
ـــــــــــــــك« ـــــــــــــــر مل ـــــــــــــــى حضـــــــــــــــور »وزي ـــــــــــــــة عل ـــــــــــــــون ُمعّلق ـــــــــــــــد تك ـــــــــــــــة... وق ـــــــــــــــات الالحق ـــــــــــــــي الجلس ـــــــــــــــزداد ف ـــــــــــــــد ي ـــــــــــــــن ق ـــــــــــــــوزراء املقاطعي عـــــــــــــــدد ال

دوليل بشعالين

بعد جلسة مجلس الوزراء يوم اإلثنني التي عقدتها الحكومة 
املستقيلة، والتي تقوم بترصيف األعامل باملعنى الضّيق، خالفاً 
ملا ينّص عليه الدســتور، ومقاطعتها من قبل 8 وزراء بدالً من 
9 وفقاً للبيان الذي صدر عشــية الجلســة مشّدداً عىل رفض 
انعقادها وعىل مقاطعتها، وذلك بخروج وزير الصناعة جورج 
بوشــيكيان عــاّم التزم به يف هذا البيــان من خالل حضوره 
الجلسة، بدأ خلط األوراق من جديد. كام ظهرت هشاشة انعقاد 
جلسات حكومية الحقة من دون تنسيق بني جميع الوزراء قبل 
الدعوة اىل عقد أي جلسة، ألنّها قد تكون معلّقة عىل حضور 
»وزير ملك«، فلو مل يحرض بوشيكيان جلسة اإلثنني املنرصم، 
لكان ُفقد النصاب، ومل تكن الحكومة لتنعقد وتتمكّن من إقرار 
أي بند من البنود الطارئة وامللّحة التي استدعت انعقادها، من 
وجهة نظرها. فام الذي ســيحصل يف الجلســات املقبلة، إذا 
أعيد خلط األوراق من جديد بحســب سياسات ومصالح بعض 

األحزاب؟!
مصادر سياسية مطّلعة تجد بأّن األوراق مل تُخلط فقط داخل 
التكّتل الواحد أي »التّيار الوطني الحّر« و«حزب الطاشــناق«، 
كون الوزير بوشــيكيان مل يلتزم بالبيان الذي صدر عن النّواب 
التســعة، وقّرر حضور جلســة مجلس الوزراء مغرّداً خارج 
الرسب، إّنا أيضاً ضمن الفريق الواحد. فالتّيار عاتب عىل حزب 
الله الذي قّرر مشــاركة وزرائه يف الجلسة الحكومية، ضارباً 
عــرض الحائط موقف حليفه املســيحي، وإن كان قد بّرر كّل 
من وزير العمل مصطفى بريم ووزير األشــغال العاّمة والنقل 
عــيل حمّية بأّن مصالح النــاس وأوجاعهم هي التي فرضت 
حضورهام الجلســة، كام شّددا عىل دستورية الجلسة خالفاً 

ملوقف تكّتل »لبنان القوي«.

بأّن رئيس  املصادر  وتقول 
»التّيار« النائب جربان باسيل 
ذاهــب اىل التصعيــد، ليس 
فقــط من خــالل مقاطعة 
أي جلســة أخرى يدعو اليها 
بكّل  الطعــن  أو  ميقــايت، 
القرارات التي يتخذها املجلس 
لدى مجلس شــورى الدولة 
التصعيد  بــل  إلســقاطها، 
تجاه حزب الله، كام يســعى 
اىل تأمني مقاطعة أكرث من 
مثانية وزراء محسوبني عليه 
للجلسات الحكومية املقبلة، 
وقــد يصبحون تســعة، إذا 
انضّم اليهــم وزير الصناعة 
مجّدداً،  بوشــيكيان  جورج 
أو وزير الشــباب والرياضة 
جورج كالس أو وزيرة الدولة 

للشــؤون اإلدارية نجال ريايش إليهــم، مع صعوبة أن تفعل 
ريايش عساكر ذلك العتبارات خاّصة.  

غري أّن التصعيد ضّد حزب الله قد يُكلّف باســيل خســارة 
»الحليــف الوحيد« الباقي لــه من بني جميع األحزاب، عىل ما 
أضافت املصادر السياســية نفسها، ويُنذر بزعزعة تفاهم مار 
مخايل، الذي اهتّز سابقاً مرتني أو ثالثة، ولكن يبدو أّن أخطر 
إنتكاســة قد أصابته يوم اإلثنني الفائت، وذلك منذ 6 شــباط 
2006. ولهذا توّقعت املصادر حصول إتصاالت ومشاورات بني 
وزراء تكتــل »لبنان القوي« ووزراء كتلة »الوفاء للمقاومة«، 
يف حــال أراد الطرفــان فعالً إعادة قــراءة مذكّرة تفاهم مار 

مخايل، وإعادة تكريس املذكّرة بدالً من فكفكتها، ألّن مثل هذا 
األمر ســتكون له انعكاسات سلبية عىل كّل من الحليفني يف 

املرحلة املقبلة.
وترى املصادر بأن ال مصلحة لتكّتل »لبنان القوي« اإلستغناء 
عن تحالفه مع حزب الله، ال ســيام يف املرحلة الراهنة، أو أن 
يتحّول »التّيــار الوطني الحّر« اىل تّيار معارض، إذ لن يتّمكن 
من تحقيق أي من طموحاته مبفرده مع حزب »الطاشــناق«. 
كــام أنّه احتاج اىل أصوات منارصي الحزب خالل اإلنتخابات 
النيابيــة، وإاّل ملا فاز بأربعة نــّواب يف كّل من بريوت الثانية 
وزحلة وبعلبك والهرمل. كام أّن حزب الله  اســتطاع التوفيق 
بني باســيل وميقايت من خالل الترصيح بأنّه حرض الجلسة 

الحكومية نظراً للُبعد اإلنساين، وبعيداً عن أي طابع سيايس. 
فحضور وزيريه جلســة حكومية ذات إطــار صّحي، ودفع 
رواتب العسكريني وملف اإلتصاالت، وفتح الطرقات من الثلوج 

يف موسم الشتاء، يعتربه واجباً عليه تجاه معاناة الناس.
ويبقى الســؤال هنا: هل ســيتضاءل أم ســيزيد عدد الوزراء 
املسيحيني املقاطعني لجلسات مجلس الوزراء، من خالل مقاطعة 
بوشيكيان أو كاّلس أو ريايش، يف حال كّرر ميقايت الدعوة اىل 
انعقاد جلســة كلّام دعت الرضورة، وفقــاً ملا رّصح به؟ تُجيب 
املصادر عينها بأّن ميقايت سُيكّرر الدعوة اىل جلسات حكومية 
أخــرى وفقاً ملا أعلنه، كلّام دعت الرضورة لذلك، عىل أن يتضّمن 
جدول األعامل البنود ذات الطابع اإلنســاين البحت. أّما عن عدد 
الوزراء املقاطعني لها، فيبدو أنّهم سيتخذون القرار يف حينه، وإن 

كان »التصعيد« يتجه اىل مقاطعة تاّمة لكّل الجلسات املقبلة.
وتجــد املصادر بأّن الوضع وصل اىل ما هو عليه اليوم، من 
خالف واضح بني ميقايت وباسيل، بسبب عدم تشكيل حكومة 
كاملة الصالحيات قبل فرتة الشغور الرئايس. وإذا كان باسيل 
يعترب نفسه اليوم ممّراً لوصول أي مرّشح لرئاسة الجمهورية 
اىل قرص بعبدا، فعليه تأمني التوافق بني عدد من الكتل النيابية، 
ال سيام تلك التي ال تؤيّد ترّشحه شخصياً للرئاسة وال أي إسم 

قد يطرحه يف االشهر املقبلة، بدالً من التصعيد مع حليفه.
وأكّدت املصادر أّن الخالفات السياسية ستتمّدد مع األسف، 
طوال فرتة الشــغور الرئايس التي ستطول بشكل مبديئ اىل 
شــباط أو آذار املقبلــني )2023(، وخــالل الدعوة اىل انعقاد 
جلسات حكومية خالل هذه الفرتة. فعقد الجلسة الحكومية 
األوىل، هو مؤّش لتكرار انعقد جلســات أخرى بجدول أعامل 
ضّيق يهدف اىل تسيري أمور الناس، عىل ما يؤكّد ميقايت. كام 
ستتكّرر اإلشارة اىل أّن عقد هذه الجلسات ال يهدف مطلقاً اىل 

املّس بصالحيات رئيس الجمهورية أو الحلول مكانه. 

»إختبـــــــــــــــار« جديـــــــــــــــد لتفاهـــــــــــــــم مـــــــــــــــار مخايـــــــــــــــل... كيـــــــــــــــف 
تعاطـــــــــــــــى حـــــــــــــــزب اللـــــــــــــــه مـــــــــــــــع »إحـــــــــــــــراج الحليـــــــــــــــف«؟

عيل ضاحي

ليست هي املرة االوىل التي 
»يهتز« فيها تفاهم مار مخايل 
وال يقع، ولن تكون االخرية. 
ولكن »الهزات« املتكررة لهذا 
التفاهــم مل تعد »متر«، من 
دون ان ترتك آثاراً عىل حزب 
الله نفسه وحلفائه يف 8 آذار 

من املسيحيني والسنة.
وتكشــف اوساط واسعة 
اإلطالع عىل اجواء مشاورات 
حزب اللــه و8 آذار و«التيار 
الوطنــي الحــر« يف االيام 
املاضيــة، ان ما جرى خالل 
امس  الوزراء  مجلس  جلسة 
االول، ليــس اال »عينة« من 
»التيار  رئيس  »طحشــات« 

الوطني الحــر« النائب جربان باســيل »الزائدة«، 
وإندفاعاتــه »غري املحســوبة«، والتي تقرتب من 
مصاف »الكامياكاز الســيايس«، حيث مل يحسب 
باســيل »خط الرجعة« الحكومي والسيايس، ومل 
يعر اعتباراً ألي حســابات تتعلــق بهموم الناس 

ومصالحهم.
وتقول االوســاط : ان »بتجييش« باسيل الشارع 
املســيحي ضد انعقاد حكومــة ترصيف االعامل، 
واعتبارهــا انها »مصــادرة« لصالحيات الرئيس 

املاروين، وضع حليفه حزب الله بني حدين: 
- االول إحراجه سياســياً وشعبياً، فإما ان يسري 
بجلسة الحكومة ويستجيب لدعوة رئيس حكومة 
ترصيف االعامل نجيــب ميقايت والتي أطرها يف 
ســياق قرارات رضورية واجرائية واستشــفائية 

وصحيــة، فإذا رفض الحضور وتضامن مع حليفه 

باســيل ، سيظهر حزب الله انه ضد مصالح الناس 

واوجاعهــم ، وانــه يعرقل املؤسســات ويعطل 

انعقادها.

- الثاين: اســتجابته للحضور الحكومي، وتأمني 

النصاب والغطاء الســيايس والدستوري للقرارات 

املتخــذة، وبالتايل يظهر حزب الله انه مل يتضامن 

مع حليفه باســيل وانه »ضد املسيحيني« ولو خرق 

االجامع كل من »املردة« و«الطاشناق«.
وتكشف االوساط عن ان حزب الله شح لباسيل 
حيثيــات قراره وابعاده السياســية، وهي بالطبع 

ليست موجهة له، وانه بإندفاعاته الكبرية والواسعة 

رجح »كفة« خصومه، ورمبا وفر لهم فرصة سهلة  

بتوجيه »صفعة سياســية« وحكومية كبرية له، 

وخصوصاً بري وميقايت ووليد جنبالط، ولكن ليس 

يف ذهن وحسابات حزب الله 
اي استهداف او تقصد بحرش 

باسيل او خسارته سياسياً.
وتقول االوســاط انه من 
الطبيعي ان يكون هناك حوار 
ومعاتبــة وتفهم وحوار بني 
الحليفــني، وان ال بديل عن 
الطرفني،  التفاهم بــني  هذا 
وان احتــاج يف كل مرة اىل 
ترميم و«اعادة صيانة«، كام 
التهدئة  ملبدأ  انه وتكريســاً 
والحــوار يف الغرف املغلقة 
مع الحليف باسيل، عمم حزب 
الله عىل مسؤوليه وقياداته 
وحتى  ووزرائــه،  ونوابــه 
عىل محازبيــه ومنارصيه، 
عدم الخوض يف اي ســجال 
او  الرد عىل مسؤولني  وعدم 
سياســيني يف »التيار الربتقايل«، او االنجرار ألي 
ســجال يتعلق بالتفاهم والتحالف مع »التيار« او 

جلسات الحكومة، ألن ذلك يرّض وال ينفع.
يف املقابل، ويف جانب حلفاء حزب الله يف 8 آذار، 
تســود اجواء من االمتعاض بعض حلفاء الحزب، 
والذيــن يظهــرون »عتبهم« عىل حــزب الله، يف 
جلسات مغلقة وخارج االعالم، لـ«مسايرته الزائدة« 
لزعيم »الربتقايل« وتغليب »مصالحه« السياســية 
واالنتخابيــة عــىل العالقة معهــم ومصالحهم 
االنتخابية والسياسية. وهذه »املسايرة« انعكست 
تراجعــاً لتمثيل حلفاء حزب الله االنتخايب ملصلحة 
باسيل وتكتله النيايب، حيث استفاد التيار الوطني 
الحر انتخابياً من تبادل اصوات وتجيري اصوات مع 
»الثنايئ الشيعي« بزيادة غلته النيابية عىل حساب 

»القومي« و«البعث« وسّنة 8 آذار.

ــــــة ـــ ـــ ـــ ـــد والضمان ـــ ـــ ـــ ـــ ـــوا بالوع ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــن نكث ـــ ـــ ـــ ــــــن الذي ـــ ـــ ـــ ـــع الصادقي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــكلتنا م ـــ ـــ ـــ ـــ ـــيل : ُمش ـــ ـــ ـــ ـــ  باس
ـــــــــــــــة ـــــــــــــــة الجمهوريّ ـــــــــــــــع رئاس ـــــــــــــــى موق ـــــــــــــــطو« عل ـــــــــــــــوزراء »س ـــــــــــــــس ال ـــــــــــــــة مجل وجلس

بقرادونيان: الطاشناق ليس حصان طروادة... قّررنا عدم املشاركة... وبوشكيان لم يلتزم

اعترب رئيــس »التيار للوطني الحر« النائب جربان 
باســيل ان »جلسة مجلس الوزراء اول من امس غري 
دســتورية وغري شعية وغري ميثاقية«، مؤكدا انها 
»اعدام للدستور ورضبة قاتلة للطائف وطعنة باتفاق 

وطني حصل واعلن عنه يف مجلس النواب«.
وقال يف مؤمتر صحايف عقده عقب اجتامع تكتل 
» لبنان القوي« : »اعلنوا امس انهم يصدرون مراسيم 
بال توقيع رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعا 
الــذي تناط به صالحيات الرئيس بحســب املادة 62 
من الدســتور«، وشــدد عىل« اننا لن نقبل مبا جرى 
واملوضــوع لن مير وال احــد يتعاطى معنا بأقل من 
ذلك وما حصل ليس اقل من سطو عىل موقع رئاسة 

الجمهورية عن سابق ارصار وتصميم«.
واعتــرب ان« ما حصل يؤكد ان املطلوب من نجيب 
ميقــايت كان عدم تأليف حكومة وهــذا ما ابلغناه 
للجميــع عندما رفضنا التســمية«. وأكد ان« رئيس 

الجمهورية ال يجزأ، فالصالحيات اللصيقة بشخصه 
ال احد ميارسها عنه والصالحيات املرتبطة بتوقيعه 
ميارسها مكانه كل الوزراء كام حصل بني عامي 2014 
و2016«. واشار اىل ان »ثلث الحكومة مل يكن مشاركا 
امس والحكومة غري مكتملة املواصفات والبعض قرر 
تغييب مكون عن مجلس الوزراء وال احد يستطيع ردنا 
اىل ما قبل 2005«. وأكد باسيل »اننا سنسعى للخروج 
من الورقة البيضاء ونذهب باتجاه مرشــح رئايس 
ونحن نبحث جديا عن مرشح و«مش مايش حال البلد 

هيك« ويجب اقرار الالمركزية املوسعة«.
وقال باســيل: »موقفنا قوي واقوى ما فيه ان فيه 
شكاء وطنيــني مل يخذلوا لبنان وصيغته وعيشــه 
املشــرتك وال مرة، ابن سالم وابن ارسالن وقفا دامئا 
مع ما يحفظ امليثاق والصيغة، مشكلتنا مع الصادقني 
الذي نكثوا باالتفاق وبالوعد والضامنة وهذه ليست 
املــرة االوىل اقلــه يف الفرتة االخــرية، من انتخاب 

املنترشين واالنتخابات بحد ذاتها اىل الحكومة«.
اضاف:« ال اعتقد ان هناك من يصدق اليوم ان هذه 
املواجهة هي مع ميقايت،املشــكلة هي مع من قالوا 
رصاحة ان مجلس الوزراء ينعقد واملراسيم ال تحتاج 
لتوقيع جميع الوزراء وهم يف الســابق مل يقبلوا اال 
بتوقيعهــا من جميع الوزراء، املشــكلة هي مع من 
اوقف مجلس وزراء كامل الصالحيات اربعة اشــهر 
بوجود رئيس جمهورية ألن هناك موضوعا من خارج 
صالحيات مجلس الوزراء اتوا به وقاموا مبشكل ومل 
يحرضوا وعدم حضورهم ادى اىل عدم عقد جلسات، 

أمل تكن هناك حاجات انسانية يومها؟«.
وتابــع:« وقفنا معهم ســنتني يف الشــارع ايام 
الحكومة التي سميت بالبرتاء، فهل تصبح الحكومة 
اليوم ميثاقية بوجود سعادة الشامي ونجال ريايش؟ 
فالرشاكة عندما تنكرس تصبح عرجاء ســواء أكانت 

وطنية ام حزبية«. 

أكّد األمني العام لحزب الطاشــناق النائب هاغوب 
بقرادونيان أّن »حزب الطاشناق ليس حصان طروادة، 
وأّن الحزب اتّخذ القرار بعدم املشــاركة يف الجلسة 

والوزير مل يلتزم«.
أضــاف يف حديث تلفزيوين:«مــن يعرف حزب 
الطاشــناق وتاريخه وسياســته، يعلم أننا ال نوّزع 
أدوارا ،وإذا كنــا نتحّدث دامئًا عن الحوار ال يعني أنّنا 
رماديّــون، بل أنّنا نرى ببســاطة أّن الحل يكمن يف 

الحوار«.
وقــال :«اتّخذنا القرار وكان من املفرتض أن يلتزم 
الوزير جورج بوشــكيان بالقرار، لكنه مل يقم بذلك 
ملصالح خاصة«، وتابع :«للوزير بوشــكيان شكة 
السترياد أدوات طّبية، وبالطبع أن املستشفيات طلبت 

من الوزير الدفاع عن حقوقهم فارتأى أن يحرض«.

وأكّد بقرادونيان ان بوشــكيان  ليس حزبًيا ، لكن 
ما حدث لن مير مرور الكرام ،ويف الوقت نفســه لن 
نســتبق األمور ألن القرار ليس عندي بل عند اللجنة 
املركزية، خصوصا أّن ميزة حزب الطاشناق اإلنضباط 
ولن يُســمح بهذه السابقة«. واشار اىل ان »الوزير 
بوشكيان ميثل الطائفة األرمنية وال يجب أن يعترب 

الرئيس ميقايت أنّه تابع له«.
وعن موقف حزب الطاشــناق من جلسة مجلس 
الــوزراء أوضح :«بعد رســالة فخامة الرئيس، تم 
مناقشــة موضوع الحكومة واجتامعها، واتّفقنا 
أن يتــم االجتــامع عند الــرضورة القصوى وبعد 
موافقة كل الكتــل النيابية، لكن مل يّتصل يب أحد 
قبل الجلســة بالرغم أّننا حزب ونثل شيحة من 

الشعب اللبناين«.

وردًّا عىل الحديث بتهديد حزب الطاشــناق لحّثه 
عىل املشــاركة يف الجلسة أجاب :«مل يضغط عيّل 
أحد وحزب اللــه والرئيس بّري مل يضغطا عىل أحد 
د وال  ومن يعرف هاغوب بقرادونيان يعرف أنّه ال يُهدَّ

د«. يُهدِّ
وعام قيل أّن املشــاركة كانت مقابل الطعن املقّدم 
أمام املجلس الدســتوري، اعترب بقرادونيان أّن »هذا 
الحديث إهانة للمجلس الدستوري« وقال:« »ال أعرف 
من أعضاء املجلس الدستوري سوى القايض مشلب 
حــني قّدمت له ترصيحا عن أموايل وحني قّدمت له 
رّدي عــىل الطعن فقط«، واضاف :« فليتعّود الناس 
أّن هناك أناًســا ال يباعون وال يشــرتون، رمّبا أفقد 
النيابة لكن ال أفقد شعبي وحزيب فاملواقف أهم من 

الكرايس«.

جــنــبــالط يـــّدعـــي عــلــى الــقــاضــيــة عـــــون... 
ــا بــــــادعــــــاء لـــعـــبـــود ــهـ ــلـ ــيـ ــحـ وعـــــــويـــــــدات يُـ

الطب في خطر! ومهنة  لبنان  : سمعة  الصّحة  لجنة 

روجيه شاهني 

عــىل خلفية نرشها تغريدة كاذبة منقولة 
عن »ويكيلكس«، بطلب من املحامي املستشار 
للوزير جربان باسيل، كام قيل يومها يف اروقة 
العدلية ومكاتبهــا، والذي يتواجد يف الغرف 
السوداء داخل التيار الربتقايل لفربكة األخبار 
بحــق اخصام تيــاره، وكان آخرها التغريدة 
للقاضيــة عون والتي تقــول فيها ان بعض 
املسؤولني السياسيني تم تجميد اموالهم، وهي 
مبليارات الدوالرات يف مصارف ســويرسية، 
وقد طالت التغريدة عددا كبريا من الشخصيات 
السياسية ومنهم الرئيس نبيه بري الذي ادعى 
عليها بواســطة محاميه الدكتور عيل رحال 
إمام النيابة العامــة التمييزية، وتم االدعاء 
عليها واحالتها لرئيس مجلس القضاء االعىل 

القايض سهيل عبود.
وكانت السيدة مريم سكاف ادعت ايضا عىل 
القاضية عون، وباالمــس ادعى الوزير وليد 
جنبالط، بواســطة وكيله القانوين املحامي 
نشــأت الحســنية، عىل القاضية غادة عون 
بنفس الجرم واملــواد القانونية، ليتم االدعاء 
عليها من قبل النائب العام التمييزي القايض 
غســان عويدات ويحيلها اىل رئيس مجلس 
القضاء االعــىل بصفته رئيس الهيئة العامة 

ملحكمة التمييز واملرجع الصالح.
ومــن املتوقع، ان يتــم قريًبا تعيني قايض 
تحقيق بنفس درجة القاضية عون للتحقيق 
معها بكل افعالها وترصفاتها، وتوقع مصدر 
قضايئ رفيع ان يتم فصلها من القضاء، نتيجة 
ترصفاتها املنحازة لطرف سيايس، وتواجدها 
يف الغرف السوداء لتيار رئيسه عليه عقوبات. 

عقــدت لجنة الصحــة العامــة والعمل 
والشــؤون االجتامعية جلسة برئاسة النائب 
بالل عبدالله وحضور االعضاء وممثلني لوزارة 
الصحة ونقيب االطبــاء يف طرابلس محمد 
صــايف ونقيب أطباء االســنان يف طرابلس 

ناظم حفار.
اثر الجلســة، شكر عبدالله »كل من ساهم 
يف حــل معضلة االستشــفاء يف جلســة 
مجلس الــوزراء امس، والتــي لوالها لكان 
هنــاك خطر كبري ميس بكل عائالت املرىض، 
مرىض غســيل الــكىل، امــراض الرسطان 
واالمراض املستعصية، وخارج اطر املناكفات 

السياسية«.
وقــال: »كان ال بد ان اعــرض امام اللجنة 
كتابا رســميا من الجمهورية االسالمية يف 
ايران باســتعدادهم لتقديم 22 دواء لألمراض 
هذا  وســأحّول  واملســتعصية.  الرسطانية 
املوضوع عرب رئاســة املجلس طبعا اىل وزارة 

الصحة لبته«.
وتابــع: »موضوعنا االســايس اليوم هو 
هذا الــدرك املتدين الذي وصــل اليه التجميل 
الطبــي يف لبنــان بعدما كنــا انجزنا تنظيم 
هذه املامرسة، بالتنســيق مع وزارة الصحة 
والنقابات والجمعيات املعنية. واستطعنا، يف 

الحد االدىن، وضع اطر قانونية وتنظيمية تأخذ 
يف االعتبار املعايري العلمية املرتبطة بســمعة 
لبنان ومســتوى الطب فيه الذي كان وما زال 

وسيبقى عالمة فارقة يف ازدهار لبنان«.
وختم: »نحن نعرف الصعوبات يف الوزارة 
وطلبنــا منها مواكبة هذا امللــف، وقد أبدت 
كل اســتعداد لضبــط هذا التفــي ألنواع 
املســتحرضات الرخيصة الثمــن واملجهولة 
املصدر التي ال نعلم اذا تم حقنها لهذا الشخص 
او ذاك كيف ستكون النتيجة. واالخطر من ذلك 
ان نعرض ســمعة لبنان والطب فيه للخطر 
بعدما كنا مستشــفى الــرشق، هذا الصوت 
رفعناه اليوم عاليا، والطلب كان ملتابعة دولة 
الرئيس نبيه بري هذا امللف بعدما ورده العديد 
من الشكاوى، ونشــكر وزير الصحة عندما 
علــم بهذا املوضوع وعد باتخاذ كل االجراءات 
املطلوبة، وارسل الينا االشخاص املعنيني. هناك 
إجامع لدى الجميع وعليهم تحمل املسؤولية، 
وهناك قرار اتخذ لضبط هذا امللف، وكل منتحل 
صفــة ومضارب باالعالنــات وعىل مواقع 
التواصل االجتامعي سيدفع الثمن، سنالحقه. 
هذا قرار اتخذ عىل مستوى رسمي، بالتنسيق 
مع الرئيس بري ووزارة الصحة ولجنة الصحة 

والنقابات املعنية«. 

ــان ــ ــرم ــ ــي ع ــ ــ ــن ف ــيـ ــريـ ــكـ ــسـ ــج عـ ــ ــري ــ ــخ ــ ــل ت ــ ــف ــ  ح
ضاهر : كونوا ناراً على األعداء املترّبصين شراً ببلدكم

 خالل حفل التخريج

  أقيم يف معهد تدريب األفراد - عرمان حفل 
تقديم جنود متمرنني ومجندين ممّددة خدماتهم 
إىل العلم، بعد أن أنهوا فرتة التدريب املقررة لهم. 
ترأس الحفل قائد املعهــد العميد الركن محمد 
ضاهر ممثالً قائد الجيش العامد جوزاف عون، 

وحرضه عدد من الضباط .
وألقى العميد الركن ضاهر كلمة يف املناسبة 
جــاء فيها: »كونوا منارة ملواطنيكم، وناراً عىل 
األعداء املرتبّصني بِهم شاً، ويف مقَدِمهم العدوُّ 

اإلرسائييلُّ صاحُب السجل األسود يف االعتداء 
عىل لبنان واملحاوالِت املستمرة للنيِل من وحدة 
شعِبِه وســيادتِِه واستقاللِه، والسيطرِة عىل 
ثرواتِِه الطبيعية، ثمَّ اإلرهاُب الذي ملْ تسلْم من 
حقده وأعامله اإلجراميِة جميُع الفئاِت واملناطِق 
اللبنانية، بهدف النيل من متاُسك املجتمع اللبناين 

وصيغة العيش املشرتك بني أبنائِه«.
ويف ختــام الحفل جرى عرض عســكري 

شاركت فيه الوحدات املتخرجة. 
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االربعاء 7 كانون األول 2022

كامل ذبيان

»الحالة العونية« ظهرت كمعجبني بالعامد 
ميشال عون وشعاراته منذ العام 1988 ، عندما 
اصبح رئيســاً لحكومة عســكرية منقوصة 
التمثيل االســامي، فزحف مؤيــدون لقائد 
الجيــش اىل القرص الجمهــوري، ليهتف بهم 
»يا شــعب لبنان العظيم«، فيزداد تعلقهم به، 
وهو الذي بدأ »بحــرب التحرير« ضد الوجود 
العسكري الســوري، ثم »بحرب االلغاء« ضد 
»القوات اللبنانية« كميليشيا، ومل يوفر الحزب 

»التقدمي االشرتايك« من حربه.
هــذه الحالة، تحّولــت اىل »التيار الوطني 
الحر«، الذي ســلّمه مؤسسة العامد عون اىل 
صهره جربان باســيل، ونّصبه رئيســاً عليه 
دون انتخابــات، يف مخالفة للنظام الداخيل، 
وادخال التيار يف التوريث السيايس كام يؤكد 
معارضون لهذا النهج الادميوقراطي، وبقرار 

العــامد عون وارادته، مام احرج العرشات من ناشــطي التيار 
ورمــوزه القيادية منه اىل رصيــف االنتظار، او الجلوس عىل 
»الكنبــة« يف املنازل، او محاولة انشــاء تيــار مرادف يحمل 
توجهات الجرنال عون وال مياشــيه يف اختياره لباسيل، الذي 
ووفــق معارضني له، هيّمن عــىل التيار ووضع القرار يف يده 

وليس يف املؤسسات.
هذا التيار، وقد مىض عىل مأسســته مثاين ســنوات، انهى 
انتخاباتــه الداخلية ملمثيل االقضية واملهن والبلديات مســاء 
االحد املايض، واســتخدم »التصويت االلكرتوين«، كام طالب 
لانتخابــات النيابية ومل ينفذ ما اقرتحه، فّجربه داخل التيار، 
ومل يعلن النتائج فوريا، بل تأخر اصدارها ببعض االقضية التي 
تنتظرها، وفق ما تقول مصادر يف التيار، التي سألت مسؤولني 

فيه عن اسباب التأخري ومربراته، فكان الجواب تقنياً.
فاالنتخابــات جرت الختيار 75 عضــوا للمجلس الوطني، 

وهو الســلطة الترشيعيــة يف التيار، فتقدم 168 مرشــحا 
عىل 92 مقعداً، مقســمة عىل 75 مقعداً ملمثيل االقضية، و4 
ملمثيل قطاع الشــباب، و4 للمهن الحرة، و2 للعمل البلدي، و7 
لانتشــار، وتقلص العدد من 125 اىل 75 يف االقضية، واعلن 
التيــار الوطني الحر النتائج يف بعض االقضية، وتأخر االعان 
يف اقضيــة اخرى، وفق املصادر التي تشــري اىل ان 11 قضاء 
فاز املرشحون بالتزكية، و13 قضاء حصل فيها انتخابات، وان 
نســبة االقرتاع بلغت 83% وفق البيان الرسمي للتيار، يف حني 

يشكك معارضون بهذه النسبة، ويتحدثون عن حواىل 25 %.
وفقد املجلس الوطني، الذي مل ينتخب رئيســاً له منذ العام 
2008 من صاحياتــه، يف التعديات التي جرت عىل نظامه، 
اذ بات استشــارياً واكرث منــه مراقباً وميثل القاعدة الحزبية، 
وبقيت له صاحيــة الترشيع املحدودة، بحيث يجتمع مرة او 

مرتني سنوياً، ومدته أربع سنوات.
هــذه االنتخابات تراهــا قيادة التيار بانهــا دميوقراطية، 

وشهدت تنافســا حاداً يف بعض االقضية، ال 
ســيام للوائح املدعومة من نواب يف القضاء، 
حيث ُسجل يف قضاء جبيل تنافس بني الئحة 
يؤيدها النائب ســيمون ايب رميا، يف مواجهة 
الئحــة مدعومة من القياديني يف التيار ناجي 
حايك ووديع عقــل، كذلك حصلت معركة يف 
بريوت الثانية، التي تأخر اعان النتيجة فيها، 
يف وقــت فازت الائحــة يف بريوت االوىل 

بالتزكية.
وجــاء متثيل املــرأة يف االنتخابات بـ 13 
مقعدا ، اي ما يوازي 15% من عدد املقاعد 92، 
لكن مثة شوائب حصلت يف االنتخابات، كمثل 
اباغ لجنة االرشاف عىل االنتخابات عدم قبول 
ترشيحات ملرشحني قبل وقت قصري من اقفال 
باب الرتشيح، كام شىك بعض املرشحني. وعىل 
الضفة االخرى، َمن تركوا »التيار الوطني الحر« 
مل يتابعــوا العمليــة االنتخابية، النها برأيهم 
معلبة ومعلومة النتائج مسبقاً، وشّبهها احد 
الناشــطني االوائل يف التيار، بانها »فولكلورية«، وان نتائجها 
جاءت لتخدم الشخص وهو جربان باسيل، ومل تشهد االنتخابات 
الحامسة، بل الرتابة وميكن وصفها بالهجينة، يقول الناشط ، 

الذي اكد ان هذه االنتخابات ال تثمن عن جوع.
هذا التوصيف ال توافق عليه قيادة التيار، التي تؤكد مصادرها، 
بانها االنتخابات الحزبية االوىل التي تجري إلكرتونيا يف لبنان، 
وان نسبة املشاركة من »التيارين« كانت عالية، وكل من خرج 
او طرد وُفصل من التيار، ال يحق له تقييم ما جرى من انتخاب 
دميوقراطــي، بحيث صّوت كل منتســب للتيار يحمل بطاقة 
حزبيــة عربها الكرتونيا، ودون تدخــل من احد، وكل فرد من 

املكان الذي هو فيه.
ويوم االحد املقبل ســتكون انتخابات ايضا للمجلس الوطني 
يف املرحلــة الثانية، النتخــاب ممثلة للمرأة فيه، ثم 6 اعضاء 

للمجلس السيايس ومجلس التحكيم والرقابة املالية.

إنتخابات »إلكترونّية« للمجلــــــس الوطني في »التّيار الوطني الحــــــّر« تأخرت نتائجها
القيــــــادة تعتبرها ديموقراطّية وتجربــــــة ناجحة... وُمعارضون يرونها »إنتخابات الشــــــخص«

نــــــــــشــــــــــاط قــــــــــائــــــــــد الـــــجـــــيـــــش

اســتقبل قائد الجيش العامد جــوزاف عون يف مكتبه يف 
الريزة، ســفري االتحاد األورويب يف لبنان رالف طراف مع وفد 
مرافق، وتناول البحث سبل دعم الجيش يف ظل التحديات التي 

يواجهها لحفظ األمن واالستقرار يف الباد. 

ــوي تـــفـــقـــد ســـيـــر اإلمـــتـــحـــانـــات ــ ــولـ ــ مـ
ــي ــ ــدنـ ــ ــي الــــــــدفــــــــاع املـ ــ ــّوعـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ملـ

تفقد وزير الداخلية والبلديات يف حكومة ترصيف االعامل 
القايض بســام مولوي امس، ســري االختبــارات التي تجرى 
للمتطوعني يف الدفاع املدين الذين قبلت طلباتهم لإلشرتاك يف 
املباراة املحصورة، يف معهد قوى األمن الداخيل - عرمون . وقد 
رافقه املدير العام للدفاع املدين العميد رميون خطار، قائد معهد 
قوى االمن الداخيل العميد الركن معني شــحادة ورئيس اللجنة 
االساســية املشرتكة إلجراء املباراة املحصورة للمتطوعني يف 

الدفاع املدين العقيد عيل سكينة.
وقال مولوي«نحن اســتقبلنا املتطوعني بواســطة اللجنة 
املشــكلة من ضباط يف قوى االمن متخصصني. واليوم تجرى 
االمتحانــات الصحية والرياضية وبعدها االمتحانات العملية 
وســنأخذ يف االعتبار املعايــري، اي كل الظروف التي تعرض 
لها عنرص الدفاع املدين يف مســريته وكام وعدنا سنبقى عىل 

الوعد«.
 وتابع: »من حق هؤالء االبطال الذين ضحوا ان نطبق القانون 
وننصفهم، بحيث سنأخذ يف االعتبار العمر وفحص الرياضة 

واصابات الخدمة واختاف املعايري بني الكبار والصغار«. 

جهاد نافع

بدأ العــد العكيس ملوعد انتخاب مفت أصيل 
للطائفــة الســنية يف محافظة عكار يف 18 
كانون االول الجاري، حيث يختار 174 ناخبا ) 
الهيئة الناخبة(، باالقرتاع الرسي مفتي عكار 
تنتهي واليته ببلوغه الســبعني من عمره، بعد 

أن كان يف السابق ينتخب مفتيا ملدى العمر.
يتنافسون عىل منصب  مرشحون ســبعة 
االفتاء هم: القايض الشــيخ اسامة الرفاعي، 
الشــيخ زيد بكار زكريا، الشيخ زيد  الكياين، 
الشــيخ ناجي علوش، الشــيخ عبــد الرحمن 
الرفاعي ، الشيخ حسن البستاين والشيخ محمد 
عبد القادر الحســن. وعزف رئيس دائرة اوقاف 
عكار الشيخ مالك جديدة عن الرتشح، مفضا 

أن يكون عىل مسافة واحدة من الجميع.
تتألــف الهيئة الناخبة من النواب الســّنة 
الحاليني، عضوا املجلس الرشعي االســامي 
االعىل، القضاة الرشعيــني العاملني، القضاة 
الســنة العدليني واالداريني واملاليني العاملني، 
رئيس دائرة االوقاف، مدرسو الفتوى ومشايخ 
القراء، اللجنة القامئة مبهام املجلس االداري، 
االمئة املنفردين،  موظفو الفئة االوىل الســنة 
يف االدارات العامة، اعضاء املجلس الدستوري 
الســنة، رؤساء واعضاء املجلس البلدي السنة 
يف مركــز القضاء، ورؤســاء بلديات القرى 

والبلدات السنة.
وحسب مصادر عكارية، ان حاموة املعركة 
االنتخابيــة بــدأت ترتفع مع اقــرتاب موعد 
االســتحقاق، ويــكاد التنافــس ينحرص بني 
مرشــحني قطبني ســبق لهام تويل منصب 
افتاء عكار بالتعيني او بالتكليف، هام القايض 
الشيخ اسامة الرفاعي والشيخ زيد بكار زكريا، 
ولبقية املرشــحني حيثية دينية يف عكار، غري 

ان الهيئة الناخبة موزعة بني الرفاعي وزكريا 
يف معظمها، اضافة اىل دور يلعبه بعض نواب 
عكار السّنة، بني نائب منحاز علنا ويتوىل حملة 
احد املرشــحني، ونائب منحاز تحت الطاولة، 
وآخر يشّيع ان االقرتاع سيكون لاكفأ وجميع 
املرشحني أخوة، ونحكم الضمري خلف الستارة.

وتشــري املصادر اىل ان التيــارات والقوى 
السياســية املهتمة بهذا االســتحقاق، توحي 
يف الظاهر انها عىل مسافة واحدة من جميع 
املرشــحني، كونها محرجــة بالعاقة معهم، 
سواء »تيار املستقبل« او »تيار العزم«، حتى ان 
مفتي الجمهورية الشــيخ دريان اكد انه عىل 
مســافة واحدة، ومن يفوز يتعاون معه وميد 

له اليد.
وعىل صعيد السفارة السعودية، تقول املصادر 
ان للسفارة عاقات ود مع كل املرشحني، وتقف 

عــىل الحياد، لكن هناك مصادر اخرى ترى انه 
ال بد للســفارة من ترجيح كفة ميزان مرشح 

عىل آخر.
املعركة  تصنيــف  االوســاط  وتســتغرب 
االنتخابيــة عــىل انها بني منهجــني : املنهج 
الصــويف، واملنهج الســلفي، فاملعركة تتجه 
نحــو خيار االكفأ واالكرثعلام واختصاصا يف 
علوم الرشيعة والفتاوى، واالكرث خربة يف هذا 

املجال.
وأشــيع مؤخــرا، ان االجــواء االنتخابية 
محمومة خاصة بني الشــيخ اسامة الرفاعي، 
والشــيخ زيد بكار زكريا، واشــارت مصادر 
الشــيخ زيد زكريا نافية هذه االجواء الفتة اىل 
ان التنافس هو بني أخوة،  وان الشيخ زيد بكار 
زكريا سيكون يف طليعة املهنئني للفائز وميد 

يده للتعاون معه.

إنتخابــــــات اإلفتاء في عــــــكار : معركــــــة تنافســــــّية وحماوة

هيام عيد

تخّوفت مصادر سياســية من لعبة تسجيل 
النقاط الحاصلة بني األفرقاء السياســيني عىل 
اختافهم، يف ظل ظروف أكرث من مأســاوية 
بلــغ فيها اإلنهيار، عىل مختلف املســتويات، 
درجة تحلّل الدولة ومؤّسساتها، واألخطر يف 
ما يحصل إعادة إنعاش ذاكرة اللبنانيني باللغة 
الطائفية، وحتى املذهبية يف مرحلة الشــغور 
الرئــايس، األمر الذي يفتح الباب أمام مخاطر 
جّمــة ليــس أقلّها نجاح الفكر الذي يســعى 
للمواجهة، والصدام عىل حساب املساعي التي 
تعمل للتهدئة وصوالً إىل التوافق عىل قواســم 

مشرتكة.
وإذ اعتربت املصادر نفســها، أن صورة البلد 
اليوم، بعد التجاذبات الحاصلة، ذاهبة باتجاه 
املزيد من التوتر والضعضعة، ال سيام يف حال 
اإلبقاء عىل سياسة الدوران يف الحلقة املفرغة 
رئاســياً، ولفتــت إىل أن ما حصل يف اليومني 
املاضيني كان متوّقعاً يف ظل الوضعني الرئايس 
والحكومي غــري املنتظم، األمر الذي يبقي كل 
اإلحتامالت واردة لحصول اشتباكات سياسية 
كالتي حصلت باألمــس، والذي يدفع املواطن 
وحــده مثن هذه الخربطــات التي ال نفع منها 

للمواطن العادي.
وكشفت املصادر السياسية، أنه وعىل الرغم 
من األجواء السياسية امللّبدة والحامية، وعىل 
رغم الخاف الســيايس الداخــيل العامودي، 
ال ســيام بني عني التينة والــرساي الحكومي 
من جهة، ومرينا الشــالوحي من جهة أخرى، 
فإن األمور غري مقفلة بشــكل نهايئ، رغم أن 
عامل تضييع الوقــت ليس يف مصلحة لبنان 

واللبنانيــني، وهنا ال بد من مبادرة داخلية من 
غالبيــة األطراف للتوافــق عىل انتخاب رئيس 
الجمهوريــة العتيد، ألنه دون هــذه املبادرة، 
ستبقى األمور تدور يف دائرة مقفلة، وسيبقى 
املنحى عىل ما هو عليه من توترات ورصاعات 

ال تؤدي إال إىل اإلنفجار. 
وعليه، فإن املصادر السياسية نفسها، تجزم 
بأنه من الصعب ترجمة السيناريوهات القائلة 
بـ«الطاق« ما بني القوى السياســية الفاعلة 
والحلفــاء، خصوصاً يف الفريق الواحد، وذلك 
يف ضوء حركة اإلتصــاالت التي انطلقت منذ 
أســبوع وليس أياٍم أو ساعات، من أجل تطويق 
ذيول أي توتّر أو تشّنج قد ينجم عن السجاالت 
والحمات األخرية، التي أتت عىل خّط العاقات 
ما بني »التيار الوطني الحر« وحلفائه من جهة، 
وما بــني »التيار« ورئيــس حكومة ترصيف 
األعامل نجيب ميقايت من جهٍة أخرى، يف ضوء 

الجلسة األوىل التي عقدتها هذه الحكومة يف 
زمن الفراغ الرئــايس، وذلك بهدف عدم تكرار 
الدعوة إىل جلسة مشابهة يف املرحلة املقبلة.

وإذ تتوقــع املصادر ذاتهــا، أن تنجح جهود 
الوسطاء يف مللمة ذيول تداعيات هذه الجلسة، 
فهــي تحدثت عن عملية خلــط أوراق يف كل 
اإلتجاهات، وليس فقط يف اتجاه فريقي هذه 
املواجهــة العلنية، ذلك أنه بــات كّل األفرقاء 
الداخليــني، يعملــون عىل اإلعــداد للمرحلة 
الجديدة التي انطلقت بعد الجلســة الوزارية، 
ولكن مــن دون أن تتبلــور إىل اليوم املواقف 
النهائية، خصوصــاً وأن املواجهة امتّدت من 
املجلس النيايب إىل الحكومة إىل ســائر القوى 
السياسية والحزبية، تحت عناوين كربى تتصل 
بالرشاكــة وامليثاقية، وصوالً إىل اإلســتقرار 
العام عىل الساحة الداخلية يف مرحلة الشغور 

الرئايس. 

هل تنجــــــح الجهود فــــــي مللمة ذيــــــول جلســــــة الحكومة ؟

عرض رئيــس مجلس النــواب نبيه بري 
االوضــاع العامة مع الوزير الســابق وديع 
الخازن الذي قال بعد اللقاء: » بحثت معه يف 
آخر املستجدات ومجريات األوضاع الداخلية 
واإلقليميــة، وتداولنا يف أبعاد تقلص فرص 
إنتخاب رئيس جديد للجمهورية. وكان تشديد 
عــىل رفض حالة التأرجح واملراوحة القاتلة 
واملدمرة ملناعة الوطــن من دون التقدم اىل 
مدخل لحــل العقد التي تؤخر إنتخاب رئيس 
جديد للجمهورية وتشكيل حكومة إنقاذية«.

وتابــع: »كام حذرنا من ظاهــرة إرتفاع 
منسوب الخطاب السيايس داعني اىل تهدئة 

النفوس واألجــواء، وتحمل املســؤوليات الوطنية 
والتعاطــي بحكمة مع معانــاة املواطن وتداعياتها 

عىل معيشته. 
كام اســتقبل بري الســفري الســوري عيل عبد 
الكريم عيل يف زيارة وداعية ملناســبة انتهاء مهامه 
الدبيلوماســية يف لبنان. وبعــد الظهر، ترأس بري 
إجتامعاً لهيئة مكتــب مجلس النواب، حرضه نائب 

رئيس املجلس الياس بو صعب وأمينا رس هيئة مكتب 
املجلس واملفوضون النواب: هادي ابو الحســن، االن 
عون ، عبد الكريم كبارة ، هاغوب بقرادونيان وميشال 

موىس وأمني عام مجلس النواب عدنان ضاهر. 
وقد تم تأجيل جلســة اليــوم االربعاء املخصصة 
ملناقشة االدعاء يف ملف االتصاالت بعد ان متنت هيئة 
مكتب املجلس النيايب عىل الرئيس نبيه بري تأجيلها 

إفساحا يف املجال ملشاركة أغلبية الهيئة العامة«. 

علــــــي زاره ُموّدعاً ملناســــــبة انتهاء مهامه الدبيلوماســــــّية
ــب املـــجـــلـــس ــتـ ــكـ ــة مـ ــئـ ــيـ ــهـ بـــــــري تـــــــــرأس اجــــتــــمــــاعــــاً لـ
وقـــــــــــــــــرار بـــــــعـــــــدم انـــــــعـــــــقـــــــاد جـــــلـــــســـــة الــــــيــــــوم

بري مرتاساً الجلسة         )حسن ابراهيم(

اجتمع رئيس حكومــة ترصيف األعامل 
نجيب ميقايت، قبــل ظهر امس يف الرساي 
الحكومــي، مع وزير االتصاالت يف حكومة 
ترصيــف االعامل جوين القرم، الذي قال بعد 
االجتامع: »وضعته يف موضوع ما يجري من 
إرضابات يف قطاع االتصاالت، وأطلعته عىل 
وجهة نظري بان الرشكات ال ميكنها ان تتحمل 
اي أعباء إضافية ونحن غري مستعدين لتغيري 
اي قرار االن بالنسبة للزيادات التي يطالبون 
بها، ان كان بالنسبة اىل الرواتب او »بالدوالر 
الفريش«، كام تطرقنا اىل أهمية استمرارية 

املرفق العام واآللية التي ميكن ان نتبعها«. 
أضــاف: »ان تعطيل املرفق العــام هو خط احمر،  
فرشكة »تاتش« غري مشاركة يف اإلرضاب، اما رشكة 
»الفــا« فتنفذ إرضابا وتضغط عــىل رشكة »تاتش« 
للمشاركة فيه، واملستغرب ان رواتب موظفي الرشكتني 
هي بحــدود 2500 دوالر يتقاضــون منها 25 باملئة 
»فريش« وقريبا ســيتقاضون املبلغ املتبقي عىل 15 
الــف لرية، كام ان لديهم تأمينا من الدرجة االوىل لهم 
ولكافة افراد عائاتهــم »بالفريش« كذلك تدفع لهم 
قيمة االدوية، كام ان لديهم مساعدات مدرسية تصل 
اىل 8 االف دوالر عــن كل ولــد وبينها 20% »فريش، 
فاملساعدات كبرية لهم وانا اريد املحافظة عىل القطاع 

وال استطيع زيادة االعباء«. 

ثم إستقبل ميقايت رئيس »جمعية الصناعيني«سليم 
الزعني عىل رأس وفد. كام إجتمع ميقايت  مع النائب 
قاســم هاشم، ومع مدير املخابرات يف الجيش العميد 

طوين قهوجي. 
 بعدها اســتقبل ميقايت وفدا من النواب الفرنسيني 
يف الربملان األورويب برئاســة النائب تيريي مارياين، 
وضم السادة جوردان بارديا، أنيكا برونو وجان لني ال 
كابيل، وتم خال اللقاء البحث يف العاقات الثنائية بني 
البلدين، ويف التطورات التي يشهدها لبنان والتحديات 

التي يواجههها.
وعرّب الوفد عن قربه من الشــعب اللبناين  بســبب 
األزمات التي يعانيها مشددا عىل العاقات التاريخية 

بني البلدين.

ــاع اإلتــــصــــاالت ــ ــط ــ ــل ق ــاكـ ــشـ ــع والـــــقـــــرم مـ ــ ــاب ــ مـــيـــقـــاتـــي ت
ــر املـــخـــابـــرات فـــي الجيش ــديـ ــاً أوروبـــيـــيـــن وُمـ ــوابـ ــى نـ ــق ــت وال

ميقايت مستقبالً القرم

اســتقبل نائب رئيس املجلس اإلســامي 
الشيعي األعىل العامة الشيخ عيل الخطيب 
ظهر  امس يف مقر املجلس ســفري بريطانيا 
يف لبنــان هاميش كاول يف زيارة تعارفية. 
ومتنى الخطيب للســفري كاول التوفيق يف 
مهامه الجديدة، وتّم التباحث يف سبل تعزيز 
العاقــات الثنائية ملا فيــه مصلحة البلدين 
والشــعبني الصديقني، وجــرى التداول يف 

االوضاع العامة يف لبنان واملنطقة.
وأكّد الخطيب أن مساهمة الدول األوروبية 
وخاصــة اململكة املتحدة يف إعادة النازحني 
السوريني اىل سوريا والاجئني الفلسطينيني 
اىل ديارهــم وأرضهم يف فلســطني تخّفف 

من حدة االزمــة االقتصادية التي يعاين منها لبنان، 
مؤكدا أن عدم االستقرار يف املنطقة مرّده اىل الكيان 
الصهيوين املسؤول عن معظم أزماتها، وفيام يواصل 
عدوانه عىل فلســطني وســوريا ولبنان فان معظم 
دول العامل تتغاىض عن غطرســته ضد الفلسطينيني 
واستيطانه الرضهم وانتهاكه لسيادة لبنان وسوريا.

وشــدد الخطيب عىل انفتاح لبنان عىل كل الدول 

الصديقة والشــقيقة التي تريد مســاعدته للخروج 
من االزمة الخطرية التــي تحّتم اإلرساع يف انتخاب 
رئيس للجمهورية وتشــكيل حكومــة تتفّرغ للجم 
االنهيار االقتصادي وحل األزمة املعيشية، مشرياً اىل 
ان اإلصاحات السياســية تبــدأ بتطبيق بنود اتفاق 
الطائف وتشــكيل الهيئة الوطنيــة اللغاء الطائفية 
السياسية وإقرار قانون انتخايب خارج القيد الطائفي 

وتشكيل مجلس شيوخ. 

الخطيــــــب : اإلصالحات السياســــــّية تبدأ بتطبيق بنــــــود الطائف

 الخطيب مستقبالً سفري بريطانيا

 قائد الجيش مستقبالً طراف مع الوفد
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االربعاء 7 كانون االول 2022

»لجنة املال« استمعت الى وزير املال وقّررت....
الدخل بضريبة  املتعّلقين  الــقــراريــن  تجميد   :  كنعان 
عــلــى رواتــــب املــوظــفــيــن لــحــيــن إعــــادة الــنــظــر بهما

املــال  »لجنــة  عقــدت 
برئاسة  جلســة  واملوازنة« 
النائــب ابراهيــم كنعــان 
املالية  لوزيــر  لإلســتامع 
التعاميم  حول  خليل  يوسف 
والقرارات الصادرة واملتعلقة 
بســعر الــرف ورواتــب 

القطاعني العام والخاص.
وحرض  الجلســة النواب: 
عيل فياض، جان طالوزيان، 
جهاد الصمد، حســن فضل 
الله، ســليم عــون، عدنان 
طرابليس، عيل حسن خليل، 

فؤاد مخزومي، ميشــال معوض، االن عون، 
غادة ايــوب، رازي الحاج، فريد البســتاين، 
مروان حامدة، نجاة عون، مارك ضو، ابراهيم 

منينمة، طه ناجي، بالل عبدالله.
كــام حرض: املديــر العام لــوزارة املالية 
بالوكالة جــورج معراوي، مدير الواردات يف 
وزارة املالية لؤي الحاج شحادة ورئيس الدائرة 

القانونية يف مرف لبنان بيار كنعان.
وبعد الجلسة قال رئيس لجنة املال واملوازنة 
النائب ابراهيم كنعان : »النقاش تركز عىل امور 
ثالثــة منها »املفعــول الرجعي« فبعد انتهاء 
ســنة 2022 وصدور املوازنة وقرارات وزارة 
املال يُطرح الســؤال هل مــن العدالة املفعول 
الرجعــي القتطاع الرضائب عــىل الرواتب؟ 
واجامع النواب املشــاركني يف الجلسة أكد ان 

ذلك ال يجوز ويجب معالجة هذا االمر«.
اضاف: »اما االمر الثاين الذي ناقشناه، فهو 
تاريخ مبارشة العمل بهذه القرارات وعىل ذلك 
ان ياخذ باالعتبار الوضع االســتثنايئ الذي 
نعيشــه.  اما االمر الثالث فهو الشطور، فكام 
هي اليوم ال تفي بالغرض وهي مجحفة بحق 
املوظفــني. وقد نوقشــت الطريقة االفضل 
للتعديل مبوجب اقرتاح قانون واعتامد ســعر 
رصف مغاير الن املوازنة مل تحدد سعر رصف«.

وذكــر  كنعان انه »شــمل النقاش القطاع 
العام الذي يعاين وقد اعطي املوظفون راتبني 
اضافيــني وبرأينــا ال يجوز اخضــاع رواتب 
القطــاع العام االضافيــة للرضيبة حتى »ما 
نشــلحن بيد ييل اعطيناهــم اياه بيد« وعىل 

وزارة املال معالجة املوضوع«.
كام اعلن كنعــان »التوّصل مع وزارة املال 
اىل الرتيــث بتنفيذ العمــل بالقرارين ٦٨٦ 
و٦٨7 املتعلقــني برضيبة الدخل عىل الرواتب 
لحني اعــادة النظر بهام وفق املراجعات التي 
تجريها الوزارة ونقاشــات جلسة اليوم مبا 
يؤمن مصلحة الدولة والقطاعات املختلفة«.

واضاف: »تم االجامع عىل رضورة ان تراعي 
قرارات وزارة املال اوضاع الناس واملؤسسات 
والشــطور كام هــي اليــوم مجحفة بحق 
الناس«. وشدد عىل انه »يجب ااّل تطول اعادة 
النظر هــذه الن مصلحة الدولة تقتيض بأن 
تحدد ايراداتها وعىل اي اســاس ستحتسب 
كام مصلحة املوظفني واملؤسسات مبا يخص 

سعر الرف«.
كام اكد كنعان  انه »كلجنة مال لســنا مع 
املفعول الرجعــي عىل الرضائب عىل الرواتب 
انســانياً وعدالة ومع تعديل الشطور بقانون 
وبتحديد سعر رصف مقبول وعادل ال بصريفة 

او اي يشء قريب من صريفة«.

ميقاتي ربح الجولة األولى... ويتواصل مسيحياً لقطع الطريق على »البرتقالي«
فادي عيد

تداعيات جلســة  زالت  ال 
تتفاعل  الــوزراء  مجلــس 
الشــعبوية وتصفية  بــني 
ولكن  السياسية،  الحسابات 
وفق املطّلعني، فإن اإلتصاالت 
نجحــت إىل حّد ما يف وقف 
الشــحن الطائفي والتصعيد 
الســيايس، خصوصــاً وأن 
اتصــاالت جــرت عىل أعىل 
املســتويات مع بكريك لهذه 
بعد عودة  وينتظــر  الغاية، 
بشــارة  املاروين  البطريرك 
الراعــي مــن االردن أن تهدأ 
األمور أكرث، عىل ضوء زيارة 
ســيقوم بها رئيس حكومة 
نجيب  األعــامل  تريــف 

ميقايت إىل الرح البطريريك لوضع البطريرك يف 
األجواء التي فرضت عقد هذه الجلســة الحكومية، 
ناهيــك إىل اتصــاالت جرت بني الــراي وحزب 
»الطاشــناق«، مثنية عىل موقفه الذي سلك الخيار 
الوطني يف ظل ما ميّر به البلد، من خالل مشاركة 

وزير الصناعة جورج بوشكيان يف هذه الجلسة.
 ويف هــذا اإلطار، وعىل خــط مواٍز، فإن بعض 
األوساط السياســية املقّربة من الحزب »التقدمي 
اإلشرتايك« و«اللقاء الدميوقراطي«، أكدت أن ما قيل 
عن تحالف رباعي عىل خلفية ما جرى يف الساعات 
املاضية من انعقاد للجلسة الوزارية، وما أحاط بها 
من مواقف، فذلك ال ميــّت للحقيقة بصلة، وليس 
هناك من أي حلف رباعي أو خاميس وسواهام، بل 
أن التالقــي والتفاهم جاء عىل خلفية إجتامعيةـ  
إنسانية حّتمت حصول هذه الجلسة، ولكن الحزب 
منفتح عىل سائر القوى السياسية والحزبية، مبا 

فيهم الذين قاطعوا الجلســة، ألن الحوار مطلوب 
ويعترب حاجة ماســة يف هذه املرحلة، عىل الرغم 

من التباينات واإلختالفات حيال ملفات عديدة.
وعىل خط آخر، ينقل بأن رئيس حكومة تريف 
االعــامل نجيــب ميقايت، يحمل معــه إىل القمة 
الصينيــة ـ العربية ملفاً متكامــالً حول الوضع 
اللبناين سياســياً واقتصادياً، ويســعى خالل هذا 
املؤمتر للحصول عىل دعم من املشــاركني، ال سيام 
املعنيني منهــم بامللف اللبنــاين، وباملحصلة فإن 
حضور هذه القمة يف هذا التوقيت، وبعد ما واكب 
الجلســة الوزارية من سجال سيايس ودستوري، 
يحمل أكرث من داللة تصّب يف خانة تحصني الوضع 
الحكومي عربياً ودولياً، بدليل مشاركة ميقايت يف 
هذا الحدث، وصــوالً إىل قطع الطريق عىل رئيس 
»التيار الوطني الحر« النائب جربان باسيل ورئيس 
الجمهورية الســابق ميشال عون، عىل خلفية ما 
قامــا به يف األيام املاضيــة لعرقلة عودة مجلس 

الوزراء إىل عقد جلســاته، 
إضافــة إىل مــا تحمل هذه 
رئاسية  إشارات  من  املواقف 
ربطاً بالراع الدائر عىل خط 
عني التينةـ  مرينا الشالوحي، 
وما بينهام املؤّسس لـ »التيار 

الربتقايل«.
 ووصف مرجع ســيايس 
املشــهد الحايل مبا ســبق 
وجرى يف العام 19٨9، عندما 
تم نســف إتفاق ريتشــارد 
كاد  الذي  الشــهري،  موريف 
يأيت بالوزير والنائب السابق 
مخايــل الضاهــر رئيســاً 
للجمهوريــة، ومن هنا، فإن 
الرئيس عون وباسيل يسعيان 
لعرقلة التسوية التي قد تأيت 
بقائد الجيش العامد جوزيف 
عون، أو برئيس »تيار املردة« النائب السابق سليامن 

فرنجية للوصول إىل قر بعبدا.
لذا، فإن هذه املناورات السياســية والشعبوية 
اســُتهلكت، كونهــا مل تحَظ بغطــاء من حلفاء 
الرئيــس عون و«التيار الوطنــي الحر«، أو عىل 
املســتوى الــدويل، حيث مشــاركة ميقايت يف 
قمة دوليةـ  عربية، اكدت املؤكد عىل دســتورية 
الحكومة ورشعيتها، وإن كانت يف حالة تريف 
أعامل، وباملقابل، فإن ميقايت سيسعى يف األيام 
القليلة املقبلة، إلزالة أي التباســات حول ما قيل 
عن الجلســة األخرية، مبعنى أنه سيكون له دور 
عىل الصعيد املسيحي من خالل لقاءات واتصاالت 
ومشــاورات مع كل املكّونات املســيحية، بهدف 
قطع الطريق عىل الذين حاولوا كســب الشعبوية 
من خــالل مواقف طائفية، وهذا ما ســتظهره 

القادمة.  األيام 

الجيش أفـــراد  نقل  خطة  لــدعــم  اإليــطــالــّيــة  الهبة  مــن  ــرة  األخــي الــدفــعــة   تسليم 
ــأمــن ــق بـــــــدوره كـــضـــامـــن ل ــثـ ــه... ونـ ــ ــب ــ ــان ــ ــى ج ــ ــري : نـــقـــف الـ ــيـ ــارديـ ــبـ ــومـ بـ

الدفعة  تســليم  امس  تم 
األخرية )مثــاين حافالت (

خصصتها  التــي  الهبة  من 
لدعم  اإليطالية  الدفاع  وزارة 
خطة نقل أفراد الجيش عام 
2022، خــالل احتفال أقيم 
يف مقر البعثة العســكرية 
لبنان  يف  اإليطالية  الثنائية 
يف  الكرنتينا،  يف   )MIBIL(
حضور الســفرية اإليطالية 
بومبارديــريي،  نيكوليتــا 
والعميــد الركــن منــر أيب 
الجيش،  قائد  ممثال  ناصيف 
وقائد اللواء اللوجســتي يف 
الركن جوين  العميد  الجيش  

عقل وعدد من الضباط.
وشــكر العميــد الركن أيب ناصيــف  يف كلمة، 
الســلطات اإليطالية باسم العامد قائد الجيش، ثم 
قّدم للسفرية  كتاب شكر باسم العامد قائد الجيش 

ودرعاً تذكارية تقديراً لجهودها يف دعم املؤسسة 

العسكرية.

من جهتها، أكدت السفرية بومبارديريي »وقوَف 

بالدها اىل جانــب الجيش يف ظل األزمة الصعبة 

التي ميــر بها لبنان، وثقَتها 
بــدوره األســايس كضامن 
لألمن واالستقرار يف البالد«. 
كــام لفتــت إىل أن الهبــة 
تأيت يف ســياق دعم خطة 
العســكريني،  لنقل  الجيش 
عــىل أْن تليها هبات إضافية 
مّتصلة مبجاالت اللوجستية 
يف  والتدريــب  والتجهيــز 

املستقبل.
وأفاد بيان للسفارة  »ان هذه 
الهبة املؤلفة من 5 حافالت 
ثقيلة و5 حافالت متوسطة 
تشكل  شاحنات،  و3  الحجم 
خري دليل عىل دعم الحكومة 
للقوات  املســتمر  اإليطالية 
املســلحة اللبنانية يف التدريــب وتطوير القدرات 
ضمن االتفاق الثنايئ يف مجال الدفاع، وهو معيار 

للتعاون األمني بني البلدين«. 

ــه ــلـ  الــــــقــــــواس دعـــــــا حـــــــزب الـ
ــدوء ــهـ ــي الـــحـــّر الــــى الـ ــنـ ــوطـ والـ

غرد محمد شاكر القواس عرب حسابه عىل »تويرت«: »نتمنى 
أن تحــل األمور بني الحزب والتيــار بعيداً من اإلعالم ومواقع 
التواصل ليك ال تزيد األمور سوءاً. فالفريقان يواجهان تحديات 
خارجية وداخلية كبــرية يف وقت مير البلد بأزمة اقتصادية 
واجتامعية وسياســية هائلة، لذلك ندعــو الجميع للهدوء، 

وندعو الفريقني إلعالء مصلحة لبنان فوق كل اعتبار«! 

فلسطين ــر  ــي ســف الــتــقــى  ــاري  ــ ــك ــ امل

املكاري مع سفري فلسطني

 اســتقبل وزير االعــالم  يف حكومة تريف االعامل زياد 
املكاري يف مكتبه بالوزارة، الســفري الفلسطيني ارشف دبور 

وعرض معه التطورات العامة. 

 املــــــرتــــــضــــــى: لــــــم نــــكــــن لـــنـــســـمـــح بــتــفــجــيــر
ــرة ــ ــ ــيـ ــ ــ ــس الــــــــــــــــــــوزراء األخـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ ــة مـ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ جـ

أكــد وزير الثقافــة يف حكومة تريف 
االعامل محمد وســام املرتــى أن »مل نكن 
لنســمح بتفجري جلســة مجلــس الوزراء 
باألمــس، اذ مل يكن مثــة مصلحة ألحد، او 

للوطن، يف ان يتم تفجريها«. 
واضــاف يف حديث اىل »الوكالة الوطنية 
لالعالم«: »لقد حرصنا عىل مراعاة الهواجس 
لدى البعض واســهمنا يف إقتصار املواضيع 
املبتوتة عىل ملفات حياتية ال تحتمل أي تراخ 
او تأجيــل«، مضيفا: »الحكومة املســتقيلة 

مكلفــة مبقتى الدســتور باالســتمرار 
بأداء واجباتها ال ســيام تلــك امللحة التي ال 
تحتمل التأجيل وعىل هذا االســاس اجتمع 
مجلس الوزراء ليؤدي واجباته تجاه املرىض 
واملؤسســات الرســمية ولــو امتنع لكان 
خارقا للدســتور وعرضة للمحاسبة اخالقيا 

ودستوريا وجزائيا«. 
وختم مؤكدا ان »املرحلة تفرض علينا جميعا 
مامرسة اعىل درجات الحكمة والوعي، بروح 

تعاون بعيدا من السلبية واإلنفعالية«.  

في اختتام مشروع تعزيز املمارسات الزراعّية
ــة الــتــلــّوث ــل ــشــك ــن: ملـــواجـــهـــة ُم ــسـ  الـــحـــاج حـ
بــــــعــــــيــــــداً عــــــــن كــــــــــّل اإلصـــــطـــــفـــــافـــــات

رعى وزير الزراعــة يف حكومة تريف 
االعــامل الدكتور عباس الحاج حســن حفل 
اختتام مرشوع »تعزيز املامرســات الزراعية 
الجيدة مبا يف ذلــك اإلدارة املتكاملة لآلفات 
للحد من التلوث باملــواد الكياموية الزراعية 
يف الحــوض األعىل لنهر الليطــاين« الذي 
تنفذه منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 
بالتعاون مــع وزارة الزراعة، ضمن مرشوع 
»الحــد من تلوث بحرية القرعون« الذي ينفذه 
مجلــس اإلمناء واإلعــامر بتمويل من البنك 

الدويل.
يهــدف املرشوع إىل الحد مــن تلوث مياه 
نهــر الليطاين وبحرية القرعــون الناتج عن 
االستخدام املفرط للمواد الكياموية الزراعية 
من أسمدة ومبيدات، من خالل تعزيز وتطبيق 
املامرســات الزراعية الجيــدة عند مزارعي 
البطاطا يف الحوض األعــىل لنهر الليطاين 

يف قضاءي زحلة والبقاع الغريب.
وتخلل الحفل كلامت لوزير الزراعة وممثلة 
منظمة األغذية والزراعة يف لبنان نورة أورابح 
حداد، وممثلتي مجلس اإلمناء واإلعامر والبنك 

الدويل.
وقال وزيــر الزراعة: »هذا املرشوع مكون 
من مرشوع الحد مــن تلوث بحرية القرعون 
املمــول بقرض من البنــك الدويل والحكومة 

اللبنانية عرب مجلس اإلمناء واإلعامر«.
وتابع: »ان تدهور نوعية مياه نهر الليطاين 
وبحرية القرعون والرمي املســتمر للنفايات 
دون اي رقابة يســتلزم اتخاذ تدابري عالجية 
مناســبة لحامية هذا املجرى املايئ وضامن 
استدامة اســتخدامه. وقد أظهرت الدراسات 
ان مصــدر التلوث األكرب يف الحوض وبحرية 
القرعــون بطبيعة الحال هــو مياه الرف 
الصحي، باإلضافة طبعا اىل النفايات الصلبة 
للبلديات وامللوثات األخرى من املصانع والتي 
ترمــى يف النهر وروافده دون حســيب وال 

رقيب«.

 وقــال: »ال ميكن ملصلحة الليطاين وحدها 
ان تجابه كل ذلــك، وال ميكن لوزارة الزراعة 
وحدهــا، النه عمل وطنــي بامتياز، مل يعد 
ميكننــا ان نضع ايدينا إلغــامض اعيننا، ال 
ميكننا ان نغطي الســامء بغربال، هناك جهد 
يجب ان يكون وطنيا، بعيدا عن كل اصطفافات 

الطائفية، واملناطقية، والحزبية«.
وختم: »هذا املرشوع اعتقد انه قصة نجاح 
ويجب التأســيس عليه، واشكر كل من عمل 
النجاحه، وامتنى من كل قلبي ان كل املشاريع 
التــي اطلقــت مع الفاو ومــع البنك الدويل 
ومجلس االمنــاء واالعامر وغريها، ان تكون 

بخواتيم جيدة وممتازة«.
بدورهــا، قالت ممثلــة منظمة األغذية 
والزراعة لألمــم املتحدة يف لبنان )الفاو(: 
»يعتــرب نهر الليطاين من أهم املصادر ملوارد 
املياه املســتعملة يف الزراعة كام أنه مصدر 
ملياه الشــفه وتوليد الطاقة الكهربائية يف 
لبنــان، ولكنه يتعرض اىل الكثري من التلوث 
مــن مصادر مختلفــة، منهــا الصناعية، 
املنزليــة والزراعيــة. فعــاًل، إن متبقيات 
األســمدة واملبيدات الزراعيــة التي ترتاكم 
يف الرتبــة هي من أحد أســباب تلوث مياه 

الليطاين«.
أضافت: »من هــذا املنطلق، قامت منظمة 
األغذية والزراعة بالتعاون مع وزارة الزراعة 
بتنفيذ مرشوع تعزيز املامرســات الزراعية 
الجيدة مبا يف ذلــك اإلدارة املتكاملة لآلفات 
للحد من التلوث باملــواد الكياموية الزراعية 

يف الحوض األعىل لنهر الليطاين«.
وقالت كبــرية االختصاصيني البيئيني يف 
البنك الدويل داليا لطيف: »لهذا املرشوع ثالث 
ركائــز تهدف إىل تعزيــز االنتاجية الزراعية 
بشكل مستدام وزيادة دخل املزارعني والتكيف 
وتعزيــز مرونة األنظمــة الزراعية ملواجهة 
آثار التغري املناخي والحد من انبعاثات غازات 

الدفيئة يف الزراعة«.

لــــــــــــــقــــــــــــــاءات نـــــــقـــــــيـــــــب املــــــحــــــامــــــيــــــن
استهل نقيب املحامني يف بريوت 
نارض كسبار نشــاطه امس، بلقاء 
مع رئيسة معهد حقوق اإلنسان يف 
النقابة املحامية اليزابيت زخريا، التي 
دعته إللقاء كلمة يف الدورة التدريبية 
حول اإلجــراءات الخاصة باألطفال 
عىل متاس مع القانون، بالتعاون مع 
»اليونيسف« يف السابع من كانون 
األول الحــايل يف بيت املحامي. كام 
قدمت لــه كتاباً تطلب فيه التعميم 
عىل املحاميات واملحامني اإلمتناع عن 
التوكل يف الوقت عينه عن املشتبه به 
أو املدعى عليه بجرم اإلتجار بالبرش 

وعن الضحية املحتملة، أثناء مختلف اإلجراءات 
القضائيــة، ال ســيام يف إطار املــادة 47 من 
قانون صــول املحاكامت الجزائية، ويف خالل 
املحاكمــة عىل مختلف درجاتها وأمام مختلف 
املراجع القضائية املعنية صوناً لحقوق الضحية 
وحامية لها وانســجاماً مــع حقها املرشوع 
بالوصول الفعيل والفّعال إىل العدالة. كام قدمت 
له كتيباً حول جرمية اإلتجار باألشــخاص يف 

لبنان واإلجراءات الخاصة بالضحايا.
بعدها استقبل كسبار ممّثل النقابة يف بعلبك 
املحامي حســن املقداد ، الذي وضعه يف جو ما 
قدمه وما سوف يقدمه من قرطاسية ومازوت. 
وأبلغه النقيب أنه سوف يزور مركز النقابة يف 
بعلبك بتاريخ 2022/12/21، وسوف يتم تزويد 
مركــز النقابة بالكتب واملؤلفات ومجلة العدل 

ومكتب إضايف. 
كــام اتصل كســبار بنقيبــة املحامني يف 

طرابلس ماري تريز القوال ودعاها إللقاء كلمة 
يوم الثالثاء القادم يف الندوة التي ســوف تعقد 
يف بيــت املحامي حول اإلعالن العاملي لحقوق 
اإلنسان. كام دعته لحضور الندوة يف طرابلس 

يوم اإلثنني للمناسبة ذاتها وإلقاء كلمة.
هذا وأصدر النقيب كسبار عدة قرارات تتعلّق 
بتكليف أعضاء مجلس النقابة يف مهامهم. وتم 
تكليف األستاذين فادي املري ومايا الزغريني 
بقضايا التدّرج، واألستاذين ميسم يونس ومروان 
جرب بقضايا الجدول العام، واألستاذ عبدو لحود 
بالعالقة مع مجلس النواب، واألســتاذ وجيه 
مسعد مسؤوالً عن العالقة بني نقابة املحامني 

والقضاء والدوائر الرسمية واإلدارات العامة.
كــام أصدر قرارات  تتعلّــق بعدد من اللجان 
ومندويب املناطق. وبعــد الظهر، قّدم النقيب 
كســبار التعازي يف بلــدة كفرنربخ للمحامي 
الشيخ عامد الغضبان بوفاة والدته، ورافقه عدد 

من أعضاء مجلس النقابة واملحامني. 

ــــاح مــــعــــرض ــــــتـــ ـــــتـ  دعــــــــــــــوة الفــ
ــة جــيــهــان زرقـــطـــة ذبــيــان ــان ــن ــف ــل ل

تدعو جمعية الفنانيني اللبنانيني للرسم والنحت، اىل افتتاح 
معرض الفنانــة جيهان زرقطة ذبيان، يوم االربعاء 7 كانون 
االول 2022 ، وذلك الساعة الرابعة والنصف، يف قاعة جمعية 
الفنانيني اللبنانيني للرسم والنحت، فردان- بناية الوقف الدرزي 

الطابق 2.
يســتمر املعرض يومي الجميس والجمعة يف ٨و9 كانون 

االول 2022، من الساعة 3 ولغاية الساعة 7 مساء.

السنوي ــت حــفــل عــشــائــهــا  ــام أق »مــنــســيــيــن«  جــمــعــّيــة 
»منســيني«  جمعية  اقامت 
بالتعاون مع مؤسســة »أرض 
املبدعني« عشــاءها الســنوي 
الخريي يف فندق لقاء يف الربوة 
، برعاية عقيلــة قائد الجيش 
ويف  عــون،  نعمت  الســيدة 
الجمعية األب  حضور رئيــس 
جــان بو خليفة ونائب الرئيس 

األب جان عقيقي. 
بعد النشــيد الوطني، رّحبت 
اإلعالميــة تانيــا أســطفان 
بالحضور، بعدها ألقى األب جان 

بو خليفة كلمة قال فيه:  »يا مجوس العيد اليل 
جيتوا من كل لبنان تتضامنوا وتشهدوا بعطائكم 
إلميانكم..باسم كل أرسة املنسينّي بقلكن أهال 
وسهال فيكم . خالل هالعرشين سنة مبسريتنا 
فتحتوا قلبكم وأصغيتوا وســاهمتوا تيبقى 
األمل عم بضوي بليل اإلخوة اليل ضاعت أمالهم 
،وتتضل الفرحة مرسومة َع وجوهن الحزينة 
اليل ســّببتها الظروف الصعبة  اليل عم يقطع 
فيها وطننا الغايل«.  ورّحب بالسيدة عون قائالً 
:«تحية لنجمة العيد اليل مزينة ســهرتنا مش 
بس برعايتهــا ودعمها إمنا بلفتتها اليل كلها 
طيبة ورحمة لكل منيس ومرتوك، وجهوزيتها 

الدامئة لتغيري الوضع لألفضل«.
بعدها قــّدم األبوان جان بو خليفة وجان 
عقيقي درعاً تكرميية وهدية رمزية للسيدة 
عون عربون شــكر ومحبة وتقديراً لرعايتها 
الحفل. كام خص األبوان كالً من السيد كامل 
بكاســيني والسيدة مارســيل شكر والسيد 
رشبل حبيقة وزوجته نيكول والفنان طوين 
كيــوان بهدايا تذكارية تقديراً لجهودهم يف 
دعم »منســيني« ، وتّم قطــع قالب الحلوى 
ورشب نخــب املناســبة. بعدهــا قّدم األب 
عقيقي مجموعة تراتيل وأناشــيد ميالدية، 
وأحيا الحفل صديق »منسيني« الفنان طوين 

كيوان .

ــرض الـــواقـــع الــســيــاســي ــاط عــ ــب  جــن
مــــــع ســــفــــيــــري مــــصــــر واملــــجــــر

 اســتقبل رئيس الحزب »التقدمي اإلشرتايك« وليد جنبالط 
مســاء االثنني يف كليمنصو، السفري املري يف لبنان يارس 
علوي، وجرى خالل اللقاء البحث يف آخر املستجدات السياسية 

يف لبنان واملنطقة. 
كام استقبل جنبالط السفري املجري يف لبنان فرينز تشيالغ، 

حيث تّم البحث يف األوضاع السياسية. 
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غنوة الصايغ

كثــرية هي املواضيــع والظواهر املثرية للجــدل التي تقتحم 
املجتمعات الرشقية يف اآلونة األخرية،  ويتم اسقاطها  بني الناس 
من باب الحرية الشخصية، بدءا باملثلية الجنسية وغريها الكثري 
من املواضيع الشــائكة البعيدة عن الثقافة الرشقية وصوال اىل 
األم البديلة، هذه الظاهرة التي بات يُســمع عنها بشكل كبري يف 

اآلونة األخرية.   
»االستعانة برحم بديل« هو إجراء قد يلجأ إليه زوجان يعانيان 
من مشاكل الخصوبة، أو عندما يكون الحمل غري ممكن طبًيا، أو 
حتــى عندما يرغب رجل أعزب أو زوجان مثليان يف إنجاب طفل 
. وقــد يتم ذلك بتربع من األم البديلة، أو بتقاضيها تعويضاً مالياً 
وهو ما يســمى بتأجري الرحم . وقد يرتافق هذا اإلجراء باتفاق 
قانوين يف الــدول والواليات التي تجيزه، أو باتفاق عريف حيث 

ال يجاز قانونا. 
منذ أيام قليلة أطلت اإلعالمية دميا صادق لتنفي اإلشــاعات 
التي طالتها عىل مدى خمســة أشهر بعد والدة طفلتها جوري، 
وتتحدث هذه اإلشاعات أن دميا صادق استعانت بأم بديلة ألنها 

تريد املحافظة عىل جسمها وإطاللتها. 
يف هــذا الصدد، أكدت صادق أنها ال متانع هذا الحل لألمهات 
اللوايت يعانني من مشاكل يف اإلنجاب، أو اذا كان الهدف املحافظة 
عىل جســد ممشوق وتاليف املعاناة خالل الحمل، ورأت أن هذه 
حرية شــخصية وأمر خاص ال ترى فيه مشــكلة بأي شكل من 
األشــكال. ولكنها أكدت أنها هي مل تلجأ اىل هذا الحل بتاتا، أوال 
ألنهــا ال تعاين من مشــاكل متنعها من اإلنجــاب، وثانيا ألنها 
تستمتع بتجربة الحمل وتعتربها من أجمل التجارب يف حياتها. 
وأشــارت اىل أنها مل تكن تود الرد عىل هذه الشــائعات، ولكنها 
أصبحت مضطرة اىل ذلك بعدما وصل الحديث اىل أقاربها وبدأوا 

يسألونها عن املوضوع. 
هنا كان ال بد من أخذ آراء رجال الدين وموقفهم من هذا الطرح. 
ولهذا الغرض وملعرفة رأي الدين يف موضوع االستعانة بأم بديلة 
التقت »الديار« مدير كلية الدعوة الجامعية املفتي الشــيخ أحمد 
نصار، وقايض رشف لدى طائفة املوحدين الدروز الشيخ سليامن 
غانــم، اللذين قدما  رشحا مفصال حــول وجهة نظر الدين يف 

مقاربة هذا املوضوع .  
املفتي نصار استهل اللقاء بالحديث عن التطور العلمي يف طب 
اإلنجــاب، وتحدث عن والدة أول طفلة بطريق التلقيح الصناعي 
يف أواخر الســبعينيات من القرن املايض، فكان هذا الحدث هو 
موضوع الساعة وقتئذ، ومن ذلك الحني وطب اإلنجاب الصناعي 

يف ثورة مستمرة وتطور دائم.
ومن طفرات هــذا الفرع من فروع الطب ما يعرف بـ »الرحم 
البديــل«، وصورته أن تلقح بويضة املــرأة مباء زوجها،ثم تعاد 
اللقيحة إىل رحم امرأة أخرى، وعندما تلد البديلة الطفل تســلمه 

للزوجني.

{ اسباب اللجوء اىل »الرحم البديل« {
واكد نصار ان أسباب اللجوء اىل »الرحم البديل« متعددة، كمن 
أزيل رحمها بعملية جراحية مع ســالمة مبيضها، أو أن الحمل 
يسبب لها أمراضا شــديدة، كتسمم الحمل، أو للمحافظة عىل 
تناســق جسدها، وتخلصها من أعباء ومتاعب الحمل والوالدة، 
وهــذه الصورة قد انترشت مؤخرا يف الغرب بشــكل ملحوظ، 
وصارت املرأة التي تبذل رحمها لتحمل بويضة غريها تفعل هذا 
يف مقابل مادي فيام عرف بـ »مؤجرات البطون«، وقد بدأت هذه 

املامرسات يف محاوالت للتسلل إىل عاملنا اإلسالمي. 
ويؤكد الشــيخ نصار أن األدلة قد تضافرت حول حرمة اللجوء 
إىل طريق الرحم البديل ســواء أكان بالتربع أم باألجرة، وهذا هو 
مــا ذهب إليه العلامء املعارصين، وبه صدر قرار مجمع البحوث 
اإلســالمية مبرص رقم 1 بجلسته املنعقدة بتاريخ الخميس 29 
اذار 2001م، وقرار مجلس املجمع الفقهي اإلســالمي يف دورته 
الثامنة املنعقدة مبقر رابطة العامل اإلسالمي يف مكة املكرمة يف 
الفرتة من يوم السبت 28 ربيع اآلخر 1405هـ إىل يوم اإلثنني 7 

جامدى األوىل 1405هـ املوافق من 19- 28 يناير 1985م.
ِيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم  وتابــع: من األدلة عىل ذلك قوله تعاىل: ﴿َوالَّ
ُهْم َغْيُ  ْيَماُنُهْم فَإِنَّ

َ
ْو َما َملََكــْت أ

َ
ْزَواِجِهــْم أ

َ
َحافُِظــوَن]٥[ إِلَّ َعَ أ

ولَئَِك ُهــُم الَْعاُدوَن]٧[﴾ 
ُ
َملُوِمــَن]٦[ َفَمــِن ابَْتــَى َوَراَء َذلَِك فَأ

]المؤمنــون: ٥ - ٧[.  كذلــك أن األصل يف األبضاع التحريم، وال 
يبــاح منها إال ما نص عليه الشــارع، والرحم تابع لبضع املرأة، 
فكــام أن البضع ال يحل إال بعقد رشعي صحيح، فكذلك الرحم ال 
يجوز شغله بغري حمل الزوج، فيبقى عىل أصل التحريم، كام أن 
الرحم ليس قابــال للبذل واإلباحة، وذلك للمحافظة عىل صحة 
األنساب ونقائها، وما ال يقبل البذل واإلباحة ال تصح هبته، وكذلك 
إجارتــه؛ ألن اإلجارة: »عقد عىل منفعة مقصودة معلومة قابلة 
للبــذل واإلباحة بعوض معلوم«، وقد نص الفقهاء أن قولهم يف 
التعريــف: »قابلة للبذل واإلباحة«؛ لالحرتاز عن منفعة البضع، 

فإنها غري قابلة للبذل واإلباحة.
ويشري الشيخ نصار اىل أن »الرحم البديل«  يثري شبهة اختالط 
األنساب، الحتامل أن تفشل عملية التلقيح بعد وضع اللقيحة يف 
الرحم املؤجر، ويحدث الحمل عن طريق مبارشة الزوج لزوجته، 
فيظن أن الحمل والوليد للمســتأجر، مع أنه يف الواقع ليس له. 
وكذلك ترد هذه الشــبهة يف حالة اســتمرار الزوج يف مبارشة 
زوجتــه وهي حاملة للبويضة امللقحة؛ ألن الجنني يتغذى مباء 
الــزوج، كام يتغذى من األم الحامل، وقد ورد النهي الرصيح عن 

وطء الحامل التي هي من هذا القبيل. 
فعن رسول الله - صىل الله عليه وسلم- قال: »ال يحل المرئ 
يؤمن بالله واليوم اآلخر أن يســقي ماءه زرع غريه«، وأضاف، أن 
اإلجارة ال يجوز التوسع فيها بالقياس؛ ألنها رشعت عىل خالف 
األصل، فإن األصل يف التملك هو متلك األعيان واملنافع معا، وليس 
متلــك املنافع دون األعيان، واإلجارة عقد عىل متلك املنافع فقط، 

فكانت مرشوعيتها عىل خالف األصل، وما 
رشع عىل خالف األصل ال يجوز التوســع 
فيــه بالقياس عليــه، بل يقترص فيه عىل 
مورد النص املجيز فقط، فإذا كانت اإلجارة 
بصفة عامة ال يجوز التوسع فيها بالقياس 
عليها، فإجارة املرأة للرضاع ال يجوز التوسع 

فيها بالقياس عليها من باب أوىل.
اضــاف : كــام أننا ميكنــا التدليل عىل 
تحريم تأجري األرحام بالرضر الذي سيقع 
عىل املرأة املؤجــرة لرحمها، فإنها ال تخلو 
من إحدى حالتــني: إما أن تكون متزوجة، 
أو تكون غري متزوجة، فإن كانت متزوجة: 
جاءت شــبهة اختالط األنساب، وإن كانت 
غري متزوجة: عرضت نفسها للقذف وقالة 
السوء. باإلضافة اىل أن القول بإجازة الحمل 

لحســاب الغري فيه إزالة لرضر امرأة محرومة من الحمل برضر 
امرأة أخرى هي التي تحمل وتلد، ثم ال تتمتع بثمرة حملها ووالدتها 

وعنائها، والقاعدة املقررة: »أن الرضر ال يزال بالرضر«.
وقال : ومن األســباب التي تدعونا للقول بالحرمة أيضا غلبة 
املفاسد املرتتبة عىل هذه العملية، ومنها: إفساد معنى األمومة 
كام فطرها الله وعرفها الناس، وصبغها بالصبغة التجارية، مام 
يناقض معنى األمومة التي عظمتها الرشائع وناطت بها أحكاما 
وحقوقا عديدة، ونوه بها الحكامء، وتغنى بها األدباء، وهذا املعنى 
وذلــك التعظيم ال يكون من مجــرد بويضة أفرزها مبيض امرأة 
ولقحهــا حيوان منوي مــن رجل، إمنا تتكون من يشء آخر بعد 
ذلك هو الوحم والغثيان والوهن يف مدة الحمل، وهو التوتر والقلق 

والطلق عند الوالدة، وهو الضعف والهبوط والتعب بعد الوالدة.
فهذه الصحبة الطويلة هي التي تولد األمومة؛ كام أن تغطية 
األمومة بهذا الحاجز الضبايب يؤدي إىل تنازع الوالء عند الطفل 
بعد اإلنجاب: هل سيكون والؤه لصاحبة البويضة، أو للتي حملته 
وأرضعته من ثدييها؟! مام قد يعرضه لهزة نفسية عنيفة؛ إذ إنه 
لن يعرف إىل من ينتمي بالضبط: إىل أمه األوىل أم أمه الثانية؟! 

ودرء املفاسد أوىل من جلب املصالح.
اما الشيخ غانم  فرأى أن  ظاهرة األم البديلة هي من الظواهر 
الغريبة املســتحدثة التي أُسقطت عىل املجتمع يف هذا العرص. 
أما حكم هذا اإلجراء لدى طائفة املوحدين الدروز، رشعاً وقانوناً، 

فيتلخص مبا ييل:
- »حيث أن املرأة البديل تتربع بإعارة رحمها أو بتأجريه حيث يتم 
زرع النطفة يف الرحم من خالل الفرج، وحيث أمر الله سبحانه 
يف كتابه العزيز املؤمنني واملؤمنات بحفظ الفروج إال عىل األزواج 

) سورة املؤمنون، سورة النور، سورة ق، سورة املعارج ... (. 
- وحيث من الثابت رشعاً أن زرع النطفة يف رحم غري الزوجة 
هو الزنا الحقيقي، وحيث نهى تعاىل عن الزنا بقوله : َوال تَْقَربُوا 
الزِّنَا إِنَُّه كَاَن َفاِحَشًة َوَساَء َسِبيال )اإلرساء/ 32(، وقد حرَّم الله 

ــنَّة  تعــاىل جرمية الزِّنا، فحرمته ثابتٌة يف القرآن الكريم والسُّ
النَّبويَّــة وإجــامع العلامء، كام رتَّب الله تعــاىل عىل فعل الزنا 
نيا واآلخرة، وحيث يســتفاد من أحكام  عقوباٍت شــديدٍة يف الدُّ
الفصل الســابع عرش من قانون األحوال الشــخصية لطائفة 
املوحديــن الدروز ) مــن املادة 137 إىل املادة 144( أن إنجاب ولد 
من غري زوجني مرتبطني بعقد زواج رشعي حرام رشعا وال يثبت 

له النسب ويعترب مولوداً غري رشعي، 
- وحيث ال يصح القول بأن بعض املذاهب أجاز تعدد الزوجات 
وعليه فقد يلجأ الزوج لعقد زواجه عىل زوجة ثانية لينجب منها 
ولداً وينســبه إىل زوجته األوىل ألن عند املوحدين الدروز وفقاً 
ألحــكام املادة العارشة من القانون املذكور أعاله : » ممنوع تعدد 
الزوجات فال يجوز للرجل أن يجمع بني زوجتني وإن فعل فزواجه 

من الثانية باطل ».
- وحيــث أن الجنني يتغذى من دم أمــه صاحبة الرحم حتى 
ينتهي تكوينه ووالدتــه وبالتايل فهو أصبح لحام ودما ينتمي 
لــألم صاحبة الرحم، وعليه فإن صاحبة البويظة والرحم تكون 
والدته الحقيقية، وبالتايل فإن نســبه إىل امرأة أخرى يســمى 
بالتبني وهو أن ينُســَب اإلنســاُن إىل نفسه من ليس ولًدا له، ال 
هو من صلبه،  ومل تلده زوجته عىل فراشه، فينُسبه إىل نفسه، 
ويعطيه اســمه ولقبه، ويصبح واحًدا من أفراد العائلة، والتبنِّي 

حرام يف اإلسالم«.
وفضالً عن ذلك،  يضيف الشــيخ غانم، إن ظاهرة األم البديل 
مخالفة لفطرة الله التــي فطر الناس عليها، ومخالفة ألحكام 
الطبيعــة وقوانينها، وبالتايل فهي مرفوضة بكل وجوهها لدى 
طائفة املوحدين الدروز، وهي حرام رشعاً، وممنوعة قانوناً، وال 
يثبت بها النسب وال يرتتب عليها حق املرياث أو أي حق رشعي آخر. 
وختم : اذا، يف الدين ال ميكن القبول باالســتعانة برحم بديل 
مهام كانت األســباب، ولكن بالطبع يبقى لدى بعض األشخاص 
وجهة نظر مختلفة بحكم التطور العلمي وحق املرأة التي تعاين 

يف اإلنجاب بالحصول عىل أطفال.  

!! الــــديــــن  ورأي  الـــشـــخـــصـــّيـــة...  ــة  ــ ــريّ ــ ــح ــ ال ــن  ــيـ بـ ــة«  ــديـــلـ الـــبـ »األم 

أوضح الخرباء أن نقص فيتامني B12 ميكن أن 
يــرتك أعراضا غريبة ومقلقة إذا ظل دون عالج، 
مبا يف ذلك األحاســيس التي ميكن الشعور بها 

يف القدمني.
يلعب فيتامني B12 دورا حيويا يف مســاعدة 
األعصاب املحيطة بالجســم عىل البقاء بصحة 
جيدة. ولكن عندما تكون املستويات منخفضة، 
ميكــن أن تتوقف الخاليــا العصبية عن العمل 
بشــكل صحيح، ما قد يتســبب يف الشــعور 
بدبابيس وإبر يف القدمني ومشاكل أخرى أكرث 

خطورة.
وميكن أن يتســبب نقــص فيتامني B12 يف 
حــدوث »رضر تدريجي« لألعصــاب املحيطة 
بالجســم، كام توضح Southern Cross، وهي 
هيئة صحية يف نيوزيلندا. كام ميكن أن يجعل 
نقص فيتامني B12 أعصاب الحبل الشويك أقل 

فعالية يف إرسال الرسائل، بسبب مشاكل مثل فقدان مادة 
تســمى املايلني، التي يســاعد فيتامني B12 يف تكوينها. 
ويســمح امليالني للنبضات الكهربائية باالنتقال برسعة 
وكفاءة عرب األعصاب، ويرســل الحبل الشــويك نبضات 
كهربائية حول الجسم، وهو أمر رضوري للحركة وتوصيل 

األحاسيس بني الدماغ والجسم.
وأوضحت ســاوثرن كــروس: »عندما يصــاب الحبل 
الشــويك، فإن األعراض األوىل تشــمل صعوبة الشعور 
بالذبذبات يف القدمني، وفقدان اإلحساس باملوقف، وفقدان 
التنسيق العضيل )ترنح(«. وهذه املشاكل هي عالمة عىل 
نقــص فيتامني B12 عىل املدى الطويل. وإذا واجهت هذه 

األعراض، فستحتاج إىل العالج عىل الفور. وميكن أن يؤدي 
تلف األعصاب أيضا إىل مشاكل مثل فقدان الذاكرة ومشاكل 

الرؤية.
ووفقا لهيئة الصحة األمريكية »مانوت سيناي«، ميكن 
أن يكون تلف األعصاب »دامئًا« إذا مل تبدأ العالج »يف غضون 
6 أشــهر من بدء األعــراض«. ولكن من املحتمل أن تواجه 
أعراضــا أخرى قبل مضاعفات نقــص الفيتامينات هذه. 
وقبل ظهور هذه األعراض، قد تالحظ أعراضا ال عالقة لها 
باألعصاب التالفة، مثل التعب والدوخة وضعف العضالت 
  B12 وضيق التنفس والشــحوب. ويرتبط نقص فيتامني
أيضا بظهور فقر الدم، والذي قد يكون مســؤوال عن هذه 
األعراض. ويحدث فقر الدم عندما ال تتلقى خاليا الجســم 

ما يكفي من األكسجني من الدم.
وترشح مؤسســة NHS Inform: »فقر الدم 
الناجــم عن نقص فيتامني B12 أو B9 )املعروف 
باســم حمض الفوليك( يحدث عندما يتســبب 
نقص فيتامني B12 أو حمض الفوليك يف إنتاج 
الجسم لخاليا دم حمراء كبرية بشكل غري طبيعي 

ال ميكنها العمل بشكل صحيح«.
ومن املعــروف أن فقر الدم الناجم عن نقص 
فيتامني B12 غري املعالج يســبب قصور القلب، 
حيث يفشــل القلب يف إرســال مــا يكفي من 
األكسجني حول الجســم بضغط مناسب. هذا 
ويوجد فيتامــني B12 يف الكثري من األطعمة، 
مثل اللحوم واألسامك والحليب والبيض والجنب 

وبعض وجبات اإلفطار املدعمة.
ويحتــاج البالغون الذين ترتاوح أعامرهم بني 
19 و64 عاما إىل ما يقارب 1.5 ميكروغرام من 
فيتامني B12 يوميا. ويرتفع هذا العدد إىل 2.4 ميكروغرام 

لألشخاص الذين تزيد أعامرهم عن 60 عاما.
ويحدث معظم نقص فيتامني B12 بسبب نقص العنارص 
الغذائية يف النظام الغذايئ، ولكن يف بعض الحاالت، ميكن 
أن ينتج نقص فيتامني B12 عن عدم القدرة عىل امتصاص 
فيتامــني B12 يف الجهاز الهضمي. وميكن أن يكون لهذا 
النــوع من نقص فيتامــني B12 عواقب أكرث خطورة، مبا 
يف ذلــك رسطان املعدة، وفقا لهيئــة الخدمات الصحية 
الوطنية. وميكن عالج نقص فيتامني B12 بحقن فيتامني 
B12: هيدروكســوكوباالمني وسيانوكوباالمني، أو باتباع 

نظام غذايئ. 

! B12 عــــــارض فــــــي القدمين يُمكــــــن أن يُشــــــير الــــــى نقــــــص فيتاميــــــن

يعد زيت الزيتون مكونا أساســيا يف حمية 
البحر املتوســط، وهو غني مبضادات األكسدة، 
التي تســاعد عــىل حامية الجســم من التلف 
الخلوي املســبب ملجموعة من الحاالت الصحية 

واألمراض املقلقة.
وتقول أخصائية العالج الغذايئ ليندا فيزويل: 
»زيت الزيتون غني بالدهن األحادي غري املشبع 
وحمــض األوليك، وهي دهون صحية. ويحتاج 
جســمنا إىل الدهــون المتصــاص العنارص 
الغذائيــة مــن الطعام )خاصــة الفيتامينات 
A وE وD وK(، وإلنتــاج الهرمونــات )مثــل 
فيتامني د، واإلســرتوجني، والربوجســرتون، 
والتستوســتريون(، وإلنتاج الطاقة، وحامية 
أغشــية الخاليــا وحامية أعضائنــا الحيوية 
والحفاظ عىل درجة حرارة أجســامنا الداخلية 

منتظمة«.
أضافــت: »حمــض األوليك عىل وجــه الخصوص له 
خصائــص مضــادة لاللتهابات. كام أن زيــت الزيتون 
غني باملواد املغذية املضادة لألكســدة، والتي تساعد عىل 
منع تلف الخاليــا وزيادة مقاومة االلتهابات«. وتابعت: 
»أظهرت الدراســات أن زيت الزيتون ميكن أن يفيد صحة 
القلب، وصحة املفاصل )خاصة التهاب املفاصل(، وصحة 
الدماغ، ويحسن مستويات الكوليسرتول الجيدة وصحة 
التمثيل الغذايئ. وأظهر تقرير جديد أن اســتهالك 20 مل 
مــن زيت الزيتون الخام يوميــا له تأثري مفيد يف مرض 

الرشيان التاجي )CAD(«. وأوضحت »زيت الزيتون البكر 
املمتاز هو األقل معالجة، لذلك يحتفظ مبعظم خصائصه 
املضادة لألكســدة. ومع ذلك، فإن جميع زيوت الزيتون، 

طاملا أنها معصورة عىل البارد، لها آثار مفيدة«.
وأثبتت الخصائــص املضادة لاللتهابات لزيت الزيتون 
البكر أنها تقلل االلتهاب ومجموعة من األمراض املنهكة 
املرتبطة به، والتي تشمل أمراض القلب والسكري والتهاب 
املفاصل والرسطان ومرض ألزهامير وداء كرون. واألهم 
مــن ذلك أن فوائــد زيت الزيتون البكــر املمتاز يف منع 
االلتهابات ال تتطلب مســتويات كبرية من املدخول. ويف 

معظم الدراسات، أصبحت هذه الفوائد ذات داللة 
إحصائيــة مع أقل من ملعقــة واحدة من زيت 

الزيتون البكر املمتاز يوميا.
وهناك عــدد من األنــواع املختلفة من مادة 
البوليفينــول يف زيت الزيتــون البكر، مبا يف 
والهيدروكيس  والتريوسول،  األوليوروبني،  ذلك 
إيروســول، واألوليكانثال، واألوليسني. ويشار 
إىل أن مــادة البوليفينول ارتبطت يف العديد من 
الدراسات باملســاعدة يف منع تطور العديد من 
األمــراض، مبا يف ذلك الرسطان وأمراض القلب 
واألوعية الدموية واألمراض العصبية التنكسية.

وما تظهره هذه الدراسات هو كيف ميكن لزيت 
الزيتون أن يفيد الجســم بعدة طرق. وعىل الرغم 
من ذلك، فإن زيت الزيتون ليس حال سحريا لدرء 
املــرض، بل يجب أن يكون جزءا من نظام غذايئ 

متوازن ومتنوع.
وإىل جانب هذا النظام الغذايئ املتنوع، يجب مامرسة 
الرياضــة مبا ال يقل عن 150 دقيقة يف األســبوع. هذا 
ويقلــل زيــت الزيتون من آثار األكســدة، فيحتوي زيت 
الزيتــون عىل 40 مادة كيميائية مضادة لألكســدة مام 
 ،LDL يقلل من آثار األكســدة التي تنتج عن الكوليسرتول
وهذا يقي القلب من اإلصابة بالنوبات القلبية وغريها من 
املشــاكل. يعزز عملية األيض ويساعد عىل منو العظام. 
يحســن من عملية الهضم ويسهل حركة األمعاء ويقي 

من حىص املرارة. 

ــة ــ ــّي ــ ــذائ ــ ــغ ــ ــا ال ــنـ ــتـ ــيـ فـــــوائـــــد ُمــــذهــــلــــة ملـــــكـــــّون أســـــاســـــي فـــــي حـــمـ
مـــــنـــــهـــــا »مــــــــنــــــــع تــــــلــــــف الـــــــخـــــــايـــــــا وااللـــــــــتـــــــــهـــــــــابـــــــــات« !

ليس هنــاك شــك يف أن الصداع 
ميكــن أن يكون مزعجاً، خصوصاً إذا 
كان شــديداً أو ملدة طويلة أو متكرراً. 
ومع ذلك فإن الصداع النصفي يتجاوز 
الصداع السيئ وميكن أن يكون مؤملاً 
بشــكل ال يصدق، ويســبب الغثيان 

واإلنهاك أيضاً.
يف حــني أن العديد مــن العوامل 
قد تدفعــك إىل أن تكون أكرث عرضة 
للصداع النصفــي، إال أن هناك أيضاً 
أشــياء ميكن أن تــؤدي إىل تفاقم 
الحالــة، مبا يف ذلك عــادات األكل 
الخاصة بك، وفقاً لدراسة جديدة.مع 
األخذ يف االعتبار املتغريات املحتملة، 
قام أولئك الذين يقفون وراء الدراسة 
بتحليل البيانات املتاحة إليجاد روابط 
بني النظام الغذايئ وعىل وجه التحديد 
باســتخدام مؤرش التغذية النذير أو 
PNI، وحاالت كل من الصداع الشديد 

وكذلك الصداع النصفي.
وأظهرت النتائج أن ســوء التغذية 
الخفيف واملتوســط والشــديد كان 
الذين يعانون من  باملشاركني  مرتبطاً 
صداع أكرث حدة يف كثري من األحيان. 
كذلــك الحظ أولئك الذين يقفون وراء 
أن األنظمة الغذائية  الدراســة أيضاً 
التي يعــاين منها مــرىض الصداع 
الشــديد والصداع النصفي متيل إىل 
نقص الفيتامينات والعنارص الغذائية 
مثل األلياف الغذائية، وحمض الفوليك 
والسيلينيوم،  والريبوفالفني،  الكيل، 
والبوتاســيوم، واملغنيسيوم، وكذلك 
فيتامــني أ وب 6 و ب 12، وفيتامني ج 

وفيتامني ك.
مــن ناحيــة أخــرى، كان هؤالء 
يرشبون املزيد من القهوة ويستهلكون 
الثيوبرومني، وهو يشء  املزيد مــن 
موجــود يف الشــوكوالتة. إىل ذلك، 
خلــص الفريق إىل أن النظام الغذايئ 

)تحديــداً PNI( كان مرتبطاً مبخاطر 
وشدة الصداع النصفي.

وعــىل صعيد آخر، ألقت دراســة 
جديدة الضوء عىل جانب مهم يتعلق 
بالصداع النصفي من خالل االستفادة 
من أحدث تقنيات التصوير الكتساب 
منظــور جديــد حــول الهياكل يف 
الدماغ، والتي كشــفت عن مساحات 
متضخمة حول األوعية الدموية لدى 
األشخاص الذين يعانون من الصداع 

النصفي.
وفًقــا ملا نرشه موقع »نيو أطلس« 
موقــع  عــن  نقــاًل   ،New Atlas
EurekAlert، يركز البحث الجديد عىل 
ما يعرف باملساحات املحيطة باألوعية 
الدموية، وهي فجوات حول األوعية 
الدموية تســاعد عىل إزالة السوائل 
من الدماغ. تم ربط املســاحات األكرث 
اتســاًعا للفجوات مبــرض األوعية 
الدمويــة الدقيقــة، والذي ميكن أن 
يؤدي إىل عواقب أخرى مثل االلتهاب 
والتشوهات يف شكل وحجم الحاجز 

الدموي الدماغي.
واستخدم الباحثون تقنية متقدمة 
والتي  املغناطييس،  بالرنني  للتصوير 
تسمى 7T MRI، الستكشاف العالقة 
بــني املســاحات املتضخمــة حول 
األوعية الدموية والصداع النصفي من 
خالل مقارنة االختالفات الصغرية يف 

أدمغة املشاركني بالدراسة.
وقــال الباحث ويلســون زو، من 
»جامعة سازرن كاليفورنيا« يف لوس 
 7T MRI أنجلــوس: »نظًرا ألن تقنية
قادرة عىل إنشــاء صور للدماغ بدقة 
أعىل بكثري وجــودة أفضل من أنواع 
التصوير بالرنني املغناطييس األخرى، 
ميكن اســتخدامها إلظهار التغيريات 
الصغرية التي تحدث يف أنســجة املخ 

بعد الصداع النصفي«. 

النصفي الصداع  من  يُعاني  من  لكّل 
! الــغــذائــي  ــنــظــامــَك  ل ــبــه  ــت إن  ...
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ــة ؟ ــ ــدي ــ ــق ــ ــن ــ ال املـــشـــكـــلـــة  ــل  ــ ــح ــ ي ــل  ــ ــ ه اول شــــــبــــــاط..  ــن  ــ ــ م ــاراً  ــ ــ ــب ــ ــ ــت ــ ــ اع ــرف  ــ ــص ــ ــل ــ ل ــار  ــ ــ ــع ــ ــ اس ــة  ــ ــاثـ ــ  ثـ
ــة ــ ــل ــ ــام ــة شــ ــ ــ ــادي ــ ــ ــص ــ ــ ــت ــ ــ ــق خـــــطـــــة اق ــ ــي ــ ــب ــ ــط ــ ــت ــ خـــــــبـــــــراء يــــــربــــــطــــــون تـــــوحـــــيـــــد ســـــعـــــر الـــــــصـــــــرف ب

جوزف فرح 

كشف حاكم مرصف لبنان رياض سالمة أن املرصف املركزي 
سيبدأ بالعمل بسعر الـ15000 لرية مقابل الدوالر ابتداء من أول 
شباط 2023 وسيصبح التعميامن 151 و 158 عىل 15000 بدل 

الـ 8000 والـ 12000.
 واكد  ســالمة نحن اليوم دخلنا يف مرحلة توحيد أســعار 
الــرصف وهذا بدأ بالدوالر الجمريك الذي تقرر بشــانه وزارة 

املالية مع الرسوم األخرى والرضائب.
وهذا يعني انه ، سيصبح لدينا سعران الـ 15000 وصريفة، 
فتوحيد ســعر الرصف ال ميكــن تحقيقه رضبة واحدة، لذلك 
ســتكون هذه املرحلة األوىل لغاية ما تصبح صريفة هي التي 

تحدد السعر.
ماذا يعني ذلك ؟

يعني اننا دخلنا يف مرحلة لتوحيد سعر الرصف بعد ان كان 
متعددا، اصبح لدينا اعتبارا من شــهر شباط وهذا مطلب من 
مطالب صندوق النقد الدويل من اجل اقراضنا 3 مليارات دوالر 
ثالثة اســعار للرصف االول الســعر الرسمي الذي سيكون 
15الف لرية للدوالر بعد ان كان 1500لرية والثاين سعر صريفة 
الذي يحدده مرصف لبنان يوميا والثالث ســعر السوق املوازية 

وهو السعر الطبيعي الذي يعمل به املواطنون.
واذا كان مرصف لبنان قادرا عىل التحكم باالول والثاين فإنه 
ال ميلــك القدرات للتحكــم بالثالث والرباهني عىل ذلك متعددة 

اخرها عندما قرر التوقف عن 
مؤسسات  من  الدوالر  رشاء 
واشرتى  والرصافة  الحوالة 
صريفة  ســعر  عىل  الدوالر 
مام ادى اىل تراجع الدوالر اثر 
ميشال  الرئيس  والية  انتهاء 
عون ثــم ما لبــث ان عاود 

االرتفاع .
لكــن الخــرباء يجمعون 
ان هــذه الخطــوة تبقــى 
ناقصــة طاملــا مل تواكبها 
خطــة اقتصاديــة واعادة 
هيكلــة القطــاع املرصيف 
وكيفية  الخســائر  وتحديد 
توزيعهــا وهنا بيت القصيد 
واملنطلق االساس الي عملية 
اصالحية ومنها إعداد موازنة 
إصالحية وهي مزيج ما بني 

الرضائب وعملية توسيع اإلقتصاد وهي العمليه التي تغيب عن 
املوازنه حتى اآلن ويجب ترشيق القطاع العام ووضع السياسه 
االقتصادية للبالد بعد االنهيار . وقد ســأل الوزير السابق رائد 
خوري هل يوجد أحد يعرف ما هي السياسه اإلقتصادية للبالد 
اليوم؟.. أنا ال أريد الحكم عىل هذه السياسه لكنني أريد معرفة 

حقيقتهــا. ان الحقيقه هي اننا ال نعرف ذلك . يف املايض كان 
يوجد سياســة تثبيت ســعر العمله أما اليوم ما هي السياسه 
املاليــه املتبعه ؟.. أنا برأيي هنا يوجد األســاس فاملوازنه التي 

أقرت هي موازنه دفرتيه ال نعرف مدى واقعيتها.
ان إعــادة الهيكلــة اليوم هي نتيجــة اذ علينا يف النهاية 
توزيع الخســائر وكام يبدو لنــا يف الخطة التي تم إعدادها 

فقد شطبت الودائع رغم اإلنكار ويقال أنه سيتم وضعها يف 
صندوق وأنا اسأل بدوري كيف سيترصفون بها وهل ستبقى 
محجوزه يف الصندوق وكيف سرتد للناس؟. أنا أجد يف إعادة 
هيكلــة املصارف وقانون االنتظام املايل حفلة كذب وتكاذب 
متبــادل بينام يجب وضع الحقيقة أمــام اعيننا ومعالجتها 
والعــالج موجود واذا مل يتم ذلك اســتبعد الوصول اىل مثل 

هذه القوانني.
كام تعترب مصادر مرصفية مطلعة  ان اعادة هيكلة القطاع 
املرصيف املدخل األسايس للنهوض اإلقتصادي وإيجاد الحلول 
املالية لكن املشــكلة أنه يتم معالجة األمر بشــكل منفرد واذا 
طبقناه هل نعرف ما هي السياسة االقتصاديه للنهوض بالبالد 
وكيف ستنهض املصارف التي أعيد هيكلتها وكيف ستستقطب 
رؤوس األموال مجددا وكيف سنطبق ايضا اإلصالحات الخاصه 
بالدوله ال ســيام ان الناس فقدت ثقتها بها عىل اإلطالق. ان 
الدوله هي التي تســببت مبشــكلة املصارف ونحن اليوم نريد 
إعادة هيكلة املصارف بينام الدوله ال زالت عىل نفس األداء. اذن 
كيف سيثق املستثمر الجديد بهذه الدوله واملشاكل فيها ال زالت 
كام هي .إنه من الرضوري إعادة هيكلة املصارف وإعادة النظر 
بإصالحات الدولــة يف القطاع العام وإجراء خطه اقتصاديه 
شــامله للبنان ضمن توجه مــايل لكيفية إدارة املاليه العامة 
وإدارة العمله املحلية بخصوص التثبيت وغريه . إننا إذا مل نقم 
بــكل ذلك واكتفينا بإعادة الهيكله فقط فاألمر باعتقادي غري 

كاف ولن يكون مجديا.

نـــصـــف وصـــــــــــــــول  نـــــــتـــــــوقّـــــــع   :  نـــــــــّصـــــــــار 
مـــــلـــــيـــــون ســــــائــــــح فـــــــي مــــــوســــــم الــــشــــتــــاء

 نــــقــــابــــة ُمـــــوظـــــفـــــي »ألـــــــفـــــــا« و»تــــــــاتــــــــش« :
ــت ــحـ الـــــــتـــــــحـــــــّرك مــــطــــلــــبــــي ونــــــقــــــابــــــي بـ

ــدعــة ــاء ب ــ ــه ــ ــرة« : إلن ــيـ ــغـ ــصـ  »تـــجـــمـــع األفـــــــــران الـ
قـــــمـــــح مــــــــدعــــــــوم وقــــــمــــــح غـــــيـــــر مـــــدعـــــوم

أكّــد وزير الســياحة يف حكومة ترصيف 
األعامل وليد نّصار أّن »منذ تولّيه وزارة السياحة 
وهو عــىل تواصل مع الرئيس ميشــال عون 
والرئيس نجيب ميقايت يف األمور االستشارية، 
ومل يكــن يوما طرفا مع احد، وانّه عمل مع كل 

االفرقاء ومل يفرّق بني أحد«.
وقــال يف حديــث اىل برنامــج »رضوري 
نحيك« مع اإلعالمية داليا داغر عرب شاشــة 
OTV: »كوزير مسؤول يف وزارة أريد أن أساعد 
يف إبعاد التشــجنات قدر املستطاع عن املشهد 
الســيايس العام، لو كنُت مع انعقاد الجلســة 
الحكومية لكنُت حــرضت وموقفي من عدم 
حضورهــا ينطلق مــن اراديت يف عدم زيادة 
الرشخ يف البلد«، مضيفا أّن »يوم اإلثنني املقبل 
سيقيم الرئيس ميقايت لقاء تشواريا جديدا مع 

الوزراء«.
ومتّنــى نّصار أن »يتــّم االتفاق بني الرئيس 
ميقايت وكل االفرقاء السياسيني قبل اي دعوة 
جديدة ملجلس الــوزراء باإلضافة اىل االرساع 
يف انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشــكيل 
حكومــة جديدة«، مشــريا اىل أنّه إلتقى أمس 
بالوزير جورج بوشكيان يف االجتامع التشاوري 
مع الرئيس ميقايت لكّنه مل يسأله عن سبب تبّدل 

رأيه وحضور الجلسة الحكومية«.
وتابــع: »مل أتعرّض ألي ضغط والقرار الذي 

اتخذته حيال الجلسة الحكومية نابع من قرار 
شخيص ومل أتشاور مع التيار الوطني الحر«.

وعن امللّف الســياحي أكّد  أّن »حركة املطاعم 
جّيدة يف لبنان يف فرتة املونديال وكذلك حركة 
مطار بريوت«. وأضاف: »مل نتمكّن من الوصول 
اىل اســعار مشــّجعة لطرح الرزمة التي كنا 
نعمل عليها من أجل فرتة املونديال ليكون لبنان 
محطّة يلتقي فيها املغرتب وينطلق منه اىل قطر 

ملشاهدة املونديال«.
 وشكر نّصار القطاع الخاص عىل املساعدة 
يف إطالق حملة »عيدا عالشتوية« باإلضافة اىل 
التضامن بني النقابات واملؤسسات السياحية، 
مشّددا عىل اّن »الحملة مستمرّة حتى شهر آذار 

املقبل«.
وتابع: »بحســب الدراســات نتوّقع وصول 
نصف مليون سائح يف موسم الشتاء وإدخال 

مليار دوالر اىل البلد من خاللهم«.
وأردف قائال: »نطلب من القّيمني عىل املرافق 
السياحية ال سّيام مراكز التزلج التشّدد يف أمنها 
ليك ال تكــّرر حادثة مركز التزلج يف االرز ألن 
ما حصل ينعكس سلبا عىل الحركة السياحية 

واالقتصادية يف املنطقة وسواها«.
وختم داعيا »جميــع االصدقاء واألصحاب 
للمشــاركة الكثيفة ودعم »تيليتون ســطوح 
بريوت« العارش يوم 23 كانون االول الجاري«. 

 اســتهجنت نقابة موظفي ومســتخدمي 
الرشكات املشــغلة للقطاع الخليوي محاوالت 
البعض الذين يعملون عىل التفرقة ال الجمع من 
اجل أجندات مشبوهة.، مؤكدة أن التحرك القائم 

مطلبي ونقايب بحت. 
وصدر عن النقابة البيان اآليت:

-« أوالً: ان التحــرك النقايب ملوظفي رشكتي 
»الفا« و«تــاش« مل يكن وليد اللحظة او فجأة 
،اذ ان النقابة حاولت عىل مدى شهور تحصيل 
الحقوق التي ليست بجديدة امنا حقوق حرموا 

منها منذ عام 2018.
- ثانياً: ان املوظفني يف الفا وتاش هم جسم 
واحــد موحدون ما يصيب احدهم يصيب اآلخر 
وان كان هذا اليشء يزعج البعض الذين يعملون 
عىل التفرقــة ال الجمع فقط من اجل اجندات 

مشبوهة.
- ثالثــاً: ان من يقوم بالتحرك هم املوظفون 
انفســهم ان كان يف تاش او يف الفا وذلك الن 

حقوقهم مهدورة.
- رابعاً: ان النقابة وثقت بالوعود التي قطعت 
من قبل املسؤولني بإعطاء الحقوق امنا جل ما 
حصل هو ترقيات استنســابية وزيادات ايضا« 
ملحظيــني وتنفيذ طلبات جهــات نافذة دون 
مراعــاة الحد األدىن من ما هو منصوص عليه 

يف األنظمة الداخلية للرشكات.
- خامســاً: نبارك للزمالء عىل الرتقيات وهم 
من اصحاب الكفاءات الذين جربتهم السياسة 
املتبعة عىل طلب الدعم يف سبيل تحقيق ما هو 
حق لهم وحتى الدعم كان مبنيا عىل استنسابية 

معروفة )نحيلكم اىل محارض جلســات لجنة 
االتصاالت النيابية(.

- سادســاً: ان وزارة االتصــاالت طلبت من 
الرشكات تقديم دراســة تتضمن التدقيق بعمل 
املوظفني وبالتــايل اعطاء الرتقيات والزيادات 

السنوية وفقا« للمنهج العلمي املتبع.
وبعد قيــام الرشكات بذلــك والتأكيد عىل 
رصــد األموال الالزمة مل ينالوا التوقيع النهايئ 

للمبارشة بالتنفيذ من قبل وزارة اإلتصاالت.
- سابعاً: ان مجلس النقابة هو مجلس منتخب 
وفقا« لألصول التي يحميها الدستور والقوانني 
مرعية اإلجراء وال ميكن ألهواء احد ان تشــكك 

برشعيته ومصداقيته. 
وهنــا نؤكد:  أن العمل النقايب يدخل النطاق 
العام املســمى الحرية النقابية التي كّرستها 
منظمة العمل الدولية يف وثيقة »إعالن املبادئ 
والحقوق األساســية يف العمل لسنة 1998«  
التي ورد فيها: »أن جميع الدول األعضاء، وإن مل 
تكن قد صدقت عىل االتفاقيات موضوع البحث، 
ملزمة مبجرد انتامئها إىل املنظمة، بأن تحرتم 
املبادئ املتعلقة بالحقوق األساسية التي تشكل 
موضوع هذه االتفاقيات وأن تعززها وتحققها 
بنية حسنة ووفقاً ملا ينّص عليه الدستور، ويف 
طليعتها الحرية النقابية. وأن الدولة اللبنانية 
وفقاً ملقدمة دســتورها هي عضو مؤســس 
وعامــل يف منظمة األمم املتحــدة وملتزمة 
مواثيقها واالعالن العاملي لحقوق اإلنســان، 
وتجســد الدولة هذه املبادئ يف جميع الحقول 

واملجاالت دون استثناء. 

أبدى »تجمــع األفران الصغــرية ومخابز 
املرقوق« يف الجنوب »احتجاجه واستياءه مام 
يجري يف السوق«، الفتا اىل أن »بعض التجار 
املشــبوهني واملحتكرين والذين كانوا أوقفوا 
العمل وتم توقيفهم ســابقا من قبل األجهزة 
األمنية والقضائية عاودوا العمل وبغطاء من 
بعض املطاحن، ويقومــون بتوزيع الطحني 
»املشــبوه« بأنه مدعوم عىل األفران بأسعار 

متدنية«.
وطالب التجمــع، يف بيان، وزير االقتصاد 
بـ«إعــادة الدعم عىل الطحني وكل القمح بدل 
اســتفادة بعض املنتفعني من مطاحن وتجار 
السوق السوداء واملشبوهني«، متسائال: »كيف 
تسمح وزارة اإلقتصاد ومديرية الحبوب لهؤالء 
املطاحن والتجار بإعادة تسليم مادة الطحني«.

وقرر التجمــع »مقاطعة هــؤالء التجار 
واملطاحــن التي تعمد اىل تســويق الطحني 

املدعوم بأساليب مافيوية«.
وطالب القضاء بـ«فتح ملف القمح املدعوم 
يف وزارة اإلقتصاد ومديرية الحبوب منذ عام 

2019 والتدقيق يف االرقام الضخمة املدعومة 
مــن القمح التي دخلت اىل لبنان واســتدعاء 
اىل التحقيــق كل من لــه عالقة برسقة املال 
العام مهام عال شــأنه ووظيفته، خصوصا 
أن برامج الصحافة اإلستقصائية كانت أثبتت 
بالصوت والصورة هذه الرسقة وهذه الجرمية 

املوصوفة«.
ودعــا اىل »إنهاء بدعة قمح مدعوم وقمح 
غري مدعوم خصوصا أن هذا القمح هو قرض 
من الصندوق الدويل بقيمة 150 مليون دوالر 
والتي هي بوابة اىل استمرار الرسقة والتالعب 
بجودة الطحني وتدمري لقطاع املخابز واألفران 
الصغرية«، مطالبا »جميع هذه األفران مبقاطعة 

هؤالء التجار واملطاحن التي تزودهم«.
وختــم التجمع: »إننا منذ اليوم ســنالحق 
املســؤولني عن هذا امللف سابقا وحاليا إلعادة 
األمور اىل نصابها ومساواتنا باألفران الكبرية 
املخصصــة للخبز العريب ولــن ننتظر إقفال 
مصالحنــا وارزاقنا لصالح بعض الســارقني 

واملنتفعني«. 

ــزلــج ــت ــى مـــوســـم ال ــل ــاد.. والـــتـــعـــويـــل ع ــ ــيـ ــ ــة واعــــــدة خــــال االعـ ــاحــي  حـــركـــة ســي
ــة وانـــعـــاش الــقــطــاعــات ــصــادي ــت ــن : ســتــســاهــم فــي تــحــريــك الــعــجــلــة االق ــدي شــمــس ال

اميمة شمس الدين 

مجدداً تأيت االخبار االيجابية 
من باب السياحة فبعد املوسم 
الســياحي الصيفي الذي ادخل 
اىل البالد حواىل ٦ مليارات من 
جراء دخول ما يفوق عن مليون 
و 500 الــف  وافد، من املتوقع 
ان يشــهد موسم الشتاء سيام 
فرتة عيدي امليالد ورأس السنة 
حركة جيدة جداً اذ تشري االرقام 
اىل ان الحجــوزات اصبحــت 

مكتملة تقريباً.
وتوقع وزير الســياحة يف 
االعامل  ترصيــف  حكومــة 
وليد نصار ان تــؤدي الحملة 
السياحية التي اطلقها ) عيدها 
عالشــتوية( وفقاً لدراسة تم 

اعدادها اىل توافد نحو 700 الف ســائح اىل لبنان 
خالل فرتة شــهر ونصف الشــهر مام سيدخل اىل 

البالد حوايل 1،5 مليار دوالر.
ووفق نقيب أصحاب مكاتب الســفر والسياحة 
جان عبــود فمن 10 إىل 25 كانون األول الطائرات 
ممتلئة  والرشكات تضع رحالت إضافية مشرياً بأن 

الطلب سيتجاوز العرض ولفرتة زمنية قصرية
والســؤال املطروح اين تكمن  أهمية هذا املوسم 
يف ظل االزمة التي يشــهدها لبنان واي قطاعات 
ستكون االكرث انتعاشاً وهل سينخفض  سعر رصف 

الدوالر.
عــن هذه االســئلة يجيب الباحــث يف الدولية 
للمعلومات محمد شــمس الدين يف حديث للديار 
ويقول مل تكتمل حتى اليوم صورة واعداد القادمني 
اىل لبنان يف فرتة عيدي امليالد ورأس الســنة رمبا 
نحتــاج اىل عــدة  ايام ملعرفــة الواقع عىل ضوء 
الحجــوزات يف رشكات الطــريان ويف الفنــادق 
والشقق املفروشة مشرياً اىل انه يف العام املايض 
يف فرتة عيدي امليالد و رأس السنة  وصلت االعداد 
اىل نحــو 150 الف وافد وهذا عدد كبري ألن الفرتة 

الزمنية للموســم السياحي قصرية جداً ترتاوح بني 
10 و 15 يوما تقريباً.

وأكد شمس الدين ان أكرثية الوافدين ستكون من 
اللبنانيني املقيمني يف الخارج باالضافة اىل عرشات 
اآلالف من الســياح العراقيني اضافًة اىل  املرصيني 
واالردنيني واعداد قليلة من السياح األوروبيني ومن 

بعض الدول العربية.
واذ توقع  ان نشهد  ارتفاعاً يف اعداد الوافدين هذا 
العام عن االعوام الســابقة سيام اذا هطلت الثلوج 
التي تعد عامل جذب للسياح خصوصاً  هواة التزلج   
اضافًة اىل تراجع خطر جائحة كورونا حيث أزيلت 

القيود عىل حركة السفر والتنقل.
ورأى شــمس الدين ان اهمية هذا املوسم تكمن 
يف انه يســاهم يف تحريك العجلة االقتصادية اذ 
ان مجيئ السياح سيعزز الحركة التجارية ال سيام 
من خالل حجوزات املطاعم والفنادق وسهرات رأس 
السنة ورشكات الطريان ورشكات تأجري السيارات 
اضافًة اىل التسوق يف األسواق التجارية) االلبسة 
االحذيــة والعطورات وغريهــا (   نظراً النخفاض 
األســعار نسبًة لالسواق يف الدول االخرى  بنسبة 

تزيد عن 35٪ من جراء انخفاض 
قيمة العملة الللبنانية وارتفاع 
سعر رصف الدوالر وهذا عامل 
مهــم يك يكون لبنــان مركزاً 

للتسوق.
واذ اكــد شــمس الدين ان  
عرشات القطاعات ستســتفيد 
من هذا املوســم السياحي وان 
كانــت لفرتة قصرية نســبياً 
اوضح انه مــن املبكر الحديث 
عن  حجم اإلنفاق الذي سيكون 
كبرياً قياســاً للفــرتة الزمنية 
القصــرية مشــرياً اىل ان هذا 
املوســم مهم جــداً يف جذب 
اىل  للقدوم  والسياح  املغرتبني 
لبنان ســيام واننا نسمع عن 
املطاعم  يف  ســتقام  حفالت 
واملالهي و الفنادق التي ستلعب 

دوراً يف جذب املزيد من السياح.
ورداً عىل ســؤال حول انعكاس املوسم السياحي 
الشــتوي عىل ســعر رصف الدوالر قال : السياح 
واللبنانيون الذين سيأتون اىل لبنان سينفقون امواالً 
كثرية بالــدوالرات ال نعرف حجمها بانتظار تحديد 
االعداد لكنها حكامً ستكون مبئات ماليني الدوالرات 
ويُفرتض اقتصادياً أن تُســاهم يف انخفاض سعر 
رصف الدوالر لكن التجربة التي حصلت يف الصيف 
غري مشجعة  اذ انه كان هناك مئات االف القادمني 
اىل لبنان الذين انفقوا مليارات الدوالرات وبالعكس 
شهدنا ارتفاعاً مستمراً لسعر رصف الدوالر  مشرياً 
اىل ان  املوضوع ال يدخل يف االطار االقتصادي بل يف 
االطار السيايس ألنه يف املفهوم االقتصادي  اذا كان 
هناك عرض اكرث للدوالر وطلب اقل من املفرتض ان 
ينخفض سعر رصف الدوالر مؤكداً عىل ان العوامل 
التي تتحكم يف ســعر رصف الدوالر ليست عوامل 
السوق من عرض وطلب واوضاع اقتصادية بل هي 
عوامل سياسية لذلك من غري املتوقع ان يؤدي انفاق 
املغرتبني والسياح للدوالرات خالل فرتة االعياد اىل 

تراجع يف سعر رصف الدوالر.

دوالر ــيــارات  مــل  6 الــــ  تــجــاوزت  لــبــنــان  الـــى  املغتربين  تــحــويــات   : الــدولــي  الــبــنــك 

»مـــــفـــــّولـــــة« الـــــــطـــــــائـــــــرات   : األعــــــــيــــــــاد  فـــــــي  ــي  ــ ــاحـ ــ ــيـ ــ سـ  انـــــتـــــعـــــاش 
وإقـــــــــــبـــــــــــال عــــــلــــــى الــــــحــــــجــــــز فـــــــــي املـــــــطـــــــاعـــــــم والـــــــفـــــــنـــــــادق

توقع تقريــر البنك الدويل أن ترتفع تحويالت 
املغرتبني حول العامل بنسبة 2.٦٪ يف العام 2023 
إىل 815 مليــار دوالر من 794 مليار دوالر خالل 
العام 2022، مقارنة مع نسبة منّو بلغت 1.7٪ يف 
العام 2021 إىل 781 مليار دوالر. وأشار التقرير 
الذي جــاء تحت عنوان »موَجز الهجرة والتطوير 
رقــم 37: التحويالت تواجه الرياح املعاكســة«، 
اىل أّن تحويــالت املغرتبني إىل البلدان املنخفضة 
واملتوّسطة الّدخل إرتفعت بنسبة 4.9٪ يف العام 
2021 لتبلــغ ٦2٦ مليــار دوالر، من 597 مليار 

دوالر يف العام 2021.
عــىل صعيد لبنــان، قّدر البنــك الدويل حجم 
تحويــالت املغرتبــني الوافــدة إىل لبنان بـ8.٦ 
مليــارات دوالر يف العــام 2022 )٦.٦ مليارات 
دوالر يف العــام 2021(، ليحــل لبنان يف املركز 
الثالــث إقليمّياً مســبوقاً فقط من مرص )32.3 
مليــار دوالر( واملغــرب )11.4 مليــار دوالر(. 
إضافــًة إىل ذلك، ودامئاً بحســب تقديرات البنك 
أَ لبنان املركز األّول يف املنطقة  الدويل، فقد تََبــوَّ
واملرتبة الثانية عاملّياً )بعد تونغا إذ بلغت نســبة 
هــذه التحاويل 50٪ من الناتج املحّل اإلجاميل( 
من حيث مســاهمة تحويالت املغرتبني يف الناتج 
املحــّل اإلجاميل، والتــي بلغت 37.8٪ يف العام 
2022 )53.8٪ يف العــام 2021(، متبوعــاً من 
الضّفة الغربّية وقطــاع غّزة )18.٦٪ من الناتج 

املحل اإلجاميل( واألردن )9.7٪ من الناتج املحل 
اإلجاميل(. وأضاف البنك الدويل أّن متوّسط كلفة 
التحويــالت الوافدة إىل لبنان من بلدان ذات دخل 
مرتفع من ضمن دول منظَّمة التعاون اإلقتصادي 

والتنمية ال يزال عالياً جّداً.
الرئيســّية للنمّو يف  التقرير األســباب  وعزا 
تحويــالت املغرتبــني يف املنطقة خــالل العام 
2022، إىل رغبــة املهاجرين يف تحويل األموال 
ملســاندة عائالتهم، اضافة إىل الزيادة يف أسعار 
النفط والتعايف يف بعض القطاعات اإلقتصاديّة 
بعد جائحة »كوفيد« وتحّسن سعر الروبل مقابل 
الدوالر األمرييك وهو ما زاد من تحويالت العاملني 
يف روسيا إىل الدول املجاورة. وأشار التقرير اىل 
أّن التحويالت هي جزء أسايس للتمويل الخارجي 
يف البلدان املنخفضة واملتوّســطة الدخل مقارنًة 
واملســاعدة  املبارشة  الخارجّية  باإلســتثامرات 
 Official Development( اإلمنائيــة الرســمية
اإلســتثامرات. وأوضح  Assistance( ومحفظة 
أنّه باســتثناء الصني، كانــت تحويالت املغرتبني 
أكرب مصــدر متويل خارجي للبلــدان املنخفضة 
واملتوّسطة الدخل منذ العام 201٦ إذ بلغت حواىل 
ثالثة أضعاف حجم املساعدات اإلمنائية الرسمية 

ألكرث من عقد.
وذكر أّن كل املناطق ضمــن البلدان املنخفضة 
واملتوّســطة الدخل شهدت إرتفاعاً يف تحويالت 

املغرتبــني خالل العام 2022، متوّقعاً أن تشــهد 
كّل املناطق أيضاً زيادة يف العام 2023 باســتثناء 
منطقة رشق آسيا واملحيط الهادئ التي يتوقع أن 
تشهد تراجعاً بنســبة 0.7٪. كام توّقع أّن تشهد 
منطقة أوروبا وآســيا الوســطى تحّسناً بنسبة 
4.2٪ يف تحويــالت املغرتبني يف العام 2023 إىل 
75 مليــار دوالر. إاّل أّن التقريــر لفت اىل أّن هذه 
التوّقعات تعتمد بشكل كبري عىل تطّورات الحرب 
يف أوكرانيا بحيث سيكون ألي انخفاض مفاجئ 
يف أســعار النفط آثار سلبّية عىل هذه التوّقعات.
وأشــار البنك الــدويل اىل أّن التحويالت إىل 
منطقة الرشق األوســط وشامل أفريقيا إرتفعت 
بنسبة 1.٦1٪ يف العام 2022 إىل ٦3 مليار دوالر، 
مرتقباً أن تتطّور هذه التحويالت بنســبة ٪3.17 

يف العام 2023 إىل ٦5 مليار دوالر.
ومــن املتوّقع أن ترتفع تحويالت املغرتبني إىل 
منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكربى بنســبة 
3.9٪ خالل العام 2023 لتبلغ 55 مليار دوالر، كام 
يتوّقع التقرير أن يزيد حجم التحويالت بنســبة 
4.7٪ يف منطقــة أمريكا الالتينّية والكاريبي إىل 
149 مليار دوالر، وأن يسّجل ارتفاع بنسبة ٪0.7 
يف منطقــة جنوب آســيا إىل 1٦4 مليار دوالر، 
يف حــني توّقع التقرير أن تنخفض التحاويل إىل 
منطقة رشق آسيا واملحيط الهادئ بشكل طفيف 

إىل 133 مليار دوالر. 

توقع نائــب رئيس نقابــة املطاعم واملقاهي 
واملالهي والباتسريي خالد نزها انتعاشاً سياحياً 
خالل اعياد امليالد ورأس السنة من خالل األعداد 
التــي ســتأيت ان كانت من اللبنانيــني العاملني 
يف الخليج وأوروبا أو من الســياح ال ســيام من 
االردنيني واملرصيني والعراقيني حيث ان الطائرات 
اآلتية اىل لبنــان »مفولة«، ورّجح ان يزداد عدد 
الرحــالت االضافيــة كام ان الحجــوزات تبرش 

. بالخري 

وقال نزها لـ«املركزية«: بعض اللبنانيني الذين 
يريدون املجيء اىل لبنان مل يجدوا مقعداً شــاغراً 
عىل منت الطائرات اآلتية من كندا ولندن وباريس، 
خصوصا ان املطاعم واملالهي تســتعد لالحتفال 
بهــذه االعياد التــي تعترب مميــزة ويحييها كل 
اللبنانيــني مبختلــف طوائفهم، مع العلم ان هذه 
الســنة ســيحتفل اللبنانيون باالعياد بعد تراجع 
جائحة كورونا وتحّوط املطاعم من وباء الكولريا 
من خالل استخدام املياه املعدنية لغسيل الخضار 

والفواكه واالدوات التي متنع االصابة .
واعترب ان »اشــرتاك بعــض املطاعم يف نقل 
مباريــات كأس العامل يف كــرة القدم جاء عىل 
حساب مطاعم اخرى مل تؤمن االشرتاك، ففقدت 
بعــض روادها الذين فضلــوا ارتياد املطاعم التي 
تنقل مباريات كأس العامل، ما خال بعض املناطق 
واملقاهي التي كانت تنظم الربامج الفنية«، معتربا 
ان »كل ذلــك يدل اىل عــودة العافية اىل القطاع 

الذي عاىن خالل السنوات الثالث املاضية«.



8
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االربعاء 7 كانون األول 2022

لاليجــار تلة الخيــاط بريوت 

ط9 كاشــفة للبحــر غرفة + 

شــهرياً   $120 وحامم  مطبخ 

ت:70/724717ـ  03/940014

ــــــــــــــــــــــــــ

لاليجار شــاليه مفروشة يف 

السامياـ  الكسليكـ  غرفتني مع 

حامم ومطبخ مع فسحة كبرية.

القســم DI للجاديني االتصال: 

03/323362 ـ78/806757

 لاليجار

اعالنات مبوبة

اعالنات رسمية

اعالنات رسمية

اعالم تبليغ
املوضوع: تبليغ

تدعو وزارة املاليةـ  مديرية املالية العامةـ  مديرية الواردات املصلحة املالية االقليمية يف محافظة عكارـ  الدائرة االدارية املكلفني الواردة اسامؤهم يف 
الجدول أدناه للحضور اىل مركز الدائرة الكائن يف مبنى مالية عكار ـ حلبا لتبلغ الربيد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يوماً من تاريخ نرش 
هذا االعالم، واال يعترب التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها أعاله، علامً أنه سيتم نرش هذا االعالم عىل املوقع االلكرتوين 

الخاص بوزارة املالية:

اعالم تبليغ
املوضوع: تبليغ

تدعو وزارة املاليةـ  مديرية املالية العامةـ  مديرية الواردات املصلحة املالية االقليمية يف محافظة عكارـ  الدائرة االدارية املكلفني الواردة اسامؤهم يف 
الجدول أدناه للحضور اىل مركز الدائرة الكائن يف مبنى مالية عكار ـ حلبا لتبلغ الربيد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يوماً من تاريخ نرش 
هذا االعالم، واال يعترب التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها أعاله، علامً أنه سيتم نرش هذا االعالم عىل املوقع االلكرتوين 

الخاص بوزارة املالية:

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

الدكتور كارلوس عريضة
التكليف 552

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

الدكتور كارلوس عريضة
التكليف 552

تاريخ الزيارة الثانية

2022/2/11

تاريخ الزيارة الثانية

2022/1/11

تاريخ اللصق

2022/11/11

تاريخ اللصق

2022/11/11

رقم الربيد املضمون

RR195790255LB

رقم الربيد املضمون

RR195790445LB

الرقم الرضيبي

295341

الرقم الرضيبي

1210529

اسم املكلف

رشكة توما غروب ش.م.م.

اسم املكلف

اوساما سعد حداره

1

1

اعالن
تعلن كهرباء لبنــان بأن مهلة 
تقديــم العروض العــامل صيانة 
منزل املناوب يف محطة كســارة 
القدميــة، موضــوع اســتدراج 
العروض رقــم ث4د/4660 تاريخ 
2021/9/15، قد مددت لغاية يوم 
الجمعــة 2023/1/13 عند نهاية 
الدوام الرسمي الساعة 11.00 قبل 

الظهر.
االشــرتاك  يف  للراغبني  ميكن 
باســتدراج العروض املذكور اعاله 
الحصــول عىل نســخة من دفرت 
ـ  الديوان  مصلحــة  من  الرشوط 
امانة الرس ـ يف الغرفة املســبقة 
الصنــع رقم 28 املســتحدثة يف 
الجهة الغربيــة من املبنى املركزي 
ضمن  لبنــان  كهرباء  ملؤسســة 
ـ  لبنان  كهربــاء  مبنــى  حرمه، 
قدره  مبلغ  لقاء  وذلك  النهر  طريق 

/50000/ل.ل.
علامً بأن العروض التي ســبق 
وتقدم بها بعــض املوردين ال تزال 
يف  املمكن  ومن  املفعول  ســارية 
عروض  تقديــم  األحــوال  مطلق 

جديدة أفضل للمؤسسة.
امانة  اىل  باليد  العروض  تسلم 
رس كهربــاء لبنــان ـ يف الغرفة 
املسبقة الصنع رقم 38 املستحدثة 

املبنى  مــن  الغربية  الجهــة  يف 
املركزي ملؤسســة كهربــاء لبنان 

ضمن حرمه.
بريوت يف 2022/11/30
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشرتكة باالنابة

املهندس واصف حنيني
التكليف 555

ـــــــــــ

اعالن
اىل  تضامن  رشكــة  تحويــل 
رشكة توصية بســيطة صادر عن 
لبنان  جبل  يف  التجاري  الســجل 
مبوجب محــرض اجتامع الرشكاء 
املنعقد بتاريخ 2022/10/27 قرر 
 Information الرشكاء يف رشكــة
Systems تضامــن والكائنــة يف 
عام  برقم  واملســجلة  الدكوانــة 
/50405/ بعبــدا تحويل الرشكة 
رشكة  اىل  تضامــن  رشكــة  من 

توصية بسيطة.
ان يقدم  فعىل كل ذي مصلحة 
مهلة  خالل  ومالحظاته  اعرتاضه 

شهر من تاريخ آخر نرش.
رئيس قلم السجل التجاري يف 
جبل لبنان

ليليان متى

وفيـــــــــــات
بسم الله الرحمن الرحيم

)لهم البــرشى يف الحياة الدنيا 
ويف اآلخرة(

آل اليرشطــي، آل الشــطح، آل 
النابليس،  آل  آل عرقجي،  العايص، 

آل الطباع، آل العيايش
وابنــاء الطريقــة الشــاذلية 
اليرشطيــة يف الــدول العربيــة 

وجميع بالد العامل
االســالمية  االمة  اىل  ينعون 
والعــامل أجمع بتســليم املؤمنني 

بقضاء الله وقدره
ويحتســبون عند الله شيخهم 

ومربيهم

الدكتور
عيل أحمد »محمد 
الهادي« اليرشطي 

)شيخ الطريقة الشاذلية 

اليرشطية(
زوج السيدة هدى محمد احسان 

شطح
ووالد كل مــن: الهاي، ورامي، 

ورينا اليرشطي
والدتــه: الســيدة بهية جميل 

العايص
وشقيق كل من: املهندس عصام 

والسيدة سريين اليرشطي
حيــث لبى نــداء ربــه راضياً 
املوافق  الثالثــاء  يــوم  مرضيــا 

2022/11/29م 
بالتقوى  حافلــة  حيــاة  بعد 
والورع وهداية املؤمنني اىل طريق 

الله القويم والرصاط املستقيم
التعازي يف بريوت: نادي  تقبل 
الجامعــة االمريكية يوم  خريجي 
م   2022/12/9 املوافــق  الجمعة 
وذلك مــن الســاعة الثالثة حتى 

الساعة السادسة مساء.
قاعة  البقاع:  التعازي يف  تقبل 
يف  اليرشطية  الشــاذلية  الزاوية 
الجمعة  يــوم  اللوز   كامــد  بلدة 
املوافق 2022/12/9 م من الساعة 
السادســة  حتى  صباحا  العارشة 

مساء.

أعلنــت الحكومة اإليطالية أن رئيســة الــوزراء، جورجيا 
ميلوين، عقدت جلسة مباحثات مع عاهل األردن امللك عبد الله 
الثاين بن الحســني، حول العالقات الثنائية ومستجدات الرشق 

األوسط.
وأشــارت الحكومــة اإليطالية يف مذكــرة إىل أنه تم 
خالل االجتامع »بحــــث قضايا جــدول األعامل الثنايئ، 
مع اإلشــارة بشــكل خاص إىل التعاون يف قطاعي األمن 

والدفاع«.

وتنــاول االجتامع »آخر التطورات يف منطقة البحر األبيض 
املتوسط   والرشق األوسط، وال سيام وبشكل معمق آفاق عملية 
السالم اإلرسائيلية - الفلسطينية، والتعاون يف مجال الطاقة 

واملياه يف املنطقة«.
ونوهت املذكرة بأن: »الصداقة التقليدية بني إيطاليا واألردن 
قادرة يف الواقع عىل اإلســهام يف مواجهة التحديات املعقدة 
للمنطقــة من خالل اغتنام الفرص املتاحة ملنفعة الشــعوب 

املعنية«.

مـــــيـــــلـــــونـــــي الــــــتــــــقــــــت الـــــــعـــــــاهـــــــل األردنـــــــــــــــي

برنامــج  ســلط 
قناة  عرب  بلــس«  »اقتصاد 
الضوء  الليبية  »الوســط« 
وقعتها  التي  عىل االتفاقية 
الوطنية  الوحــدة  حكومة 
برئاسة عبد الحميد الدبيبة، 
عن  التنقيب  حــول  وتركيا 
املتوسط. والغاز يف  النفط 

 5 أن  الربنامج  وكشــف 
قدموا طعنا  ليبيني  محامني 
إىل محكمــة االســتئناف 
بالعاصمــة طرابلس إللغاء 
وقعتها  التــي  االتفاقيــة 
الوطنية  الوحــدة  حكومة 
الحميد  عبد  برئاسة  املؤقتة 
الدبيبــة، وتركيــا بشــأن 
التنقيــب عــن الطاقة يف 

املتوسط. البحر 
أن  املحامــون  واعتــرب 
»مينع  الســيايس  االتفاق 
عقد  من  الدبيبــة  حكومة 
أي اتفاقيات دولية«، الفتني 
إىل أن االتفــاق املوقع مع 
تركيا ســمي مذكرة تفاهم، 
لكنــه اتفــاق نفطي كامل 

النطاق. وواسع 
ولفتــوا إىل أن االتفاقية 
من  بنــود  لعدة  مخالفــة 
أبرزها عدم  النفــط  قانون 
يف  الرتكية  الرشكات  خربة 
هــذا املجال، كام نصت عىل 
رسية مــا ينتج من تعاون 
وهو ما يعد مخالفة لقانون 

املحاسبة. ديوان 
االتفاقيــة  أن  وذكــروا 

ليبيا : الطعن في اتفاقيــــــة حكومة الدبيبة مع تركيا

أطلقت الســــلطات املرصيــة، رساح الباحث والصحفي 
إسامعيل اإلسكـــــندراين )39 عاما(، وذلك بعد تخـــفيف 
فرتة عقوبته بالســجن من 10 إىل ســبع سنوات يف ترشين 

االول.
وكتب املحامي خالد عيل يف منشــور عىل صفحته املوثقة 
عــىل موقع »تويرت«: »تم تنفيذ قرار إطالق رساح إســامعيل 

اإلسكندراين وهو اآلن حر«.
ويف 17 ترشين االول املايض، رصح خالد عيل بأن »املحكمة 
العليا للطعون العســكرية )النقض العسكري( قررت تخفيض 

حكم السجن 10 سنوات عىل اإلسكندراين إىل 7 سنوات«.
وكانت محكمة عســكرية مرصية قد قضت يف ايار 2018، 

بســجن الصحفي والخبري يف شؤون الحركات الجهادية يف 
شــبه جزيرة سيناء إسامعيل اإلسكندراين 10 أعوام، وفق ما 

أفاد محاميه ومسؤول يف املحكمة.
وقال محامي اإلسكندراين حينها طارق عبد العال، إن موكله، 
الــذي قبض عليه يف ترشين الثاين عــام 2015، متهم بنرش 
»أرسار عسكرية عىل وسائل التواصل االجتامعي، واالنضامم 

لإلخوان املسلمني«.
وتم توقيف اإلســكندراين يف 30 ترشين الثاين 2015، يف 
مطــار الغردقة )رشق( بعــد عودته من رحلة عمل إىل برلني، 
وتم حبسه آنذاك بقرار من النيابة بتهم ينفيها بينها »االنضامم 

لجامعة إرهابية والرتويج ألفكارها ونرش أخبار كاذبة«.

مصــــــر : اإلفــــــراج عــــــن صحافــــــي بعــــــد 7 ســــــنوات من ســــــجنه

قال رئيس مجلس الســيادة 
الســودان، عبد  االنتقايل يف 
اإلجراءات  إن  الربهان،  الفتاح 
التي اتخذهــا يف 25 ترشين 
االول 2021 ووصفــت عــىل 
نطاق واســع بأنها انقالب مل 

تكن خطأ، بل رضورة.
تلــك  أن  الربهــان  وأكــد 
تعزيز  يف  ساهمت  اإلجراءات 
املشــاركة السياســية خالل 

الفرتة االنتقالية.
ردا  الربهــان  ورصح 
عىل نائبه محمد حمدان دقلو 

»حميــديت« الذي قال »إن ما حــدث يف 25 ترشين االول كان 
خطــأ«: »رمبا هذه وجهة نظره لكن عندمــا أقبلنا عىل هذه 
الخطــوة كنا مقتنعني متاما برضورتها وأهميتها ومثارها اآلن 

اتفاق دستوري جديد«.
وكان حميــديت قال يف كلمته خالل مراســم التوقيع عىل 
االتفاق الســيايس »إن ما حــدث يف 25 ترشين االول »خطأ 
ســيايس« فتح الباب لعودة قوى الثورة املضادة«، وأوضح أن 
االتفــاق اإلطاري الذي تــم توقيعه ميثل خطوة أولية ملعالجة 
أخطاء السياسة ومعالجة اختالالت الدولة، وبناء دولة العدالة 

االجتامعية والحكم الراشد والسالم املستدام والدميقراطية.

وأكــد الربهــان عــىل أن 
الحكومــة املرتقــب تكوينها 
مبوجب هذا االتفاق ســتكون 
مدنيــة بالكامــل مبا يف ذلك 
القائد األعىل لألجهزة النظامية 
الذي قال إنه سيكون شخصية 
مدنية  يتم تعيينه بتوصية من 
القوات املســلحة عىل أن يتم 
إقرار قوانــني لتحديد العالقة 
بــني القائد األعــىل والقوات 

النظامية.
وأفــاد بعدم وجــود مربر 
القوى السياسية يف  ملشاركة 
حكومة الفرتة االنتقالية طاملا ال متلك تفويضا شعبيا باعتباره 

املعيار الوحيد الضامن ملشاركتها يف السلطة.
وذكر أنه ال يوجد اآلن تفويض ألي حزب وال ألي جهة  لذلك 
من األفضــل أن تكون الحكومة من مســتقلني بال انتامءات 
حزبية، الفتا إىل أن التجربة السابقة شهدت تجاوزات ومتكني 

لبعض األحزاب.
ومع ذلك، أكد الربهان انه ال ميانع تويل شــخصية حزبية 
لرئاســة الوزراء حال اتفقت القوى السياسية عىل ذلك، لكنه 
اســتدرك بالقول »إن مفاوضيهم من األحــزاب التزموا خالل 

املناقشات بعدم املشاركة يف الحكومة الجديدة«.

ــلالبرهــــــان رداً على حميدتي : إجراءات 25 تشــــــرين االول لم تكن خطأ ــغـ ــشـ ــنـ نـ لــــــــن   : الــــــــســــــــودانــــــــي 
ــن ــديـ ــاسـ ــفـ ــار الـ ــ ــغ ــ ــي ُمـــحـــاســـبـــة ص ــ فـ

أكد رئيس الحكومة العراقية، محمد شــياع الســوداين، أن 
حكومته لن تنشــغل يف محاســبة من أســامهم بـ »صغار 

الفاسدين«.
وقــال يف مقطع فيديــو نرشه مكتبــه اإلعالمي: »هذه 
الحكومة لن تنشــغل يف محاســبة صغار الفاسدين، وهذا 
ال يعني أننا ســنرتكهم، بل ستستمر الســياقات واإلجراءات 

القانونية بحقهم«.
وأضاف: »لكن كبار املســؤولني الفاسدين يجب أن تكون لنا 
وقفة خاصة معهم، ألنهم مســؤولون وأصحاب قرار ولديهم 

صالحيات واسعة وكبرية وهم مخولون من قبل الدولة«.
وأشــار إىل أن »كبار املسؤولني يجب أن تتم محاسبتهم، ال 

إعفاءهم من مناصبهم فقط«.

النفط  مؤسســة  ســلبت 
يف  اختصاصهــا  الليبيــة 
وبها  النفط  تجارة  حرصية 
الرتجمة. مختلفة  نصوص 

أن  إىل  أشــاروا  كــام 
االتفاقيــة نصت عىل عدم 
واملشاريع  األنشــطة  تأثر 
الجاريــة بالفعل أو املنفذة 
تم  إذا  االتفاقيــة  ضمــن 
إلغاءها، ما يرتب التزام عىل 

مسمى. غري  ألجل  ليبيا 
وأكــدوا أن وقــف تنفيذ 
هــذا االتفــاق حالة ملحة 
مســتعجلة، مطالبــني من 
عدالة املحكمة االســتجابة 

عاجل. بشكل  لها 
االول  ويف مطلع ترشين 
املــايض، وقعــت حكومة 
الوحدة مذكــرة تفاهم مع 
النفط  عن  للتنقيــب  تركيا 
البحــر  يف  يف  والغــاز 

أثارت  خطوة  يف  املتوسط، 
جدال واســعا يف البالد، يف 
املذكرة  أن  الدبيبة  رأى  حني 
تخــدم مصالــح الشــعب 

العليا. الليبي 

أفادت وســائل إعالم ليبية نقال عن مصادر مطلعة، بتأجيل 
قضية الرئيس الســابق لالســتخبارات العســكرية الليبية 
اللواء عبــد اللــه الســنويس ورفاقه.وأوضحت املصادر يف 
ترصيح لقناة »الجامهريية« الليبية، أن التأجيل تم بسبب تغري 
الدائــرة القضائية. ونوهت املصادر إىل أنه مل يتم تحديد موعد 

للجلسة القادمة.
وكانت محكمة االستئناف يف العاصمة الليبية طرابلس قد 
أحالت القضية املعروفة بقضية »مذبحة سجن أبو سليم« إىل 

القضاء العسكري.
وقضــت املحكمة بعدم االختصاص يف القضية بعد أن كان 

من املقرر النطق بالحكم يف شهر متوز 2022.

ويعد عبد الله الســنويس، رئيس جهاز االستخبارات الليبية 
الســابق وصهر العقيد معمر القــذايف، ومنصور ضو، رئيس 
الحرس الخاص للقذايف وعدد من املسؤولني يف النظام السابق، 

من بني أبرز املتهمني يف القضية.
وكان حكــم باإلعدام قد صدر عام 2015 بحق الســنويس 
املســجون يف طرابلس يف القضية، التي تعد واحدة من عدة 

قضايا ينظر فيها القضاء بحقه.
جديــر بالذكر أن محكمة يف طرابلــس قضت نهاية العام 
2019 بإسقاط التهم عن جميع املتهمني يف القضية، قبل نقض 
املحكمة العليا الحكم قبل نحو عام وإعادة املحاكمة بإسنادها 

لدائرة جنايات جديدة.

تــــــــأجــــــــيــــــــل ُمــــــــحــــــــاكــــــــمــــــــة صــــــــهــــــــر الــــــــقــــــــذافــــــــي

أرشف الرئيس التونيس قيس ســعّيد عىل 
موكــب تأبيني أقيم يف الذكرى الـ70 الغتيال 

الزعيم النقايب فرحات حشاد.
وقال ســعيد باملناســبة، »تونس ستبقى 
عظيمة وســتبقى لألجيــال القادمة أقوى 
وأقوى ألننا ثابتون عــىل نفس املبادئ التي 
انطلــق منها الوطنيــون الصادقون األحرار 
الذين أرادوا أن تكون تونس لكل التونســيني 
حرة مســتقلة ذات الســيادة ولن تتنازل عن 

سيادتها أبدا«.
وأضاف:»نعتز باالنتامء إىل تونس وسنعمل 
حتــى تكون يف مســتوى األحالم التي كانت 
وقبل  والثالثينات  يف العرشينــات  موجودة 
االستقالل حتى تكون كام حلم بها هؤالء الذين 

فدوا بالدهم بدمائهم الطاهرة الزكية«.
وحرض املوكب، رئيســة الحكومة نجالء 
بودن رمضان، ووزير الشــؤون االجتامعية 
مالــك الزاهي، واألمني العــام لالتحاد العام 
التونيس للشــغل نور الدين الطبويب، وعدد 
من أفراد عائلة الشــهيد يتقدمهم نجله نور 

الدين حشاد.
وتوىل رئيس الدولة وضع إكليل من الزهور 
عىل رضيح الشهيد، قبل تالوة فاتحة الكتاب 

ترحام عىل روح الزعيم النقايب الراحل.
ويعد الراحــل فرحات حشــاد أحد رجاالت 
الحركة الوطنية يف تونس قبل االســتقالل، 
وملع نجمه بعد تأسيسه االتحاد العام التونيس 
للشغل عام 1946 واكتسب شعبية عارمة بني 

الطبقة العاملة التونسية.
لكن يد االســتعامر مل تُطــق ما أحرزه من 
شــعبّية داخل تونس وحتى يف األوســاط 
النقابيــة العاّمليــة يف العــامل مبا يف ذلك 
الواليــات املتحدة، فقــّررت اغتياله  مبنزله 
بالضاحية الجنوبيــة لتونس العاصمة عام 

.1952
 1952 عــام  االول  كانــون  ويف 4 
اغتال االســتعامر الفرنــيس عىل يد عصابة 
من الفرنسيني املقيمني بتونس تدعى بـ«اليد 
التونــيس داخل منزله  النقايب  الحمــراء«، 

بالضاحية الجنوبية.

ــة ــم عــظــي ــى  ــقـ ــبـ ــتـ سـ ــس  ــ ــونـ ــ تـ  : ســـعـــيـــد  ــس  ــ ــي ــ ق

تركيـــــا تعلـــــن شـــــروطها لوقـــــف »عملياتهـــــا« شـــــمال ســـــوريا
 اردوغــــــــان : ســــــــنقضي علــــــــى منابــــــــع االرهــــــــاب

توعد الرئيس الرتيك، رجــب طيب أردوغان، بالقضاء عىل 
ما اســامه منابــع اإلرهاب قرب حدود بــالده، وإنهاء وجود 
»التنظيامت اإلرهابية« يف الشامل السوري.  وأضاف أردوغان 
خالل املؤمتر االقتصادي املنعقد يف العاصمة الرتكية أنقرة، أن 
اإلرهابني فشلوا مبساعدة أصدقائهم يف إركاع تركيا، واآلن بدأوا 

مبهاجمتها من خالل األالعيب االقتصادية.
وأشار إىل أن تركيا يف السابق مل تكن تصنع حتى الرصاص، 
أمــا اآلن فأصبحــت تصنع املعدات الدفاعية، من املســريات، 
والقذائف الصاروخية وغريها من األســلحة لجيشها وتبيعها 
للجيوش األخــرى أيضا، واســتخدمتها يف أذربيجان وليبيا 
عندما تطلب األمر، وستســتخدمها ضد اإلرهابيني وأعوانهم 
أينام كانوا. وأوضح، أن القوات الرتكية اتخذت التدابري الالزمة 
للقضاء عــىل التنظيامت اإلرهابية يف عــني العرب كوباين 
وإدلب.وأكد أن بالده ستتمكن من السيطرة عىل التضخم الذي 

تعاين منه بحلول شهر شباط املقبل.
اىل ذلك كشــف مصدر تريك رســمي عــن مهلة ورشوط 
وضعتها أنقرة لواشــنطن وموســكو للرتاجــع عن العملية 

العسكرية التي تعتزم القيام بها يف شاميل سوريا.
وأفاد املصدر الرتيك بــأن أنقرة أعطت مهلة زمنية محددة 
للجانبني األمرييك والرويس إلخراج ما تســمى بقوات سوريا 

الدميوقراطية من منبج وتل رفعت وعني العرب الواقعة شاميل 
سوريا.

وقال املصدر إن أنقرة أبلغت الجانبني الرويس واألمرييك أن 
املهلة الزمنية لن متدد، وأن البديل سيكون عملية عسكرية ضد 
القوات الكردية.وحســب املصدر، فإن الجانب األمرييك اقرتح 
إعادة هيكلة قوات سوريا الدميقراطية ومنح دور أكرب للمكون 

العريب يف إدارة منبج وتل رفعت وعني العرب.
ووفقا للمصدر، فإن تركيا اشــرتطت إنهاء ســيطرة قوات 
ســوريا الدميوقراطية عىل املنشــآت النفطية قبل النظر يف 
املقرتحات األمريكية. وأضاف املصدر أن الجانب الرويس وضع 
رشوطــا تتعلق بامللف األوكراين مقابل تقديم تنازالت ميدانية 
وسياسية يف سوريا. وقال إن روسيا عرضت رفع الغطاء عن 
منطقة الشــهباء يف ريف حلب وعني العرب لتســهيل دخول 

القوات الرتكية إليهام.
وكان أبلغ وزير الدفاع األمرييك لويد أوســن نظريه الرتيك 
أن واشــنطن »تعارض بشــدة أي عملية عسكرية جديدة يف 
ســوريا«. كام قال أوسن إن الرضبات الرتكية »هددت بشكل 
مبارش ســالمة الجنود األمريكيــني الذين يعملون مع رشكاء 
محليني يف سوريا لهزمية تنظيم الدولة«، وفقا ملا أعلنته وزارة 

الدفاع األمريكية.
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ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة يا ر

االربعاء 7 كانون االول 2022

 مونديـــــــــــــــال 2022 : املغـــــــــــــــرب أول بلـــــــــــــــد عربـــــــــــــــي فـــــــــــــــي الـــــــــــــــدور ربـــــــــــــــع النهائـــــــــــــــي والبرتغـــــــــــــــال تســـــــــــــــحق سويســـــــــــــــرا )1-6(
ـــا ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــرا - فرنس ـــ ـــ ـــ ــــــال وانكلت ـــ ـــ ـــ ــــــرب - البرتغ ـــ ـــ ـــ ــــــن واملغ ـــ ـــ ـــ ــــــدا - األرجنتي ـــ ـــ ـــ ــــــل وهولن ـــ ـــ ـــ ـــا - البرازي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــي : كرواتي ـــ ـــ ــــــع النهائ ـــ ـــ ـــ ــــــدور رب ـــ ـــ ـــ ال

حقق املنتخب املغريب انتصارا تاريخيا عىل إســبانيا، 0-3 
بركالت الرتجيــح، أمس الثالثاء، بثمن نهايئ مونديال قطر 
2022، وحســم عبــوره للدور ربع النهــايئ.  وكتب املغرب 
التاريــخ بالتأهل اىل الربع نهايئ، حيــث بات أول منتخب 
عــريب يبلــغ هذا الدور يف كأس العــامل، كام أنه جاء عىل 

باللقب. للفوز  املرشحني  أحد  حساب 
  وقدم العبو املغرب مباراة كبرية، وســط تألق الكثري من 
الالعبني، وعىل رأســهم الحارس الكبري ياســني بونو، الذي 
تعملــق يف املباراة وتصدى لعدة هجامت خطرية كام واصل 

الرتجيح. توهجه يف ركالت 
  بــدأت املباراة بهدوء من كال الطرفني، قبل أن يحتســب 
حكم املبــاراة ركلة حرة مبارشة للمغرب عىل حدود منطقة 
الجــزاء، انربى لتنفيذها حكيمي الذي ســدد أعىل العارضة 

.11 الدقيقة  األفقية يف 
  وتلقى ماركو أسينسيو كرة يف عمق دفاع املغرب، وانطلق 
وسدد كرة ارتطمت بالشباك الخارجية ملرمى الحارس ياسني 

.26 الدقيقة  بونو يف 

  وأرســل نصري مزراوي العــب املنتخب املغريب تصويبة 
صاروخيــة من خارج منطقة الجــزاء، تصدى لها الحارس 

أوناي ســيمون عىل مرتني يف الدقيقة 33.
  وأرســل ســفيان بوفار كرة عرضية من الطرف األيرس، 
وصلت نحو نايف أكرد الذي ســدد كرة رأســية مرت بجانب 

القائم األيرس ملرمى اإلســبان يف الدقيقة 42.
  ومع بداية الشوط الثاين، احتسب حكم املباراة ركلة حرة 
مبارشة إلسبانيا نفذها داين أوملو بتسديدة قوية تصدى لها 

الحارس املغريب ياســني بونو يف الدقيقة 54.
  وسدد داين أوملو العب املنتخب اإلسباين كرة عىل حدود 
منطقة الجزاء، لكنها مرت بعيدا عن مرمى بونو يف الدقيقة 

.78
  وانطلق البديل نيكو ويليامز عىل الطرف األمين، وأرســل 
كرة عرضية أرضية نحو ألفارو موراتا داخل منطقة الجزاء، 
لكن املدافع نايف أكرد تدخل يف الوقت املناسب وشتت الكرة 

.79 الدقيقة  يف 
  وتلقــى ألفارو موراتا كرة بينيــة داخل منطقة الجزاء، 

لينطلق ويســدد كرة مرت بجانب القائم األمين ملرمى ياسني 
.81 الدقيقة  بونو يف 

  واشتىك نايف أكرد مدافع املغرب من إصابة عضلية، ومل 
يستطع استكامل املباراة، ليضطر وليد الركرايك املدير الفني 

ألســود أطلس الستبداله بجواد الياميق يف الدقيقة 84.
  وانتهــى الوقت األصيل بالتعادل الســلبي بدون أهداف، 

اإلضافية. لألشواط  اللجوء  ليتم 
  وأضاع وليد شــديرة أخطر فرصة للمغرب لتسجيل هدف 
التقدم يف الدقيقة 103، حيث تلقى متريرة بينية من زميله 
أوناحي لينفرد بالحارس أوناي ســيمون الذي تصدى للكرة 

بقدمه.
  وانتهت األشواط اإلضافية بالتعادل السلبي، ليتم االتجاه 

الرتجيح. لركالت 
  وســجل للمغرب عبــد الحميد صابــري وحكيم زياش 
وأرشف حكيمــي وأهدر فقط بدر بانون، أما إســبانيا فلم 
تســجل أي ركلة حث أهدر كل من بابلو ســارابيا وكارلوس 

وبوسكيتس. سولر 

{ الربتغال - سويرسا {
بدورها، بلغت الربتغال دور الثامنية بفوزها الســهل عىل 

سويرسا )1-6(.
وســجل سداســية الربتغال جونكالــو راموس )3( يف 
الدقيقة 17 و51 و67، وبيبي ورافايل غرييرو يف الدقيقتني 
33 و55، ورافايل لياو يف الدقيقة 90، فيام ســجل مانويل 

.58 اكانجي هدف سويرسا الوحيد يف 

{ برنامــج مباريات الدور ربع النهايئ {
  ويف مــا ييل برنامج مباريات الدور ربع النهايئ بتوقيت 

بريوت:
  - الجمعة 9 كانون األول:

  الســاعة 17.00 : كرواتيا - الربازيل.
  الســاعة 21.00 : هولندا - األرجنتني.

  - الســبت 10 كانون األول :
  الســاعة 17.00 : املغرب - الربتغال.

  الســاعة 21.00 : انكلرتا - فرنسا.

من مباراة املغرب واسبانيا

فرصة اسبانية أمام املرمى املغريب

الفرحة املغربية

فرصة مغربية

ــعـــرض 90 مــلــيــون يـــــورو لــايــبــزيــغ  ريـــــال مـــدريـــد يـ
ــول ــارديـ ــفـ ــي يـــوســـكـــو غـ ــ ــروات ــ ــك ــ مـــقـــابـــل الــــدولــــي ال

ــي الــتــريــاتــلــون ــ ــرب آســـيـــا ف ــ  بـــطـــولـــة غـ
 »تريبليه » لبنانية : الزعبي رجاالً.. ناضر للسيدات
وغطيس بطل الناشئين في انجاز لوطن  االرز

 غياب مبابي عن تدريبات فرنسا
السبت انكلترا  مواجهة  قبل 

مبايب

الدكتور خليفة مع ابطال وبطالت وطن األرز

تتويج البطل الزعبي

تتويج البطلة نارض

أعلــن ألفريدو بيدوال الصحــايف يف »ال غازيتا ديلو 
سبورت« اإليطالية أن ريال مدريد عرض 90 مليون يورو 
للتعاقد مع الدويل الكروايت يوســكو غفارديول مدافع 
اليبزيغ األملاين.   ويشــارك جفارديول حاليا مع منتخب 
كرواتيا الذي بلغ دور الثامنية يف كأس العامل، وسيواجه 
الربازيل بطلة العامل خمس مرات يوم الجمعة يف أوىل 

مباريات ربع النهايئ.
  وأضاف الصحفي الشــهري عرب حسابه عىل تويرت 
وموقعه الشــخيص عىل اإلنرتنت أن تشيليس يسعى 
خلف الالعب البالغ عمره 20 عاما، لكن ريال مدريد عرض 
مبلغــا ضخام بلغ 90 مليون يــورو عىل ناديه األملاين 

لحسم الصفقة كام هو متوقع يف الصيف املقبل. 
  لكــن رجال فلورنتينو برييز رئيــس النادي املليك 
يعتزمون حســم الصفقة اآلن عىل أن يرتدي القميص 
األبيض يف املريكاتو الشــتوي الشهر املايض، وحينها 

سيطلب اليبزيغ 100 مليون يورو. 
  وال شك أن لوكا مودريتش قائد كرواتيا والعب وسط 
ريال مدريد املخــرم له دور يف هذه الصفقة وإقناع 
زميله الشــاب يف االنضامم للنادي املليك، خاصة بعد 

تألقه يف كأس العامل الجارية يف قطر. 
  يســعى ريال مدريد لتدعيــم صفوفه بالتعاقد مع 
العبني شــبان خاصة يف وسط امللعب يف ظل اقرتاب 
لوكا مودريتش من االعتزال ورحيل األملاين توين كروس. 
  ومــن الالعبني اآلخرين الذين يســعى خلفهم ريال 
مدريد العب خط الوسط السلوفيني ساندي لوفريتش 
املولود يف 1998، الذي وصل مجانًا الصيف املايض إىل 

أودينينزي اإليطايل. 
  ويســعى ريال مدريد لتدعيم صفوفه بالتعاقد مع 
العبني شــبان خاصة يف وسط امللعب يف ظل اقرتاب 
لوكا مودريتش من االعتزال ورحيل األملاين توين كروس. 
  كام اقرتب النادي املليك من حسم صفقة الربازييل 
الشــاب إندريك مهاجم باملرياس البالغ عمره 16 عاما، 
لكن ســيظل الالعب يف صفوف ناديه الربازييل لحني 
بلوغــه 18 عاما.    ويتوقع ريــال مدريد انتقال مديره 
الفني السابق زين الدين زيدان لتدريب املنتخب الفرنيس 
يف حال رحيل ديدييه ديشــان بعد نهائيات كأس العامل 
2022 يف قطــر، وهو ما يجعله قادًرا عىل الحديث مع 
كيليان مبايب مرة أخرى، وإقناعه باالنتقال للنادي املليك 
وقيمة اللعب يف سانتياغو برينابيو، كام بإمكانه تقريب 
وجهات النظر وتذويب الجليد بني الرئيس برييز والنجم 

الفرنيس الشاب.

{   إندريك {
  عىل صعيد آخر، أشــارت تقارير صحفية برازيلية 
وإســبانية إىل أن ريال مدريد اقرتب من التوصل التفاق 
مع باملرياس عىل ضم مهاجمه الشاب إندريك مقابل 60 
مليــون يورو عىل أن يظــل يف فريقه الربازييل إىل أن 

يكمل عامه 18 عاما.
  ووفقا ملوقع UolSport الربازييل، فإن النادي املليك 

األقرب لحسم املنافسة عىل الفوز بخدمات نجم باملرياس 
الشــاب الذي تسبب يف منافسة رشسة بني العديد من 

الفرق األوروبية للتعاقد معه.
  وســعت أندية ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان 
جريمان وتشيليس لضمه ، لكن ريال مدريد حسم األمر 
مثلام فعل مع فينيسيوس ورودريغو بالتعاقد معه قبل 

بلوغه 18 عاما.
  وطالــب باملرياس بدفع 60 مليــون يورو ملن يريد 
أن يحصل عىل خدمات نجمه. ووفًقا لوســائل اإلعالم 
الربازيليــة ، لن يصــل الفريق املليك إىل هذا الرقم ، يف 
البداية ، ألنهم ســيدفعون مبلًغا ثابًتاـ  مل يكشفوا عن 
الســعر الدقيقـ  وسيتم توزيع الباقي حتى 60 مليونًا 
يف شــكل مكافآت وفًقا لألهداف التي يحققها الالعب 

يف ريال مدريد.
  وهذا الســبب الذي حســم أمر انتقال الالعب لريال 
مدريد ، رغم أن فلورنتينو برييز رئيس بطل أوروبا دفع 
45 مليون يورو مقابل فينيسيوس ورودريغو وكان هذا 
هو الحد األقىص للمبلغ الذي كانوا عىل استعداد لدفعه 

يف البداية للربازييل.
  ويف الربازيل أكدوا أن ظروف ريال مدريد هي األكرث 
إقناًعا لباملرياس والالعب، لكن حتى يومنا هذا ، مل يتخذ 

إندريك ووكيل أعامله قرارا حازما بعد.
  وأكدت وسائل اإلعالم الربازيلية أن لقاًء ُعقد مؤخرًا 
بني مسؤولني يف ريال مدريد ووالد إندريك وممثل الالعب 
حققوا فيه الكثري من التقدم بشــأن مستقبله. ويؤكد 
UolSport أن صمت النادي الربازييل بشأن ذلك االجتامع 

يشري إىل أن االتفاق قد يكون أقرب مام كان متوقعا.
  يف الربازيــل أكدوا أن ظروف ريال مدريد هي األكرث 
إقناًعا لباملرياس وإندريك، لكن حتى يومنا هذا ، مل يتخذ 

إندريك ووكيل أعامله قرارا حازما بعد.
  وقدم باريس ســان جريمان بالفعل عرًضا رســمًيا 
لالعب الشــهر املايض، لكن باملرياس والالعب رفضوه. 
ومــن املتوقع أال تقــف باقي الفــرق مكتوفة األيدي 
وتســتمر يف محاولة إقناع الالعب بالتعاقد معه، حتى 
يوقع املهاجم رسمًيا ألحد الفرق املهتمة بتويل خدماته. 
ويقر والد إندريك بأن حســم صفقة الالعب ستتم يف 
األشهر املقبلة.   وكان إندريك وعائلته قد خططوا لزيارة 
فالديبيباس ملشــاهدة مرافق التدريب الخاصة بالنادي 
املليك، كام فعل فينيسيوس و رودريغو بالفعل، لكن تلك 
الزيارة تأخرت بســبب حدث غري متوقع وغري معروف 
ومن املتوقع أن يحدث ذلك يف األسابيع املقبلة. يف تلك 
الزيارة، يأمل الفريق املليك إنهاء إقناع الالعب باالنضامم 

إىل ريال مدريد.
  يجــب أن نتذكــر أن الالعب بلغ الـ16 من عمره يف 
متوز املايض، لذلك مل يستطع االنضامم إىل ناٍد أورويب 
حتــى صيــف 2024 ، لذا إذا قام أي فريق بالتوقيع معه 
قبل ذلك التاريخ، فسيســتمر الالعب عىل سبيل اإلعارة 

يف باملرياس حتى يبلغ السن القانونية.

شهدت بطولة غرب 
آســيا للرتياتلون التي 
أجريــت يف مدينــة 
الخرب باململكة العربية 
سيطرة  الســعودية 
لبنانية عىل ســباقي 
والســيدات  الرجــال 
الوطني  النشيد  وعزف 
البطولة  يف  مرتــني 
التي شــارك فيها 11 
منطقة  مــن  دولــة 
غرب آسيا.  وفاز عداء 
الجيــش اللبناين عيل 
الزعبــي باملركز االول 
مســجال  الرجال  عند 
امام  ساعة،   1:05:37
ياسني  خر  مواطنه 
)عداء حــر مقيم يف 
العربيــة  االمــارات 
املتحدة(، وقد ســجل 
ســاعة،   1:06:00
وحل ثالثا الســعودي 
الخويطــر  ريــان 
 . عة 1ســا : 0 6 : 2 3
وشــارك يف املسابقة 
يف فئــة الرجــال 84 

متباريا.
  ويف سباق السيدات، فازت اللبنانية 
 1:10:32 محققــة  نارض  ليندســاي 
ســاعة. وحلت ثانية االيطالية اليســا 
غرايس 1:16:28، وثالثة اللبنانية تونيا 
مكاري 1:18:41. وشاركت يف املسابقة 

يف فئة السيدات 18 عداءة.

  واحرز سمري غطيس لقب الناشئني 

باحرازه امليدالية الذهبية يشــار اىل ان 

اللبناين للرتياتلون  امني عام االتحــاد 

البعثة  الدكتــور أحمد خليفة تــرأس 

اللبنانية وواكــب االنتصارات اللبنانية 

املدويــة يف الســعودية ويف جميــع 

الفئات.

أعلن االتحاد الفرنيس لكرة القدم أن كيليان مبايب غاب 
عن التدريب الجامعي للفريق الذي يستعد ملواجهة إنكلرتا 
يف دور الثامنية لكأس العامل، يوم الســبت املقبل.  وقال 
االتحاد، أمس الثالثــاء: »كيليان مبايب يعمل يف غرفة 

التعايف، وهذا أمر معتاد بعد يومني من املباراة«.
  وســجل مبايب )23 عاما( هدفني ليقود فرنسا للفوز 
3-1 عــىل بولندا يف دور الســتة عرش، لريتفع رصيده 
إىل خمســة أهداف يف قطر وتســعة إجامال يف تاريخ 
مشــاركاته يف كأس العــامل.   إىل ذلك، ذكرت صحيفة 
»آس« اإلســبانية أن ريال مدريــد عاد لالهتامم مببايب 
بعد تألقه الكبــري يف نهائيات كأس العامل قطر 2022، 
رغم تجديد عقده مع باريس سان جريمان بعد قوله نعم 

لعرض ريال مدريد.
  وبحســب موقع »ديفونسا ســونرتال«، داخل إدارة 
ريال مدريد هنــاك مراقبة لوضعية النجم الفرنيس يف 
ظــل عدة تطورات حدثت يف األشــهر األخرية، حيث تم 
ترسيب أخبار برغبتــه الرحيل يف كانون الثاين، وعدم 
رضاه عن املرشوع الجديد، وعدم وفاء إدارة باريس سان 
جريمان بوعودها له يف أثناء تجديد عقده.   وتعتقد إدارة 
ريال مدريد أن أشياء كثرية تغريت وأن هناك أمورا تحيط 
بالنجم الفرنيس كيليان مبايب تجعله غري مرتاح ويرغب 
يف الرحيل، لذلك فهي تراقب الوضع وال ترغب يف التعاقد 

معه سوى برشوطها.
  وتعرف إدارة ريال مدريد أن باريس سان جريمان غري 
مستعد ملناقشة رحيل النجم الفرنيس وال مستعد لبيعه، 
ويســتعمل الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون للضغط 
عىل الالعب للبقاء يف فرنســا عــىل األقل حتى نهاية 
األلعــاب األوملبية الصيفية التي تحتضنها باريس صيف 
2024.   وحســب موقع » ديفونسا سونرتال«، فإن ريال 
مدريد يعتقد أن املدرب السابق واألسطورة السابق للفريق 
الفرنــيس زين الدين زيدان قد يكون مفتاًحا مســاعًدا 

لقدوم كيليان مبايب لريال مدريد.
  ويتوقــع ريال مدريد انتقال زين الدين زيدان لتدريب 
املنتخــب الفرنيس يف حال رحيل ديدييه ديشــان بعد 
نهائيات كأس العامل قطر 2022، وهو ما يجعله قادًرا عىل 
الحديث مع كيليان مبايب وإقناعه بالتوقيع لريال مدريد 
وقيمة اللعب يف سانتياغو برينابيو، كام بإمكانه تقريب 
وجهات النظر وتذويب الجليد بني الرئيس فلورنتينو برييز 

والنجم الفرنيس الشاب.
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االربعاء 7 كانون األول 2022

اعداد : فيليب شامس

شبكة 6  * 6متقاطعة

كلامت متقاطعة

1ـ ممثل مرصي راحل من 
أصل لبناين. 

2ـ مدينــة مرصية، بقَي، 
غضَب عىل، ذئب. 

3ـ داهية، فتَل الحبل فتال 
شديدا، طاَفا حول، بعَثت. 

4ـ اتهّددُه، رســام لبناين 
راحــل إشــتهر برســومه 

لزوجته األمريكية. 
5ـ شــكل وهيئــة، ممثل 
مرصي راحل، ضمري منفصل.

6ـ حرف جزم، بذر وأتلَف، 
ممثــل ثانوي مرصي راحل ، 

شهر هجري. 
إشــتدَّ  لبناين،  7ـ مطرب 
الربد، أول وأفضل الشباب، من 

أوثان عرص الجاهلية. 
8ـ أمر ســهل هّي، فوالذ، 

يرغب، عاصمة أوكرانيا. 
9ـ مطار يف نروج، يتحّبس 

يف املكان، إضطرم. 
املكاملــة  يف  تُــرّدد  10ـ 
الهاتفيــة، بحرية يف أرمينيا 
أراكس،  وادي  عــىل  ترشف 

املرأة الكثرية الولد. 
11ـ مدينــة بريطانيــة، 

مدينــة يف الواليات املتحدة، 

الطرق امللتوية، أكل الطعام. 

12ـ فيلــم لفاتن حاممة 

وأحمــد مظهر، نــدى، من 

الطيور، باٍل من العظام. 

الثاين  اإلســم  تَعب،  13ـ 

راحل،  لبناين  وملحن  ملطرب 

بلدة يف قضاء صور، إســم 

موصول. 

14ـ اتفاقيــة بي طرفي، 

أقام باملكان، أغنية ألم كلثوم. 

أغنية   ، إبيضَّ يدوس،  15ـ 

الثاين  ألم كلثــوم، االســم 

لرســام بلجييك راحل رسم 

برجله أجمل اللوحات. 

ألم  أغنية  العنكبوت،  16ـ 

كلثوم، للمنادى. 

ومطرب  موســيقار  17ـ 

عريب راحل، تهّيأَ للحملة يف 

الحرب، خْبث.

18ـ والــد والدهم، ينفع، 

قالــوا عنه انه كان أشــعر 

العلامء وأعلم الشعراء.

1ـ شــاعر وكاتب مغريب 
غري  األسئلة،  حرقة  صاحب 

ناضج. 
2ـ رُجل دولة إيطايل قتلُه 
الشعب، الحَق بقصد االمساك 

بـِ.
3ـ االســم الثــاين ملمثل 
شعراء  أشــهر  من  فرنيس، 

تشييل، قضاء لبناين. 
4ـ أغنيــة لفريد األطرش، 
عاصمة أوروبية، فرّق القوم، 

أثر العّض. 
قصري، سنور،  للتمني،  5ـ 

تسقطها وتهلكها. 
6ـ جْريهــا، من أكرب مدن 

العامل، كالمي.
7ـ قــرش العود، هلّم، نوع 
من الشجر صبور عىل النار، 

مضَغ والَك. 
8ـ نوع من األقمشة، بالغ، 

تلمس، ضْمن. 
9ـ رّمان بّري، طيب وشهّي، 

حرف جر، الجيش. 
10ـ مدينــة يف العــراق، 
خصــم شــديد الخصومة، 
االسم الثاين ملمثلة أمريكية.  

11ـ العهــد، بائع الكّراث، 

ينام. 

12ـ ممثــل مرصي راحل، 

االسم الثاين ملمثلة أمريكية، 

مشتِعل. 

13ـ ممثلة مرصية راحلة، 

شجريات القطن. 

14ـ منــاص، جليد، نيس، 

شعب غري صديق.

15ـ الكّذاب، إســم سابق 

لدولة آسيوية، يكسو الجمل. 

16ـ لّقبت بالراهبة املغنية، 

مخرج مرصي راحل. 

17ـ يلعق العســل، قرميد، 

يخصني، بسَط يده. 

مرصي  فيلم  الجبان،  18ـ 

من بطولة عمر الرشيف. 

أَسد،  خلسة،  وضَعت  19ـ 

قنَط، الشجاع الجريء.

1ـ قائد يوناين قديم مات منفيا، 
شجر خالد.

2ـ االســم الثــاين ملمثل أمرييك 
راحل، مدينة إيطالية. 

3ـ رســَب ومل ينجح، رخو لّي،، 
والفضاء  الطــريان  ابحاث  وكالة 

األمريكية، فيلم لفريد شوقي. 
نداء  4ـ مدينة فلسطينية، حرف 

للبعيد، يغطّي.
5ـ ضّد كــرَ، ممثلــة أمريكية 

راحلة، جاء زائرا بعد أيام. 
يف  األوىل  األدوار  ممثــالت  6ـ 

األفالم، ظهَر، أبتاع.
7ـ فرعون مرصي حارَب الحّثيي، 

مقياس أريض.
8ـ يد الثوب، شديد وقوّي، وحدة 

وزن، آِسف وتائب. 
9ـ أضاَع وأبطَل الهدف، من كبار 

شعراء تشييل.
ـ شعب ووطن، عاصمة آسيوية.  10
11ـ بلــدة يف الجنوب، نغادر إىل 

بلد آخر، عاَد. 
12ـ أَعطــي اليشء باليد، نقيض 

أضعف، جاَع.
13ـ مؤرخ وريايض قديم، جنس 
من الظباء يَُشــّبه بها يف ُحســن 

العيون. 
14ـ نوتــة موســيقية، حجــر 
كريم أغىل مــن الذهب، من أفالم 

هيتشكوك. 
15ـ مدينة ايطالية، طّنانة، كامل 

وناجز.

1ـ شاعر أغنية لبناين راحل، 
الءَم ووافَق.

2ـ شاعر أغنية لبناين راحل، 
رثّا فانياً.

3ـ ميــيش كاملقّيــد، حرف 
جزم، ماركة إطارات.

4ـ ثقب االبرة، حليب الغزالة، 
يأيت بعدكم. 

5ـ تكرّبَ، ِجئُت، أسرّي عَملها.  
6ـ طائــر حذر جــّدا، مَقّر 

عرض األفالم، ورك.
7ـ حرفان متشابهان، إحدى 
اللغــات، حصان فيه ســواد 

وبياض. 
الربازيل، عَدم  8ـ مدينة يف 

تذكّر األمور.

9ـ عال وارتفَع، يسكّنونهم، 

ضمري متصل. 

10ـ مييش، والية أمريكية.

11ـ تكــون يف الفم، علّو، 

ِشّدة.

12ـ للنفي، تنرين وتفرّقي 

املاء، مدينــة ومقاطعة يف 

اليونان.

13ـ أضــاَء، أفــّك، غلَبــت 

وهزَمت.

14ـ نهــر أورويب، نوع من 

الصواريخ، عاصمة دولة يف 

شامل الكاريبي.

لبناين  وطبيب  نائــب  15ـ 

راحل، بَحر.

1ـ مضيــق يصل بحــري إيجه 

ومرمرة. 

2ـ االسم الثاني لممثلة أميركية. 

3ـ نوع من الحّيات، أسفَر عن.

4ـ لجأُنم إلى.

5ـ يلتقــط ويجمــع، صــّوَت 

الوطواط. 

6ـ اإلسم الثاني لمخرج إيطالي 

راحل. 

1ـ األردن. 
2ـ بيكاسو. 

3ـ نادية. 
، ُتور.  4ـ رقَّ
5ـ شاَب، رّخ.
6ـ ِدترويت. 

في  مرمى  حارس  أفضل  1ـ 
تاريخ كرة القدم.

2ـ مدينة في شمال إيطاليا. 
3ـ آلة طرب، يضجر. 

4ـ مرفأ فرنسي. 
5ـ ينتسبون إلى. 

6ـ رخو لّين، ضْمن.

1ـ إبن رشد. 
2ـ لياقات. 
3ـ اكد، بر. 

4ـ رأيت. 
5ـ دستورّي. 
6ـ نو، رخت. 

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

 كان رجل ثرّي حرب كبري يف السّن يعتزم الزواج من حسناء شابة، 

فقالت له شقيقته باستغراب:  

ـ يبدو أنك فقدت صوابك يا أخي املتصايب.. أنت اآلن يف الســبعي 

وهي يف العرشين، وبعد 20 عاما ســتكون أنت يف التسعي وهي يف 

األربعي.

 فردَّ شقيقها عىل الفور: 

ـ  لقد فكّرت يف ذلك، ولكن عندما يحي ذلك الوقت أستطيع أن أحصل 

عىل الطالق وأتزّوج مرة ثانية من شابّة غريها تكون يف العرشين ..

ـ  بيــار دي كوبرتان، هو الذي أعــاد إىل األلعاب األوملبية القدمية 
أمجادهــا. 13 دولة و258 الِعباً شــاركوا يف األلعاب األوملبية األوىل 

عام 1896
ـ  يف العام 1898 إصطدمت الباخرة الفرنسية ال بورجوين بسفينة 

أخرى، وتسّبَب هذا االصطدام مبرصع 565 شخصاً.
 ـ يف العام 1898 إكتشف بيار وماري كوري الراديوم. 

طريقة الحل: 

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

املربعات الصغرية واملربع الكبري. 

SUDOKU

الحل السابق

1ـ تضحيــة، حرف، أفاد، 
باريش

2ـ والدة بنت املســتكفي، 
سلك

3ـ فلّوا، الب، فارق، باستور
4ـ يك، هس، نويت، ويرن 

جهاد  هــم،  قمقامن،  5ـ 
األطرش

6ـ وردة الجزائريه
7ـ وزين، ورّي

، آب، صيدا 8ـ مهَّ
9ـ ندل

طرابلــس،  عاليــه،  10ـ 
بعلبك، جبيل

11ـ وروار، بولونيا، أواجه
12ـ أكاملها، مارلي مونرو

اّدعيت،  يرطب،  دنف،  13ـ 
ينّد

أنظارهــم،  نــيس،  14ـ 
شمس

15ـ غانا، ربدت، لة، ليون، 
ال

16ـ لســانه، الرواســم، 
بكاسي

17ـ بسالنه، طريقها، مينا
18ـ كيوي، أرمينيا، برلي
19ـ لعل، ريا، برزت، ماد

20ـ وجيــه رضوان، فائز، 
اياتا

21ـ زل، البرتون، رسيريت، 
مّد

1ـ غامبيا، بيار كوري

2ـ وحيد القرن، بيانو

3ـ أرسار، ال، داري

4ـ ناولوا، مارن، ندف

5ـ جنب، نيازك، يم، بش

6ـ وعان، لب، فم، وديع

7ـ حني الحريي

8ـ أدون، رشح، من، آسا

9ـ وأل، بوتان

10ـ رىل حامدة، دم، آد

باريس،  دق، بصل،  11ـ 

بم

12ـ دح، الطيبي، رمان

13ـ بولدروود، اوديسا

14ـ أسبل، اي، أرضاس

15ـ الكبسول، دبيلة

1ـ توفيق يوســف عواد، 
غلن كلوز

اركنســاس،  2ـ ضلّلكم، 
يعجل

3ـ حاٍو، يم، لواف، نابويل
4ـ يداهمون، يال، نانيس، 

ها
5ـ ة ة، ســار، هرميس، 

ها، هرل
6ـ بل، ند، هرير، ال، ضب
7ـ حنان، رباط، باتريوت
8ـ رتّبوها، أو، بادلهم، آر

9ـ فــا، ميلون، بلم، نرت، 
يرنو

10ـ لفت، لواحظ، وطني
11ـ أمــا، جــز، ســرن، 

األرياف
بيــلا  فّسوهــا،  12ـ 

روسيا، اس
13ـ أتقيــاء، عايده، مق، 

برئ
نعمل،  نــدروا،  دك،  14ـ 

هربزي
15ـ فرباير، مي، يبارز

16ـ ِبيا، لهيب، كاوتشوك، 
لتأت

17ـ سال، جون، منامي، 
ي ي

18ـ رّســت، نباريــس، 
سينام

19ـ ِيلو، ديجون، لي، أتّم
شــكرالله،  شكري  20ـ 

ديانا حداد

1ـ غوان جو، أورد، باب

2ـ إحسان عبد القدوس

3ـ مريوبا، وىّل، حلبا

4ـ بّدال، نحن، َحّب، دلّل

5ـ يارون، أمصار

6ـ آل، إيليش، اللواب

7ـ قل، إبن رشد، طويس

8ـ برامز، اح، تبيد

9ـ ين، أكفل، آب، أل

10ـ در، محمود رياض

11ـ ربّاين، ينتمي، ورد

12ـ كري، مور، رسداب

13ـ واين، ديانا، مييس

14ـ رن، ديب، دباس

شعبان،  يوســف  15ـ 

منارة

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

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

األكر شعبية يف العامل. 



1ـ عصمت عبد املجيد

2ـ ستيفاين، املبّسط

3ـ بريون، ندور، جمر

4ـ أتاحوا، رس، مه

5ـ تلهب، مداعبا، رج

6ـ امبري، هاجر، زل، مدٍو

7ـ رنان، فا، لدام، سواحل

8ـ توماس اديسون، رس

9ـ يتيم، عم، وا، رومانيا

10ـ كوِبه، هدم، سفن، تّب

11ـ ار، نيسابور، مالقط

12ـ بيتهوفن، رواندا، سري

13ـ أتــّم، مــر، نومــه، 

مرسيدس

11
تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة7

ــرة ــي ــصــغ الـــشـــبـــكـــة ال
5   4      3   2   1   

1

2

3

4

5

 عموديا: 

 عموديا:

من مثانية حروف:    االبراج 

  دولة أمريكية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  إسامعيل الحربوك 

اخترب معلوماتك

1ـ صخور عظيمة

2ـ االســم الثاين ملمثل 

بريطاين راحل. 

3ـ ذاقها.

4ـ مدينة يف الصني. 

وُحســن  رشــاقة  5ـ 

املظَهر.

1ـ مطربة لبنانية. 

2ـ أحد الشهور. 

3ـ ضــاق وصعب علينا 

األمر. 

قضــاء  يف  بلــدة  4ـ 

الكورة. 

5ـ بّراقة.

أديب وشاعر وطبيب وخطيب ومرتجم لبناين راحل. 

ترجــم قصيدة البحرية للشــاعر الفرنيس ألفونس دو 

المارتني . 

إسمه مؤلف من تسعة حروف، إذا جمعت: 

2+8+1+5- بلدة يف قضاء صور.

7+5+6+8- مدينة فلسطينية. 

4+7+3+1- فريق كرة فرنيس. 

6+3+9- وكَّل. 

5+1+8- فيلم لفريد شوقي. 

3+6+5- وكالة أنباء عربية. 

9+4- إنحرَف عن الطريق الصحيح. 

1ـ ما اســم املغنية القدمية التي اشــتهرت بالرضب 

عــى العود، عارصت عمر بن أيب ربيعة، ولقّبت باملغنية 

املفّضلة؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ يف أية سنة تّم افتتاح مرتو نيويورك؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3،ـ ما اسم املرفأ القديم الذي بنيت عى أنقاضه مدينة 

السويس؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ يف أية سنة أقيم أول احتفال تقديم جوائز أوسكار 

يف هوليوود؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ ما اسم أفضل العب كرة قدم أورويب لعام 2000؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ ما اســم الدولة األوروبيــة التي أقامت عالقة مع 

الفاتيكان سنة 1983، وذلك بعد قطيعة دامت 453 عاما؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ ما اســم اليوبيل الذي يحتفل فيه بعد ســنتني عى 

الزواج؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما اسم الدولة التي فازت بكأس العامل يف كرة القدم 

للشباب سنة 1981؟

1ـ عسبار، روي، آبا
2ـ صتيت، ان، تكريت

3ـ مرياي ماتيو، تم
4ـ تفوح، بنوم بنه

5ـ عانويت، هيوم
6ـ بن، الرفاع، سّفر

7ـ دين، أسمهان
8ـ دربه، دب

9ـ الوس، الدو مورو

10ـ ملّر، مجديا، روم
11ـ جم، مدراس، آه
12ـ يبّجها، مورفني

13ـ دسم، عز، نون، دم
14ـ طرابلس، مار

15ـ وسائل
16ـ مارن، آيس
17ـ ردح، يتقّيد

18ـ جوليا بطرس.

؟ من هو
من هي؟

1ـ رئيس أمرييك سابق، بلدة 

يف الشوف. 

2ـ أحد املترصفني، الواِجب. 

3ـ قائد أملاين، شاعر وأديب 

فرنيس راحل. 

4ـ نوع من السمك، نعتب. 

5ـ ألجأين، ساملوا. 

6ـ نوتة موســيقية، خلف، 

واِهبا. 

7ـ طعــام الــِوالدة، كاتِب 

فرنيس، عائلة. 

َن.  8ـ مرضنا، دوَّ

9ـ من لــوازم النجارة، ضد 

أشعَل. 

10ـ طائر أعظم من الصقر، 

يجيء، صّوَت الليث. 

11ـ ِبزر، دولة أمريكية، من 

األلوان. 

، نشتاق اىل.  12ـ أهجو، غشَّ

13ـ نقيض يرسعون، يعطي 

بالَيد. 

14ـ بيــت الدجــاج، مدينة 

مرصية، نحاس. 

15ـ منطقة تُشــبَّه مبثلّث 

برمودا. 

16ـ خمر، جبان. 

األرض،  يف  حفــرية  17ـ 

صادَف ورأى. 

18ـ مطربــة لبنانية راحلة 

صاحبــة الصــورة، عاصمة 

أوروبية.

1ـ مــن ملوك بريطانيا، 

يف الفم.

تيرّسَ  الطيــور،  2ـ من 

األمر، من الحبوب. 

3ـ رْقصــة أجنبية، من 

الطوائف. 

4ـ طبيب يوناين اشتهر 

الترشيح،  يف  باكتشافاته 

عربَ، من الحيوانات. 

5ـ بــرَق وتــأأل، مقّر 

موسيقية،  نوتة  الرهبان، 

مســحوق لأطعمة، إهتزَّ 

طربا. 

6ـ طائر يحضن بيضه، 

الزوج، نهر يف روسيا. 

7ـ وفاق واتفاق، نضَج، 

مّشطوا الَشعر. 

ل األمر، فيلم لعبد  8ـ أجَّ

الحليم حافظ، إذَهب. 

االســم  خفاء،  ضّد  9ـ 

لبناين  ملحافــظ  الثــاين 

سابق، من الحلويات.

10ـ التنشيط بعد فتور، 

أخاف. 

11ـ مادة غرائية، مدينة 

ايطالية، أرّصح. 

أمكنة  الطيور،  من  12ـ 

الصحارى،  مخصبــة يف 

املنام، يعرتف باألمر.

13ـ كمَال، دولة عربية، 

نوع من السمك. 

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(

تتحمل عبء عالقة شــبه منتهية وتحاول 

التخلص من ذلك رشط أن تؤمن التوازن. اعقد 

اتصاالتك مع األشخاص املفيدين لك. 

قــرارات مترسعة وخصوصا يف مســائل 

العمل. ال تدع مشــكلة بسيطة قد تعرتضك أن 

تكون حجر عرثة يف طريق نجاحك. 

تعاين من عدم االستقرار. سترتد يف اتخاذ 

موقف خوفا من جرح شــعور أحدهم لكن يف 

النهاية عليك حسم املوضوع نهائيا. 

ال تتكل عى األشياء الغامضة غري امللموسة. 

ما كنــت تنتظره قد حصــل، وعليك بالصرب 

للوصول اىل ايضاحات اضافية جديدة. 

ابتعد عن االضطراب والقلق فام تسعى اليه 

ســيتحقق ان عاجال أم آجال. الفلك اىل جانبك 

ويبرشك باستقرار يف حياتك العاطفية. 

عنرص التوقيت مهم جدا بالنسبة لك والحظ 

اىل جانبك يف هذه اآلونة. ستتوصل قريبا اىل 

حل مشكلة قدمية كانت تقلقك. 

تحســن يف وضعك املايل. األبواب مفتوحة 

أمامــك وبإمكانك أن تأخــذ املبادرات املمتازة 

وتقيم االرتباطات عى املدى الطويل. 

ينقصك يشء معني، هذا ما تشــعر به هذه 

الفرتة. ادخر بعضا من مدخولك للمســتقبل. 

مناخ جيد وشبه ممتاز لأمور العاطفية.

ســتترصف بطريقة ذكيــة، فأنت تخطط 

لعمــل مهم يأخذ الكثــري من وقتك وتفكريك، 

ولكنك تستمع به آمال بنتائجه املرجوة.  

أنت حساس جدا ومزاجك متقلب بسبب الضغوط 

االجتامعية. قد تجد نفسك وسط مناقشة حادة. 

املسائل العاطفية بحاجة اىل الرتوي. 

حب االســتطالع يوفر عليك نجاحا كبريا. 

تشــعر انك أكرث وثوقا بنفسك وأكرث تفاؤال. 

قلوب مجتمعة ومشاريع ممتازة للمستقبل. 

اعط لآلخرين فرصة التعبري عن آرائهم. أنت 

شخص لطيف وظريف وعندك قدرة كبرية عى 

الحب والتفاين أحيانا كثرية. 

الحمل

)21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

)22 أيار - 21 حزيران(

االسد

)24 متوز - 23 آب(

امليزان

)24 أيلول - 22 ت1(

القوس

)22ت2 - 21 ك1(

الدلو

)21 ك2 - 19 شباط(

املغرب
ارتفاع

أصوات
إسبانيا

البسوس
أوهارا

املزرعة
بانكوك

تقرير
تلميذ
جعبة

جنة
جندل
حرارة

دينامو
دائرة

دروس
دبابات

ديون
رئبال
رسم

رونتغن
رقة
سلة

سيارات
سويرسا

سحر
سنة

شبيبة
شهم
شوق
شص

صيدا
صولجان

صك
فان غوغ

قسائم

مريس
مونتانا

نفوذ
نقابات

نرباسكا

هدى 

ودائع

والستون.

الحل السابق

الحل السابق

سورينام

االربعاء 7 كانون األول 2022

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأ املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

SUDOKU

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

1ـ جورج غريشوين. 

2ـ البحر األسود. 

3ـ حمدونة. 

4ـ االسكا. 

5ـ ولد يف نيبال وتويف يف الهند. 

6ـ روبري لوبريه. 

7ـ سنة 1960

8ـ يف الهند. 

9ـ الطباعة. 

1ـ بطرام. 

2ـ يرتعب. 

3ـ رز، تر. 

4ـ واِهباً. 

5ـ تنورة. 

1ـ بريوت. 

2ـ طرزان. 

3ـ رت، هو. 

4ـ اعترب. 

5ـ مرباة.
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النووية املفاوضات  الستكمال  مستعدة  ايران  موسكو:  اإلرهابية...  »لخلق«  التابعة  الخايا  من  عدد  تفكيك  طهران: 
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تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

االربعاء 7 كانون االول 2022

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

اىل املعارك الدستورية والقانونية والشعبية لتقوية موقفه. 

{ مؤمتر صحايف ناري لباسيل {
ويف السياق عقد النائب باسيل عرص امس مؤمتراً صحافياً، 
بعــد اجتامع تكتــل »لبنان القوي«، إعترب خالله اّن جلســة 
مجلــس الوزراء التــي ُعقدت يوم االثنني مل تكن دســتورية 
ورشعية وميثاقية، ورأى انها إعدام للدســتور ورضبة قاتلة 
للطائــف، وطعنة باتفاق وطني حصل واُعلن عنه يف مجلس 
النواب،  وقال: »اعلنوا انهم يصدرون مراسيم بال توقيع رئيس 
الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعاً الذي تناط به صالحيات 
الرئيس بحســب املادة 62 من الدســتور«، مؤكداً اّن املوضوع 
لــن ميّر، وما حصل ليس اقل من ســطو عىل موقع رئاســة 
الجمهورية عن ســابق إرصار وتصميم، مشــراً اىل اّن  رئيس 
الجمهوريــة ال يُجزأ، فالصالحيات اللصيقة بشــخصه ال احد 
ميارسها عنه، والبعض قّرر تغييب مكّون عن مجلس الوزراء، 

وال احد يستطيع رّدنا اىل ما قبل العام 2005.
وإعترب باســيل بأّن وجودنا الحّر أهم من أي تفاهم، وتابع: 
»دورنا هو سالحنا وال تنازل عنه، الواضح اّن االستفزاز مطلوب  
وكــر االرادة ورضب التــوازن، واذا كان احد يظن انه يضغط 
علينا يف املوضوع الرئايس، نقول له لن ينفع، هذا االمر يؤدي 
اىل تصلّب اكــرب«، مع تلميحه اىل رضورة تطبيق الالمركزية 
املوّسعة، إن مل يكن يف القانون بعد 30 سنة من الطائف، فلنبدأ 

عىل االرض أي يف الشارع.

{ إنفتاح عوين عىل »القوات« {
هذا ونقل مصدر سيايس مطلع عىل عالقة مبرجعيات بارزة 

لـ«الديار« بأّن إنعقاد الجلسة الحكومية يوم االثنني، عىل الرغم 
مــن رفضها من قبل »التيار الوطني الحر« و«القوات اللبنانية« 
أي الحزبني االكرب عىل الساحة املسيحية، أحدث تقارباً مبطّناً 
مــن »التيــار« يف إتجاه »القوات«، االمر الــذي جعل االنظار 
الشــعبية املســيحية تتجه نحو بكريك، بهدف جمع الطرفني 
هناك بدعوة من البطريرك املاروين بشارة الراعي، الّن الظروف 
تتطلب هذا التوافق، وســط معلومات بأّن الخطوة مطروحة، 
واملهم ان يتفق الطرفان عىل إســم مرشح رئايس للجمهورية، 

ال ان يسود الوفاق بينهام عىل مسائل اخرى فقط.

{ »تفاهم مار مخايل« إهتز ومل يقع {
وعىل خط »تفاهم مار مخايل« املوقع يف شباط العام 2006 
بني »التيار الوطني الحر« وحزب الله، ينقل املصدر الســيايس 
املذكــور بأّن التفاهم  إهتز فقط خــالل االيام القليلة املاضية 
لكنه مل يقع، وســط معلومات حصل عليها من مرجع رسمي، 
بأّن الوساطات بدأت عىل الفور، وبأّن لقاَء مرتقباً خالل اسبوع 
سُيعقد بعيداً عن االعالم، بني لجنة مشرتكة تّضم »التيار« وحزب 
الله ،إلعادة دراسة بعض بنود التفاهم وتطويرها واالتفاق عىل 
تطبيقهــا، الفتــاً اىل اّن كل ما يُحىك عن إلغائه قريباً بعيد عن 
ارض الواقع، الّن عالقتهام السياســية مستمرة حتى ولو مرّت 
ببعض »النزالت« التي رسعان ما يسيطر الفريقان عىل ضبطها 
وعدم إنزالقها، واصفاً ما ســيجري مبراجعة حساب من قبل 
»التيــار« و«الحزب« النهام يحتاجان لبعضهام مهام جرى من 

إشكاالت بينهام.

{ »الحزب« يهادن »التيار« اعالمياً {
ويف السياق نفسه، علمت »الديار« بأّن قيادة حزب الله طلبت 
من نوابها ومســؤوليها، عدم الرّد عــىل املواقف التي اطلقها 
النائب باســيل، منعاً لتفاقم الخالف السيايس معه، كام طلبت 

من جمهورهــا ومنارصيها تفادي الرد عىل اي هجوم عوين، 
عىل مواقــع التواصل االجتامعي. ويف هذا االطار متّنع نواب 
حزب الله يوم امس عن الرد عىل هواتفهم، التي تواصل رنينها 

طيلة النهار وفق مقربني منهم.

{ ماذا بني »القوات« و»املردة«؟ {
افيــد بأّن لقاءات جرت بني النائــب القوايت ملحم الريايش 
ونائب »املردة » طــوين فرنجية، بهدف التواصل الدائم وإزالة 
الجليد الســيايس، من دون وعود قواتية لدعم ترشيح الوزير 
الســابق سليامن فرنجية اىل الرئاســة، عىل ان تستمر هذه 
اللقــاءات يك تبقــى العالقة إيجابية بــني الطرفني، وإلبعاد  

الساحة املسيحية عن التوترات.

{ قطر عىل الخط الرئايس... {
نقــل معنيون بامللف الرئايس بأّن قطر دخلت بقوة عىل هذا 
االستحقاق، من ناحية التفاوض مع ايران، وقد سبق ان فاتحت 
رئيس »التيار« خالل تواجده يف الدوحة قبل فرتة وجيزة، بأنها 
تدعم وصول قائد الجيش العامد جوزف عون اىل الرئاسة،  النه 
يحظى بتأييد اكرثية االطراف السياســية يف لبنان، وال يشكّل 

إستفزازاً ألحد، وهو مقبول اقليمياً ودولياً.

{ تأجيل جلسة مناقشة االدعاء 
يف ملف اإلتصاالت {

نيابياً وبعدما متنت هيئة مكتب املجلس النيايب عىل الرئيس 
نبيه بري، تأجيل جلســة مناقشة االدعاء يف ملف اإلتصاالت، 
إفســاحاً يف املجال ملشاركة غالبية الهيئة العامة، التي كانت 
ســتجري اليوم ملناقشــة العريضة االتهاميــة، بحق وزراء 
االتصاالت الســابقني نقوال صحنــاوي، بطرس حرب وجامل 
الجراح، تّم التأجيل اىل موعد يحّدد الحقاً، وكان سبق ذلك إعالن 

»القوات اللبنانية« مقاطعة الجلســة، انسجاماً مع مبدأ التزام 
الدستور واحرتام األولويات النيابية يف فرتة الشغور الرئايس، 
وعليه فإّن قرار تكتل »الجمهورية القوية« مبقاطعة جلســة  
اليوم ال عالقة له بأحقية مالحقة ملف االتصاالت من عدمها، 
إمنــا أىت فقط ألن وظيفة الهيئــة العامة محصورة بانتخاب 

الرئيس.
كــام أعلن عدد مــن النواب التغيريني واملســتقلني وكتلة 
»تجّدد«، مقاطعة الجلســة املذكورة  من باب الحرص الشديد 
عىل إحرتام أحكام الدســتور وعدم مخالفتها، وإعتبارها غر 
ممكنــة اإلنعقاد، أمام واقع تحــّول املجلس النيايب اىل هيئة 
انتخابية، محصور دورهــا بإنتخاب رئيس الدولة، مع تجديد 
تحذير الكتلة من مخاطر التامدي يف حالة الشــغور يف سدة 

رئاسة الجمهورية.

{ جنبالط إّدعى عىل القاضية غادة عون {
قضائيــاً، تقّدم رئيس الحزب »التقدمي االشــرتايك« وليد 
جنبالط أمام النيابة العامة التمييزية، بدعوى ضد النائب العام 
اإلســتئنايف يف جبل لبنــان القاضية غادة عون، عىل خلفية 
ما ســبق ونرشته عىل حسابها الخاص عرب »تويرت« عن قيام 
مصارف ســويرية بتجميد حســابات مرصفية لشخصيات 
سياســية لبنانية، مســتندة يف ذلك اىل خرب مزعوم منسوب 

اىل وكالة »ويكيليكس«.
وقــد أحال النائب العام التمييزي القايض غســان عويدات 
الشكوى، مرفقًة باإلدعاء ضد القاضية عون اىل الهيئة العامة 
ملحكمة التمييز، تبعاً للشــكوى التي ســبق وتقدم بها رئيس 
املجلــس النيايب نبيه بري وآخرون، وقد تســلّم رئيس مجلس 
القضاء األعىل القايض سهيل عبود الشكوى، مع اإلدعاء التخاذ 

اإلجراءات القانونية والسر بها.

بأنه يتفق مع الواليات املتحدة بشــأن الحاجة إىل إقرار سالم 
دائــم يف أوكرانيا، غر أنه ال يرى فرصة إلجراء مفاوضات يف 

الوقت الحايل.
وردا عــىل ترصيحــات وزير الخارجيــة األمريك أنتوين 
بلينكن بأن ما يجري يف أوكرانيا يجب أن يتوج بســالم عادل، 
قال املتحدث باســم الكرملني للصحفيني إنه سيتعني أن تحقق 
روسيا أهداف »عمليتها العسكرية الخاصة« يف أوكرانيا أوال، 

قبل إجراء محادثات مع أي رشكاء محتملني.

{ استهداف محطة زاباروجيا {
يف غضون ذلك، قالت ســلطات زاباروجيا املوالية لروســيا 
إن قصًفا أوكرانيًّا اســتهدف املنطقة الصناعية التابعة ملحطة 
زاباروجيا للطاقــة النووية الواقعة جنويب أوكرانيا.وأضافت 
أنها تعمل يف الوقت الرهن عىل تحديد حجم األرضار والخسائر.

وقال وزير الدفاع الرويس ســرغي شويغو إن قوات بالده 
اعرتضت خالل األسبوعني املاضيني 33 قذيفة من العيار الثقيل 
أطلقتهــا القوات األوكرانية عىل محطــة زاباروجيا النووية، 
وأضاف شويغو أن موسكو تعترب أن استهداف زاباروجيا يرقى 

إىل درجة اإلرهاب النووي.
ويف الجانــب اآلخر، نقل عن ســلطات مقاطعة زاباروجيا 
قولها إن شخصني قتال، وأصيب 4 بينهم طفل، إثر تجدد القصف 
الــرويس عىل قرى وبلدات عديدة باملقاطعة؛ كام دمر القصف 

بعض املنازل وعددا من مرافق البنى التحتية باملدينة.
ويف السياق، نفت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية 
ماريا زاخاروفا وجود أي حديث عن تخيل بالدها عن سيطرتها 

عىل محطة زاباروجيا للطاقة النووية، أو نقلها السيطرة عليها 
لطــرف ثالث.واعتربت زاخاروفا -يف ترصيحات صحفية- أن 
»املحطة التي تقع عىل أرايض روســيا وتديرها بالكامل، هي 

الوحيدة القادرة عىل ضامن سالمتها املادية والنووية«.

{ زيلينسيك يف دونباس {
ووصف الرئيس األوكراين فولودمير زيلينسيك جبهة إقليم 
دونباس رشقي أوكرانيــا بالصعبة، وذلك خالل زيارة قام بها 
زيلينســيك لإلقليم تفقد خاللها املواقع األمامية للقتال ضد 

القوات الروسية.
ونرش زيلينســيك صورا للقائه عدًدا من الجنود والضباط، 
وعــرب عــن أمله يف أن يلتقي الجنود مــرة أخرى يف مدينتي 
دونيتســك ولوغانسك، ويف شــبه جزيرة القرم التي ضمتها 

روسيا إليها عام 2014.

{ هجامت داخل روسيا {
أعلنت موســكو صد هجوم أوكراين بالصواريخ واملسّرات 
وسط البالد وجنوبها، وهو ما أكدته كييف متحدثة عن تدمر 
طائرتني يف قاعدتني عسكريتني بالعمق الرويس. وقالت وزارة 
الدفاع الروســية إن دفاعاتها الجوية تصدت لهجوم أوكراين 
عىل مطارين عســكريني وســط وجنوب البالد، باســتخدام 

مسّرات سوفياتية الصنع.
وأفاد املتحدث باســم الوزارة إيغور كوناشــينكوف مبقتل 
3 عســكريني روس وإصابــة 4 آخرين، وترضر طائرتني جراء 
ســقوط حطام املسّرات.كام أعلن رومان ستاروفويت حاكم 
مقاطعة كورسك الروســية املحاذية ألوكرانيا عن استهداف 

مسّرة أوكرانية ملطار مدينة كورسك.

وقال حاكم مقاطعة كورســك إن الهجوم أســفر عن اندالع 
النران يف خزان للوقود دون وقوع خسائر برشية.

يذكر أن مطار هذه املقاطعة متوقف عن اســتقبال الرحالت 
املدنية منذ بدء الحرب الروســية عىل أوكرانيا يف 24 شــباط 

املايض.

{ رضبات متبادلة {
 New York( »يف املقابــل، نقلت صحيفة »نيويــورك تاميز
Times( األمركية عن مســؤول أوكراين قوله إن جيش بالده 
اســتخدم مســّرات لرضب قاعدتني يف قلب روســيا.وقالت 
الصحيفة إن الطائرات املســّرة انطلقــت من أراض أوكرانية 
فدمــرت طائرتني عىل األقل يف إحدى القاعدتني الروســيتني، 

وألحقت أرضارا بعدة طائرات أخرى.
يف األثناء، قالت قيادة القوات الجوية األوكرانية إن مناطق 
كييف وخرســون وزاباروجيــا وميكواليف تعرضت لقصف 
رويس بوابــل من الصواريخ من البحر األســود وبحر قزوين، 

مام تسبب يف انقطاع التيار الكهربايئ عىل نطاق واسع.
من جانبه، قال أوليكســيه كوليبا رئيــس اإلدارة اإلقليمية 
العســكرية يف كييف إن أحد مواقع البنية التحتية بالعاصمة 
األوكرانية أصيب يف الرضبة الصاروخية الروســية، وأكد أن 

40% من منطقة كييف باتت دون كهرباء.

{ تبادل أرسى {
وقال زعيم مقاطعة دونيتسك املوايل لروسيا دينيس بوشيلني 
إنه من املقرر أن تتبادل روسيا وأوكرانيا 120 من أرسى الحرب، 
60 أســرا من كل جانب.وسبق أن أجرى الجانبان يف األشهر 
القليلة املاضيــة عددا من عمليات تبادل أرسى الحرب، وكانت 

بعض العمليات عقب وساطة دول أخرى مثل تركيا.

{ رفض مجري {
ويف تطور ســيايس الفت، أعلنت املجر رفضها املشاركة يف 
التدريبات العسكرية لجنود أوكرانيني بقيادة االتحاد األورويب.

وقــال وزير الدولة لالتصاالت تاماس مينتر، يف منشــور 
عىل صفحته يف فيســبوك، إن بــالده »ال تعتزم تدريب جنود 
أوكرانيــني« تعليقا عىل مشــاركة دول أوروبية يف تدريبات 
عسكرية يقودها االتحاد.وأضاف »بعض الدول األوروبية تدرب 
جنــودا أوكرانيني، لكن املجر لن تفعل ذلك، نريد أن نتحرك نحو 

السالم وليس الحرب«.

{ تنديد رويس {
ويف فصل جديد من التصعيد الكالمي وتبادل االتهامات بني 
موسكو والغرب، قالت الخارجية الروسية إن دول الناتو رفضت 
»بشكل متعال« مبادرة الرئيس فالدمير بوتني لتوفر ضامنات 

أمنية للبالد.
وأضافت الخارجية الروســية أن الترصيحات الصادرة عن 
كييف -بشأن وضعها غر النووي- تبقي الباب مفتوحا إلمكانية 
محاولة من وصفتهم بالراديكاليني األوكرانيني المتالك أسلحة 
نووية، وهو أمر غر مقبول نهائيا، ويثر القلق، وفق تعبرها.

من جهته، حذر وزير الخارجية الرويس ســرغي الفروف 
من انتهــاج الواليات املتحدة وحلف الناتو أســلوب املواجهة 
العسكرية ضد موسكو، وقال إنه يشكل تهديدا خطرا.وأعرب 
الفروف - خالل كلمة له يف مؤمتر موســكو لقضايا الحد من 
انتشار األسلحة النووية، عن أسفه - ملا وصفه بجمود الحوار 

اإلسرتاتيجي بشأن قضايا التسلح بني موسكو وواشنطن.

إىل نقل املســؤولية عن وحدة حــرس الحدود يف الضفة من 
الجيش إىل وزارة األمن القومي التي سيتوالها إيتامر بن غفر، 
مضيفا: »يبنون هنا وزارة داخل وزارة مع صالحيات مســتقلة 
واستشــارة قانونية خاصة به وقوات خاصة به« يف إشــارة 

إىل سموتريتش.
ورأى غانتس أن وجود سموتريتش يف وزارة الدفاع هو أمر 
يجعل الوضع قابال لالشــتعال، مشرا إىل أنه )سموتريتش( 
سيدخل إىل هناك بقدم همجية، وأن نتنياهو مؤمن أنه سيتمكن 

من السيطرة عىل ذلك، لكنني أعتقد أنه مخطئ.
وأوضح أن نتنياهو تنازل لســموتريتش بانعدام مسؤولية 
وخضــع البتزازه عىل أكــرب القضايا، مبينــا أن ذلك مرتبط 
بالتسوية القضائية لنتنياهو الذي يحاكم بتهم فساد خطرة.

ميدانيــا أصيب ضابط وجندي من حرس الحدود اإلرسائييل 
بجــروح ُوصفت بالطفيفة إثــر مواجهات اندلعت قرب مخيم 
عايــدة لالجئني غــرب مدينة بيت لحم.وأفــادت املصادر بأن 
الجنــدي أصيب إثر إلقاء عبوة متفجرة تجاهه، وتبنت الجبهة 

الشعبية املسؤولية عن ذلك.
وكانت مواجهات اندلعت بني عرشات الفلسطينيني يف املخيم 
وقوات االحتالل، وقطع الفلسطينيون الشوارع وألقوا الحجارة 
باتجاه قوات االحتالل التي ردت باســتخدام قنابل الغاز املسيل 

للدموع لتفريقهم.
ويواصل الجيش اإلرسائييل منذ أشهر تنفيذ عمليات بالضفة 

الغربيــة ترتكــز يف مدينتي نابلس وجنــني بدعوى مالحقة 
مطلوبني.

وارتفعت حصيلة الشــهداء منذ بداية العام الجاري إىل 215 
شــهيدا، بينهم 159 من الضفة الغربية مبا فيها القدس، و52 

شهيدا من قطاع غزة، إضافة إىل 4 شهداء من أرايض 48.
مــن جهتها قالــت مجموعة عرين األســود، إن مقاتليها 
نفــذوا 5 عمليات إطالق نار خالل ، طالت حاجزي بيت فوريك 
وحوارة، باإلضافة إىل استهداف تجمعات لجنود االحتالل عند 
نقطــة جرزيم يف مدينة نابلــس املحتلة.وأضافت املجموعة 
يف بيــاٍن مقتضــب، أّن عمليات إطالق النــار ال 5 جاءت رداً 
عىل إعدام الشــهيد عامر مفلح.وأشارت إىل أّن مقاتيل العرين 
تصدوا القتحام قوات االحتالل ملحيط البلدة القدمية بوابٍل من 

الرصاص.
ووجهت مجموعة عرين األســود التحية للمقاومة بغزة، 
قائلــًة: »نقف إجالالً وإكبــاراً ملقاومتنا الباســلة يف غزة 
الصامدة ونحييها تحية األحرار لألحرار ونخص ذلك األســد 
حــايف القدمني مطلق صواريخ الســرتيال، ونقول لك نقبل 
أقدامــك املليئة بالعزة والكرامة ونقبل الغبار الذي المس هذه 

األقدام الطاهرة«.

{ قضية اغتيال ابو عاقلة 

اىل الجنائية الدولية {
عــىل صعيد آخر رفعت شــبكة الجزيــرة اإلعالمية قضية 
اغتيال شرين أبو عاقلة من قبل قوات االحتالل اإلرسائييل إىل 

املحكمة الجنائية الدولية يف الهاي.وقالت الشبكة -يف بيان- 
إن هذه الخطوة تأيت بعد إجراء فريقها القانوين تحقيقا كشف 
عن أدلة جديدة تظهر بوضوح أن شــرين وزمالءها تعرضوا 
إلطالق نار مبارش من قــوات االحتالل اإلرسائييل، وأن ادعاء 
الســلطات اإلرسائيلية بأنها قتلت شــرين خطأ -خالل تبادل 

إلطالق النار- ادعاء ال أساس له.
وأضافت الشبكة أن امللف املرفوع للمحكمة الجنائية يؤكد أنه 
مل يكن هناك اشتباك يف املنطقة التي كانت فيها شرين. وأكدت 
أن هذا القتل املتعمد كان جزءا من حملة أوســع الســتهداف 

الجزيرة وإسكاتها.
وطالب الفريق القانوين لشــبكة الجزيرة املدعي العام بأن 
يســعى إىل إيجاد أدلة تدين الجيــش اإلرسائييل عرب القنوات 
كافــة، مضيفا »لســنا متأكدين من توقيف املســؤولني عن 

االغتيال، لكننا ندعو بداية إىل فتح تحقيق«.
بدورها، قالت ابنة شقيق شرين أبو عاقلة، لينا أبو عاقلة، إن 
إرسائيل لديها تاريخ يف اســتهداف الصحفيني بهدف إسكاتهم 
عن قــول الحق، وهي دامئا تفلت مــن العقاب وتخلق ثقافة 

اإلفالت من العقاب، مشرة إىل أن الوقت قد حان ملحاسبتها.

{ مؤمتر صحفي يف الهاي {
وعــربت الجزيرة عــن ترحيبها باهتــامم املجتمع الدويل، 
ومنظــامت حقوق اإلنســان، والهيئات املدافعــة عن حرية 
اإلعالم بالقضية ومواصلتها الدعوة ملحاســبة املسؤولني عن 

هذه الجرمية البشعة.
ولفتت الشــبكة إىل أنها تنظم -بعــد تقديم امللف- مؤمترا 

صحفيــا يف الهــاي، يحرضه ممثلون مــن الفريق القانوين 
للجزيرة، وأفراد من عائلة الراحلة، وصحفيون، ومســؤولون 

من منظامت حقوقية وهيئات مدافعة عن حرية اإلعالم.
وقد جددت شبكة الجزيرة اإلعالمية التزامها بتحقيق العدالة 
لشــرين، عرب اتخاذ كل اإلجراءات والســبل املتاحة ملحاسبة 

القتلة.

{ ردود إرسائيل الغاضبة {
وقــال رئيس الحكومــة املنتهية واليته يائــر لبيد إنه لن 
يُســتجوب أي من جنود الجيش اإلرسائييل بشأن مقتل شرين 
أبــو عاقلة، وأضــاف ردا عىل خرب رفع الجزيــرة دعوى لدى 
املحكمــة الجنائية الدولية »ال أحد ســيعظنا بأخالق القتال، 

وخاصة قناة الجزيرة«.
وأما وزير دفاعه بيني غانتس فقال إن -ما ســامها- »وفاة 
شرين أبو عاقلة« كانت حدثا قتاليا تم التحقيق فيه بأكرب قدر 

من الدقة والعمق، عىل حد قوله.
ودعا اليميني املتطرف إيتامر بن غفر، املرشح لشغل منصب 
وزيــر األمن يف حكومة بنيامني نتنياهــو املرتقبة، إىل طرد 
قناة الجزيرة من إرسائيل ووقف ما ســامها أكاذيب القناة ضد 

إرسائيل، حسب قوله.
وقــال وزير املاليــة اإلرسائييل أفيغــدور ليربمان إن »من 
غــر املقبول أن تقايض قنــاة الجزيرة إرسائيل وتقدم مواعظ 
باألخالق«، وتوقع ليربمان أن يقوم املكتب الصحفي للحكومة 
اإلرسائيلية »بسحب أوراق اعتامد صحفيي الجزيرة املوجودين 

يف األرايض اإلرسائيلية«.

اعلن نائب وزير الخارجية الرويس، ســرغي ريابكوف إن 
إيران مستعدة الســتكامل املفاوضات بشأن االتفاق النووي، 
مؤكداً أنه »ال توجد مشكالت غر قابلة للحل«.وأضاف ريابكوف 
أن »الجانــب اإليراين يؤكد من جديد، اســتعداده الســتكامل 
املفاوضات بشــأن خطة العمل الشــاملة املشرتكة عىل وجه 
الرعــة، ومواصلة التعاون مع أمانة الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية بشأن املوضوعات ذات الصلة«. وأشار إىل أنه » ال توجد 

مشكالت غر قابلة للحل، وأن الطريق ليس مسدوداً«.
ورأى املســؤول الرويس أنــه »إذا كانــت الواليات املتحدة 
ســتبالغ يف مناقشة قضايا غر أساســية وملحقات ضارة 
وغر رضورية، كام حدث مؤخراً، فلن تكون اســتعادة خطة 
العمل الشاملة املشرتكة خطوة بسيطة بالطبع، لذا فهي مسألة 

اختيار«.
يف غضون ذلك أعلنت وزارة األمن اإليرانية يف بيان، تفكيك 

عدد من الخاليا التنفيذية التابعة ملنظمة »خلق« اإلرهابية.
وأعلنت العالقات العامة يف وزارة األمن أنه »تم التعرف عىل 

عــدد من الخاليا التنفيذية التابعة لزمرة خلق اإلرهابية، الذين 
قاموا بأعامل إرهابية والعديد من الهجامت بقذائف الهاون عىل 

املراكز اإلدارية والعسكرية والسكنية، وإلحاق األرضار بها«.
وأضــاف البيان أّن الجامعات املذكورة »كانت تســعى لخلق 
أجواء الخوف وانعدام األمن، لكّن قوات األمن نفذت سلسلة من 
عمليات التنسيق يف محافظات طهران وأصفهان وكردستان، 
وتم اعتقال 10 عنارص من جامعة خلق«. وأشــار إىل أنه »يف 
عــدة عمليات إرهابية، ألقــى أعضاء هذه الخاليا قنابل يدوية 
يف تجمعات عامة وسعوا لتنفيذ هجامت بقذائف الهاون عىل 

املراكز اإلدارية، وكانوا يخططون إلجراءات أشد بكثر«.
ولفــت البيان إىل أّن »جميع األنشــطة اإلرهابية املذكورة 
أعاله متّت بتوجيه مبارش من املقر األورويب لجامعة املنافقني 
اإلرهابية املوجودة يف ألبانيا«، مضيفاً أنه »إىل جانب اعتقال 
عنارص هذه الشــبكة، تم اكتشاف ومصادرة األسلحة وأدوات 
العمليــات اإلرهابية من قذائف هــاون وقنابل يدوية ومواد 
ومعــدات لصنع قنابــل يدوية وأســلحة خفيفة وزجاجات 

مولوتوف«.
كذلك، أعلنت قوات األمن أنها »مستمرة يف محاربة اإلرهاب 
حتى تدمره بالكامل«، مؤكدًة أّن »املؤيدين لإلرهاب وأنصارهم 

لن يصلوا إىل أهدافهم يف ساحة املعركة«.
ويف وقــٍت ســابق، أعلن األمن اإليراين إحباط شــبكة 
عمالء للخــارج مؤلفة من 12 عنــرصاً يف محافظة مركزي 
وســط البالد، مشــراً إىل أن الشــبكة كانت تخطط للقيام 
بعمليــات تخريبية عرب حيازة أســلحة حربية بهدف زعزعة 

أمن البالد.
وقال التلفزيون اإليراين، إنَّ »الشبكة العميلة كانت تدار من 

قبل معادين للثورة اإلسالمية مقيمني يف أملانيا وهولندا«.
وشدد حرس الثورة اإليراين غر مرة عىل أّن القوات األمنية 
والرشطة والبســيج سيواصلون التصدي لإلرهابيني واألعداء، 
مؤكداً أن الشعب اإليراين سيحبط بوعيه الفتنة وسينترص يف 

الحرب املركَّبة ضده.
يف غضون ذلك أعلنت السلطات اإليرانية، إطالق رساح 1200 

شــخص قبض عليهم خالل أعامل العنف األخرة التي شهدتها 
البــالد منذ منتصف أيلول املايض، عىل خلفية وفاة الشــابة 
مهســا أميني.  ونقل التلفزيون الرسمي اإليراين عن املتحدث 
الرسمي باسم السلطة القضائية اإليرانية، مسعود ستاييش، 
قولــه خالل مؤمتره الصحايف األســبوعي: »تّم إطالق رساح 

1200 شخص من املعتقلني خالل االضطرابات األخرة«.
وأعلن األمن اإليراين إحباط شــبكة عمالء للخارج مؤلفة 
من 12 عنرصاً يف محافظة مركزي وســط البالد، مشــراً إىل 
أن الشــبكة كانت تخطط للقيام بعمليات تخريبية عرب حيازة 
أســلحة حربية بهدف زعزعة أمــن البالد.وأكّد حرس الثورة 
اإليراين يف وقٍت ســابق أّن القوات األمنية والرشطة والبسيج 
ســيواصلون التصدي »ملثري الشــغب واإلرهابيني وعمالء 

األعداء«.
وأعلنت وزارة االستخبارات اإليرانية يف متوز املايض تفكيك 
شــبكة عمالء تابعة للموســاد اإلرسائييل، كانت »تهدف إىل 

تنفيذ عمليات إرهابية يف إيران«.

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 سمر فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين
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