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ـــــــــــــــدو ركاب« يواجـــــــــــــــه تهديـــــــــــــــدات واشـــــــــــــــنطن نصراللـــــــــــــــه ينعـــــــــــــــى التســـــــــــــــويات الخارجيـــــــــــــــة : نريـــــــــــــــد رئيســـــــــــــــاً »عن
ـــــــــــــــيمية ـــــــــــــــوات التقس ـــــــــــــــن الدع ـــــــــــــــذر م ـــــــــــــــو يح ـــــــــــــــاء كليمونص ـــــــــــــــان... لق ـــــــــــــــي البرمل ـــــــــــــــواب ف ـــــــــــــــام للن ـــــــــــــــم« واعتص »عق
غريـــــــــــــــو قلقـــــــــــــــة علـــــــــــــــى املراكـــــــــــــــز املســـــــــــــــيحية وميقاتـــــــــــــــي يتعهـــــــــــــــد بعقـــــــــــــــد جلســـــــــــــــات حكوميـــــــــــــــة ملـــــــــــــــلء الشـــــــــــــــغور!
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لبنــــــــــــــــــــان  بطولــــــــــــــــــــة 
ــــــــــــــــــــرة الســــــــــــــــــــلة : ــــــــــــــــــــي ك  ف
ــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــر للحكم ــــــــــــــــــــوز كبي ف
علــــــــــــــــــــى املريمييــــــــــــــــــــن

)التتمة ص12( )التتمة ص8( 

ان رئيــس وزراء العدو نتانياهو ليس بعيــدا ابدا عن رؤية االحزاب 

الدينية املتطرفة والتي تريد تهجري الشــعب الفلسطيني من ارضه كليا 

من الذين بقوا يف فلسطني تحت االحتالل. 

امنا الواقع ان االحزاب الدينية الصهيونية تجاهر يف عدائها عنرصيا 

ضد الشــعب الفلسطيني ومقدساته املســيحية واالسالمية، لذلك مل 

يوافــق الوفد الربملاين االمرييك من الجمهوريني عىل مقابلة اي وزير 

صهيوين ديني اثناء محادثاته يف تل ابيب.

كــا ان العامل اكتشــف وقاحة االحزاب الدينيــة الصهيونية الن 

نتانياهــو يترصف بخبث يف حني ان هذه االحزاب الدينية الصهيونية 

تجاهر بالعنرصية والوحشية والهمجية ونحن نرى ان كل يوم يسقط 

شهيدين او ثالثة. ولذلك قد يكون من حسن حظ الشعب الفلسطيني ان 

تنكشف سلطاته الحكومية والنيابية عىل حقيقتها وحقيقة االحزاب 

كلها وسيبدأ العامل باكتشاف خبث وحقد وعنرصية الشعب الصهيوين 

سواء كان حزبا دينيا ام حزب ليكود او غري ذلك.

عىل طريق الديار

»الديار«

يتفــــــــوق  ميســــــــي  فريــــــــق 
ــــــدو )4-5( ــ ــــــق رونال ــ ــــــى فري ــ عل

ــــــــر ــــــــيناريو مثي ــــــــج : س  كأس الخلي
اللقــــــــب العــــــــراق  يمنــــــــح 
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ــم الــســيــبــرانــي ــال ــع املـــــؤســـــســـــات تـــــتـــــهـــــاوى... عــــراة فـــي ال
ــار الــشــعــبــي يــقــتــرب  ــ ــج ــ ــف ــ واإلن
لليرة ُمخيف  انــهــيــار  وقــع  على 

ــقــاءات بــهــاء فــي قــبــرص...  بعد ل
ــد الـــحـــريـــري  ــع ــس ــات ل ــاعـ ــمـ ــتـ إجـ
ــت الــــوســــط قـــريـــبـــاً ؟ ــيـ فــــي بـ

معركــة الحكومــة انطلقــت باكــراً...
وتنافس بين ابن طرابلس وابن بيروت

ــد الـــســـيـــاســـي يــحــاصــر  ــي ــصــع ــت ال
في  مــاذا  الرئاسي...  االستحقاق 
الرئيس؟ انتخاب  جلسة  كواليس 

ــع  ــي فــــــي حـــــربـــــه م ــ ــات ــ ــق ــ ــي ــ م
قـــــدي« حــــــدا  »مــــــا   : بـــاســـيـــل 
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حقيقة الديار

املارونية الحضارية العميقة
ان انتخاب رئيس جمهورية لبنان من الطائفة املارونية 
ليس صدفة  او عطاء من جهة معينة، بل هو امر واقع نتج 
من تاريخ لبنان الذي اول من قام بتأسيســه كان املوارنة 
الذين لحق بهم اضطهاد كبري عىل مدى السلطنة العثانية 
التي حكمت دول الرشق االوسط كلها وبخاصة جبل لبنان.

 واكرث من اضطهدت السلطنة كان املوارنة الذين قاوموا 
وصعدوا اىل جبال لبنان العالية وقاتلوا من وراء الصخور 
وبنــوا الكنائس واظهروا صورة املارونية الحضارية التي 
كانــت منفتحة عىل كل الطوائــف، اىل ان انحرس الظلم 
العثاين ونشــأت دولة لبنان، وكان للبطريركية املاورنية 
الدور االول والكبري يف اســتقرار لبنان واعالن دولة لبنان 

الكبري.
ان انتخاب رئيس الجمهورية املاروين يعرّب عن املارونية 
العميقــة الحضاريــة، وال يعرب عن ضيــق افق وال عن 

محاصصة. 
وعىل كل حال، مل يرتكوا للموارنة حصة وازنة اال موقع 
رئاســة الجمهورية، بعدما غزت الطوائف اكرثية املواقع 
التي كان يتسلمها املوارنة يف لبنان. فرتاجع الدور املاروين 
عمليــا يف لبنان، وتراجع نفوذ املوارنة يف لبنان، وحصل 
ذلك خاصة من خالل الحرب املارونية املسيحية التي جرت 
بني العاد ميشال عون والدكتور سمري جعجع، ثم اعالن 
اتفاق الطائــف الذي الغى الكثري مــن صالحيات رئيس 
الجمهورية وجعله مرغا عىل توقيع بعض املراسيم خالل 

مدة 5 ايام، وان يتم اعالن املرسوم عىل انه اصبح نافذا.
ان الرئيس الجديد الذي ســيأيت سيكون عليه ان يعمل 
عىل اطالق ورشــة حفر املياه اللبنانية الستخراج الغاز، 
وســيكون عليه العمل عىل اعادة املؤسســات الرتبوية 
والقانونيــة والصحيــة واالمنيــة واالجتاعية واعادة 
التعايف االقتصادي اللبناين وتعايف الحقل املايل والنقدي، 
واالرشاف عىل ذلك من خالل ترؤســه مجلس الوزراء عند 
اللزوم والتنســيق مع املجلس النيايب الذي هو الســلطة 
الترشيعية، لكن مع تنســيق رئيس الجمهورية وانفتاحه 
عىل املجلس النيايب وعىل الكتل النيابية، واقامة خطوط 
تواصــل مع املجلس النيــايب، واقامة خطوط تواصل مع 
الكتل النيابية، وخطــوط تواصل مع الوزراء ويجعل من 
ورشــة اعادة لبنان ورشــة حقيقية بكل معنى الكلمة، 
واظهار ان الدور الرئييس املاروين يعرّب عن املارونية التي 
تبني لبنان وال تهدمه، النها مارونية حضارية عميقة لها 
مناقبيتهــا ولها مبادئها ولها دينها ولها اميانها بالله ولها 

عنوان املحبة لكل الشعب اللبناين وكل الشعوب. 
وال يعرف املوارنة حقدا عىل احد، بل لحق باملوارنة ظلم 
وحقــد من كثريين، وبخاصة احيانــا من االقرباء اليهم، 
وحتى مــن افرقاء فيا بينهم كانوا يعلنون انهم موارنة، 
لكــن بالفعل عملوا عكس مبــادىء املارونية الحضارية 

العميقة.
املارونيــة روح مرتفعة اىل الســاء، املارونية محبة، 
املارونيــة رجولة، املارونية شــجاعة، املارونية انفتاح 
وبناء، املارونية علم وفكر وفلسفة. ولذلك فان دور رئيس 
الجمهورية  كبري، كونه الرئيس العريب الوحيد املســيحي، 
واالهــم انه مســيحي مــاروين الن املارونية هي التعلق 
بــاالرض، مع ان االغرتاب والتهجري من لبنان اىل الخارج 
فعل فعله ورضب املوقــف املاروين رضبة قوية، وخرس 
لبنــان ادمغة هامة جدا فعلت فعلها يف دول العامل كلها، 
وخاصــة يف الواليات املتحدة حيث ان هنالك املع الضباط 
واالطباء واملهندسني واساتذة الجامعات واصحاب مراكز 

يف اهم الرشكات الكربى.
نحن ال نتحدث عن املارونية يف افق ضيق، نحن نتحدث 
عن املارونية النها روحيــة محبة وانفتاح. وكل الحديث 
الــذي يجري يف داخل لبنان عن حصص للموارنة ورصاع 
املوارنــة عىل الحصص هو ضد مبادىء املارونية العميقة 
الحضاريــة الن املارونية هــي االنفتاح، هي التعاون مع 
االخرين، هي ضد الحصص الن الحصص تسعى اليها وهي 
ال تسعى اىل الحصص، وان الجريان ومعارك الحصول عىل 

الحصص تيسء اىل روحية املارونية العميقة.
نحــن دخلنــا يف فراغ رئايس، والفــراغ هو يف املركز 
املاروين الذي هــو رأس الدولة اي رئيس الجمهورية. وال 
يبــدو ان هنالك انتخابات رئاســية يف لبنان قبل الربيع 
املقبل. يف الربيع املقبل ســتجري االنتخابات الرئاســية، 
ومن االن وحتى ذلك الوقت سيتم تحسني اوضاع الكهرباء 
بنســبة 5 ساعات، وسيتم تحسني بعض االمور، مع العلم 
ان الــدوالر ال نعرف شــيئا عنه، لكنه قــد يرتفع وتبقى 
االزمة، ولكن ضمن ضوابط لها الن الواقع الســيايس لن 
يســمح بانتخاب رئيس جمهورية قبل الربيع املقبل، ولن 
نتحــدث عن تفاصيل ملاذا حتى الربيــع املقبل، ونخترص 
ما نقول بان االطراف السياســية املتصارعة عىل رئاسة 
الجمهورية لن تصل اىل قناعة بانها غري قادرة عىل فرض 
رئيس جمهورية او االطراف التي تعتقد انها ســتصل اىل 
رئاسة الجمهورية، وسيقتنع الجميع بان موضوع رئاسة 
الجمهورية امر معقد، ومطلوب تضحيات يف هذا املجال، 

والتضحيات لن تحصل قبل الربيع املقبل.
اخريا نقول اللبنانيون سيعيشون، ومطلوب منهم الصرب. 
ونحن ال نشــارك بطلب الصرب، بــل نحن نطالب بانتخاب 
رئيــس جمهورية بأرسع وقت، امنا ندعــي ان معرفتنا 
باالمور تقول ان االنتخابات الرئاســية يف الربيع وال حول 
وال قوة اال بالله العظيم، والشــعب اللبناين ملزم لالسف 
بالصرب، واملســؤولون عندنا ال يقومون بالتضحيات، امنا 

االنانية تسيطر عىل الروح السياسية اللبنانية.

شارل ايوب

العرض الـ11 ملرسحية مملة مل تخلو هذه املرة من اضافة مشهد 

جديد متثل باعتصام مفتوح لعدد من النواب داخل املجلس حتى 

امتام االســتحقاق. طبعا لن يضيف هذا السيناريو الكثري عىل 

قتامة املشــهد العام يف البالد حيث تخطى سعر رصف الدوالر 

الخمســني الف لرية يف انهيار تاريخي غري مســبوق للعملة 

الوطنيــة فيا تدق »االبواب« ازمة  طحني جديدة. وفيا يزداد 

املوقف صعوبة بني طهران واالتحاد االورويب مع ما يعنيه ذلك 

من انعكاس سلبي عىل كافة امللفات االقليمية والدولية حملت 

السفرية الفرنسية آن غريو الكثري من التساؤالت اىل الرئيسني 

نبيــه بري ونجيب ميقــايت دون ان تحمل اي »خارطة طريق« 

واضحــة للخروج من املأزق الحايل يف ظل الســعي الفرنيس 

الحثيث النجاح االجتاع »الرباعي« املزمع عقده يف االســابيع 

املقبلة. وامام حالة االستعصاء الرئايس املرشح امتدادها ألشهر 

طويلة ما مل تحصل معجزة، ويف ظل ارصار بكريك عىل التحذير 

من شــغور املراكز املارونية يف الدولــة، تعهد رئيس حكومة 

ترصيف االعال للســفرية الفرنسية  بعقد جلسات حكومية 

اســتثنائية مللء اي شــغور مفرتض، وابلغها انه سبق وابلغ 

البطريرك بشــارة الراعي بقراره. وهو امر سيضع البالد مجددا 

اعتصام النواب يف الربملان السيد نرصالله

ابراهيم ناصرالدين 

مل يكن نعــي االمني العام 
حســن  الســيد  الله  لحزب 
للتسويات  باالمس  نرصالله 
يف املنطقــة عبثيا بل مبني 
عــىل معطيــات ومؤرشات 
عــام  اتجــاه  اىل  تفيــد 
املفتوح  الستمرار«الكباش« 
عىل احتــاالت الصدام غري 
املحــدود يف الزمان واملكان. 
نرصاللــه الذي اضاف رشطا 
جديدا يف ملف االســتحقاق 
الرئــايس عــرب حديثه عن 
شــجاع  رئيس  اىل  الحاجة 
لديه االستعداد للتضحية وال 
يهمه تهديد االمريكيني، جاء 
بعد ساعات عىل تكرار املشهد 
الهزيل يف ساحة النجمة مع 

 عىل وقــع اعالن الســلطات املحلية يف 

»خريسون« عن سيطرة القوات املوالية لرويس 

سيطرتها عىل 75% من ارايض املقاطعة، يبدو 

ان تزويد كييف، التي تعاين من تقادم املدرعات 

املانية سيكون مرشوع  الروســية، بدبابات 

خالف بني الغرب واوكرانيا، بعد املعلومات عن 

تراجــع برلني عن ارســال دبابات ليوبارد يف 

حال مل تنفذ واشنطن تعهدها بارسال دبابات 

ألول مرة منذ أكرث من عرش سنوات، وّحدت 

النقابــات العالية جميع صفوفها إلنجاح 

هــذه املظاهرات، والضغــط عىل الحكومة 

للتخيل عن مــرشوع إصالح نظام التقاعد، 

الذي من شــأنه رفع ســن التقاعد إىل 64 

عاماً بحلول 2030، وترسيع عملية رفع الحد 

األدىن لعدد ســنوات املساهمة يف صندوق 

التأمــني التقاعدي للحصــول عىل معاش 

 املانيــا تربــط ارســال »ليوبــارد2« بابرامــز االميركيــة
الرئيــس االوكرانــي الملانيــا: ال تنتظــروا االميركييــن

ــا...   ــ ــ ــ ــ ــ ــــي فرنسـ ــ ــ ــ ــ ــود« فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــس اسـ ــ ــ ــ ــ »خميـ
ــــــام« ـــ ــــــلل تــــ ـــ ــــــات و»شــــ ـــ ــــــرات واحتجاجــــ ـــ تظاهــــ

ــون عــلــى الــخــط ــيـ ــركـ ــيـ ــن... االمـ ــ ــيـ ــ ــيـ ــ بــعــد االوروبـ
ــا تــتــوقــعــه واشنطن ــذا م ــب: هـ ــي ــل اب ــي ت ســولــيــفــان ف

إيــــــــــــــــران تـــــــحـــــــذر االتـــــــــحـــــــــاد األوروبــــــــــــــــي

توتـــــر اعالمـــــي علـــــى الجبهـــــة االميركيـــــة ـــــــ الســـــورية
طهـــــران تتحـــــرك فـــــي اتجـــــاه موســـــكو والعيـــــن علـــــى انقـــــرة
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ــانـــيـــة ســــيــــاســــة لـــبـــنـ
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ــن بــيــروت ــ ــلــس واب ــن طــراب ــافــس بــيــن إبـ ــن ــراً... وت ــ ــاك ــ مــعــركــة الــحــكــومــة انــطــلــقــت ب
!! مكانة سعد  بأخذ  يُفكر  من  : غبّي  لسالم  وتعّهد  ميقاتي  وفاتح  الحريري  شقير طمأن 

السعوديّة ترّحب... وحزب الله ال يُمانع ؟
جويل بويونس

يف ظل الفــراغ الرئايس الذي يخيم عىل البالد، والذي يبدو 
انه سيدوم الشــهر عديدة، وعىل وقع الجلسات الفولكلورية 
النتخاب الرئيس، والذي شــهد الربملان امس حلقة جديدة من 
حلقاتها اململة،  يختبئ املرشــحون الرئاسيون الجديون وراء 
صمت لن يخرقه اال مشهد خارجي، من شأنه أن يبلور »تسوية 
الDEAL »، التي ســتأيت برئيس الجمهورية والحكومة معا. 
ومن هنا حتى لحظة التســوية الكربى، سيبقى املشهد ذاته 
يتكرر يف مجلس النواب، وســتبقى معه البطوالت الوهمية 

تُراود أصحابها. 
كام رئاسة الجمهورية ، هكذا حال رئاسة الحكومة املقبلة 
، فالجميع ينتظر ويرتقب، لكن البعض يعمل بعيدا عن االضواء 
منذ فرتة طويلة. قد يكون غياب ســعد الحريري عن الساحة 
السنية، والذي مل يتمكن أحد من تعبئته، فرض مبرحلة سابقة 
االتفاق عىل اسم من »نادي رؤســاء الحكومات السابقني«، 
فــكان الخيار »ميقاتيا«، بعد عزوف متام ســالم عن خوض 
التجربة من جديد، وشبه« فيتو« او بتعبري ألطف »اعرتاض« 
حريرّي عىل فؤاد السنيورة، الذي حاول جاهدا ان ميأل الفراغ 

الذي تركه سعد الحريري ، ال سيام يف البيئة السنية.  
لكــن الخيار امليقــايت اليوم، مل يعد وحيدا عىل الســاحة 
السنية، ال سيام ان مصادر بارزة متابعة للحركة الحكومية، 
ترى أن ميقايت يترصف بالفرتة االخرية ، وال سيام مع االطراف 
املسحييني، كام لو أنه »مش عامل حساب للعودة من جديد«. 

 ويف االطار نفســه، تكشف املصادر عن اسامء باتت اليوم 
تنافس جديا ميقايت بغياب الحريري عن الساحة، ويأيت يف 
مقدمها اســم رئيس »الهيئات االقتصادية« الوزير الســابق 
محمد شــقري. وتقول املصادر: قد يعتــرب البعض أن ميقايت 
يحظى بدعم فرنيس، قد يشــكل ورقة قوة لعودته رئيســا 
للحكومة الجديدة باطار الســلة املتكاملة للتسوية املنتظرة، 
لكن شــقري برز بقوة وهو بدأ منذ فرتة طويلة تهيئة االجواء 
بالعمــل عىل االرض عــرب »جمعية بريوت الخــري« لتوزيع 

املساعدات االجتامعية واملالية واملدرسية كام الجامعية.  
وتتابع املصادر، أن غياب الحريري فرض فراغا كبريا، بحيث 
وجد البيارتة انفسهم وحيدين مرتوكني ، فتحرك شقري عندما 
رأى الفرصة ســانحة، مستفيدا من شــبكة عالقات داخلية 
وخارجية، نجح يف نســجها عىل مدار ســنوات طوال، بدءا 
من عمله االقتصادي كرئيس »اتحاد الغرف« ورئيس »الهيئات 

االقتصادية« فوزير لالتصاالت.
ويف هذا السياق، يكشــف مصدر مطلع عىل حركة محمد 
شــقري بانه هو من حّض ومّهد للقاء النــواب يف 24 أيلول 

مفتي  من  بدعــوة  املايض، 
عبد  الشــيخ  الجمهوريــة 
استبق  حيث  دريان  اللطيف 
اللقاء ، وبطلــب من املفتي 
نفســه، باجتــامع مع عدد 
والنواب  الــوزراء  من  كبري 
سياسية  وقيادات  السابقني 
وفعاليات  عامني،  ومديرين 
واجتامعيــة  اقتصاديــة 
بلديات  ورؤســاء  ونقابية 
من  وفعاليــات  ومخاتــري 
املجتمع املدين، تخلله اطالق 
نــداء وطني جامــع دعامً 

ملبادرة املفتي. 
بان شقري  املصادر  وتتابع 
مّهد لحركته بسلسلة لقاءات 
للمعنيني  وزيارات قــام بها 
ويف  املســتويات،  كل  عىل 

مقدمهم ســعد الحريري الذي زاره منذ فــرتة يف ابو ظبي، 
مطلعا اياه عىل حركته التي »مل ميانعها« الحريري بحسب ما 

يؤكد املصدر املطلع. 
ومبا أن الحريــري بعيد عن الحياة السياســية، كان ال بد 
لشقري ان يفاتح منافسه االول نجيب ميقايت بحركته، وهكذا 
كان اذ اجتمع شقري مبيقايت واضعا اياه بجو تحركاته، فاىت 
رد ميقايت بحســب املعلومات عىل قاعدة: » ما بتأثر عليي ، 
انا طرابلس وانت بريوت«، كام التقى شقري السنيورة  ومتام 
سالم، وينقل البعض عن شــقري انه فاتح البريويت، صاحب 
البيت الســيايس العريق الرئيس الســابق متام سالم، والذي 
كان اعلن عزوفه عن الحياة السياســية، بأنه »يف اليوم الذي 
تقرر فيه ان تعود من جديد اىل الساحة السياسية فستجدين 

بجانبك ». 
يدرك شــقري متاما ان املباركة السعودية رضورية، ويقول 
مصدر مطلع عىل جّوه انــه لن يقدم عىل اي خطوة ال تكون 
مقبولة لدى اململكة، وعليه يكشف املصدر عىل جو اململكة ان 

اسم شقري مرحب به سعوديا.
اما يف الداخل اللبناين، خارج اطار »نادي رؤساء الحكومات 
الســابقني«، فتشري املعلومات اىل ان شقري مل يقطع تواصله 
مع ثنايئ أمل- حزب الله، وال »فيتو« عىل اسمه من قبل حزب 
اللــه ، ويف هذا االطار، ينقل عن احــد املعنيني بحزب الله أن 
»شقري اسم محتمل لرئاســة الحكومة وهو اسم جّيد«، لكن 
االمر يتطلــب اوال معرفة هوية رئيــس الجمهورية، لتتبني 

بعدها هوية »سّيد الرساي«. 
لقاءات شــقري مل تقترص عىل السّنة والشيعة ، فقد زار 
املرجعيات الدينية املســيحية، فالتقــى البطريرك املاروين 
املطران عــودة واضعا  الراعي كــام  مار بشــارة بطرس 
اياهــام بجــو حركته، اما االطــراف السياســية كرئيس 
فاالكيد  »القوات«،  او رئيس حــزب  الحر«  الوطني  »التيار 
انه ســيجتمع بهام عندما يحني الوقت املناسب واذا كانت 

سانحة.  الظروف 
يدرك الوزير االقتصادي ان »الظرف  املناســب« هو الذي 
يأيت به رئيســا للحكومة او يطيح هــذه الفرصة، وهو ال 
يحلــم بها، امنا يقــوم مبا عليه فاذا اتــت كان به واذا ال ، 
فالظرف ال يكون عندئذ مؤاتيا«. ويعرف شقري متاما ويردد 
يف مجالســه، أنه ال ميكنه ان يحل محل ســعد الحريري 
عىل الساحة الســنية ، وينقل عنه زواره ان  بديل سعد هو 
ســعد الحريري نفسه، وأن اي شــخص يفكر يف أن يأخذ 
مكانة ســعد او يتوهم ان الحريري انتهى يكون »غبيا يف 
السياسة«، كام أن التجارب ومحاوالت البعض اثبتت أن من 
حاول أخذ مكانة الحريري فشل، يف اشارة اىل كل من فؤاد 

مخزومي وارشف ريفي. 
عــىل اي حال، قد يكون من املبكر جــدا الحديث عن رئيس 
الحكومة املقبل، قبل كشــف هوية رئيس الجمهورية املقبل، 
لكن االســامء التي تدور حولها »كريس الــرساي« يتقدمها 
اسامن: ابن طرابلس نجيب ميقايت وابن بريوت محمد شقري، 

يختم مصدر متابع! 

لليرة ُمخيف  انهيار  وقــع  على  يقترب  الشعبي  واإلنــفــجــار   ... تتهاوى  املؤسسات 
رادع أّي  يُوقفها  لن  ُمــغــايــرة...  حقيقّية  ثــورة  الــى  ويقود  اللبنانيين  سُيوّحد  الجوع 

ــة فــــــي لــــبــــنــــان : إلعــــــــادة ــّيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــعـ  »الــــيــــونــــيــــســــف« حـــــــــــّذرت مــــــن كــــــارثــــــة تـ
ــن ــيـ ــمـ ــّلـ ــعـ فــــتــــح املــــــــــــــدارس الــــــرســــــمــــــّيــــــة... واتـــــــخـــــــاذ خــــــطــــــوات لـــــدعـــــم املـ

صونيا رزق

َمن يستمع اىل مواقف املسؤولني عن ترّدي 
االوضاع املعيشية واالقتصادية واملالية، واىل 
ما هنالك من كوارث ال يستطيع احد حرصها، 
واىل االتهامات املتبادلــة التي يلقونها عىل 
بعضهم يف ما يخص عدم تحّمل املسؤوليات، 
إنتخاب  وســط دعوات الجميع اىل رضورة 
رئيــس يف ارسع وقت ممكــن، يعتقد ألول 
وهلة بأنه يســتمع اىل مسؤولني ال عالقة 
لهم بلبنان، فكيف ميكــن لهؤالء ان يطلقوا 
هذا الكالم ؟ وكأنهم يســتخفون بالشــعب 
الذي مل يعد ينتظر منهم اي حل، وســط كل 
امللفات واالستحقاقات الهامة العالقة ضمن 
مكشوفة  باتت  التي  السياســية،  نكاياتهم 
الــذي طالب هؤالء  الدويل،  امام املجتمــع 
بالعمــل من اجل وطنهم يك تســتطيع تلك 

الدول مساعدتهم .
 وقد قالها كبار املسؤولني  الغربيني والعرب، من دون ان يرف 
جفن املسؤولني اللبنانيني، غري آبهني بكل ما جرى ويجري يف 
البلد، الذي تهاوت مؤسســاته وقطاعاته ووزاراته، فال دواء 
وال طبابة وال مستشــفيات وال مدارس رسمية وال ادارات، بل 
سلسلة إعتصامات تعني االنهيار الشــامل، الذي يعيش آخر 
مراحله قبل ان يلفظ انفاسه االخرية، من دون ان يبايل احد، 
االمر الذي يطرح تساؤالت حول ســبب سكوت الشعب لهذا 
اليوم، وهو الذي أشــعل إنتفاضة يف 17 ترشين 2019 رفضاً 
إلرتفاع بســيط يف خدمات الهاتف الخلوي، فيام اليوم ومع 
سعر رصف الدوالر الذي تخطى ألول مرة الخمسني الف لرية، 

مل يحرّك ساكناً؟.
 وعىل الرغم من ترصيحات الخرباء االقتصاديني بأّن الدوالر 
يتجه نحو رقم غري مسبوق اي إنهيار مخيف للعملة الوطنية، 
من دون ان يستطيع احد لجم  سعره  يف السوق املوازية، حتى 
ولو  قام مرصف لبنان بإصدار تعاميم تريح السوق، فإّن الحل 
لن يدوم كثرياً بل أليام معدودة فقط، ليعود بعدها الدوالر اىل  
املســار التصاعدي، مع ما يتبع ذلك من تداعيات مخيفة يف 
أسعار كل املواد االستهالكية يف مختلف القطاعات، خصوصاً 
تلك التي ال يســتطيع املواطنون االســتغناء عنهــا اي املواد 
العذائية، التي باتت أسعارها مخيفة بسبب جشع التجار، الذين 
يبيعون وفق سعر رصف يتجاوز الخمســة والخمسني الفاً، 
عىل الرغم من تخزين االف السلع واملواد يف مستودعاتهم منذ 

سنوات، وهذا يعني تحقيقهم ارباحاً خيالية، 
فيام الشــعب وحده يدفع الثمــن، والحكام 

كالعادة يف سباتهم العميق.
اىل ذلك ووســط كل هذه الصور السلبية، 
مجالسهم  يف  السياســيني  من  العديد  يُرّدد 
الخاصة » بــأن ال رئيــس للجمهورية يف 
لبنان حتى إشعار آخر ولرمبا لسنوات، وبأّن 
الجلســات التي تعقد كل خميس ســتبقى 
ضمن مكانك راوح«، ولذلك قام بعض النواب 
»التغيرييــني« يوم امــس باإلعتصام داخل 
إنتخــاب رئيس، لكنهم مل  املجلس اىل حني 
يالقوا التجــاوب املطلوب مــن قبل اكرثية 
زمالئهم ، مع االشــارة اىل اّن ترصيحاتهم 
دقت ناقوس الخطر وحذرت من االسوأ، الّن 
مــا يحدث فاق كل التوقعــات، من ناحية ال 
بالقشور،  يتلهون  الذين  النواب  بعض  مباالة 
ويتناسون واجباتهم والوكاالت التي أعطاهم 
اياها الشــعب، الّن بعضهم مل يحرتم اهمية 
ذلك، االمر الذي جعلهم بعيدين عن التفويض الســيايس الذي  

نالوه من الناخبني.
يف الســياق، حذرت أوساط شــعبية من مختلف املناطق 
والطوائف، من ثورة حقيقية تقرتب ومن إحتقان يف الشارع، 
مل يعد احــد قادراً عىل تحملّه  بســبب الجوع والعوز وطلب 
املساعدات، وهذا يعني اّن االنفجار الشعبي إقرتب كثرياً وبات 
عىل االبواب، وال احد يستطيع لجمه، الّن الجوع كافر ومعظم 
اللبنانيني يشــعرون مبرارة هذا الجــوع وباإلذالل عىل ابواب 
املستشــفيات والصيدليات التي تغرّي سعر الدواء امام املريض 
الذي يســتجدي صحته، والخوف االكرب من ثورة الجياع النها 

محقة، لذا سنشهد ثورة جديدة ومغايرة .

إدوارد  لبنان  »اليونيســف »يف  قال ممثل 
بيجبيدر يف بيان: »يواجه األطفال يف لبنان 
إغالق  نتيجة  التعلّــم  عــن  جديدا  إنقطاعا 
املــدارس الرســمية أبوابها منــذ بداية هذا 
الشــهر. ما مل يعد فتح املــدارس يف أرسع 
وقت، ستكون اآلثار الفورية والطويلة األمد 
عىل تعلــم األطفال وحاميتهــم وازدهارهم 
بدوره  سيعوق  مام  الحل،  عىل  مســتعصية 
آفاق التعايف املستدام يف املستقبل من األزمة 
االقتصادية الحالية«، مؤكدا انه »ال يجوزعىل 
املدارس  التعليم، وعىل  األطفال االنقطاع عن 

أن تبقي أبوابها مفتوحة أمامهم«.
الدوليني،  رشكائنــا  مع  »نواصــل  وتابع 
منارصة املصلحة الفضىل لألطفال يف لبنان، 
كام قدمــت بدورهــا وزارة الرتبية والتعليم 
العايل إقرتاحا لإلستجابة للحاجات الفورية 
بهدف إعــادة جميع األطفال إىل املدرســة.  
ومع ذلك، ندعو الحكومة اللبنانية اىل إعطاء 
خالل  من  األجــل  طويلة  لحلــول  األولوية 

ميزانيــة الدولة للعــام 2023 ونحّثها عىل 
اتخاذ خطوات لدعم املعلمني من خالل تحديد 
دخل يحفظ كرامتهم ويســاعد األطفال يف 

الحصول عىل تعليم جيد وآمن وشامل«.
واملجتمع  اليونيســف  »تواصــل  واردف 
الدويل توفري مــوارد كبرية لضامن حصول 
جميع األطفــال الذين يعيشــون يف لبنان 
عــىل التعليم، مــع إشــادتنا بالتقدم الذي 
يف  العايل  والتعليم  الرتبيــة  وزارة  أحرزته 
تفعيل اإلصالحات لتعزيز الشفافية وضامن 
االســتخدام الفعال والكفــوء لألموال التي 
املدارس وتوفري بيئة شاملة  تسمح بتشغيل 
وآمنة لألطفــال«، داعيا »جميــع املعنيني، 
اليــوم أكرث من أي وقت مــى،اىل إعطاء 
األولوية لتدارك وقوع كارثة تعلّمية. ونتطلع 
إىل مواصلة رشكتنا املتينة مع وزارة الرتبية 
والتعليم العايل والحكومة اللبنانية للحفاظ 
عودة  وضامن  ومفتوحة  آمنة  املدارس  عىل 

جميع األطفال إىل مقاعدهم«.

عراة في العالم السيبراني
نبيه الربجي

 ،2016 عام  رحيله  قبل 
املســتقبيل  الباحث  رأى 
أنه  توفلر  آلفن  الشــهري 
الرعب  تــوازن  أدى  مثلام 
اىل  النووية  القــوى  بني 
انــدالع  دون  الحيلولــة 
الحــرب العاملية الثالثة، ال 
فشيئاً،  شيئاً  يتبلور  أن  بد 
توازن الرعــب بني القوى 
نصل  قد  "ألننا  السيربانية 
اىل تلك اللحظة التي ميكن 

فيها لدولة ما اعادة دولة أخرى اىل العرص الحجري".
شّل كل شــبكات االتصال والتواصل. متاماً كام لو أن 
أحدهم أصيــب بأعطال يف الدماغ، والتحول اىل جثة يف 
حال الهذيان. ويبدو أن هذا ممكن لدى األمريكيني والروس 
)ورمبا الصينيني أيضاً(، ما يوحي بوجود اتفاق غري معلن 
بعدم القيام بأي اخرتاق ســيرباين لألمن االســرتاتيجي 

لآلخر.
األبحاث التي نرشت حول هذه املســألة اشــارت اىل 
الجهود التي تبذلهــا "ارسائيل" يف تطويــر امكاناتها 
السيربانية. ولكن من تحاول أن تضب يف القلب. البلدان 
العربية اما أنها منهكة، أو أنها مضت بعيداً يف التطبيع. 
تبقى ايران التي تعرضت لضبــات متالحقة يف نقاط 
حساســة جدا،ً قبل أن ترد ببعــض العمليات التي جعلت 
"االرسائيليني" فوق تلك املساحة الضيقة، يشعرون بأنهم 

أمام نوع من الخطر مل يساور خيالهم البتة.
غري أن ما يشغل بال "االرسائيليني"، و"تبعاً ملا نرش يف 
دوريات أوروبية وأمريكية، ذلــك اللغز الذي يدعى حزب 
الله". ال معلومات كافية لدى "األجهزة االرسائيلية" حول 
املدى الذي وصل اليه الحزب يف املجال السيرباين، والذي 
ال بد أن يكون يف حالة تعاون مــع ما حققه االيرانيون 

يف هذا الشأن.
الخوف دائم وعميق، حول ما ميكن أن يكون الحزب قد 
أعده يف الفضاء االلكرتوين للتأثري يف العمليات الجوية، 
وهــي األســاس يف أي خطة عســكرية "ارسائيلية". 
قد يكون هناك ما هو أكرث خطراُ من املســرّيات املتعددة 
املهامت، والتي يفرتض أن تكون متطورة جداً وفعالة جداً.

الالفت، أنه بعد الخلل الذي لحق بنظام االشعارات يف 
أمــريكا، ومع اعتبار أن النظام الخــاص بالطريان املدين 
مختلف عن النظام الخاص بالطريان العســكري، أثريت 
عىل أكرث من مستوى عســكري واعالمي مسألة الحرب 

السيربانية وتداعياتها.
التعليقات التــي تابعناها عىل الشاشــات األمريكية 
تطرقت اىل وجود ما ميكن أن يدعى "املنطقة الهشــة" 

يف البنية االسرتاتيجية لألمرباطورية.
أحد املعلقني اســتخدم مصطلــح Achilles'heel، أي 
"كعب أخيل" كام يف االلياذة )هومريوس(، ليســأل يف 
آخر التعليق مــا أذا كانت البرشية ســتعود اىل حروب 
السيوف والرماح ما دامت األســلحة املتطورة كلها تدار 

الكرتونياً، وهي معرّضة لالخرتاق.
األمريكيون الذين تعاونوا الكرتونيــاً مع "ارسائيل" منذ 
صيف 1981، حني وّقع الجرنال جيمس أبرامســتون، املدير 
التنفيذي لربنامج "حرب النجوم"، اتفاقاً يتيح "لالرسائيليني" 
صناعة بعض األجهزة الخاصة بالربنامج، يشاركونها قلقها 
من نشــاطات حزب الله، ويتحدثون عن استقطاب الحزب 

ألدمغة تخصصت يف أرقى الجامعات العاملية.
سالح الجو الذي وصفه قائده السابق الجرنال عميكام 
نوركني بـــ "الدرع االلهي"، هو هاجــس هيئة األركان، 
ولواله مل متكن مويش دايان من هزمية العرب، ويف وقت 
قيايس يف حرب حزيران 1967. ماذا اذا حدثت املواجهة 

وتعرضت الطائرات "االرسائيلية" لالصابة بالعمى؟
حديــث "ارسائييل" يكاد يكون يوميــاً حول الرتاجع 
يف املالءة النوعية والســيكولوجية لسالح املشاة، ومنذ 
"صدمة 2006 "، حتى أن رئيــس األركان الجرنال آفيف 
كوخايف الذي تنتهي واليته يف 15 كانون الثاين الجاري، 
ليخلفه الجرنال هرتيس )هرتزل( هاليفي بذل الكثري من 
املحاوالت العادة "الهيكلة النوعية"، لذلك السالح تأميناً 

للتكامل العمالين واألوركسرتايل بني مختلف األسلحة.
التطــور الســيرباين زاد يف مشــكلة دول مــا قبل 
التكنولوجيــا، اي دول ما قبل القرن. هذه هي حال العامل 
العــريب. خبري مرصي قال "نحن، يف هــذا املجال، عراة 

حتى العظم".
حتى لو كان الســبب خلال تقنيا يف نظام اشــعارات 
الطريان، يفرتض أن نعلم أن "املســتقبل يوجد هنا"، تبعاً 
لتوفلر، حتى لنكاد نبدو كائنات داروينية. ال داعي للبحث 

عن الحلقة املفقودة بني السيد القرد والسيد االنسان...

غريو : فرنسا تعمل مع كّل الشركاء
النتخاب رئيس جمهوريّة للبنان

بري مستقبالً السفرية الفرنسية                     )حسن ابراهيم(
زارت الســفرية الفرنسية يف لبنان آن غريو، رئيس مجلس 
النواب نبيه بري يف مقر الرئاسة الثانية يف عني التينة،  حيث 
جرى عرض لالوضاع العامة والعالقات الثنائية بني البلدين .

كام التقت الســفرية الفرنســية رئيس حكومة ترصيف 
االعامل نجيب ميقايت، وقالت: » وضعته يف اجواء اللقاءات 
املشــاورات التي عقدتها يف باريس حــول لبنان مع رئيس 
الجمهورية الفرنسية اميانويل ماكرون«، مضيفة »وعرضنا 
يف هذا اللقاء، أيضا األوضاع السياسية واملؤسساتية يف البلد 
وشددت عىل  رضورة ســري عمل كل املؤسسات ومن بينها 
انتخاب رئيس للجمهورية ورضورة وجود حكومة بإمكانها 
العمل لحل كل املســائل التي يريــد اللبنانيون إجابات عليها. 
وتطرقنا أيضا اىل موضوع الطاقة والنفط  وعرضنا موضوع 
التنقيب لرشكة توتال، وأيضا املوضوع الذي تهتم فيه فرنسا 
وهو محاولة تسهيل مرشوع ربط الطاقة بني مرص واألردن 

ولبنان باالشرتاك مع البنك الدويل«.
وعن املشاورات الفرنسية مع الواليات املتحدة والسعودية 
من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، قالت: »إن فرنســا تعمل 

مع كل الرشكاء حول  هذه املسألة«.
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محمد بلوط

مل يتمكن مجلس النواب امس يف الجلسة الـ 11 من انتخاب 
رئيس للجمهورية، يف ظل انســداد االفاق السياسية الداخلية، 
وغياب اي مؤرش خارجي ميكن ان يؤثر ايجابا يف املدى القريب 

بهذا االستحقاق.
ووسط متدد االنهيار املايل واالقتصادي، والتداعيات الخطرة 
عىل الوضع االجتامعي واملعييش، مل يطرأ اي جديد عىل صعيد 
االستحقاق الرئايس، ال سيام بعد فشل محاولتني للرئيس نبيه 
بري من اجل الحوار، سعيا اىل التوافق عىل انتخاب رئيس جديد 

للبالد.
ويف الشكل واملضمون مل تسفر جلسة االمس، عن اي نتائج 
تختلف عن نتائج الجلســات الســابقة، لكنها شهدت موقفا 
الفتــا متثل باعــالن النائبني من كتلــة »التغيري« ملحم خلف 
ونجاة صليبا البقاء يف القاعة بعد الجلســة اىل حني انتخاب 
رئيس الجمهورية. ومساء انضم باقي أعضاء التكتل اىل خلف 
وصليبا، ولوحظ ايضــاً انضامم عضو كتلة »الكتائب« الياس 

حنكش، حيث قضوا الليل يف القاعة العامة للمجلس.
ولوحظ ايضا ان تكتل »الجمهورية القوية« بقيادة »القوات 
اللبنانية« نأى بنفسه  عن هذه الخطوة، بينام اعلن رئيس كتلة 
»الكتائب« ســامي الجميل ان الكتلة قد تنضم اليها، معربا عن 

اسفه يف الوقت نفسه انه مل يجر التنسيق مع كتلته.
ووفقــا ملصادر نيابية، فان ما جرى بعد اعالن خلف وصليبا 
البقــاء يف القاعــة العامة للمجلس وانضــامم جميع نواب 
»التغيري« لهام، يعكــس ان الخطوة مل تكن صادرة عن نائبني 
فقط، وان هناك تحضريا لها جرى يف ضوء مشاورات بني عدد 

من النواب »التغيرييني«.
والبارز ايضا، موقف »اللقاء الدميوقراطي«، حيث لّوح النائب 
هادي ابو الحســن بتعليق مشــاركة نواب اللقاء يف جلسات 
االنتخاب، داعيا اىل كرس الجمود والدوامة القامئة مبشاورات 
بني الكتل للخروج من هذا الوضع، ومعربا عن اســفه الفشال 

محاولتني للحوار.

وفيام كان عدد من اهايل ضحايا انفجار املرفأ يعتصمون عند 
احد  املداخل املؤدية اىل مجلس النواب، اثار نواب من »القوات« 
و«الكتائب« و«تجدد« و«التغيري« و«اللقاء الدميوقراطي« هذه 
القضيــة داخــل القاعة وخارجها ، وطالبــوا بدعم التحقيق 

الثقايف للوصول اىل الحقيقة والعدالة.
ويف مجريــات اعالن خلف وصليبــا البقاء واالعتصام يف 
القاعــة العامة اىل حني انتخاب رئيس الجمهورية، ســجلت 

الوقائع االتية:
1- بعد الجلسة بقي خلف وصليبا داخل القاعة ومعهام عدد 
من نواب »التغيري« والنائب »الكتائبي« ســليم الصايغ، وجرى 
التشاور يف هذه الخطوة. ثم سجلت تحركات بني القاعة العامة 
والخــارج قبل ان يبقى بداية 7 نــواب هم: ملحم خلف، نجاة 
صليبا، فراس حمدان، رشبل مسعد، الياس جرادي، عبد الرحمن 
البزري، وسنتيا زرازيري التي خرجت فيام بعد، وتحركت النائبة 
بوال يعقوبيان بني داخل القاعة وخارجها، قبل ان تغادر الربملان، 

وترسل طعام الغداء للنواب املذكورين.
2- وسبق ان بقي النائب اسامة سعد لبعض الوقت مع النواب 
املعتصمني، قبــل ان يغادر املجلس، وهذا ما فعله ايضا النائب 

اديب عبد املسيح والنائب ميشال الدويهي.
3- ابلــغ نائب رئيس املجلس الياس بوصعب النواب ان التيار 
الكهربــايئ ككل يوم لن يكــون مؤمنا بعد الثانية بعد الظهر، 

بسبب عدم توافر الكمية املطلوبة من املازوت.
4- اعلــن النواب ان الكهربــاء غري مؤمنة ، وهذا لن يثنيهم 

عن البقاء يف املجلس.
5- ابلغهم بوصعب ايضا ان الباب الرئييس للمجلس سيقفل 
ايضا بعد الظهر كالعادة، وســيفتح صباح اليوم، موضحا انه 
جرى تأمني مدخل آخر الفساح املجال امام دخول وخروج النواب 

فقط.

{ الجلسة {
[ افتتــح الرئيس نبيه بري الجلســة، ودعا يف مســتهلها 
اىل الوقوف دقيقة صمت لوفاة رئيس مجلس النواب الســابق 
حســني الحســيني والنائبني 
السابقني جميل شامس وجاك 

جوخدريان.
[ وتليــت اســامء النواب 
املتغيبني بعذر وهم النواب: اكرم 
شهيب، بيار بو عايص، ادغار 
طرابليس، طوين فرنجية، عيل 

عسريان، وتيمور جنبالط.
ملحم  النائــب  وطلــب   ]
خلــف الكالم، وقــال: »دولة 
الرئيــس قلت مــرارا ان لهذا 
املجلــس دورا انقاذيــاً، ولقد 
دخلنا يف دوامة تعطل انتظام 
يهدد  الخطر  ان  املؤسســات. 
الدولــة والدميوقراطية، وبت 
اخجل من نفيس ان اكون نائبا، 
بالكهرباء  يطالب  فالشــعب 
واملاء والطحــني، ونحن نكرر 
مشهدية عبثية يف العجز عن 
انتخاب رئيــس للجمهورية«. 
وزميلته  ســيبقى  انه  واعلن 
نجــاة صليبا داخل القاعة اىل 

حني انتخاب رئيس الجمهورية، معتربا ان مواد الدستور تنص 
عىل ابقاء الجلسات مفتوحة اىل حني ذلك.

[ وتكلم النائب هادي ابو الحســن فقال: »عدنا اىل الدوامة 
نفســها بعد ان اجهضت فرصتي الحوار، وهذا خطأ. عدنا اىل 
الدّوامة واملأزق والســيناريو نفســه ونحن نشــارك فيه غري 
راضني. وبدأنا نثبت يوما بعد يوم اننا مجلس عاجز عن انتخاب 
رئيس الجمهورية، وال بّد من الخروج من هذه الدّوامة و »الوطن 
عم بريوح من ايدينا«. نحن عىل خيارتنا السياســية، ولكرس 
الجمود قد نضطر اىل تعليق مشاركاتنا يف الجلسات. ندعو كل 
الكتل للتشاور ليك نخرج من هذا الجمود«. واعلن التضامن مع 

عائالت شهداء انفجار املرفأ.
[ ومتنى النائب ســامي الجميل صــدور بيان عن املجلس 
النيــايب للتضامــن مع اهايل ضحايا  انفجار املرفـــأ، ودعم 
القضاء لالستمرار يف التحقيق للوصول اىل الحقيقة والعدالة.
[ وقال النائب ميشال معوض، منذ اغتيال والدي، وكنت يف 
الســابعة عرشة من عمري، ونحن ننتقل من اغتيال اىل اغتيال 
ومــن تفجري اىل تفجري، ويضعوننا امــام عدالة »يا عدالة يا 
اســتقرار«. ال »نســتطيع ان نبقى عىل هذا املنوال تجاه اكرب 
عملية تفجري يف التاريخ«. وانضم اىل الجميل باملطالبة باعالن 

موقف من املجلس تجاه هذه القضية.

{ عملية االقرتاع {
وبعد ذلك جرت عملية االقرتاع وجاءت النتيجة عىل الشــكل 
اآليت: 37 ورقة بيضاء، و34 صوتا للنائب ميشال معوض، و14 
صوتا لـ »لبنان الجديــد«، و7 اصوات للدكتور عصام خليفة، 
و2 لزياد بارود، وصوت للنائب الســابق صالح حنني، وصوت 
مليالد ابو ملهب الذي احدث ضوضاء يف القاعة فاعلن الرئيس 
بري عدم السامح له يف الجلسة املقبلة  بالدخول اىل املجلس.
واعتربت 15 ورقة ملغــاة منها 6 اصوات كتب عليها عبارة 
»االولويات الرئاسية« )من نواب تكتل لبنان القوي الذين وزعوا 
اصواتهــم بني هذه العبارة والورقــة البيضاء( وواحدة بعبارة 
»الحــوار الجل لبنان« وضعها النائــب كريم كبارة، و4 بعبارة 

»ميشــال معوض العدالة لضحايا 4 آب« و3 بكلمة  »التوافق«، 
وواحدة لعصام خليفة مصحوبة بعبارة واخرى  باسم »بريين 

ساندرز«.
[ وقبــل الدورة الثانية تبني ان النصاب مل يعد مؤمنا، فرفع 

الرئيس الجلسة بعد تالوة محرضها.
[ ولدى رفع الجلســة،  كرر خلف املطالبة بابقاء الجلسات 

مفتوحة.
[ فرد الرئيس بري »مش علّيي هاللعبة«.

{ مواقف نيابية {
[ وبعد الجلســة قــال النائب جورج عدوان باســم تكتل 

»الجمهورية القوية«: »اننا لن نقبل اال رئيس جمهورية سياديا 
يعيد بناء الدولة، ويعرب عن اراء اكرثية اللبنانيني«. واكد الوقوف 
اىل جانــب ضحايا انفجار املرفأ، داعيا اىل دعم القايض طارق 
بيطار. وقال »انه من املعيب ان نأخذ قضية بحجم انفجار مرفأ 

بريوت اىل زواريب صغرية«.
[ وشدد النائب ميشــال معوض عىل »اننا نخوض معركة 
سياســية بوجه ايصال رئيس صوري لن يغري شيئا، ونخوض 
معركة ضد محاوالت االخضاع والتعطيل عىل حساب الدستور«.

[ واعلن النائب ملحم خلف البقاء يف القاعة العامة ورفض 
االستمرار يف نهج التعطيل، وقال: »نحن باقون داخل املجلس 
لنفتــح فجوة خالل تطبيق الدســتور ولنقول ال ميكن اقفال 
املجلس النيايب، ولو قطعوا الكهرباء فهي اصال مقطوعة عن 
كل الناس، ولتبق الجلسات مفتوحة والدورات متتالية اىل حني 

انتخاب رئيس الجمهورية«.
[ وقالــت زميلته نجاة صليبا »اننا نعي مخاطر الشــغور 
وندعو ســائر زمالئنا النواب اىل تحمل مسؤولياتهم الوطنية 
امام التاريخ والناس، ولهذا السبب سنبقى داخل قاعة املجلس 

دفعا لغاية انتخاب رئيس للجمهورية«.
[ وقال النائب ســامي الجميل »خطوة النائبني ملحم خلف 
ونجاة صليبا وطنية بامتياز، ولالســف مل يتم تنسيقها معنا، 

وميكن ان ننضم يف اي وقت اىل هذه الخطوة«.

ــري الــــحــــواري ــ ــ ــد إفــــشــــال مـــســـعـــى ب ــعـ ــي بـ ــاســ ــ ــرئ ــ ــي يُـــحـــاصـــر االســـتـــحـــقـــاق ال ــاسـ ــيـ ــسـ الـــتـــصـــعـــيـــد الـ
ــد وتـــأســـف ــ ــؤيّ ــ ــون« اعـــتـــصـــمـــوا... »الـــــقـــــوات« تـــنـــأى بـــنـــفـــســـهـــا... و»الـــكـــتـــائـــب« ت ــريّـ ــيـ ــيـ ــغـ نــــــواب »تـ
»اللقاء الديموقراطي« يُلّوح بتعليق املشــــــاركة... والتّيــــــار وزع أصواته بين الورقة البيضاء و»األولويّات الرئاســــــّية«

خالل الجلسة                                  )حسن ابراهيم(

ميشال نرص

كل الجبهــات فتحت دفعة واحدة.  يف ســاحة 
النجمة جلسة انتخاب رئاسية مكانك راوح، »مزايدة 
نيابية يتوقع ان تتدحرج ككرة ثلج. يف مقر الرئاسة 
الثالثة، جلســة ملجلس الوزراء كرســت انتصارات 
امليقــايت املتتالية وصدور مراســيم املقررات و«يا 
جبل ما يهزك ريح«. اما قرص بعبدا فشــغور مرتبع 
عىل الكريس االول، وســجاالت بالجملة، آخرها بني 
بكريك والحارة وان بشكل غري مبارش. اما قضائيا، 
فوفود اوروبية ظاهر مهمتها يشء وباطنه اشياء 
اخرى، اخرج »الريس طارق« عن صمته مستفيدا من 
الفرصة للعودة اىل التحقيق من بابه العريض، بعدما 
بنّي انه مل »يتزحزح« عن مواقفه، و«املخيطني« يف 
ســلة احراجه الخراجه فشــل رهانهم، وباتوا يف 
مواجهة مع من يصعب االستقواء عليه، بسبب عصا 

ترهيبه وجزرة ترغيبه.  
وسط هذا املشهد امور كثرية تتغري وتتبدل ، ويبدو 
ان »استواءها« ســتكون مثرته انتخابات الرئاسة 
و«تســويتها الحكومية«، ويف مقدمتها مآل ورقة 
تفاهــم مار مخايل التــي قطع التيار الوطني الحر 
االمل منها، بعدما ادرك رئيســه ان الحارة تريد »من 
زمان مني ما كان وما بدها ياه« بحســب املصادر، 
وحزب الله املرص عىل ان االخري ســيعود اىل »بيت 
الطاعة« وفقا ملا يردده مقربون منه، اذ يف الواقع 
»مــا بقالو حدن«، وهو ما قــد يكون غلطة كبرية 

يف الحسابات.
مــن هنا، يبدو ان رئيس حكومة ترصيف االعامل 
مرص عىل مالحقة فريق العهد الســابق  يف معركة 

»كــرس عضم« بلغت 
حدا جديدا، مع قدرته 
انعقاد  تأمــني  عىل 
جلسة ملجلس الوزراء 
حتى دون غطاء حزب 
اللــه، حيث تشــري 
اوســاط مطلعة اىل 
ان الرساي ســيكثف 
التي  جلســاته،  من 
ستشــهد كل منهــا 
جديــدة،  مفاجــأة 
بعدما ضمن امليثاقية 
جيبه،  يف  والنصاب 

لن تكون بعض التعيينات ابرز وجوهها، خصوصا ان 
نقمة بكريك وهجامتها تصب يف خدمة هذا الهدف، 
وتؤمن غطاء غري مبارش الي خطوة يف هذا االتجاه.
ولكن كيف ســريد التيار الوطني الحر؟ بالنسبة 
ملرينا الشالوحي »اإلرصار عىل الدعوة اىل جلسات 
حكوميــة متتاليــة، يخرج القضية من ســياقها 
السيايس، كرتجمة لخالف مع التيار، ويضعها يف 
اطار اعتداء موصوف عىل العيش املشــرتك، وعىل 
كرامــة مكون وطني كامــل، مبرجعياته الروحية 
والسياســية، وبغــض النظر عــن مواقف بعض 
الــوزراء املحرتمني يف أشــخاصهم، لكن صفتهم 
التمثيليــة غــري قامئة عىل اإلطــالق«، لذلك فان 
»ميقايت وداعميه يكرســون أنفســهم مجددا يف 
موقع مناقض للميثاق والدســتور، بشكل ال يقبل 

الشك وال يحتاج إىل دليل«.
فوفقــا ملتابعني لتفاصيل النقاشــات الداخلية، 

مــا زالت مرينا الشــالوحي متلك الكثري من االوراق 
السياســية والشــعبية التي وضعت خطة، وفقا 
لتوقيــت محــدد للعب كل ورقة، ومــن ضمن تلك 
االوراق امــكان عقد لقاءات مع »القوات اللبنانية«، 
بعدما بلغت مسامع البياضة معلومات عن ان حارة 
حريك »نقزانة من هيك خربية«. فهل يقدم باســيل 
عىل هكذا خطوة متى دقت ســاعة الحقيقة؟ وهل 

تعطيه معراب هذه الورقة؟
يف املعطيات املتوافرة، بحســب زوار الحكيم، ان 
اللقاء مع باســيل وتقديم اي اوراق مجانية له غري 
وارد »كونــه انتهى«، اما يف الوقائع وتحت الطاولة 
فان االمــور مختلفة، ذلــك ان »الحكيم« يتعاطى 
برباغامتيــة مع االمر، وهو ما توحي به الرســائل 
التي اوصلها اكرث من مرة خالل اطالالته االعالمية 
االخــرية، فضال عن ان تقاطع املصالح بني الطرفني 
املسيحيني حول اكرث من ملف »اسرتاتيجي« واضح 

، رغم عدم التالقي بينهام، اقله علنا.

نادين زرقوط

عــاد بهاء الحريــري ابن الرئيس الشــهيد رفيق 
الحريري اىل الظهور مجدداً يف الساحة السياسية، 
لكــن هذه املــرة ليس عرب »ســكايب« او »الزووم« 

وغريها من الوسائل، بل من جزيرة قربص.
فعقد الحريري يف فندق »راديســون« يف الرنكا 
القربصية، العديد من اللقاءات مع وفد لبناين مكّون 
من فعاليات دينية وسياسية واجتامعة، ينتمون اىل 
الطائفة السنية حرصاً، ومن مناطق لبنانية مختلفة.

وأشــارت مصادر مقربة من دار الفتوى إىل أنه » 
متت دعوة مفتني، وبعض من الشخصيات البريوتية 

إىل قربص للقاء الحريري، لكنهم مل يلبوا الدعوة.«
وقالت مصــادر مطلعة لـ »الديــار«« أن رئيس 
الحكومة السابق ســعد الحريري سيأيت إىل لبنان 

قبل عرشة أيام تقريباً من ذكرى اغتيال والده الرئيس 
الشهيد رفيق الحريري، أي قبل 14 شباط ولن تطول 
مدة إقامته«. وتساءلت املصادر »هل كانت اجتامعات 
بهاء بفعاليات دينية وسياسية وغريها يف قربص، 
دافعاً قوياً ألخيه للمجيء إىل لبنان وفتح بيت الوسط 

لالجتامع بهكذا فعاليات«؟
ويف هذا الســياق، أفادت املصادر بأن » الحريري 
أرسل شخصيات من قبله لجس نبض النواب السّنة، 
قبــل أن يدعوهم لالنضــامم إىل االجتامعات التي 
سيعقدها يف بيت الوسط ». واشارت اىل ان« الحريري 
ســيفتح باب بيت الوسط أمام أهايل بريوت وغريها 
من املناطق لالســتامع إليهم، وما آلت بهم الظروف 
االقتصادية والسياسية واالجتامعية وانعكست عىل 

وضعهم املعييش.«
وتابعت املصادر »ســعد الحريري لن يأخذ أي قرار 

بالرجوع إىل الســاحة السياسية اللبنانية، بانتظار 
الضوء األخرض السعودي.«

والجديــر بالذكر، أن مصدرا مطلعا قد أشــار يف 
مقال ســابق يف »الديار« إىل أن هناك تدخال إماراتيا 
ومرصيا إلقناع ويل عهد اململكة العربية السعودية 
محمد بن ســلامن بتمهيد الطريــق أمام الحريري 
للعودة إىل لبنان وذلك مبشــاركة تركية. وان هناك 
صفقة تحرّض مع الســوريني لتقديم سعد الحريري 
ملنصب رئيس للحكومة اللبنانية، ولكن تبقى العقدة 
يف يد ابن ســلامن، حيث ان هذا األخري ال مامنع وال 
مبارك لعودة الحريري إىل لبنان واســتالمه رئاسة 

الحكومة.
وتعود املصادر املطلعة لتشــري إىل أن »فرنســا 
دخلت عىل خــط الضغوط مع اإلمارات أيضاً إلقناع 
السعوديني بعودة سعد الحريري إىل لبنان سياسيا«.

بعد لقاءات بهاء في قبرص... إجتماعات لسعد الحريري في بيت الوسط قريباً ؟

استقبل رئيس الحزب »التقدمي االشرتايك« 
وليد جنبالط يف كليمنصو، وفداً من حزب الله 
ضم املعاون الســيايس لألمــني العام للحزب 
الســيد حســن نرصالله الحاج حسني خليل 
ومسؤول وحدة التنسيق واالرتباط يف الحزب 
الحــاج وفيق صفا، يف حضــور رئيس كتلة 

»اللقاء الدميوقراطي« النائب تيمور جنبالط، 
الوزير الســابق غــازي العرييض، أمني الرس 
العام يف »التقدمي« ظافر نارص ومستشــار 

النائب جنبالط حسام حرب. 
وجرى خالل اللقاء، عرض آلخر املستجدات 

واالستحقاقات.

ــه ــلـ ــن حـــــــزب الـ ــ ــ ــى وفـــــــــــداً م ــ ــق ــ ــت ــ ــاط ال ــ ــب ــ ــن ــ ج

جنبالط يستقبل خليل وصفا

استقبل وزير الصحة يف حكومة ترصيف 
االعامل فراس االبيض، السفري الرنوجي لدى 
لبنان مارتــني إيرتڤيك، يرافقه ممثل منظمة 
الصحة العاملية يف لبنان عبد النارص أبو بكر، 
وتناول البحث املشــاريع املشــرتكة املتعلقة 
بربامج الرتصد الوبايئ لالستجابة للطوارىء 

واألوبئة وصحة األم والطفل. 
بدايًة، نّوه إيرتڤيــك ب«جهود وزارة الصحة 
ملكافحــة وباء كورونا واســتجابتها الرسيعة 
الحتواء تفيش الكولريا يف لبنان«، وقال: »يشكل 

خطر تفيش األمراض املعدية يف لبنان مصدر قلق 
كبري، ويُسعدنا أن وزير الصحة يبحث عن سبل 
ليكون النظام الصحي أكرث اســتعداداً ملواجهة 
تفــيش االمراض املعدية املســتجدة أو العائدة 
للظهور«، مضيفا »نتطلع إىل مواصلة دعم وزارة 

الصحة سوية مع منظمة الصحة العاملية«.
بدوره، رشح أبو بكر ان »املشاريع املشرتكة 
املتعلقــة بتعزيز نظــام الرتصد الوبايئ هي 
فرصة جيــدة للتأكيــد أن مراقبة االمراض 

املعدية ومكافحتها أولوية صحية« .

األبـــيـــض بــحــث مـــع الــســفــيــر الــنــروجــي فـــي بــرامــج
ــة ــئ ــوارىء واألوب ــط ــل ــي لــاســتــجــابــة ل ــائ ــوب ــد ال ــرّص ــت ال

تســلََّم الجيش اللبناين يف 
من  كمية  اللوجســتي  اللواء 
باآلليات،  الخاصة  البدل  قطع 
مقدمــة هبة من الســلطات 
األوسرتالية، يف حضور نائب 
العميد  للتجهيز  األركان  رئيس 
الركن الطيار زياد هيكل ممثالً 
العامد جوزاف  الجيــش  قائد 
يف  األسرتايل  والسفري  عون، 
لبنــان Andrew Barnes، اىل 

جانب عدد من الضباط.
وشكر العميد الركن هيكل باسم قائد الجيش 
السفري األوسرتايل عىل هذه الهبة، ثم قّدم له 
درعــاً تذكارياً تقديراً لجهوده يف دعم الجيش 

اللبناين.

من جهة أخرى، أكد الســفري األوســرتايل 
»مواصلة بالده تعزيز قدرات الجيش انطالقاً 
من عالقات الصداقــة والتعاون بني البلدين، 
وتأكيداً للثقة بدور املؤسســة العسكرية يف 

حامية أمن لبنان وسلمه األهيل«.

الجيش تســــــّلم عتاداً هبة من الســــــلطات األوسترالّية

قسم من الهبة

ــوا  ــمـ ــصـ ــتـ ــا انــــفــــجــــار املـــــرفـــــأ اعـ ــ ــاي ــ ــح أهـــــالـــــي ضــ
ــة ــحــاســب ــامُل ــى تـــوقـــيـــع تـــعـــّهـــد ب ــ ودعـــــــوا الــــنــــواب الـ

ميقاتي في حربه مع باسيل : »ما حدا قدي«



استهل األمني العام لحزب الله كلمته الفتا إىل أّن »يف ملّفات 
العمــل الحكومي والّنيايب، يعتمد الــوزراء والّنواب يف كتلة 
»الوفاء واملقاومة« عىل ما يقّدمه املركز االستشــاري«، مبّيًنا 
»أنّنا أردنــا لهذا املركز منذ البداية أن يكون مركزًا علميًّا فكريًّا 

تقديريًّا رؤيويًّا ملتصًقا باألرض وامليدان«.
وأكد »وجوب االستفادة من كل عقل علمي وفكر وتخصص 
ميكن االســتفادة منه«، وقال: »نؤمن بأن االنجازات هي نتاج 
الجهــود املباركــة الجامعية«، مضيفــا »كان املركز وما زال 
الســند العميل والحقيقي لهيئاتنا القيادية ووحداتنا وملفاتنا 
املختلفــة، كام أنــه املكان الذي ميدنا بــكل ما نحتاجه عىل 
مستوى الدراسات القانونية النقدية املالية االدارية والدراسات 

السياسية االسرتاتيجة«. 
وشكر الذين »تعاقبوا عىل مسؤولية هذا املركز والذين عملوا 
فيه عىل مدى ثالثني عاما«، مؤكدا أن »حزب الله كان وال يزال 

يريد أن يعمل عىل اساس علمي ومتقن«. 
وقال الســيد نرصاللــه: »لقد اهتم حزب اللــه قبل ثالثني 
عاما بالشــأن الحيايت رغم انشغاله الكبري امليداين باملقاومة 
والتحديات التي كانت سائدة حينها«، مشريا اىل أنه »ال يجوز 
لنا أن نيأس عىل الرغم من ان هناك محاوالت الشاعة اليأس يف 
البلد، وهذا أمر خطري جدا وأهم يشء هو األمل وعىل الجميع 

تحمل املسؤولية من دولة وشعب ومجتمع«. 
واشــار اىل ان »مســؤولية املركز اظهار الصورة الحقيقية 
يف الخــارج من صعوبات ومعطيات مؤملة وليس ما يفرحنا، 
وعندما نتحدث عن حلول من أجل التطوير والنهوض واملعالجة 
نبحث عن الســبل يف االمكانات املتاحة«، مشددا »عىل أن هذا 
املركز هو أحد املواقع املرشقة واملؤثرة والشــهادات به تزيدنا 

ثقة وارصارا عىل مواصلة العمل«. 

{ الشأن الحيايت {

وأكّد السّيد نرصالله أّن »الهّم األسايس الّذي يحكمنا جميًعا 
يف لبنان، هو ما يرتبط باملوضوع االقتصادي واملايل والّنقدي 
واملعيــي يف البلد«، مشــريًا إىل أّن »ال نقاش يف أّن الوضع 
ا وهذه نقطة إجامع، وهذا األمر  االقتصادي يف لبنان صعب جدًّ
ليس استثنائيًّا بالّنسبة لبلدنا، بل العديد من دول العامل تعيش 
وتعاين من أزمات اقتصاديّة حاّدة؛ وكلّنا نسمع أّن هناك الئحة 

بعرشات الّدول املهّددة باالنهيار«.
وشّدد عىل أنّه »ال يجوز أن نيأس أو نستسلم، وهناك من يحاول 
إشاعة هذا الّنوع من األجواء، بأاّل إمكانّية للقيام بيء وبأّن األفق 
مسدود، وال خيارات سوى القبول بهذا الواقع والعيش تحت عبء 
ا«، مركّزًا  األوضاع االقتصاديّة الّصعبة أو الهجرة، وهذا خطر جدًّ
عــىل أّن »األهم هو األمل وعدم اليأس واإلحباط، والّثقة بالقدرة 
الوطنّيــة عىل إنتاج الحلول والخــروج من هذا الوضع الّصعب 

واملأزق،ألّن سيطرة اإلحباط تعني أنّنا ذاهبون إىل الهاوية«.
ورأى الســيد نرصالله  أّن »عىل الجميع تحّمل املســؤولّية، 
وإنقــاذ الوضع االقتصادي والحيــايت واملعيي ليس فقط 
مسؤولّية الّدولة ومؤّسساتها، بل هو أيًضا مسؤولّية الّشعب 
واملجتمع والقوى الّسياســّية والخرباء، كّل بحسب موقعه«، 
مبّيًنــا أنّه »ال يجوز البقاء يف حالــة تخّبط وارتباك كام هو 
الوضع يف الّســنوات األخرية. يجــب املبادرة إىل وضع رؤية 
للوضع االقتصادي ومعالجته، وعىل أساســها توضع الخطط 

والربامــج«، واكد ان«أي خطط أو برامج ال تســتند إىل رؤية 
شــاملة وعلمّية ومدروســة ومتقنة، تأخذنــا إىل الّتخّبط 

واستنزاف الوقت والخربات«.
ورأى الســيد نــرص الله »أنــه للوصــول إىل الرؤية، علينا 
دراسة األســباب ولتنفيذها علينا استخراج األسباب الواقعية 
والحقيقية«، الفتا اىل »أن الفساد كان متجذرا بالدولة منذ وقت 
طويــل ولو قدمت كل طائفــة أفضل عقولها وخربائها لتتوىل 
املسؤوليات اإلدارية يف الدولة ما كنا لوصلنا إىل هذه املرحلة«.
واعترب »أن أحد أهم أسباب األزمة خطأ الرؤية االقتصادية يف 
التســعينيات وبعض السياسات االقتصادية الفاسدة واملفسدة، 
والتــي كانت مواقفنا واضحة منهــا يف مجلس النواب وأولها 
االستدانة، ورأى أن األخطر هو رضب االنتاج والبحث عىل الربح 
الرسيع وهكذا تحول اقتصادنا إىل اقتصاد هش، وأنه من األسباب 
أيضا املحاصصة الطائفية يف املشــاريع وغياب االمناء املتوازن 

وتبعات الحروب الداخلية واعادة االعامر وملف املهجرين«.
ولفــت ايضا إىل أّن »يف لبنان، الكثري من القيادات والقوى 

السياســّية والّنخب عندما يطلقون مواقف معّينة، يبّسطون 
األمور، مثل االعتقاد أنّه إذا تّم حّل املســألة مع إرسائيل أو إذا 
عالجنا الفساد، كل يشء آخر سُيحل. وشّدد عىل أّن هناك فسادا 
متعّمدا إداريا وماليا، وقصورا وتقصريا يف الدولة اللبنانية«.

كام رشح الســيد نرصالله أّن  من أسباب الوضع االقتصادي 
الّصعب يف لبنان، بعض الّسياســات االقتصاديّة الفاســدة 
واملفسدة والخاطئة. من أســبابه أيًضا املحاصصة الطّائفّية 
يف املشــاريع، بدل وجــود إمناء متوازن. من أســبابه كذلك 
هــي تبعات الحروب الّداخلّيــة رتّبت أعباء كثرية عىل الوضع 
االقتصادي واملايل، وتبعات الحروب واالعتداءات اإلرسائيلية، 
وتبعات امللّفات اإلقليمّية، فملف النازحني السوريني مثاًل يحّمل 

االقتصاد والّدولة تبعات مبليارت الدوالرات«.
وأشــار إىل أّن »من أسباب الوضع االقتصادي الّصعب أيًضا، 
هو العقوبات والّضغوط والحصار منذ عام 2019، ومن املؤسف 
أّن هناك أشــخاصا يف لبنان، إىل اليوم يقولون إّن ال حصار أو 
عقوبات«، موضًحا أّن »الحصار يعني منع املســاعدات وتقديم 
الهبات والقروض للبنان، ومنع الّدولة من قبول الهبات كام حصل 
مع الهبة الّروســّية والهبة اإليرانّية، أو قبول فتح االستثامرات 
منها الصينّية والّروسّية.الرّشكات الصينّية والّروسّية جاهزة 

لالستثامر، ومن ينكر وجود حصار، فلتقبل الّدولة باالستثامر. 
كــام أن الحصار هو مبنع لبنــان من معالجة ملف النازحني«، 
منّوًهــا إىل أّن »كّل اللّبنانّيــني مّتفقني عىل رضورة حل ملف 

النازحني، لكّنهم مينعون ذلك. أليس ذلك حصار وضغوط؟«.
وأوضح الســيد نرصالله  أنه »علينــا أال نعتمد عىل املوقع 
املميز فهناك دول منافسة بالسياحة وتسهيل قطاع الخدمات 
والرشكات واملرصفية، وعلينــا العمل عىل اقتصاد يؤمن أمنا 
غذائيا ال يعتمد عىل املعونات الخارجية واملســاعدات«، مؤكدا 
أنه »كام لدينا األمن ونسبة األمن الداخيل عندنا نسبة متقدمة 
حتى عــن الواليات املتحدة االمريكيــة، وذلك بفضل الجيش 
والقوى االمنية والوعي الســيايس، فإنه ال يوجد طرف يريد 

حربا أهلية إال القلة«.
واعتــرب أّن »الّنســخة الّثالثة من املــرشوع األمرييك يف 
املنطقة، تقوم عىل تشــديد الحصار والعقوبات االقتصاديّة«، 
مركّزًا عىل أّن »الحديث كان عن أّن املنطقة ذاهبة اىل تســوية 
مع العدو الصهيــوين، والخطط والرؤية بنيت عىل هذا االمر 

وتبــني انه خطأ.ال تســوية يف املنطقة، والنقاش حتى داخل 
كيان العدو هو هل »ارسائيل » باقية؟«. 

{ الشأن الدويل {

وعن وضع الكيان الصهيوين يف املنطقة، قال الســيد نرص 
الله: »بالعودة إىل الرؤية التي قامت عليها سياسات هذا الكيان 
الخاطئــة، وهي أن املنطقة متجهة نحو تســوية للنزاع معه 
هــو ما أوصلنا إىل ما نحن عليه اليــوم، إذ أن من يريد وضع 
سياســات اقتصادية جديدة عليه أآل يبني رؤية عىل حســاب 
تســوية يف املنطقة وال وجود لحــل الدولتني وخصوصا مع 

الحكومة الجديدة الصهيونية الفاسدة واالرهابية«. 
أضاف »أنه مع ســوريا ال تسوية. وما جرى يف سوريا هو 
احدى املحاوالت للمجيء بنظام سيايس يعطي الجوالن للكيان 
الصهيــوين«، معتربا »أن الوضع يف املنطقة متجه نحو مزيد 
من التوتر فال تسويات يف املنطقة وال مشاهد سالم وهذا كله 

سينعكس عىل منطقتنا«. 

{ ملف الغاز {

وعن ملف الغاز، اعترب نرص الله »أن أحد أســباب القوة هو 
موضــوع النفط والغاز فهو ثروة هائلة يف بحر لبنان والدليل 

ما نشــهده من اكتشــافات للنفط والغــاز يف البحر األبيض 
املتوســط«، مشــريا اىل »أن اليوم القرار األورويب حاسم يف 
االستغناء عن الغاز الرويس وأولويته هي يف البحر املتوسط، 
ألن تكلفته أقل عليه. ولذلك علينا البحث عن رشكات لالستفادة 
من ثروتنا الوطنية، فال يكفي ان ننتظر الرشكات للتنقيب حتى 

تأيت«، داعيا اىل التفتيش عن النفط يف املناطق الربية ».
وأكد »كل املعلومات والدراسات تؤكد أن هناك يف بحر لبنان 
كميات نفط وغاز هائلة«، مشرياً إىل »اننا مل نذهب اىل حافة 
الحرب ومل تتحمل الدولة والشعب اللبناين الضغوط يف االشهر 
القليلة املاضية والتهديدات االرسائيلية فقط لرتســيم الحدود 
بل يجب متابعة امللف النفطي بعيدا عن املشــاكل السياســية 

يف البلد«.
وأكــد ايضا »أن املغتربين نقطة قــوة للبنان كذلك وهؤالء 
يتعرضــون للمضايقــة من قبــل االدارة االمريكية حيث يتم 
وضعهــم عىل الئحة العقوبــات«، ولفت إىل »اننا نحتاج اىل 
اصالح اداري قضايئ ولكن علينا اال نعتمد عىل سياسة القطاع 
الواحد بل العمل عىل كل القطاعات املنتجة، ونحتاج ايضاً إىل 
ســلطة سياسية وموقف شجاع ودولة شجاعة تصمد وتأخذ 

قرارات جريئة واذا بقينا كام نحن هناك مشكلة حقيقية«.
ورأى أنه »يف موضوع قبول الهبات نريد شــجاعة، فلامذا 
يســمح لدول يف العامل اقامة عالقــات اقتصادية وتجارية 
مــع الصني بينام مع لبنان ممنوع عليــه ذلك؟، نحتاج دولة 
يقدم مســؤولوها املصلحة العامة عىل املصالح الشــخصية 

ويواجهون الضغوط«.
ودعــا، إىل »مراقبة مرص التي اقامت عالقات تســوية مع 
ارسائيــل، ولديها عالقات جيدة مع الســعودية ودول الخليج 
انظــروا اىل وضعها االقتصادي االن، هل لبنان اهم من امريكا 
ملرص، وهل لبنان اهم من الخليج ملرص؟«، مضيفاً »يف منطقتنا 
غري مسموح وجود دولة قوية حتى لو كانت حليفا موثوقا بل 
يجب ان تبقى شــعوب منطقتنا تسعى خلف القمح والبنزين 

والدواء وحليب االطفال«.

{ امللف الرئايس {

وفيام خص الشــأن الداخيل، قال الســيد نرص الله: »اليوم 
لبنــان بلد أمــن، أي أن ارسائيل ال تجرؤ عىل ان تقصف لبنان، 
والست سنوات املقبلة للبنان وشعبه هي سنوات مصريية واذا 

بقينا كام نحن ذاهبون اىل االنهيار«.
وأشار إىل »اننا نريد رئيس جمهورية وكذلك حكومة إلنقاذ 
البلد، نريد رئيســا شجاعا ولديه استعداد يضحي ويف حال تم 
تهديده من االمريكيني ال يخاف«، مضيفا »بدنا رئيس إذا نفخوا 
عليه األمريكيني ما يطري من قرص بعبدا عىل البحر املتوسط«.

ولفت إىل أن »القوى التي تسمي نفسها سيادية تعلم حجم 
التدخل االمرييك وتصمت ألّن السيادية شعار فارغ يف العامل«، 
مضيفا »نريد رئيًســا للجمهورية شجاًعا مستعد للتضحية، 
وهنــاك مناذج موجودة كام نبحث عن حكومة ومســؤولني 
من هذا النوع. فالقوى التي تســمي نفســها سيادية تعرف 

بالتدخالت األمريكية وتصمت صمت أهل القبور«.
وختــم الســيد نرصالله »هنــاك آمال ونقــاط قوة كبرية 
واللبنانيــون قادرون عىل النهــوض، ويحتاجون اىل االرادة 

والخطة الصحيحة والجدية يف العمل«.
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نافع جهاد 

ال تزال جرمية كفتون - الكورة، 
التي ذهب ضحيتها ثالثة شــبان 
رسكيس  جــورج  فارس،  عالء   (
وفادي رسكيس(، حية يف ذاكرة 
الكورانيــني، الذيــن فجعوا بتلك 
الجرميــة التي وقعت يف 21 آب 

.2020 العام 
ظل  يف  الكورانيــون،  يخىش 
تســود  التي  الراهنة  االوضــاع 
خاصة،  والشــامل  عامة،  البالد 
بعد  الجرميــة،  تتكــرر هذه  ان 
تفاقم حوادث الرسقات والنشــل 
والسطو يف اكرث من بلدة وقرية، 
يف كفرحزير واميون وراسمسقا 

العني.  وضهر 
ففي اآلونة االخرية، عادت قرى 
وبلدات كورانية لتشــهد حركات 
مريبــة ليــال، يف ظــل العتمة 

الناجمــة عن انقطــاع التيــار الكهربايئ، 
مــام ادى اىل غرق شــوارع البلدات والقرى 
بالظــالم،  التــي تغري العصابــات بتنفيذ 

الظالم. جنح  تحت  عملياتها 
مؤخــرا ظهــرت دعــوات يف الكورة اىل 
تشــكيل مجموعات مســلحة، تتناوب عىل 
الحراســة ليال يف القرى والبلدات، وان تعمد 
اىل اقفال الطرقات، منذ االعالن عن محاولة 
ســطو اســتهدفت منزل النائــب أديب عبد 
املســيح، وفرست الدعوات بانها خطوة نحو 
االمن الذايت، حيث كشــفت مصادر مطلعة 
ان محاوالت تجري يف الكورة لتشــكيل فرع 
لـ »حركة جنود الــرب« التي اعلن عنها يف 

االرشفية، غري ان منفذية الكورة يف الحزب 

بيانا  أصدرت  االجتامعي  القومي  الســوري 

اعلنــت فيــه رفضها لالمن الــذايت، داعية 

اىل تفعيــل البلديات وعمل رشطتها، واكدت 

املنفذية يف بيانها انه يف ظل التفلت األمني 

املســترشي يف الكــورة »ســيبقى الحزب 

الســوري القومي االجتامعي كام عهدُتوه، 

املعنَي األول للحفاِظ عىل أمِن الكورِة واهلها. 

ب للحفاِظ  ونحــن اليوَم ما زلنا بأشــدِّ التأهُّ

عىل كورتِنا الحبيبة وســالمِة اهلها، ولكننا 

نرفُض رفضا قاطعاً سياســَة االمِن الذايت ملا 

فيها من الغاٍء لوجوِد الدولِة وســلطتها«.

وشــددت املنفذية يف بيانها عىل  »تفعيل 

عمــل البلديات باملراقبة الشــديدة من قبل 

رشطــة البلديات، والتنســيق مــع اجهزة 

الدولــة، ووضع خط ســاخن يف كل بلدية 

والتنســيق بــني جميع البلديــات املجاورة 

لبعضهــا بعضا«، واضافــت : »يف ظل هذا 

الوضعِ االقتصادي الســيىء الذي يعاين منه 

وطننا الحبيــب، نتمنى من املعنيني االلتفات 

إىل وضــع البلديات و دعمهــا«. وختمت : 

»نحــن كحــزب نقف وندعــم ونتعاون مع 

الدولة بكافــة اجهزتها االمنية، من أجل أن 

تبقــى هي صامم األمــان لألمن يف كورتنا 

الخــراء، كورة العلم والثقافة، كورة الحق 

والجامل«. والخري 

و »تجّمع أهالي الشهداء« تضامن معهم : لإلفراج عن أهلنا فوراً أهالي املوقوفين في قضّية املرفأ اعتصموا أمام قصر العدل
نفذ أهايل املوقوفني 
إنفجار  قضيــة  يف 
املرفــأ، اعتصام امام 
قرص العدل يف بريوت، 
يف حضور نواب من 
القوي«  لبنان  »تكتل 
وشــخصيات مؤيدة 
لتحركهم ومتضامنة 

مع قضيتهم. 
كان  املقابل،  ويف 
»تجمع اهايل شهداء 
ومترري  وجرحى 
بريوت  مرفأ  إنفجار 
برئاســة ابراهيــم 
حطيط امام العدلية، 
وقد  اعتصاما،  ينفذ 
املوجودون  شــارك 
املوقوفني يف  اهايل 
معلنني  وقفتهــم، 
معهم  تضامنهــم 

ومع قضيتهم. 
وأكد أهــايل املوقوفني خــالل وقفتهم، انهم 
»يتعاطــون مع قضــاء خائف من الــرأي العام 
وأهايل ضحايا االنفجــار، الذين نتعاطف معهم 
ونؤكــد وقوفنا إىل جانبهم، اال ان ابناءنا يعانون 
الظلم يف اســتمرار توقيفهــم، وعندما نطالب 
بتخليتهــم، الن ظلمهم فاق املعقول، والننا نريد 
فعال كشــف الحقيقة ووضع امللف عىل الســكة 

الصحيحة«.
ودعــا االهايل القضــاء إىل »أن يكون منصفا 
مــع الجميع واالفراج عــن أهلهم وابنائهم فورا، 
معلنني أنهــم »أصبحوا هم ايضــا ضحايا امللف 
عىل  مشددا  والقضائية«،  السياسية  والتجاذبات 
االرساع يف حــل هذه القضيــة التي طال امدها 

كثريا«.

ولفــت االهايل اىل »ان القضاء يأخذ طرفا عىل 
حســاب آخر«، وطالبــوا ب«وقف الظلم يف حق 

أوالدهــم الذين تركتهم دولتهم ونوابها«.
وإنضــم حطيط اىل املعتصمــني، وألقى كلمة 
شــدد فيها »عىل وجوب ان يكــون قرص العدل 
هدفــا للتالقي وليس للعدالــة العرجاء«، وقال: 
اللــه يكرس يدي القايض جاد معلوف وليأخدوين 
اىل التحقيــق«، داعيــا اىل ان »يرحــل القايض 
بيطار، والســري يف امللف وتبيان الحقيقة وعدم 

امللف«. تسييس  يف  االستمرار 
وتحدث النائب جيمي جبور، فأكد ان »املوقوفني 
مــن دون قضاء يتحولون اىل أرسى«، مطالبا بـ 

رديف«. قاض  »تعيني 
امــا النائب ســيزار ايب خليل، فأعلن »ان عدم 
االفــراج عن املظلومني يف قضية املرفأ ســيكون 

تصعيد«. موضوع 

خالل االعتصام 

ــــــــــور ــــــــــة وتصمــــــــــت صمــــــــــت أهــــــــــل القب ــــــــــي تســــــــــّمي نفســــــــــها ســــــــــياديّة تعــــــــــرف بالتدخــــــــــات األميركّي ــــــــــوى الت ــــــــــه: الق  نصــــــــــر الل
ــــــــــع ــــــــــة والشــــــــــعب واملجتم ــــــــــؤولّية الدول ــــــــــن مس ــــــــــاذه م ــــــــــب وإنق ــــــــــادي صع ــــــــــات... فالوضــــــــــع اإلقتص ــــــــــة العقوب ــــــــــا ُمواجه علين

نفســـــــها  بالطريقـــــــة  أكملنـــــــا  وإذا  مصيريّـــــــة  املقبلـــــــة  الســـــــت  الســـــــنوات   }
البلـــــــد ذاهـــــــب إلـــــــى االنهيـــــــار... هـــــــذا إذا لـــــــم نكـــــــن قـــــــد بتنـــــــا داخلـــــــه
لهم كريمة  إيجاد حلول  ويُمكننا  النازحين...  ملف  التعامل مع  إلى جرأة في  نحتاج   }
{  املغتربـــــــــون يتعّرضـــــــــون لإلعتـــــــــداء األميركـــــــــي مـــــــــن خـــــــــال وضـــــــــع 
بتهـــــــــم ظاملـــــــــة العقوبـــــــــات  لوائـــــــــح  كبـــــــــار علـــــــــى  واغنيـــــــــاء  تّجـــــــــار 

أكّد األمني العام لحزب الله السّيد حسن نرصالله، 
يف خطــاب يف الّذكرى الّثالثــني النطالقة املركز 
االستشاري للّدراســات والّتوثيق، والذي أقيم يف 
قرية الســاحة الرتاثية، أّن »الهّم األســايس الّذي 
يحكمنــا جميًعا يف لبنان، هو ما يرتبط باملوضوع 
االقتصادي واملــايل والّنقدي واملعيي يف البلد«، 
مشــريًا إىل أّن »ال نقاش يف أّن الوضع االقتصادي 
ا وهذه نقطة إجامع، وهذا األمر  يف لبنان صعب جدًّ
ليس اســتثنائيًّا بالّنسبة لبلدنا، بل العديد من دول 
العامل تعيش وتعاين مــن أزمات اقتصاديّة حاّدة؛ 
وكلّنا نســمع أّن هناك الئحة بعرشات الّدول املهّددة 

باالنهيار«.
وذكــر أّن »للوصــول إىل رؤية، يجب دراســة 
األســباب الحقيقّية ملا وصلناه إليه من مســتوى 
اقتصــادي ومايل بطريقة واقعّيــة«، الفًتا إىل أّن 
»يف لبنان، الكثري من القيادات والقوى السياســّية 

والّنخب عندما يطلقون مواقف معّينة، يبّســطون 
األمــور، مثــل االعتقاد أنّه إذا تّم حّل املســألة مع 
إرسائيل أو إذا عالجنا الفساد، كل يشء آخر سُيحل. 
وشــّدد عىل أّن هناك فســاد متعّمد إداري ومايل، 
وقصــور وتقصري يف الدولة اللبنانية. فأســباب 
ســوء الوضــع االقتصادي الحــايل يف لبنان هو 
»املحاصصة السياســية يف املشاريع، والعقوبات 
الداخلية  الحروب  والضغوط والحصار، وتبعــات 
وإعادة اإلعامر، والحروب واالعتداءات اإلرسائيلية 
واألحداث اإلقليمية، وال ســيام ملف النازحني الذي 

يحمل لبنان أعباًء كبرية«.
وشدد السيد نرص الله عىل أّن »الحصار يعني منع 
املســاعدات وتقديم الهبات للبنان، ومنع القروض 
ومنع الدولة من قبول الهبات، كام حصل مع الهبتني 
الروسية واإليرانية أو قبول فتح االستثامرات« التي 
تقدمت بها الصني وروسيا«، مشريا إىل أّن »السنوات 

الـ6 املقبلة مصريية، وإذا أكملنا بالطريقة نفسها 
فالبلــد ذاهب إىل االنهيار، هــذا إذا مل نكن قد بتنا 

داخله«.
وعن الرثوات داخل البحر األبيض املتوســط، قال 
الســيد نرص الله أن »ال نقاش« حول حتمية وجود 
»ثــروة هائلة« يف البحر املتوســط »، وال نقاش 
حول أنه ســتكون لها األولوية يف العامل«، مردفاً 
»قطعاً وحتامً وجزماً يوجد نفط يف اليابســة وفق 
الدراســات، وما أوقف كل املحاوالت الســابقة هو 

السياسة«.
ويف ملف الرئاســة، لفت السيد نرص الله إىل أّن 
لبنان »يريد رئيساً للجمهورية شجاعاً لديه استعداد 
للتضحية وال يهمه تهديد األمريكيني إذا قاموا بذلك، 
وهناك مناذج موجودة«، مضيفاً »نبحث عن رئيس 
للجمهورية من النوع الشجاع، ونبحث عن حكومة 

ومسؤولني من هذا النوع«.

الفساد كان ُمتجذراً بالدولة منذ وقت طويل... ولو قدمت كّل طائفة أفضل عقولها وخبرائها لتتوّلى املسؤوليات اإلداريّة ملا كنا وصلنا الى هذه املرحلة
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دوليل بشعالين

بدأ الوفد القضايئ األورويب 
تحقيقاتــه يف لبنان مبلّفات 
ماليــة تتعلّــق بتببض أموال 
وتهريبها اىل الخارج، ويتوّجه 
اىل بــدء التحقيــق يف ملف 
انفجــار مرفأ بــروت الذي 
حصــل يف 4 آب مــن العــام 
2020، وأوقــع أكرث من 239 
ضحية حتــى اآلن، فضالً عن 
آالف املصابني ال سيام بإعاقات 
دامئة، واملترّضرين واملنكوبني. 
غــر أّن الســؤال الذي يطرح 
نفسه هنا، من ضمن االهتامم 
الذي يبديه محّققون فرنسيون 
ضمن الوفد القضايئ األورويب 
املرفأ، وال سيام  انفجار  مبلف 

أّن من بني ضحاياه من ميلكون الجنســية الفرنسية 
واألوروبيــة: ملاذا هذا االهتامم املفاجىء بالتحقيق 
يف هــذا امللف وبتحويلــه رمبا الحقاً اىل »محكمة 
دولية«، إذا مل يُكتــَف بتحقيق الوفد، خصوصاً بعد 
أن مىض أكرث من سنتني ونصف عىل االنفجار؟ وملاذا 
مل تُســلّم فرنسا الدولة اللبنانية املشاهد من األقامر 
الصناعية التي ذكرت أنّها متلكها يف وقت ســابق، 
ووعدت بتسليمها للقضاء اللبناين، وعادت وتذّرعت 

بأنّها غر موجودة؟
مصادر سياســية مطلّعة رأت أّن توقيت مجيء 
الوفد القضايئ األورويب اىل لبنان يف ظّل الشــغور 
الرئــايس الحايل، وبعد توقيــع لبنان عىل اتفاقية 
ترسيم الحدود البحرية بني لبنان والعدو اإلرسائييل، 
يطرح أسئلة كثرة حول األسباب التي دفعت بعض 
الدول األوروبية، ال ســيام فرنســا اىل التحرّك يف 
هــذا الوقت بالذات. فضــالً عن تحويل مهمة الوفد 
القضايئ يف اتجاه ملــف انفجار مرفأ بروت، من 
دون أن يكون الهدف األسايس لعمل هذا الوفد، عىل 

ما أعلن، سوى مالحقة الفساد يف املصارف. 
فاملصالح الدولية، مع األسف هي التي تُحرّك دول 
الخــارج يف اتجاه لبنان، عــىل ما أضافت املصادر، 
وليــس مصلحة لبنــان واللبنانيــني أو حّق أهايل 
وعائــالت ضحايا انفجار املرفأ يف معرفة الحقيقة 
وتحقيــق العدالة واملحاســبة. وصحيح أّن الرئيس 
الفرنــي إميانويــل ماكــرون كان زار لبنان بعد 

االنفجار بيومني فقط، يف لفتة ممّيزة منه للتضامن 
مع الشــعب اللبناين املنكوب، غر أّن بالده مل تعمل 
بشكل جّدي عىل مساعدة القضاء يف لبنان من خالل 
تزويده باملشاهد املأخوذة من األقامر الصناعية، التي 
تحّدثت بالده عن امتالكها ثّم عادت لتنفي ذلك. كام 
مل تعرض فوراً مجيء محّققني فرنسيني أو أوروبيني 
للتحقيق يف مالبسات االنفجار، رغم وجود عدد من 

الضحايا من جنسيات أوروبية عديدة.
من هنا، تجد املصادر نفســها، أّن مثّة سعيا للبدء 
بتدويل األزمــة اللبنانية انطالقاً مــن عمل الوفد 
القضــايئ األورويب يف لبنان، مــن دون مطالبة 
لبنان بذلك. كــام أّن أيا من الحكومات التي تعاقبت 
مــن بعد انفجار املرفأ مل تطالب بإنشــاء »محكمة 
دوليــة خاّصــة« للتحقيــق فيه، ســيام أّن األمر 
ســيكّبدها تكاليف مالية ضخمة، من دون أن تتأكّد 
من مصداقية نتيجة التحقيقات التي ستجريها هذه 
املحكمــة. فإّن تجربة »املحكمــة الدولية الخاصة 
بلبنان بشــأن اغتيال رئيس الحكومة األسبق رفيق 
الحريري ورفاقه«، التي حصلت عىل مّر الســنوات 
املاضيــة، اىل حني صدور القــرار الظني واالتهام 
النهايئ، مل تكن مشّجعة ليك يلجأ لبنان مرّة جديدة 

اىل محكمة دولية خاّصة.
وبرأي املصادر، إّن إخفاء الوفد القضايئ األورويب 
لحقيقــة عمله يف لبنان، واكتشــاف ذلك من قبل 
اللبنانيــني من خالل الخطوات التي يقوم بها، يجعل 
عملــه غر موثوق به من بدايته، كونه أعلن شــيئاً 

ما، ونجده تحّول للخوض يف 
موضوع آخر مختلف كلّياً عن 
السبب األول ملجيئه اىل لبنان. 
لهذا مثّة شــكوك يف ما ينوي 
الوفد القضايئ األورويب العمل 
عليــه أو التوّصل اليه، ما دام 
يوّســع دائرة نشاطه من دون 

أي طلب لبناين رسمي منه.
أّما ملاذا تهتّم فرنســا اليوم، 
أملانيا  أي متأّخــرة اىل جانب 
يف  بالتحقيق  واللوكسمبورغ 
املصادر  فتقــول  املرفأ؟  ملف 
عينها اّن األمر ليس خافياً عىل 
أحد، ففرنســا متحّمسة لبدء 
عمل رشكة »توتال« الفرنسية 
خالل  البحرية  املنطقــة  يف 
األســابيع واألشهر املقبلة، ال 
سيام يف البلوك 9، وبعد توقيع 
اتفاقية ترسيم البحرية بني لبنان و«إرسائيل«، وما 
ســتجنيه جّراء عمليات االستكشاف والتنقيب عن 
النفــط والغاز فيها... ولهذا يهّمها أن تكون منذ اآلن 
موجودة عىل الســاحة اللبنانية، وإن بوفد قضايئ، 
بحّجة أنّهــا مهتّمة بكشــف الحقيقة ومالحقة 

املرتكبني مبلف انفجار املرفأ وما اىل ذلك. 
وأشارت املصادر اىل أّن محاولة تدويل األزمة من 
قبــل الدول األوروبية، يهدف اىل التوّصل الحقاً، يف 
حال استمرّت يف التدّخل يف شؤون لبنان الداخلية، 
من دون أي إعرتاضات عىل أدائها والخطوات الالحقة 
التــي تنــوي القيام بها، اىل فرض قــرارات معّينة 
عىل لبنان تصــّب يف مصالحها يف منطقة الرشق 
األوســط. وقد يتمىش تلويح أعضاء الوفد بالتايل 
بفرض عقوبات عىل بعض القضاة أو املوظّفني، مع 
ما يُحىك عنه عن إمكان فرض عقوبات أمركية عىل 
األشخاص أو النّواب الذين يعطّلون انتخاب الرئيس 

الجديد للجمهورية. 
من هنا، أكّدت املصادر أّن مســار الوفد القضايئ 
األورويب يف لبنان ال يُطمــن، فتحويل »املحكمة 
الدوليــة« اىل التحقيق من قبل وفد قضايئ، عىل ما 
تحاول الدول األوروبية والغربية، لن يؤّدي اىل كشف 
حقيقــة انفجار املرفأ، إّنا اىل املزيد من البلبلة عىل 
الســاحة اللبنانية، واىل العودة مجّدداً اىل الشارع 
وانقسامه بني مؤيّد ومعارض ملثل هذه التحقيقات، 

كونها تطول جّداً وال تصل اىل الحقيقة.

هل عمل الوفد القضائي األوروبي في لبنان هو بداية لـ »تدويل« األزمة اللبنانّية؟
تحويل التحقيق في ملف انفجار املرفأ الى »محكمة دولّية« متأّخر ويُضّيع الحقيقة

محمد علوش

تحــرك أهايل ضحايا انفجــار مرفأ بروت بزخم 
جديد، ال بســبب التطورات القضائية املحلية حول 
هذا امللف، بل بســبب االهتامم الدويل به، والذي برز 
مؤخــراً ويتجىل من خالل وصول قضاة أجانب اىل 
بــروت ملتابعة القضية، فهــل يؤدي هذا االمر اىل 

تدويل التحقيقات؟
ال تــزال التحقيقات يف ملف انفجار مرفأ بروت 
متوقفة، بســبب طلبات الرد املوجهة ضد القايض 
طارق البيطار، واالنقســامات داخل مجلس القضاء 
االعــىل، والخالفات حول تعيــني قاض رديف يبت 
بطلبات إخالء السبيل، وكل هذا يف ظل مطالبات من 
بعض اهايل الضحايا، ومن قوى سياسية، بتحويل 
التحقيــق اىل »الخارج« بحال عجز القضاء اللبناين 
عن العمل، لكن بحســب مصــادر قانونية متابعة، 
فإن التحقيقات مبلــف املرفأ صارت دولية بالفعل، 
ومل تعد القضية مجرد مطالبات، كاشفة أن القضاء 
الفرني الذي أوفد ممثلــني عنه اىل لبنان ملتابعة 

القضية، يترصف وكأن التحقيق هو فرني.
وتُشــر املصــادر اىل أن القضــاة الفرنســيني 
الذين وصلوا اىل بروت منذ ســاعات، ال يضيعون 
الوقت، وهــم يلتقون بقضــاة لبنانيني كالقايض 
غســان عويدات وصبوح ســليامن، وعقدوا لقاًء 
مطوالً بالقــايض طارق البيطار مرتني ورمبا اكرث، 
ويستفرسون عن القضية، ويسألون عن مستندات 
كانوا قد طلبوها ســابقاً، ويريــدون اإلطالع عىل 
أدق التفاصيــل، وزاروا مكان االنفجار. وبذلك يكون 
القضاء الفرني، بحسب املصادر، قد دخل اىل ملف 
التحقيق يف انفجار املرفأ بقّوة، بعد أن أمسك سابقاً، 
تحديــداً بعد اإلنفجار، بكثر مــن القضايا املتعلقة 

مبرفأ بروت، وإعادة العمل به.
وتلفــت املصــادر إىل ان االهتــامم الفرنــي 
بالتحقيقات بحســب املُعلن، ســببه وقوع ضحايا 
فرنسيني يف الكارثة، باإلضافة اىل لبنانيني يحملون 
الجنسية الفرنسية، مشددة عىل أن القضاء الفرني 
وصل اىل بروت بعد أن اســتنفد وسائل العمل من 
بعيد، فهو ســبق له أن طلب بعض املســتندات ومل 

يحصل عليها، كاشفة أن هذه املستندات، باإلضافة 
اىل بعض اإلجابــات املطلوبة، ال تزال غر حارضة، 

كون املعني بتقدميها هو القايض بيطار نفسه.
هذا التدخل القضايئ مبلف املرفأ، يأيت بعد التدخل 
القضايئ الدويل مبلف التحقيق مع رياض ســالمة 
باتهامات تبييض األموال، ورغم أن هذا التشابك بني 
امللفات يُحرج بعض القوى السياسية التي تطالب من 
جهة بالتحقيق الدويل بانفجار املرفأ لعلمها باملكان 
الذي سيصل اليه بتحقيقاته، وترفض من جهة ثانية 
املــس باملصارف وبحاكم املرصف املركزي، إال أن هذا 
التدخل،تضيف املصادر، يطرح تساؤالت جدية حول 
مصر القضاء اللبناين واستمراره، وبنفس الوقت ال 
ميكن النظر إليه مبعزل عن حق أهايل الضحايا وكل 
اللبنانيني مبعرفة الحقيقة يف ملف املرفأ، بعيداً عن 

التسييس والتسويف.
باملقابــل، فهناك من يــرى يف لبنان أنه ال ميكن 
أن يقود التدخــل الدويل مبلف التحقيقات بانفجار 
مرفأ بروت إال إىل إستغالل امللف سياسياً، وتحويل 
هذه القضية اىل أداة لالســتثامر، يف مشــهد يعيد 

إىل األذهــان مــا كان قد حصــل يف عملية إغتيال 
رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، التي تحولت 
التحقيقــات فيها إىل مادة إنقســام بني اللبنانيني، 
خاصة بعد توجيه أصابع اإلتهام بسذاجة اىل أفراد، 

ما يعني عدم الوصول إىل الحقيقة الواضحة. 
هل يكــون مصر انفجار املرفأ مشــابهاً ملصر 
اغتيال الحريــري وباقي االغتياالت؟ تجيب املصادر 
نعــم، يف ملف التحقيقات يف إنفجار مرفأ بروت، 
فإن التسييس كان قد بدأ منذ اللحظة األوىل لوقوع 
الكارثة يف 4 آب، حيث بدأت االتهامات تتطاير مييناً 
ويســاراً قبل أن تجّف الدماء عىل أرض املرفأ، األمر 
الذي اســتمر وأدى اىل خــالف حول الخطوات التي 
يقــوم بها املحقق العديل القــايض طارق البيطار، 
ورمبــا ال يكون الحل بالتدويــل ورمبا يكون كذلك. 
ففي خضّم كل هذه األسئلة هناك حقائق ثابتة تتعلق 
بحــق اللبنانيني وأهايل الضحايا والجرحى مبعرفة 
ما حصل ومحاسبة املتورطني، ومع شعور االهايل 
بأن القضاء اللبناين لن يوصلهم اىل مكان، هل يُعتب 

عليهم لتوجههم باتجاه القضاء الدويل؟

إســتقبل رئيس حكومة ترصيف االعامل نجيب 
ميقــايت يف الرسايــا الحكومية مفتــي طرابلس 
والشــامل الشــيخ محمد إمام مع وفد ضم رئيس 
دائرة األوقاف الشيخ بسام بستاين والقايض غالب 

األيويب وأعضاء املجلسني الرشعي واإلداري.
بعــد اللقاء، قــال إمام: »تناولنا شــؤونا تخص 
األوقاف اإلســالمية يف املنطقــة. كام تطرقنا اىل 
القضايا الوطنية، وأكدنــا ان األولوية هي لخدمة 
الناس وتسير شــؤونهم وقيام اإلدارات مبا ميكن 
القيــام بــه إلدارة االمور ملا فيه مصلحة الشــعب 
اللبناين«، مضيفا »نتمنى ان نشــهد نهاية سعيدة 
ملوضــوع الفراغ الرئايس وان يتم هذا االســتحقاق 
األول والــذي يعترب العمود والعامد يف الوطن، لذلك 
اكدنا ان ملء الفراغ يجب ان يكون أولوية يف العمل 
السيايس وان يكون املعنيون عىل رأس من يهتم بهذا 

االستحقاق النجازه عىل أحسن وجه«. 
ثم اســتقبل ميقايت مفتي عكار الشيخ زيد زكريا 
مع وفد من املشايخ.  وبعد اللقاء، قال زكريا: »بحثنا 
يف الكثــر من االمور امللحة، يف الوقت الذي مل يعد 

فيه املواطن يســتطيع ان يحيص أزماته 
ومن اين يبدأ، من الشق الرتبوي او املعييش 
او الكهربــاء او الطرق او املاء او الصحة؟ 
كل هذه الجوانب او غرها مل يعد يستطيع 

االنسان اختزالها يف جلسة واحدة«. 
 كام استقبل ميقايت مفتي زحلة والبقاع 
الشيخ محمد عيل الغزاوي مع وفد. وأعلن 
الغزاوي بعد اللقاء: »تباحثنا يف شــؤون 
بقاعية ولبنانيــة، وإننا من خالل لقائنا 
شــعرنا أن دولة الرئيس حريص عىل كل 

مؤسســات الدولة، وان تكون هذه املؤسسات  من 
خالل اكتــامل نظمها وعقدها ابتداء من رئاســة 
الجمهورية وغرها مكتملة الكتامل منظومة العقد 
يف بلدنا لبنــان. واننا من خالل هذه اللقاءات نقف 
اىل جانــب ميقايت ألننا بذلك نقف اىل جانب الدولة 

والوطن الذي يحتاج اىل الجميع  ».
واســتقبل ميقايت النائب جهاد الصمد الذي قال 
بعــد اللقاء: »بحثنا يف مواضيع الســاعة ومعاناة 
املواطنني واألعباء امللقــاة عىل عاتقهم، خصوصا 

يف امللف الصحي، وأدعو الجميع الطفاء النار وليس 
الشعالها«.

واســتقبل ميقايت النائبني محمد سليامن وأحمد 
رستم. كام اســتقبل ممثل املنظمة الفرنكوفونية 
ملنطقة الرشق األوسط إيفان أمرجنيان، وتم خالل 
اللقاء البحث يف مشــاريع املنظمــة يف املنطقة 

ولبنان. 
وإجتمــع مع االمني العام للمجلس األعىل للدفاع 
اللواء محمد املصطفى واملدير العام المن الدولة اللواء 

طوين صليبا.

مــواقــفــه ــن  ــي ــم داع مــيــقــاتــي  زاروا  ــاطــق  ــن امل مــفــتــو 

ميقايت مستقبالً مفتي طرابلس         )دااليت ونهرا(

زار نقيب الصيادلة جو سلوم ورئيس االتحاد 
العاميل العام بشارة االسمر نائب االمني العام 
لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، وتم عرض ملف 

رئاسة الجمهورية. 
واجمــع املجتمعون، بحســب  بيان املكتب 
االعالمــي لنقابة الصيادلة، عــىل »اهمية 
الحوار بني اللبنانيني، وال سيام مع بكريك التي 
تشكل ضامنا لكل اللبنانيني، واهمية تالقي كل 
االطراف مبعزل عــن املصالح الخاصة النجاز 

هذا االستحقاق الذي يشكل مدخال لالنقاذ«.

وعرض ســلوم مع قاســم ملــف الدواء، 
واهميــة توفر الــدواء الجيد للمرىض ضمن 
االطر السليمة، أي املستشفيات والصيدليات، 
وتوفــر الدعم املــادي للمريض عرب البطاقة 
الصحية، وكذلــك منع التهريــب، واملتاجرة 

بصحة املريض«.
وأكد قاســم »دعم خطة النقابة، ورضورة 
قيام الدولة بواجباتها عىل هذا الصعيد، بحيث 
تنتفي عندئذ الحاجــة اىل املبادرات الخاصة 

للقوى املجتمعية«.

رئاسة الجمهوريّة ودواء املرضى بين قاسم وسّلوم واألسمر

رأى نائب رئيس املجلس اإلسالمي الشيعي 
األعىل العالمة الشــيخ عــيل الخطيب »أن 
مشــكلة لبنان تتلخص يف نظامه السيايس 
وليــس يف املنظومة السياســية«، وأكد أنه 
»ليس لدى الطائفة الشــيعية مرشوع خاص 
يف لبنان، بل هم يؤمنون بالرشاكة الوطنية، 
وأن املجلس اإلسالمي الشيعي األعىل سيقف 
يف وجه أي محاوالت إلقامة مرشوع خاص«. 
وكان الخطيب تحــدث أمام وفد من نقابة 
املحررين الصحافيني برئاســة النقيب جوزف 
القصيفي الذي ألقى يف مســتهل اللقاء كلمة 
أشــار فيها اىل »إن الزيارة تأيت يف ســياق 
الزيارات التي يقوم بهــا للمرجعيات الدينية 
للوقوف عىل آرائها مام يجري، واالسرتشــاد 
مبــا تختزن من افكار حيال االزمة يف لبنان، 
ومرصف قابض عىل الودائع قرسا، ومضارب 
عىل العملة الوطنية يف الســوق الســوداء، 
وتجار أدويــة ومعدات طبية، ومواد غذائية، 
ومافيــات الــرشكات النفطية، ومســتبدي 
املولــدات، من وطأتها وشــدتها، حتى أصبح 
املواطن اشــبه بجثة تتنفس«، ســائال: »اين 
هو دور املرجعيات الدينية، وهل لقمة روحية 
أن تنعقــد يخرج فيها اركانها مبوقف موحد، 
يتوجهــون فيه إىل السياســيني قاطبة: أن 
أوقفوا شد الحبال حول عنق املواطن اللبناين. 
فاالنســان يف لقمة عيشه، وصحته، ورزقه 
وماله، هو أهــم من خالفاتكم وتجاذباتكم ، 

وفيتوهاتكم. وأن الوطن فوق الجميع«.
بعد ذلك، نــوه الخطيب بــدور الصحافة 
يف  الوطنية  ومســؤوليتهم  والصحافيــني 
هذه الظروف، وقال: »نقــّدر دوركم ونتمنى 
أن تكونوا دامئاً رســل محبة ووسيلة هداية 
وإرشاد للناس وتنبيههم اىل خطورة ما يجري 
من أحداث«، مضيفا »إن ما يعيشــه لبنان من 
أحداث منذ ثالث ســنوات ليس منفصالً عن 
الجارية فيها، ومشــكلة  املنطقة واألحداث 
لبنان هي يف تركيبته الطائفية، وهناك تشويه 
لدور الدين، بحيث أنه زعيم كل طائفة مسؤول 
عن طائفته مع العلم أن مســؤوليته يجب أن 
تكون وطنيــة وجامعة، فالكيــان اللبناين 
القائم عىل الطائفية قائم عىل متييز عنرصي 

بينام املطلوب أن يجمعنا عنوان اإلنسانية«.
وســئل عن مصر القمة الروحية، فقال: 
»القمة مطروحة لكن البعض اقرتح عقد قمة 
إسالمية تسبقها، لكننا مل نر يف هذا التوجه 
موقفاً ســليامً، نحن مع قمة روحية تجمع 
الجميع وتخفف من االزمات، وهناك عمل عىل 
هذا االتجاه تقوم به لجنة الحوار اإلســالمي 
املســيحي، ونأمل ان نتوصل اىل تفاهم عىل 
ذلك«، مشــددا عىل »ان املسيحيني مل يوجدوا 
بوجود لبنان، كنائسهم يف املنطقة موجودة 
قبل وجود لبنان، واملســلمون ســيقفون اىل 
جانب املســيحيني الن نهاية املســيحيني يف 

املنطقة هي نهاية للمسلمني«.

ــة املـــــحـــــّرريـــــن« : ــ ــاب ــ ــق ــ ــب أمــــــــام وفــــــد »ن ــيـ ــطـ ــخـ الـ
ــات ــ ــة تــجــمــع الــجــمــيــع وتــخــفــف مـــن األزم ــّيـ لــقــّمــة روحـ

الخطيب ووفد أعضاء النقابة

التقى النائب الســابق اميل 
الخارجيــة  وزيــر  رحمــه، 
واملغرتبني يف حكومة ترصيف 
األعــامل عبدالله بــو حبيب، 
املوضوعات  البحث يف  وجرى 
الراهنة، وال سيام ملف النازحني 

السوريني يف لبنان.
للجهود  بوحبيــب  وعرض 
التي يبذلها مــع االمم املتحدة 
منهــا  املنبثقــة  والهيئــات 
لالجئني،  السامية  كاملفوضية 
واالتحــاد االورويب، وســائر 

الــدول املعنية بامللف، والعــرثات التي تواجه 
مهمته يف ضؤ إرصار بعض الدول عىل ابقائهم 

يف لبنان ودمجهم يف مجتمعه.
وأثنى رحمه، عــىل »الدور الذي يضطلع به 
بوحبيــب عــىل رأس وزارة الخارجية يف هذه 
األحوال الصعبة والتحديات التي تواجهه، وذلك 
باحــرتاف دبلومايس مميز. عىل أن طروحاته 
الواضحة يف شأن مشكلة النازحني هي موضع 

تقدير اللبنانيني جميعا، نظرا لالكالف املرتفعة 
التي يدفعها وطننا مثنا لهذا النزوح«.

والتقــى رحمة وزير االعــالم يف حكومة 
ترصيف االعامل زياد مكاري يف مكتبه، حيث 
وصف وزير االعالم بأنه »االخ الذي يعرف متاما 
مداخل الحياة السياسية اللبنانية ومخارجها«.

وقــال: »ان الحديث تطرق اىل الوضع املغلق 
يف لبنان«، مشرا اىل ان »كل وطني منزعج من 

هذا الوضع الذي يجب ان يفتح يف مكان ما«.

ــاري ــكـ ــه وبـــوحـــبـــيـــب ومـ ــمـ مـــلـــف الـــنـــازحـــيـــن بـــيـــن رحـ

بو حبيب مستقبالً رحمة

أعلن نقيب املحامني نارض كسبار عن توّفر 
كمية من الطوابع األمرية تم اإلســتحصال 
عليها مــن وزارة املالية، وتم تقرير توزيعها 
عىل املحامني بالتساوي مبعدل ماية وخمسني 

ألف ل.ل. لكل محاٍم. 
ويف دار النقابة، اســتقبل كسبار عرشات 
املحامــني للتباحث معهــم يف عدة مواضيع 
أجرت  قانونيــة وصحيــة ومهنية. كــام 
اإلعالمية ســحر أرناؤوط مــن قناة الحرة 

مقابلة مع كسبار حول ملف املرفأ. 
وشــّدد كســبار »عىل انه كان يتمنى أن 
ترســم إســرتاتيجية مختلفة للملف، ويتم 
التشــديد عىل من أدخل املواد. أما تلك املتعلقة 
باإلهامل فيتــم التحقيق فيها وإذا مل يحرض 
الوزراء املعنيــون، يختم امللف ويصدر القرار 
الظنــي ويتم اإلدعاء عىل مــن يجب أن يتم 
اإلدعــاء بحقه. فيخــرج امللف من يد املحقق 
العديل ليطــرح أمام املجلس العديل يف حني 
أن هذا األمر مل يحصل، وبالتايل ال يزال عالقاً 
وقد يستمر عىل هذا املنوال سنوات وسنوات 

دون نتيجة. 

وحــول القرار الذي يصــدر يف بريطانيا، 
قال كســبار: »يف كانون الثاين 2021، َعلِم 
 Savaro مكتــب االدعاء بأن مالــيك رشكة
Ltd  الربيطانيــة تقدموا من ســجل التجارة 
يف لنــدن بطلب تصفية الرشكة. وملا كان من 
شــأن التصفية إخفاء أحد األطراف املعنيني 
يف وصول حمولة األمونيوم نيرتات اىل مرفأ 
بروت، تقدم مكتب االدعاء يف نقابة املحامني 
بإعرتاض لدى ســجل التجارة، وتواصل مع 
نائبني بريطانيني نافذين بشأن مسألة إخفاء 
هوية أصحاب الحق االقتصادي لهذه الرشكة 
  )UBO – Ultimate Beneficial Owners(
أي األشــخاص الذين يَِقفون وراء املساهمني 
الظاهرين. فاســتحصل مكتــب االدعاء يف 

النقابة عىل قرار وقف عملية التصفية ».
وتابــع »أحــد األهداف األساســية الذي 
وضعها مكتب االدعاء يف النقابة هو معرفة 
الحقيقة، وخاصًة تحديد هوية من يتســرّت 

وراء الرشكة.
وبعد الظهر، ُعقدت ندوة يف »بيت املحامي« 

مبوضوع ترسيم الحدود البحرية.

ــب املـــحـــامـــيـــن ــ ــي ــ ــق ــ ــات ولــــــــقــــــــاءات ن ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ إجـ

كسبار يلقي كلمته

ــار املـــرفـــأ ــجـ ــفـ ــي« يـــدخـــل بـــقـــوة عـــلـــى مـــلـــف انـ ــسـ ــرنـ ــفـ »الـــقـــضـــاء الـ
ــة دولــــــــــّيــــــــــة جـــــــديـــــــدة؟ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ هـــــــــل نـــــــكـــــــون امــــــــــــــام مـ
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ندى عبد الرزاق

قيل عن النوم بأنــه »املوتة الصغرى«، والحرمان منه يطلق 
علية »SLEEP DEPRIVATION« أي عدم اخذ القســط الوايف 
منه واسبابه كثرية ومتعددة منها: االرق املزمن الناتج عن التوتر 
النفيس، األعباء الحياتية واالقتصادية، التفكري املتواصل بشأن 
الهموم اليومية كالعمل، الدراســة، املال، الصحة يف حال كان 
أحد االفراد يعــاين من حالة مرضية معينة كـ »الزهامير«. او 

الروتني اليومي الخاطئ والغري منظم.
 هذه األمور مجتمعة، تبقي العقل متيقظا ومشغوال بالتفكري 
املستمر بأحداث انقضت او القامئة يف الوقت الحارض وتلك التي 
ســتحدث مستقبليا. وبالتايل تعرض األشخاص الذين يتأثرون 
بالقلق لالستيقاظ طيلة الليل او النوم املتقطّع الذي يولد شعورا 
بالضيــق وعدم الرتكيز والبــكاء وقد يصل االمر اىل حد نوبات 

رصاخ هستريي.

{ من امر عريض اىل حالة مرضية {
يف ســياق متصل، فقد أظهرت دراسة أجريت يف لبنان، ان 
االفراد الذين يعانون من امراض القلق املريض، رمبا ميكثون من 
6 اىل 28 عاما قبل البدء بالبحث عن عالج مناسب وتلقيه، وذلك 
بسبب العوائق املجتمعية واالقتصادية، وهذا ما قد يؤجج االزمة 
لتتحول من امر عريض اىل حالة مرضية . وبينت الدراســة ان 
أحد أسباب تأزم الحالة يعود اىل قلة النوم، وبالتايل يغرق املرء 
بالتفكري أكرث ما يؤدي اىل االستيقاظ املتواصل وهذا امر خطري.

وعليه، فان مقاومة النوم ألي سبب قد يكون بهدف السهر او 
تناول مرشوبات فيها كميات كبرية من الكافيني والكحول او اخذ 
قيلولة، واملرح قد يؤدي اىل مضاعفات صحية خطرية قد تصل 
اىل املوت، خصوصاً أّن اضطراباته مرتبطة مبشــكالت صّحية 
عديدة تشــمل النوبات القلبية، والسكتات الدماغية، وارتفاع 

ضغط الدم، والزهامير.

{ النتائج سلبية {
ال يجب تأجيل النوم ألي ســبب، فقلق ســاعة من الليل قد ال 
يوازيه أربع ســاعات من النوم نهارا بحسب االخصائيني، ما قد 
ينتج عنه اضطرابات عصبية ونفســية، بحسب املعهد األملاين 
لطــب النوم )DGSM(. يقول أحــد الخرباء االملان من املعهد ان 

»النوم يحقــق املعجزات«، وال ميكن تحديد ذلك بالســاعات ، 
وامنــا العامل املحدد هو الجينات، مــا يعني ان كل واحد منا 
عليه مراقبة جســده الستخالص عدد الساعات التي يحتاجها 
للنوم. ومع ذلك فان املعدل التقريبي للرجال يقدر بـ 7 ساعات، 

اما النساء فتحتجن اىل 20 دقيقة إضافية.

{ الطلب عىل االدوية

املساعدة عىل النوم مرتفع {
يف املــوازاة، تقول الصيدالنية زينب ســليان لـ »الديار«، 
ان الطلــب عــىل االدوية التي تحتوي عىل مادة الهيســتامني 
والدوكســيالمني وهرمون امليالتونــني، الذي يتحكم يف دورة 
النوم واالســتيقاظ الطبيعي واملهدئات التي تساعد عىل النوم 
مرتفعة جدا، والطلب عليها قد يتخطى الـ 70 يف املئة، باإلشارة 
اىل ان أســعارها باتت باهظة جدا. وتشري اىل ان هذه االدوية 
معظمها موجود، وأحيانا تفقد بســبب ازمــة الدواء الراهنة. 
وتنصح سليان باللجوء اىل األعشاب املهدئة للتغلب عىل القلق 

مثل النعناع والبابونج واليانسون.

{ االجراءات املطلوبة

للحصول عىل نوٍم أفضل {
يف هذا اإلطــار يقول اختصايص طب النوم وعلم األعصاب 
 ،»Washington Sleep Center« الدكتور برنــدن لويس، مــن
إّن النوم عايل الجودة أســايس للصّحة، وبالتايل يجب توفري 
ساعات كافية منه وجعله من أوىل األولويات، ولتحسني عادات 
نومكم والشــعور فعالً بتغريات ملحوظة، نصح لويس باتباع 

االجراءات التالية:
- النوم ما ال يقّل عن 7 ســاعات : هناك دالئل قويّة عىل أّن 
النوم ألقّل من 7 ســاعات يف الليلة ال يســّبب التعب والنعاس 
فحســب، إمنا يزيــد أيضاً من خطر اإلصابــة بأمراض القلب 
واألوعية الدموية والسكّري، ويُضعف األداء املناعي. لذلك، فإّن 
النوم لفرتات أطول هو التغيري الذي ســيكون له األثر اإليجايب 

األكرب عىل صّحتكم.
- إبعــاد الـ »Laptop« من مكان النوم: من املُغري اصطحاب 
الـــ »Laptop« إىل الرسير ملزيٍد من الراحة والدفء أثناء القيام 
باملهام املوكلة إليكم، غري أّن ذلك قد يجعلكم مستيقظني لوقٍت 

متأخر. لذا يُنصح بالتوقف عن 
العمل قبل ساعة من الخلود إىل 
الفراش إذا أمكن، والقيام بيشء 
لكم  ويضمن  به  تســتمتعون 
االسرتخاء مثل متارين التمّدد، 
أو القــراءة، أو االســتحام، 
ورمبا اخذ مــرشوب دافئ قد 
ويولد  باالســرتخاء  يشعركم 
لديكم الشــعور بالنعاس وهذا 

عامل جيد.
- التقليل مــن الكافيني بعد 
الظهر: املرشوبات التي تحتوي 
عىل كميات كبرية من الكافيني 
تبقى يف الجســم ملا يزيد عن 
4 ســاعات إىل 6. ما يعني، إذا 
كنتم تنامون عند الســاعة 10 
مســاًء، فإّن رشب الالتيه عند 
الساعة 4 عرصاً يستطيع فعالً 
عرقلة الراحــة وبالتايل القلق 

وعدم النوم. لذلك ال بّد من التوقف عن احتســاء كل ما يحتوي 
عىل الكافيني بني الســاعة 1 و2 قبل الظهر. وإذا كنتم تتوقون 
للحصول عىل فنجان قهوة عرصاً ملزيٍد من النشاط، فقد وجدت 
دراســة نرُشت عــام 2017 يف »Physiology & Behavior« أّن 
النزهــة القصرية منحت طاقة أكرب مقارنًة بجرعة صغرية من 

الكافيني«.
- تفادي االسرتاحات الطويلة:  ان اخذ قيلولة خالل اليوم 
تُصّعب القدرة عىل النوم ليالً، ما قد يضعكم يف دورة ســّيئة 
حيث تحتاجون مّرة أخرى إىل أخذ اســرتاحة جديدة للتمكّن 
مــن الصمود خالل اليوم. ويتابع، يُستحســن تفاديها كلّياً، 
إذا أمكــن، ولكن عند الــرورة يجب أاّل تتخطّى القيلولة 15 
إىل 20 دقيقــة، مع الحــرص عىل ضبط منّبه الخلوي تفادياً 

النوم. يف  للمبالغة 
- الضــوء وامليش الرسيــع: كل ما تفعلونه أثناء النهار يؤثر 
عىل جودة النوم ليالً، وهذا يشــمل التعرّض للضوء، والواقع إّن 
التعرّض املســتمّر للنور يف الفرتات الصباحية سُيسّهل القدرة 

عىل النوم مساًء. لذلك ال ترتّددوا يف فتح الستائر، أو حتى امليش 
رسيعاً يف الهواء الطلق.

- خفض جرعة الكحول: قد يكون اللجوء اىل احتساء الكحول 
بعد الساعة 6 مساًء أحد أسباب مقاومة النوم الجيد، وألسباب 
مختلفة ناتجة اما عن مشاكل نفسية، أو كرثة السهر يف أماكن 
تقــدم هذا النوع من املرشوبات. بحســب لويس، »يرجع االمر 
إىل أّن التأثــري املهّدئ للكحول يتالىش مع الوقت، ما يدفع إىل 
االســتيقاظ يف الليل. فضالً عن أّن هذه املرشوبات مدّرة للبول، 

وبالتايل تُجربكم عىل االستيقاظ للتبّول.
- االلتزام بجدوٍل ثابت: وجدت األبحاث العلمية أّن الشــخص 
الــذي ينام 7 ســاعات كل ليلة يف الوقــت ذاته، يتحىّل بوعي 
ويقظة أكرب، مقارنًة بنظريه الذي يحصل عىل 7 ســاعات من 

النوم، ولكن بأوقاٍت مختلفة. 
فــال ترتددوا بوضع جدول يســاعدكم عــىل تنظيم اموركم 
الحياتية، ما يخفف من العشوائية التي قد تسبب القلق، والذي 
بدوره يؤدي اىل خلل يف ســاعات نومكم، الذي ينتج عنه ليس 

فقط االستيقاظ وامنا امراض ورمبا املوت.

ــد تـــصـــل لــلــمــوت ــ ــات خـــطـــيـــرة قـ ــ ــف ــ ــاع ــضــ ــ ــه تــــــــؤدي الــــــى ُم ــ ــت ــ ــّل ــ ــة... وق ــ ــّح ــ ــص ــ ــل ــ ــي ل ــ ــاسـ ــ ــوم أسـ ــ ــنـ ــ الـ
ــيــة ــال ــت ــع... إســتــبــدلــوهــا بـــــاإلجـــــراءات ال ــ ــف ــ ــرت ــ ــي تــســاعــد عــلــى الـــنـــوم ُم ــتـ الــطــلــب عــلــى األدويـــــــة الـ

رسطــان القولــون هــو نوع من 
أمراض الرسطان التي تصيب القولون، 
فالقولــون هــو الجــزء األخري من 
األمعاء الغليظة من الجهاز الهضمي. 
فهو رسطــان رسطان يحدث يف 15 
ســنتيمرتًا األخرية من القولون التي 
تلتقي مع جزء من منطقة املســتقيم 
وهذان النوعان من الرسطان يدعيان 
أو  القولون واملســتقيم  مًعا رسطان 

املستقيمّي. القولوين  الرسطان 
يف أغلــب الحاالت يبــدأ رسطان 
الخاليا  القولون ككتلة صغــرية من 
غــري الرسطانيــة تدعى باســم داء 
 ،)Adenomatous polyp( الســالئل 
بعد فرتة من الزمن تتحول الســالئل 
التــي تكونــت إىل كتــل رسطانية 

موجودة يف القولون.
توصلــت دراســة إىل أن تنــاول 
مرشوبات شــائعة  »يضاعف ›‹ خطر 
اإلصابة برسطان األمعاء لدى البالغني 

الذيــن يتناولونها أكرث من مرتني يف اليوم.
ويبــدأ رسطان األمعاء يف األمعــاء الغليظة ويتطور يف 
الغالــب من األورام مــا قبل الرسطانية، وتســمى الزوائد 
اللحميــة. ولن تتحول جميعهــا إىل أورام رسطانية، ولكن 
إذا وجــد الطبيب أيا منها، فســوف مييل إىل إزالتها للوقاية 

من الرسطان.
وإذا تم اكتشــاف رسطان األمعاء مبكرا، فيمكن عالجه، 
وميكن أن يؤدي اتباع أســلوب حياة صحي إىل إحداث فرق 

كبري يف احتاالت اإلصابة.
وكشــفت األبحاث املنشورة يف مجلة Gut عن وجود صلة 
بني املرشوبات املحالة بالســكر واملــرض الفتاك. ووجدت 
الدراسة أن اســتهالك البالغني، وخاصة النساء، مرشوبني 
أو أكرث إلرواء عطشــهم كل يــوم »يضاعف« خطر اإلصابة 
برسطان األمعاء قبل ســن الخمســني. وكشفت الدراسة أن 
املرشوبات الغازية واملرشوبات بنكهة الفاكهة ومرشوبات 

الرياضة والطاقة جميعها تشــكل تهديدا كبريا.
وتعليقا عىل الدراســة، قال اختصايص التغذية، الدكتور 
بول مكاردل: »يف حني وجدت الدراسة أن املرشوبات الغازية 
الســكرية واملرشوبات بنكهة الفاكهة ومرشوبات الطاقة 
والرياضة ميكن أن تشــكل تهديــدا، فمن املهم مالحظة أن 

غالبية املرشوبات الغازية املســتهلكة يف السنوات األخرية 
منخفضة السكر. باإلضافة إىل ذلك، هذه دراسة قامئة عىل 

املالحظة وبالتايل ال تظهر عالقة الســبب والنتيجة«.
يشــار إىل أنه يف ترشين الثاين 2022، كشــف خرباء أن 
اتبــاع نظام غــذايئ نبايت صحي ميكــن أن يقلل من خطر 
اإلصابة برسطان األمعاء مبقدار الخمس، ولكن التأثري ظهر 

فقط يف الرجال.
ووجــد العلاء يف جامعة كيونغ هي يف كوريا الجنوبية 
أن احتــال اإلصابة برسطان القولون واملســتقيم كان أقل 
بنســبة 22% لدى الرجال الذين تناولــوا الكثري من الفاكهة 

والخر، مقارنة مبن يأكلون أقل.
وتوصلت نتائج دراســة أخرى، نرُشت يف عام 2020، إىل 
أن األطعمة الغنية بحمض الفوليك واملغنيســيوم ومنتجات 
األلبان ميكن أن تساعد جميعها يف درء هذا الرسطان الفتاك.
ويف عــام 2018، وجد الخرباء أن األدويــة اليومية مثل 
املكمالت الغذائية واألســربين ميكن أن تساعد يف الحاية 

من رسطان األمعاء.
ويف عــام 2019، وجــد الباحثون يف املستشــفى األول 
بجامعــة الصني الطبيــة أن تناول 44غ فقط من خراوات 
األليوم )تشمل البصل و الثوم املعمر والكراث( كل يوم ميكن 

أن يقلــل من خطر اإلصابة باملرض القاتل.

ــا »ُمـــــــضـــــــاعـــــــفـــــــة« ــ ــ ــه ــ ــ ــن ــ ــ ــك ــ ــ ــم ــ ــ مـــــــــشـــــــــروبـــــــــات يُ
خـــــــطـــــــر اإلصــــــــــــابــــــــــــة بــــــــســــــــرطــــــــان االمـــــــــعـــــــــاء

إن الجلــوس لتناول وجبة 
يف أوقات محددة ليس باألمر 
الســهل دامئًا، خاصًة عندما 
املــرء مزدحمة.  تكون حياة 
لكن مــن املهم أن يكون عىل 
دراية مبوعــد تناول الطعام 
للتأكــد من أن جســمه يظل 

اإلمكان. قدر  جيدة  بصحة 
بحســب ما نــرشه موقع 
Eat This Not That، تشــري 
إىل  العلمية  الدراسات  نتائج 
أن توقيــت تنــاول الوجبات 
الغذائيــة ميكن أن يؤثر عىل 
أهــداف إنقاص الوزن، حيث 
أن تنــاول الطعــام يف وقت 
وجه  عىل  املساء،  من  متأخر 
يجعل  أن  ميكــن  التحديــد، 

صعوبة. أكرث  الوزن  فقدان 
وكشفت دراسة صغرية أن 
أولئك الذين تناولوا العشــاء 
يف الســاعة 9 مساًء، مقابل 

من تناولوه يف الســاعة 6 مســاًء، كان لديهم مســتويات 
أعىل من الســكر يف الدم يف صباح اليوم التايل، إىل جانب 

للدهون. أقل  أكسدة 
 ،Nutrients وتوصلت دراســة أخرى، نرُشت يف دورية 
إىل أن تنــاول الطعام يف وقت متأخر من املســاء ميكن أن 
يؤثر عىل فقدان الوزن ألن قدرة الجسم عىل حرق السعرات 

الحراريــة تكون أقل يف الليل ما هي عليه نهاًرا.
ويف الدراســة الجديدة، أجرى باحثون من مستشــفى 
بريغهام أند وومنز تجربة عشوائية ومضبوطة ومتقاطعة 
ألقــت نظرة عــىل تأثري تناول الطعــام الحًقا عىل الجوع، 
فضالً عن زيادة الوزن وفقدانه. واكتشفوا أن تناول الطعام 
الحًقا زاد الجوع مع تقليل كمية الطاقة املســتخدمة أثناء 

االستيقاظ.
هذا وتقــول كاثرين يرڤاســيو، اختصاصية تغذية، إن 
»توقيــت الوجبات هو أحد العوامل املهمة يف التحكم بوزن 
الجســم، حيث تُظهر النتائج يف هذه الدراسة مدى أهمية 
الحفــاظ عىل معدل ثابــت للتمثيل الغذايئ من خالل تناول 
الطعام باســتمرار عىل فرتات منتظمة. عىل عكس الشعبية 
املتزايــدة لنظام الصيام املتقطع، فإن فرتة الوجبة املنتظمة 

مــن 3 إىل 4 ســاعات ال تزال مثالية للحفاظ عىل نســبة 
الســكر يف الدم ثابتة عند مســتوياتها الطبيعية، والتمثيل 

.« ثابت  الغذايئ مبعدل 
تقول يرڤاســيو: »إن تناول الطعــام الحًقا، كا يتضح 
من الدراســة، يؤثر عىل الوظيفة الطبيــــعية املفرتضة 
لهرمونات الجســم، عىل وجه التحديــد، هرمونات الريلني 
واللبتني«. وعندما يتعلق األمر باألوىل، توضح يرڤاســيو أن 
»الريلــني يُعرف عموًما باســم« هرمون الجوع »ألنه يحفز 

الشهية«.
ولذلك، فإنه »عندما تكون املعدة فارغة، تزداد مستويات 
هرمون الريلني« مشــرية إىل أن »هذا يتناســب مع نتائج 
الدراســة التي تفيد بأن تناول الطعام الحًقا قد يساهم يف 

زيادة الجوع والشــهية وقد يؤدي إىل زيادة الوزن«.
وتختم يرڤاســيو نصائحها قائلة إن »كل شــخص لديه 
معدل اســتقالب مختلــف. لذلك، يحتاج كل شــخص إىل 
كميــة مختلفة من الســعرات الحرارية اليومية ونســبة 
املغذيات الكبرية. وبصــــرف النظر عن التوقيت املناســب 
للوجبــات، فإن أفــــضل طريقة لفقدان الــوزن أو ملنع 
مخاطر الســمنة هي اتباع نظام غذايئ متوازن عىل فرتات 

ومتسقة«. منتظمة 

ــت ــ ــيـ ــ ــوقـ ــ تـ تـــــنـــــظـــــيـــــم   : تــــــكــــــشــــــف  دراســــــــــــــــــــة 
الــــــــوجــــــــبــــــــات ضــــــــــــــــروري إلنــــــــقــــــــاص وزنــــــــــــــــَك !

حذرت دراســة جديدة بقيادة خرباء يف جامعة ســوري 
من أن مرض باركنســون قد يبــدأ يف األمعاء وينترش إىل 
الدمــاغ. ووجــد الباحثون أن أكرث من 30% مــن البكترييا 
يف أمعاء األشــخاص الذين يعيشون مع هذه الحالة كانت 
مختلفــة عــن أولئك الذين ال يعانون مــن هذا االضطراب. 
مرض باركنســون هو حالة تقدمية تترر فيها أجزاء من 
الدماغ بشــكل متزايد )تفقد الخاليــا العصبية( عىل مدار 

عدة. سنوات 
وقالت الدكتورة آيس دميريكان، مؤلفة الدراســة وخبرية 
علــم الــذكاء الصناعي من جامعــة رسي: »تتزايد حاالت 
الضعف والوفيات بســبب مرض باركنسون بشكل أرسع من 

أي اضطــراب عصبي آخر يف جميع أنحاء العامل«. 
وأشــارت إىل أن »الحاالت التي تم تشــخيصها تضاعفت 
يف آخــر 25 عامــا. وهذا أمر مقلق جدا حيث ال يوجد عالج 
معــروف. ومع ذلك، كلا عرفنا املزيد عن أســباب املرض، 
أصبحنــا أكرث دراية بتطوير عالجــات جديدة«. وأضافت: 
»أشــارت األبحاث الســابقة يف هذا املجال إىل وجود صلة 
محتملــة بني بكترييا األمعاء واملرض، ومع ذلك، كانت هذه 

الدراســات صغرية وتستخدم منهجيات قدمية«.
ويف الدراســة الجديــدة، قامــت الدكتــورة دميريكان 
وزمالؤها بتوظيف 724 فردا، 490 منهم يعانون من مرض 

باركنســون، بينا يتمتع البقيــة بصحة جيدة من الناحية 
العصبية. ومل يقدم كل مريض معلومات طبية عن نفســه 
فحســب، بل قدم أيضا عينة من الرباز للتحليل، ما أدى إىل 
إنشــاء أكرب مجموعة بيانات من هــذه املعلومات التي تم 

اآلن. حتى  جمعها 
وكشــف تحليــل عينات الــرباز أن البكترييــا والجينات 
واملســارات البيولوجيــة داخــل أمعــاء املصابني مبرض 
باركنســون تختلف بنســبة تزيد عن 30% عن أولئك الذين 

الحالة. هذه  لديهم  ليس 
ويتمثــل أحد االختالفات، عىل ســبيل املثال، يف األنواع 
البكتريية Bifidobacterium dentium، والتي من املعروف 
أنها تســبب االلتهابات الالهوائية مثــل خراجات الدماغ. 
ووجــد الفريق أن مســتويات بكرتيــا B. dentium كانت 
مرتفعة ســبعة أضعاف يف عينات الرباز للمصابني مبرض 

باركنسون.
يف املقابل، كشف التحليل أيضا عن انخفاض 7.5 أضعاف 
يف أنــواع البكترييا مثــل Roseburia intestinalis، والتي 

توجــد عادة فقط يف القولون الصحي.
وأشــار الباحثون إىل أن اإلمســاك هو أحــد األعراض 
املعروفة ملرض باركنسون. وحددت الدراسة أيضا مجموعة 
من البكترييا املسببة للعدوى، والتي يبدو أيضا أنها مرتفعة 

يف املصابني مبرض باركنسون.
ديرمريكان:  الدكتورة  وقالت 
بكترييــا  تكويــن  »يتكــون 
األمعاء لــدى املصابني مبرض 
باركنســون من كرثة مسببات 
قد  التي  والبكترييا  األمــراض 
تحفــز االســتجابات املناعية 
مــن بني آليات أخرى متعددة«. 
اآلليــات  هــذه  أن  وتابعــت 
استقالب  »مســارات  تتضمن 
بكترييــة مختلفــة، تُظهر لنا 
واجهــة معقدة من االضطراب 
ومع  الهضميــة.  القنــاة  يف 
ليس  الحايل  فإن بحثنــا  ذلك، 
كانت  إذا  عا  لإلجابة  مصما 
السبب  هي  نفســها  البكترييا 
قد  وبعضها  للمــرض،  األويل 

يكــون أيضا نتيجة للمرض، أو قد يتأثــر بالرتكيب الجيني 
للفرد«.

وال يوجد عالج حاليا ملرض باركنســون، ولكن هناك طرقا 
مختلفــة للعالجات واألدوية التي ميكن تناولها للســيطرة 

عىل األعراض التي ميكن أن تشمل الرعاش وتيبس العضالت 
وقلة الحركة. ويف الوقت الحايل، هناك مجموعة واســعة 
مــن األبحاث التي يتم إجراؤها ملحاولة تحديد ســبب تأثري 
مرض باركنســون عىل بعض األشخاص، فضال عن محاولة 

عالج. إيجاد 

ــرض »بــاركــنــســون«! ــاء ومـ ــع ــوّي بــيــن »بــكــتــيــريــا« األم ــط قـ إكــتــشــاف رابـ
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كعادتهــا تتحفنــا الدولة 
اللبنانيــة واملســؤولون فيها 
بقــرارات عشــوائية وغــر 
مدروسة ال نعرف من املستفيد 
منها لكن ما نعرفه ان املواطن 
هو دامئاً الخارس االكرب ورمبا 
من  اللبناين  املجتمع  مكونات 
تجار ومستوردين  وصناعيني 
مــن بعض هــذه القــرارات 
كالقرار االخــر لوزير املالية 
يف حكومــة ترصيف االعامل 
يقيض  الذي  الخليل  يوســف 
بدفع نصف الرسوم الجمركية 
عىل الســلع املســتوردة نقداً 

باللرة اللبنانية.
نقابة  اصدرت  السياق  ويف 

اصحــاب الســوبرماركت بياناً اعرتضت فيه عــىل هذا القرار 
وأعلنت أنها سوف تضطر آسفة لوقف قبول البطاقات املرصفية 

يف حال تطبيق هذا القرار.
وأوضحت النقابة أن »هذا القرار سيحول دون متكن أصحاب 
السوبرماركت من إســتخدام األموال املقبوضة عرب البطاقات 
املرصفية يف دفع الرســوم وما يرتتب عليها للموردين، أي أن 
هذه األموال ســتبقى محتجــزة يف املصارف من دون أي قدرة 

عىل إستخدامها«.
وإذ إعتــذرت نقابة الســوبرماركت مــن املواطنني، طالبت 
املسؤولني بـ »الرتاجع عن هذا القرار بأرسع وقت لوقف الرضر 

عن املؤسسات واملواطنني عىل حد السواء«.
ويف حني كشــف األمني العام للهيئــات االقتصادية رئيس 
جمعية تجار بروت نقوال شــامس للديار ان هذا املوضوع قيد 
املتابعــة من قبل الهيئات االقتصاديــة حيث تُعقد اجتامعات 

متواصلة  من اجل التوصل  اىل حل 
قال نائــب رئيس جمعية الصناعيني زياد بكداش يف حديث 
للديار: ال اعلم ما هو مدى املراســيم واملشاريع التي تصدر عن 
الوزارات املعنية خصوصا وزارة املالية وما هي اسباب اصدارها، 
وكأنهم يحاولون ان يقولوا لنا بأن العملة اللبنانية املوجودة يف 

املصارف اصبحت تساوي صفرا.
اضاف :اليوم هناك مشكلة كبرة يف االقتصاد خصوصا واننا 
حتى اليوم نقبض القيمة املضافة مبوجب شيك، واحيانا منرر 
بعض الشيكات للزبائن، يف حني ان الشيكات التي نتلقاها ندفع 

عليها الرضائب. 
واردف :طلبــوا منا ايقــاف الدعم والـــ 100% من العملة 
اللبنانيــة، وان نقبض الـ tva بالدوالر فنرصف دوالراتنا لندفع 

اىل الجامرك.
الســؤال هو اننــا عندما ندفع 50% مــن الرضائب بالعملة 
اللبنانية نقدا فهذا يعني اننا بحاجة اىل حقائب ســفر لتحميل 
تلك العملة. وهناك بعض املحالت والسوبرماركت يقبضون %50 
مــن قيمة الفواتر عن طريق البطاقة املرصفية، واؤكد ان هذا 

االمر سيتوقف.
وختم بكداش بالقول أصبحنا كلنا مل نعد نفهم شيئا والوضع 
االقتصادي والقدرة الرشائية ترتاجع وهذا سيؤدي اىل انكامش 
يف االســواق التجارية ما ســيؤثر ســلبا عىل كل القطاعات 

والقطاع الصناعي.
مســتغرباً  ان كل القرارات التي تصدر ال يشرتك فيها القطاع 

الخاص الذي يشكل 90% من اقتصاد لبنان معترباً هذه القرارات 
الخنفشارية ستؤدي اىل انكامش يف السوق.

بحصيل 
بدوره نقيب مستوردي املواد الغذائية هاين  بحصيل رأى يف 
حديث للديار ان هناك مشــاكل عدة تتعلق بالقرار، اوال مشكلة 
لوجيســتية )نقل األموال إىل  املصارف( وامنية )تتعلق بناقيل 
االمــوال(،  الن فواتر الجامرك هي بالعــادة يوميا باملليارات، 
وبالتايل عندما يصبح الدفع نقدا، من ســيحمل أكياس األموال 
ويوزعها؟ ان كان كمستوردين او كصناعيني  من جهة، أو من 

جهة أخرى الرتازيتر. 
واعترب ان هناك استحالة لتنفيذ املوضوع يف وضع العمالت 

الحايل حيث أن اكرب عملة هي من فئة املئة الف لرة.
اضاف:« ثانيا،  ما هي قيمة الحسابات املرصفية 

اذا الدولة مل تعد تقبل القبض بالشيكات ومل تعد تعرتف باللرة 
اللبنانية يف الحسابات املرصفية هذا يعني اننا أصبحنا مبرحلة 
انحالل تام لالقتصاد اللبناين الرســمي الننا نكون تحولنا اىل 
اقتصاد نقدي بالكامل، وهذا االمر يرتتب عليه ارتدادات سلبية 
اذ إنهــا دورة كاملة، ونحن ليس لدينا اإلمكانية لتامني كل هذه 
املبالغ نقدا وباللرة اللبنانية مؤكداً ان املصارف تقوم بهذا االمر 

يك تسحب النقد من السوق.
وقال بحصيل نحن كمستوردين ال نبيع مبارشة إىل املواطنني، 
انها دورة كاملة واالموال النقدية ليســت معنا، وبالتايل هناك 
اســتحالة لتامني كل املبالغ نقدا والتي كنا نحولها عرب حواالت 

مالية.
ثالثا، واالهم يؤكد بحصيل اذا كانت كل دورة النقدي اصبحت 
صعبة، هذا يعني ان قيمة الشيك اللبناين ستنخفض أكرث، وهذا 
االمر ســرتب عىل املواطن نتائج سلبية جدا، النه اذا كان من 
خالل قرارات صرفة 151 و152 يقبض أمواله نصف بالدوالر 
ونصــف باللبناين يف حســابه او بالبطاقة املرصفية، عندما 
يصبح التاجر ال يقبل القبض بالشــيكات، كل دورة البطاقات 
املرصفية باللبناين ستســقط، وبالتايل لن يعود هناك إمكانية 
للمواطــن اللبنــاين ان يدفع عىل االقل نصف مشــرتياته يف 
السوبرماركت عرب البطاقات، ألننا كمستوردين عندما سندفع 
نقدا سرنفض القبض عرب شيكات من زبائننا، وايضا سرتفض 

السوبرماركت الدفع عرب البطاقات وتطلب الدفع نقدا.
وشــدد عىل أن تبعات القرار ستكون سلبية عىل االقتصاد، 
اذا ان الدولــة اللبنانية تنتقل اىل اقتصاد نقدي مئة باملئة وهو 

امر مؤٍذ للدولة.

بكــــــداش : قــــــرار >خنفشــــــاري< { بحصلــــــي : تحّولنــــــا الى اقتصــــــاد نقدي
»عاصفــــــة< من االنتقــــــادات ضّد قــــــرار وزيــــــر املالية القاضــــــي بدفع
نصف الرســــــوم الجمركية على السلع املســــــتوردة نقداً بالليرة اللبنانية جوزف فرح

لبنان انهار نقديــا وماليا واقتصاديا 
وحتــى صحيا حيــث ارتفعــت كلفة 
مفاعيل  فيهــا  وانعدمت  االستشــفاء 
الجهات الضامنــة يف دعم الضامن يف 
الصندوق الوطنــي للضامن االجتامعي 
او املنتســب اىل تعاونيــة املوظفني او 
غرهام وتركتــه يواجه قدره ،وارتفعت 
معها اســعار االدوية او اختفت او زورت 
او احتكرت حتى ان التغني بان لبنان هو 
مستشــفى العرب غــاب يف خضم هذا 

االنهيار.
عضو لجنة الصحة النيابية الســابق 
النائــب الذي ترك النيابــة وانرصف اىل 
الدكتور ســليم سلهب  معالجة املرىض 
ينظر اىل وضع البالد بأسف إذ تحول اىل 
حالة من الخراب والتدهور بشــكل غر 
مسبوق وهو يعاين من أقىس األوضاع إن 
عىل صعيد الصحة او الدواء واالستشفاء 
أو يف مختلف نواحي الحياة التي تحتاج 
اىل معالجــه يف الصميــم لكن األمور 
مستعصيه اىل درجة الحاجة العجوبة. 
ويقول إن األمر الصحي ســيىء جدا ان 
مــن ناحية الطبابــة او الدواء او العالج 
كام يوجد هجــرة طبية مخيفة لدرجة 
أننــي أنا الطبيب اخــى ان امرض وال 
أجد من يطببني. اننا نعيش يف مشــكله 
كــربى وال يوجد حاليــا اي عالج لألمر 
. ال يوجد ســوى رفــع للدعم اىل جانب 
أن األدويــة مبعظمها غــر متوفره يف 
السوق وعىل الطبيب البحث مع املريض 
عن الدواء. ان األمر شــديد الصعوبة إن 
عىل املســتوى العميل او الفعيل كام انه 
اذا احتاج الشــخص لبعض الفحوصات 
لتشخيص املرض وإجراء بعض فحوصات 
األشعة فالكلفة باهظة واذا كان املريض 
مضمونــا فهو فعليا غر مضمون معلنا 
إنها موجوده باألســم فقط وهي فعليا 
غر موجــوده واملريض بالنتيجة مجرب 
العالية للتشــخيص  الكلفة  عىل تحمل 
ومن ثم يبدأ رحلة البحث عن الدواء الذي 

ارتفع سعره بشــكل غر معقول. ايضا 
مراجعة الطبيب بعد ذلك تشــكل مشكلة 
للمريض بســبب كلفة االنتقال من بيته 
اىل العياده فيضطر إلرســال النتائج عن 
طريق الهاتف او مع شــخص آخر وبهذا 
نســتنتج بأنه مل يعد يوجد طريقة عالج 
صحيحة. ايضا بالنســبة لالستشــفاء 
لدينا مشــكله كربى رغم أنه يوجد حاليا 
جهات ضامنه بالفريش دوالر لكن العدد 
املضمون هنا قليل جدا ومن جهة اخرى ال 
ميكن تلبية املضمون بغر الفريش دوالر 
يف املستشفيات كمثل تعاونية املوظفني 
او طبابة الجيش والقوى األمنية. ان من 
يتحمل املرض وميكث يف بيته وال يقصد 
املستشــفى يواجه املزيد من املضاعفات 
فتســوء حالته وترتاجع إمكانية شفائه 
نتيجة عدم لجوئه للمستشفى اىل جانب 
اننا نعاين يف ايجاد الدواء له كام ال نجد 
مــن يعتني به عىل مســتوى التمريض 
والطب نتيجــة الهجرة غــر املعقولة 
لألطباء واملمرضني. اننا نعيش اليوم يف 
نقص حاد لــكل يشء واذا توفرت املادة 
املطلوبة فهي غاليــة جدا عىل املجتمع 
واالفــراد والرشكات بالــكاد قادرة عىل 
تغطيــة عاملها وال يوجــد أية إجراءات 

رسميه قد اتخذت حتى اآلن. 
ويقول ســلهب : أوال علينا أن نقرر اي 
نــوع أطباء نريد فهل نريد النخبة او غر 
ذلك .كام علينا إصالح الضامن االجتامعي 

والتعاونيات فلألســف ال يوجد لدينا اي 
شــئ. لقد كانت تغطية الضامن مقبوله 
نسبيا بحيث يدفع املضمون الجزء املتبقي 
لكــن اليوم ال يوجد اي ضامن او تعاونية 
لقد انتهى كل يشء وكل ذلك يتسبب برعب 
املريض وعىل الطبيب طأمنة مريضه إزاء 
توفر الدواء لكن اليوم يوجد فوىض عىل 
هذا املستوى إذ يتم جلب الدواء من الخارج 
دون اي كونرتول والعديد من األدوية تلك 
مزورة لألسف. وال يامل سلهب من لجنة 
الصحة النيابية اي شــئ. اذا اردنا الكالم 
عن الواقع الصحي يف لبنان وعن الدواء 
واالستشفاء نواجه باالستغراب والحجة 
يف ذلك انــه يوجد اولويات اخرى لذا انا 
اسأل أليست الصحة والرتبية أولوية؟ .. 
ال أحد يهتم لألمر وال أحد يطرح مرشوعا 
إلصالح الضامن اإلجتامعي كذلك مل يفعل 
وزيــر اإلقتصــاد اي يشء مع الرشكات 
الضامنة التابعــة لوزارته. أنا امتنى أن 
يتحســن الوضع السيايس وأن يعود ما 
يسمى بوطن وبلد ليك نعود فننهض به 
مجددا . ان االنســان يف وطننا محكوم 
بالتعــب والجوع واملــرض إال اذا حدثت 
أعجوبة ما تنقذه. حاليا عادت الرصخات 
لتعلو مــن جديد إن يف قطــاع الرتبيه 
والتعليم او عىل صعيد املستشــفيات او 
يف كل نواحــي الحيــاة. والواقع صعب 
جدا ويجــب التعاطي به بجدية أكرب وال 
ادري اذا كان يحق للحكومة املســتقيلة 
املوجودة حاليا التعاطي باملوضوع أو ال. 
ووسط كل هذا يسر الوطن اىل الهاوية. 
انا كطبيب أصف الوضع بحالة غرغرينا 

يف البالد . هذه الغرغرينا يجب برتها. 
أتعني أن السياسة هي الغرغرينا؟

 طبعا بكل تأكيد. ان ســبب الغرغرينا 
هم رجال السياسة الذين متادوا بالنهب 
والخــراب وال زالوا مســتمرين بذلك وال 
يردون عىل أحد واذا كان ال بد من العالج 
فيجــب البرت . اننا نحتــاج لجراح علينا 
ايجاده فقد وضعنا التشــخيص وكيفية 
املعالجه لكن من الجراح الذي ســيقوم 

باملهمة ؟.. حتى اآلن غر موجود.

>لبنان انهار صحياً بعد ارتفاع الكلفة وعدم قدرة الجهات الضامنة على التغطية<
ســــــلهب : نحن بحاجــــــة الى جراح لبتــــــر >الغرغرينا< السياســــــية

عقد وزير األشــغال العامة والنقل يف 
حكومــة ترصيف األعامل عــيل حمّيه 
اجتامعاً تقوميياً ملرفأ بروت ضّم مجلس 
ادارة واستثامر املرفأ، تناول فيه مواضيع 
تتعلق مبسار تفعيل العمل يف مرفأ بروت 
وزيــادة ايراداته وخطة إعــادة إعامره، 
إضافة إىل الخطط التي تقوم بها الوزارة 
لتطوير الخدمات فيه وتحديثه والخطوات 

الواجب اتخاذها.
 وأكــد حمّيه أنه مــاٍض يف »عملية 
إعادة اعامر املرفأ التي أصبحت خطوطها 
العريضة واضحة«، مشرا اىل أن »اجتامع 
اليوم اىت لتقويم العمل فيه خالل الســنة 
املاضية، االمر الذي ادى اىل زيادة مداخيله 
نتيجة االجراءات املتخذة والتي ســاهمت 

يف رفد الخزينة العامة«، مشدداً عىل »تحديد ما ميكن القيام به 
إلستمرار هذه العملية، من خالل تحسني الخدمات والعمليات 
اللوجستية، خصوصا أننا نعيش يف ظل وضع اقتصادي ومايل 

صعب جدا نعتمد فيه عىل ايرادات مرافقنا العامة«. 
وتنــاول مجلس ادارة املرفأ مع الوزيــر الخطط والخيارات 
املطروحة التي تتم مناقشــتها الختيار ملا هو أنســب للبنان 

ومستقبل املرافئ اللبنانية.

ــروت ــيـ ــأ بـ ــ ــرف ــ ــاً مل ــيـ ــمـ ــويـ ــقـ ــاً تـ ــاعــ ــ ــم ــ ــت ــ ــه تـــــــرأس اج ــّيـ ــمـ حـ

خالل االجتامع

اشــارت مصادر مواكبة الجتامعــات املجلس املركزي يف 
مــرصف لبنــان اىل االبقاء عىل االجتامعــات مفتوحة حتى 
دخول ســعر الرصف الرسمي الجديد عند 15 الف لرة للدوالر 
حيز التنفيذ مطلع شــباط املقبل.وكشــفت املصادر أن حاكم 
مرصف لبنان يتجه لالعالن عن خطة شــاملة تتضمن قرارات 
وتعاميم تهدف لضبط سعر الرصف يف السوق السوداء بعد ان 
تجاوز الخمسني ألف لرة وتخفيض حجم الكتلة النقدية باللرة 

اللبنانية بشكل كبر من األسواق.
وأضافت »االجتامع تتطرق ملوضوع القروض وتوجه القرار 
تســديد كل القروض املأخوذة بالدوالر بدءا من مطلع شــباط 

املقبل عىل أســاس ســعر 15 ألف لرة وذلك حرصاً للمقيمني 
يف لبنان اما بالنســبة للمغرتبني فالتوجه هو اللزامهم تسديد 
قــروض الدوالر بالــدوالر الفريش«. ولفتــت املصادر اىل أن 
»القروض الســكنية بالدوالر سيتم تسديها مبا يعرف باللوالر 
او باللرة عىل أســاس سعر 15 ألف لرة للدوالر ما يعني حتام 

وداعا نهائيا لسعر الرصف عند 1500 لرة«.
وأعلنت املصادر أن »مجموعة تعاميم تصدر تباعا حتى حلول 
مطلع شهر شباط تعيد االنضباط اىل آلية االستفادة من منصة 
صرفة ومنها ما يدخل تعديالت عىل التعاميم السابقة املتعلقة 

بالسحوبات املرصفية وأيضاً آلية تسديد القروض«.

الــــــــــــــــــــــدوالر تــــــــــجــــــــــاوز الـــــخـــــمـــــســـــيـــــن ألـــــــــــــف لـــــيـــــرة
ــرف ــ ــص ــ ــر ال ــ ــع ــ ـــ »املــــــــركــــــــزي« لـــضـــبـــط س ــ ــ ــة ل ــ ــل ــ ــام ــ ــة ش ــ ــط ــ خ

جزم رئيــس مجلس اإلدارة 
اإلســكان  العام ملرصف  املدير 
أنطــوان حبيب بأن »تســديد 
القــروض ســيبقى باللــرة 
اللبنانيــة فقــط ال غر طاملا 
باللرة،  املســتندية  قيمتهــا 
وبالتــايل ال عالقــة ملرصف 

اإلسكان بالدوالر األمريك«. 
وشــدد عــىل أن »ال داعي 
للتهافــت، علــامً أن املقرتض 
الذي تخطت فرتة تسديد قرضه 
السبع السنوات ميكنه بحسب 
العقد، تسديد قيمة قرضه كامالً 
دفعة واحــدة، مقابل رشوط 
دة عــىل املقرتض االلتزام  محدَّ

بها كالغرامات والنفقات«. 
وعــن كيفية حفاظ مرصف 

اإلسكان عىل رأســامله مع انهيار قيمة اللرة يف ظل ارتفاع 
ســعر رصف الــدوالر األمريك، قال: »قــام املرصف بتكوين 
مؤونــات بالعملة األجنبية عىل جميــع املوجودات بالدوالر 
األمريك كـــ Eurobonds والتوظيفات لــدى مرصف لبنان 

واملصارف اللبنانية«.
يف انتظــار الحصول عىل قرض بقيمــة 50 مليون دينار 
كويتــي أي ما يعــادل 165 مليون دوالر من الصندوق العريب 
ومقرّه الكويت، كشــف عن طلــب موعد للقاء وزير خارجية 
الكويت األمر ســامل الصّباح وقــال »الرئيس نجيب ميقايت 
ومــن باب دعمه لنا يف هــذا املوضوع، طلب منا ومن رئيس 
مجلــس اإلمناء واإلعامر نبيل الجرس القيام بهذه الزيارة فور 
تحديــد موعدها، من أجل تحريــك قروض الصناديق العربية 
كافــة، خصوصــاً أن جدولة الفوائد املتأخرة املســــتحقة 
يف ذمــة لبنان لتلك الصناديق، قــد أُنجزت. ومن اآلن وحتى 
نهاية الشــهر الجاري سيتخذ مجلس إدارة الصناديق العربية 
قراراً بقبول الجدولة، يف حينها ســيتم اإلفراج عن القروض 
العالقة«، مشراً إىل »حرص مرصف لبنان عىل تسهيل تسديد 
ص له من  مرصف اإلســكان باللرة اللبنانيــة للقرض املخصَّ

الكويتي. الصندوق 
وأعلــن حبيب عــن 755 ألف لبناين دخلــوا موقع مرصف 
اإلســكان اإللكرتوين حتى تاريــخ 16 كانون الثاين الجاري، 
لني 8524، أما مقّدمو الطلبات فبلغ عددهم  فيام بلغ عدد املسجَّ
6769 موزَّعني عىل الشــكل التايل: 2434 لقرض رشاء شقة، 
و559 للرتميم، و2728 لقروض الطاقة الشمســية التي أصبح 

رصفها 100% نقداً باللرة اللبنانية.
 وقــال »كل هــذا يدل عىل رغبة اللبناين يف امتالك شــقة 

سكنية أو ترميمها أو رشاء لوحات الطاقة الشمسية«.  
وكشف يف السياق، عن مبادرة إحدى الجمعيات الدولية التي 
ال تبغي الربح، إىل الطلب من مرصف اإلسكان الدخول معها يف 
مــرشوع مفاده إعطاء قروض إلنجاز ُحفر ومحطات ملعالجة 
ميــاه الرصف الصحي للمنازل، بعدما تلّمســت جديّة مرصف 
اإلسكان وتنظيمه وإنتاجّيته وتواجده يف كل محافظات لبنان، 
خصوصــاً أنه يعمل بذهنّية القطاع الخاص كونه مملوكاً منه 

بنسبة %80«. 
وعن مشاريع مرصف اإلسكان يف العام 2023، َوَعد حبيب 
بقــروض جديدة بالتعاون مع جمعيات دولية قصدت املرصف 

لتوقيع مذكرات تفاهم.

حبيــــــب يُؤكد : تســــــديد قــــــروض مصرف اإلســــــكان ســــــيبقى بالليرة

اســتقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة 
والزراعــة يف طرابلس والشــامل توفيق 
دبويس رئيس املجلس الوطني لالقتصاديني 
اللبنانيــني صالح عســران، ونائب رئيس 
املجلــس ناجي مزنر بهــدف اإلطالع عىل 
املشاريع اإلســتثامرية  التي تطلقها غرفة 
طرابلس الكربى عىل املســتويات اللبنانية 
والعربية والدولية  واملشــاريع  التطويرية 
والخدماتيــة التي تعتمدهــا الغرفة داخل 
مقرها وتشــكل رافعــة لإلقتصاد الوطني 
بــكل مكوناته ومناطقــه ومرافقه.وقدم  
دبويس ملحة شــاملة عن تلك املشــاريع، 
الفتــاً اىل أنها »ترســم دوراً جديداً للبنان 
وتعزز من مكانته عىل خارطة اإلقتصادات 
العامليــة وتــيضء عىل نقــاط القوة التي 
ميتلكهــا لبنان من طرابلس الكربى وتتمثل 
باملنظومــة االقتصادية الوطنية التي تلبي 

حاجات املالحة الدولية وتوفر الخدمات اللوجستية وتعزز 
من دور لبنان يف مضامر النفط والغاز يف رشق املتوسط،، 
وتســاهم يف ايجاد الحلول وتوفر عرشات آالف فرص العمل 

املنشودة«.
ومــن ثم كانت جولــة ميدانية عىل مختــربات مراقبة 
الجــودة ومركز التطوير الصناعي وابحاث الزراعة والغذاء. 
ويف الختام تحدث  عســران، معرباً عن »دهشــته مبا 
اطلــع عليه يف غرفة طرابلس الكربى، وعن تقديره للجهود 

واألفــكار والخدمات املوجــودة يف غرفة طرابلس الكربى 
وهي مشــاريع تطبيقية ملسناها عىل أرض الواقع«.  

وقــال: »مل أكن أتوقع أن أرى أفكارا ومشــاريع بنيوية 
تدفــع باملجتمع االقتصادي اللبناين نحو التقدم واإلزدهار، 
أما بالنســبة للمرشوع الوطني الكبــر املتمثل باملنظومة 

االقتصاديــة هو خالصة لخطط عظيمة«. 
وختم عسران شــاكرا ومهنئا الرئيس دبويس ومجلس 
االدارة عىل دعوته لالطالع عىل »الخدمات غر العادية التي 
تقدمهــا غرفة طرابلس الكربى واألفكار املمتازة والبناءة«.

ــاريـــع ــشـ ــلـــى املـ ــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــيـــن< اطـــلـــع عـ ــيـ ــاديـ ــصـ ــتـ ــلـــس االقـ ــجـ >مـ
ـــي طــرابــلــس ــارة فـ ــ ــج ــ ــت ــ ــا غـــرفـــة ال ــه ــق ــطــل ــة الـــتـــي ت ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ االسـ

دبويس مستقبالً عسريان ومزنر

أعلن رئيس نقابة االفران واملخابز العربية يف بروت وجبل 
لبنــان نارص رسور أن »االفران تتجــه للتوقف عن العمل يف 
صاالت العرض والتوزيع عىل املحالت والسوبرماركت يف حال 
مل يصدر وزير االقتصاد أمني سالم تسعرة تتالءم مع االرتفاع 
الجنوين لســعر رصف الدوالر الذي تجاوز عتبة الخمسني ألف 

لرة يف السوق السوداء«.
وطالــب النقيب رسور بـ«إعطاء عــامل االفران حقوقهم 
يف تســعرة ربطة الخبز الجديدة الســتمرار عملهم باإلنتاج 
والعمــل«. ومتنى عىل »االحزاب والزعامات السياســية ومن 
يهمه أمر الشــعب العمل عىل انتخاب رئيس جمهورية وتأليف 
حكومة لوضع حد لألزمة التي تعصف بالبالد وتحرمه من أدىن 

مقومات العيش بكرامة«.
وعن أزمة الطحني التي تلوح يف األفق، أوضح أّن »األمر بات 
بيد البنك الدويل إذا حصل أي خلل سنشــهد أزمة حقيقية ألن 

هنــاك ترسيبات من املطاحن ال تبرش بوضع إيجايب وأي خلل 
أو أزمة تحصل بالدرجة االوىل يتحمل مسؤوليتها من تقاعس 
عن إصدار البطاقة التمويلية وهلل لقرض البنك الدويل وعمل 

يف إدارة األزمة وال يزال يدير ملف املطاحن واالفران«.

ــعــمــل ــو الـــتـــوقـــف عــــن ال ــحـ ــرور : األفـــــــــران تـــتـــجـــه نـ ــ ــ سـ
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ـــــات ـــانـ ـــ ــات ـــــــــ اع ــ ــمـ ــ ــتـ ــ تـ

الجمعة 20 كانون الثاين 2023

اعالن
من أمانة الســجل العقاري يف 

بريوت
بو  جرجــس  انطــوان  طلــب 
 MARC KARL DE ديوان ملوكلــه
سندات  )سويرسي(   PICCIOTTO
   138A متليك بدل عن ضائع باالقسام
و32A   و8B  مــن العقــار 5232 
 A 145 منطقة االرشفية، وبالقسم
من العقار 5232 منطقة االرشفية.

للمعرتض مراجعة االمانة خالل 
15 يوماً.

امني السجل العقاري يف بريوت

جويس عقل
ـــــــــــــ

من امانة الســجل العقاري يف 
البقاع الغريب

طلب االستاذ سامر  سمري حرب 
ســند متليك بدل عن ضائع بحصة 
موكلــة موكلــه “ذيبه ســليامن 

الصمييل” يف العقار 130 املرج.
للمعرتض املراجعة يف مهلة 15 

يوما.
امني السجل العقاري

رىب حسن الدغيدي
ـــــــــــــــــــــ

من امانة الســجل العقاري يف 
البقاع الغريب

طلــب املحامي عيــاض فارس 

ســندات متليك بدل ضائع بحصص 
مورث موكله “شفيق فارس بشارة 
 -3425 العقــارات:  يف  زيــدان” 
 -1674  -2672-3239-3242

و1602 صغبني.
للمعرتض املراجعة يف مهلة 15 

يوما.
امني السجل العقاري

رىب حسن الدغيدي
ــــــــــــ

تبليغ مجهول
محل االقامة

محكمــة النبطيــة الرشعيــة 
الجعفرية

ورقــة دعوة صادرة عن محكمة 
النبطيــة الرشعيــة الجعفريــة، 
موجهــة اىل محمد بســام رمال 

مجهول محل االقامة.
يف الدعــوى املقامــة عليك من 
ديانــا حســني رمال مبــادة نفقة 
زوجية اســاس 2023/322/557 
تعــني موعــد الجلســة فيها يوم 
الثالثاء يف 2023/2/28 فيقتيض 
حضورك او ارســال من ينوب عنك 
اىل قلم املحكمة الســتالم نسخة 
اعتربت  واال  الدعوى  عن استحضار 
مبلغا حسب االصول، وجرت بحقك 
املعامــالت القانونية وكل تبليغ لك 
عىل لوحــة االعالنات يف املحكمة 

حتى تبليغ الحكــم القطعي يكون 
صحيحا.

رئيس القلم

هشام فحص
ــــــــــــــــــ

اعالن
صــادر عن املحكمــة الرشعية 

السنية يف بريوت
الشــيخ  القايض  فضيلة  غرفة 

بهيج غزاوي
اىل مجهولة املقام فاديه عوض 

االصفر
يقتــيض حضــورك اىل هــذه 
املحكمة الســتالم االوراق الخاصة 
بك يف دعوى اقرار طالق من عبدالله 
امني عزوقه ذات رقم االساس 109 

سجل 109.
واذا مل تحــري او ترىســيل 
وكيال عنــك تعتربك املحكمة مبلغة 
اصــوال ويجــري بحقــك االيجاب 

الرشعي والقانوين.
بريوت يف 2023/1/19

قلم محكمة بريوت  نائب رئيس 
الرشعية السنية

السيد احمد الكعيك
ـــــــــــــــ

اعالن
صــادر عن املحكمــة الرشعية 

السنية يف بريوت

الشــيخ  القايض  فضيلة  غرفة 
بهيج غزاوي

ثانيه جمعة  املقام  اىل مجهولة 
رسحان

يقتــيض حضــورك اىل هــذه 
املحكمة الســتالم االوراق الخاصة 
بــك يف دعوى اقرار طالق من منذر 
ســعيد عبد الرزاق النعيمي ذات رقم 

االساس 76 سجل 76.
واذا مل تحري او ترسيل وكيال 
عنــك تعتربك املحكمة مبلغة اصوال 
ويجــري بحقك االيجــاب الرشعي 

والقانوين.
قلم محكمة بريوت  نائب رئيس 

الرشعية السنية

السيد احمد الكعيك
ــــــــــــــــــــ

اعالن
من امانة الســجل العقاري يف 

بريوت
طلب فادي محمــد ايوب ملوكله 
عمر صالح محمد ســليم شام سند 
متليــك بدل عن ضائــع عن حصته 
بالعقــار رقــم 2712 منطقة رأس 

بريوت.
للمعرتض مراجعة االمانة خالل 

15 يوما.
امني السجل العقاري يف بريوت

جويس عقل

اعالنات  رسمية

 A law firm /Achrafieh
 need  junior accountant
 full time job, with relevant
experience, male or female
info@younganddynamic.com 

ــــــــــــــــــــــــــ

مندوبون

طلب عمل

مســاعدة ممرضة تطلب عمالً 
وضواحيها  برمانــا  منطقــة 

لالتصال عىل:71/348525
ــــــــــــــــــــــــــ

عقارات

املنت 

اراض
1805م.م.  للبيــع  ارض 
برمانا مشــجرة + نبــع مياه 

ت:24/960242

كرسوان

مختلف

نايت كلوب كامل  لالســتثامر 

كلوب  نايت  وســوبر  التجهيز 

كامل التجهيز جونية مساحات 

فقــط:  للجاديــن  مختلفــة 

03/703943

ــــــــــــــــــــــــــ

اراض

الشوف

للبيع ارض دير القمر عقار رقم 

569 مع طريق DP حواىل 2000 

م. ت:78/803805

ــــــــــــــــــــــــــ

متفرقات

للبيع مختــرب قديم الكرتونيك 

معــدات  مــع  وكهربــاء 

 )1972-1920( نــادرة  قدمية 

ت:78/803805

اعالنات مبوبة

ادارية

وفيـــــــــــات

جامعة بني ضو
الجامعة الباسيلية

وزوجته  روجيه  الفقيدة:  ابناء 
تريز سالمه وعائلتهام

املهنــدس ريشــار وزوجتــه 
اليزابيت تابت

اليز  وزوجته  روالن  املهنــدس 
فرح وعائلتهام

ابنتها: ريتا زوجة ســليم حداد 
واوالدهام وعائالتهم )يف املهجر(

اشــقاؤها: النائــب الســابق 
نعمــد الله فارس ايب نرص واوالده 

وعائالتهم
سعاد بولس ارملة املرحوم رفيق 
فارس ايب نرص واوالدها وعائالتهم

عصمت فارس ايب نرص وزوجته 
كلري باسيل واوالدهام وعائالتهم

شــقيقتاها: ماري زوجة اميل 
محفوظ واوالدهام وعائالتهم

فيكتوريا زوجــة الدكتور فايز 
الراعي واوالدهام وعائالتهم

ينعون مبزيد من االىس املأسوف 
عليها املرحومة

ايزابيل فارس ايب نرص
ارملة املرحوم املختار ســمعان 

اديب باسيل
يحتفل بالصالة لراحة نفســها 
اليوم الجمعة 20 الجاري يف متام 
الســاعة الثالثة بعــد الظهر يف 

كنيسة سيدة الدوير – الفيدار.
تقبــل التعازي قبل الدفن وبعده 
ويــوم الســبت 21 الجــاري من 
الظهر  الحادية عرشة قبل  الساعة 
ولغاية السادسة مساء يف صالون 
الكنيســة ويوم االحد 22 منه من 
الثانية بعد الظهر لغاية السادســة 

مساء.

نتائج اللوتو اللبناني
جرى مساء امس سحب اللوتو اللبناين لالصدار رقم 

2076 وجاءت النتيجة عىل الشكل االيت:

االرقــام الرابحــة: 2-4-18-20-22-35 الرقــم 

االضايف: 40

* املرتبة االوىل ستة ارقام مطابقة

ـ عدد الشبكات الرابحة: ال يشء

* املرتبة الثانية خمسة ارقام مع الرقم االضايف

ـ عدد الشبكات الرابحة: ال يشء

* املرتبة الثالثة خمسة ارقام مطابقة

ـ قيمــة الجوائــز االجامليــة حســب املرتبــة: 

251663040ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة: 45 شبكة

ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 5592512ل.ل.

* املرتبة الرابعة اربعة ارقام مطابقة

ـ قيمــة الجوائــز االجامليــة حســب املرتبــة: 

251663040ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة: 1304شبكة

ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 192993ل.ل.

* املرتبة الخامسة ثالثة ارقام مطابقة

ـ قيمــة الجوائــز االجامليــة حســب املرتبــة: 

632160000ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة: 19755 شبكة

ـ الجائزة لكل شبكة: 32000 ل.ل.

* املبالــغ املرتاكمة للمرتبــة االوىل واملرتاكمة اىل 

السحب املقبل: 4477405165ل.ل

نتائج زيد
جرى مســاء امس ســحب زيد رقم 2076 وجاءت 

النتيجة كاآليت:

الرقم الرابح: 79558

* الجائزة االوىل: 75000000ل.ل.

عدد االوراق الرابحة: ثالث اوراق

الجائزة االفرادية: 25000000

* االوراق التي تنتهي بالرقم: 9558

الجائزة االفرادية: 900000 ل.ل.

* االوراق التي تنتهي بالرقم: 558

الجائزة االفرادية: 90000 ل.ل.

* االوراق التي تنتهي بالرقم: 58

الجائزة االفرادية: 8000 ل.ل.

الرتاكم للسحب املقبل:75000000 ل.ل

نتائج يومية
جرى مساء امس سحب »يومية« رقم 1298 وجاءت 

النتيجة كاآليت:

* يومية ثالثة: 406

* يومية اربعة: 0184

* يومية خمسة: 37816

تقاعــد كامل، يف وقت يعــاين فيه غالبية 
 الفرنسيني من غالء املعيشة بسبب التضخم.

مظاهرات طرحت الكثري من االســئلة حول 
االســتهداف الســيايس للرئيــس اميانويل 
ماكرون، يف ظــل تصاعد موجة االتهامات 

حول عمليات فساد.
فقد متــت تعبئة أكرث من 10 آالف رشطي 
ودريك لضامن األمن خالل املظاهرات، بينهم 
3500 يف العاصمــة باريس، التي شــهدت 
مظاهرة كبرية انطلقت من ساحة الجمهورية 
إىل ســاحة األمة، فيام دعا معسكر اليسار 
جميع الفرنســيني إىل الخروج إىل الشارع، 
ال ســيام أولئك الذين ينتمــون إىل صفوف 
»االتحاد الشعبي والبيئي الجديد« بقيادة جان 
لوك ميلنشــون. وشارك آالف الفرنسيني،  يف 
يوم احتجاجي كبري بإرضابات وتظاهرات يف 
كافــة أنحاء البالد، وذلك بدعوة من النقابات 
العامليــة، رفضــاً ملــرشوع إصالح نظام 
التقاعد الذي يريده الرئيس إميانويل ماكرون 

ويقيض برفع سن التقاعد إىل 64 عاماً بحلول 
الرئيس  2030. ونّدد املتظاهرون بسياســة 
ماكــرون لتمويله الحرب يف أوكرانيا بدالً من 

تقديم الدعم للطبقات العاملة.
وألول مرة منذ أكرث من عرش سنوات، تتوحد 
النقابات العاملية يف فرنســا للمشاركة يف 
يوم احتجاجــي كبري، بإرضابات وتظاهرات 
عرب كامل األرايض الفرنســية، حيث ارتفع 
معــدل التضخــم يف البالد بنســبة %5.2 
يف 2022، وفــق املعهــد الوطني لإلحصاء 

والدراسات االقتصادية. 
كام بدأ ســائقو قطارات ومعلمون وعامل 
مصاٍف وغريهم من الفرنســيني إرضاباً عن 
العمل احتجاجــاً عىل خطط الحكومة لرفع 

سن التقاعد عامني إىل 64.
ومتثل اإلرضابــات واالحتجاجات اختباراً 
كبــرياً ملاكرون الذي يقول إّن خطته إلصالح 
نظــام التقاعــد، التي تظهر اســتطالعات 
الرأي أنها ال تحظى بشــعبية بشــكٍل كبري، 
رضورية لضامن عدم إفالس نظام التقاعد.

وتواجه النقابات العاملية تحدياً لتحويل هذه 
الغضب من  إىل إصالح وتحويل  املعارضــة 

أزمة غالء املعيشــة إىل احتجاج جامهريي 
من شأنه أن يجرب الحكومة يف نهاية املطاف 
عىل تغيري خططها. فيام أفادت الكونفدرالية 
العامــة للعمل، أكرب نقابة يف فرنســا، بأّن 
نســبة اإلرضاب بلغت من 70 إىل 100% لدى 
عامل املصايف وأستاذ من أصل ثالثة مرب 

يف قطاع التعليم اإلعدادي.
وقال لوران بريجيــه رئيس الكونفدرالية 
الفرنسية الدميقراطية للعمل: »نحن بحاجة 
إىل انضامم الكثري من الناس لالحتجاجات«. 
وأضاف أّن »الشعب ضد هذا اإلصالح... نحتاج 

إىل إظهار هذا يف الشوارع«.
وأشــار قــادة النقابات الذيــن يُتوقع أن 
يعلنــوا عــن إرضابات واحتجاجات أخرى، 
وقالت املعلمة روزين كروس وهي تســتعد 
مع معلمني آخرين لإلرضاب ويرفعون الفتات 
احتجاجية يف مدينة كان بجنوب فرنسا: »ال 
خري يف هذا اإلصالح«. وذكرت املعلومات أّن 
ماكرون يريد تعويض العجز يف امليزانية من 

خالل الرائب ورفع سن التقاعد.
وجــاء يف تقديرات لــوزارة العمل أن رفع 
ســن التقاعد عامني ومتديد فرتة استحقاق 

الدفــع قد يدر 17.7 مليار يورو )19.1 مليار 
دوالر( كمســاهامت تقاعدية سنوية، مام 
يســمح للنظــام بتحقيق التــوازن بحلول 

عام 2027.
بدوره، قال وزير العمل الفرنيس أوليفييه 
دوســوبت لتلفزيــون )إل.يس.آي( إن »هذا 

اإلصالح رضوري وعادل«.
أنّها ستعقد  الفرنســية  النقابات  وأعلنت 
اجتامعاً لوضع خطة لأليام املقبلة ملواجهة 

السياسات الحكومية االقتصادية.
كذلــك قرَّرت جميــع نقابــات الرشطة 
واعتمــدت   ، املظاهــرات  يف  املشــاركة 
عــىل شــعار واحــد »ال يجــب املســاس 
التقاعــدي الخــاص للرشطة«.  بالنظــام 
مــن جانبها، دعــت جميع نقابــات قطاع 
الوظائف العامة )البلديات واملجالس املحلية 
واإلدارات… إلخ( إىل وقف العمل، واملشاركة 
بقوة يف املظاهرات االحتجاجية ضد مرشوع 
نظام التقاعد الــذي تريد الحكومة متريره. 
ويف بيان مشــرتك، طالبت جميع النقابات 
الحكومة بـ »سحب مرشوعها«، واصفًة إياه 

بـ »غري العادل وغري املجدي«.

نقلت وســائل إعالم إيرانية رسمية امس 

عن وزير الخارجية حســني أمري عبد اللهيان 

تحذيره مســؤول السياســة الخارجية يف 

االتحــاد األورويب جوزيــب بوريل - خالل 

اتصــال هاتفي- من عواقــب إدراج الحرس 

الثــوري اإليــراين يف قامئــة املنظــامت 

اإلرهابية. وحســب التقارير اإليرانية، فقد 

شــبه عبد اللهيان هذه الخطوة مبن »يطلق 

النار عىل قدميه«.

يأيت هــذا بعدما دعــا الربملان األورويب 

االتحاد األورويب إىل تصنيف الحرس الثوري 

منظمــة إرهابية، واتهمه بقمع املتظاهرين 

يف إيران وإمداد روسيا بطائرات مسرية.

وجاء يف نص تم تبنيه عىل نطاق واســع 

يضــاف إىل التقرير الســنوي للسياســة 

الخارجيــة املشــرتكة أن أعضــاء الربملان 

األورويب »يدعــون االتحاد والدول األعضاء 

فيــه إىل إدراج الحــرس الثــوري اإليراين 

للمنظامت  االتحــاد األورويب  يف قامئــة 

اإلرهابية«.

وقالــت رئيســة املفوضيــة األوروبية 

أورســوال فون دير اليــن أول -عىل هامش 

املنتدى االقتصادي العاملي يف منتجع دافوس 

السويرسي- إنها تؤيد إدراج الحرس الثوري 

اإليــراين يف قامئة املنظامت اإلرهابية للرد 

عىل »انتهاك« حقوق اإلنسان يف إيران.

الدول األعضاء  العالقات بــني  وتدهورت 

يف االتحاد األورويب وطهران خالل الشهور 

القليلــة املاضية مع تعــرث الجهود إلحياء 

النووي. االتفاق 

واعتقلــت طهــران عددا مــن املواطنني 

األوروبيــني بتهم التجســس أو التحريض 

عىل االحتجاجات ضد الحكومة، فيام يوجه 

االتحاد األورويب انتقــادات متزايدة لحملة 

»العنف املستمرة ضد املتظاهرين يف طهران 

والتي تضمنت إعدام بعضهم«.

ــــــــــــام« ـــ ــــــــــــلل ت ـــ ــــــــــــات و»ش ـــ ــــــــــــرات واحتجاج ـــ ــــــــــــا... تظاه ـــ ـــــــــــــــي فرنس ــــــــــــود« ف ـــ ـــــــــــــــس اس »خمي

ــي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاد األوروبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــذر االتحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــران تحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إيـ

)تتمة ص1( 

تزامنــا مــع تصعيد االحتالل لسياســته العدوانية تجاه 
الفلســطينيني،وبعد بيــان مجلس االمــن الدويل،الذي مل 
يلقــى اي تجــاوب معه من قبل تل ابيب ،قررت واشــنطن 
املبــادرة والتحــرك عرب وفدين ،االول ضم مستشــار االمن 
القومي،والثــاين تجمع نواب »اتفاقات ابراهام« الذي كانوا 
رفضــوا لقاء ممثلني عن احزاب مينيني، اما الهدف من زيارة 
»جيــك ســوليفان« فهو توضيح ما تتوقعه واشــنطن من 
نتنياهو والحكومة الجديدة بشــكل ال لبس فيه. كل ذلك يف 

وقت كان الفلســطينيون يودعون فيه شهداءهم. 
فقد زار وفدان أمريكيان إرسائيل ، األول بقيادة مستشــار 
األمن القومي جيك ســوليفان والثاين يضم أعضاء مبجلس 
الشــيوخ األمرييك، وذلك بعد ســاعات من زيــارة ممثلني 
وقناصل مــن دول االتحاد األورويب ودول أخرى املســجد 

األقىص.
والتقــى رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامــني نتنياهو مع 
وفد مجلس الشــيوخ األمرييك من الحزبــني الدميقراطي 
والجمهوري برئاســة جايك روزيــن، ويوصف هذا الوفد 

أبراهام«. »اتفاقات  نواب  بتجمع 
وقد بحث االجتامع تعزيز الرشاكة بني الدول املوقعة عىل 
مــا يعرف باتفاقات أبراهــام التطبيعية التي تضم إرسائيل 

والواليــات املتحدة األمريكية واإلمارات والبحرين واملغرب.
وكانت وســائل إعالم إرسائيلية قد ذكرت أن رئيسة الوفد 
األمــرييك طلبت من مســؤولني إرسائيليني عــدم لقاء أي 
مــن أعضاء حزب »العظمة اليهودية« برئاســة وزير األمن 
القومــي املتطرف إيتــامر بن غفري، وحــزب »الصهيونية 

الدينية« برئاســة وزير املالية بتسلئيل سموتريتش.

{ زيارة سوليفان {
من جانبه، قال جون كرييب املتحدث باســم مجلس األمن 
القومي يف البيت األبيض إن مستشــار األمن القومي جيك 
ســوليفان ســيعقد اجتامعات يف إرسائيل ، وسيؤكد عىل 
التــزام الواليات املتحدة بحل الدولتني يف الرصاع اإلرسائييل 
الفلســطيني. وأضــاف كــرييب -يف إفــادة صحفية- أن 
ســوليفان سيشــدد أيضا عىل التزام الواليات املتحدة بأمن 

إرسائيل، وســيناقش التحديات اإلقليمية ومن بينها إيران.

وتــأيت زيارة ســوليفان متهيدا لزيــارة وزير الخارجية 
األمــرييك أنتوين بلينكن املرتقبــة إىل إرسائيل واألرايض 
الفلســطينية أواخر الشــهر الجاري، والتي قيل إنها تندرج 
يف إطار التحضريات ألول زيارة سيقوم بها رئيس الحكومة 
اإلرسائيليــة بنيامني نتنياهو الشــهر املقبــل إىل الواليات 

السلطة. إىل  بعد عودته  املتحدة 
ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمرييك قوله إن الهدف 
من زيارة مستشــار األمن القومي جيك سوليفان إلرسائيل 
هو توضيح ما تتوقعه واشــنطن مــن نتنياهو والحكومة 
الجديدة بشــكل ال لبس فيه. وأضاف املســؤول األمرييك أن 
ســوليفان ســيحدد أيضا ما ترغب فيه واشنطن حتى تعمل 
مــع نتنياهو، مشــريا إىل أن هناك أمورا مهمــة لنتنياهو 
ولواشنطن، وسيجري النظر يف إمكانية التوصل إىل اتفاق 

ذلك. بشأن 
ويف ســياق متصل، قالــت وزارة الخارجية األمريكية إن 
البيــت األبيض ملتزم بإبقاء موقع الســفارة األمريكية يف 
القــدس، مؤكدة أن الواليات املتحدة تعرتف بالقدس عاصمة 
إلرسائيل.وأضافت -يف بيان- أن واشــنطن تشعر بقلق إزاء 
الوضــع يف الضفــة، وخاصة أن هناك زيادة حادة يف عدد 

القتىل والجرحى من الفلســطينيني واإلرسائيليني.

{ قلقل أممي {
ويف ســياق متصل، أعرب املنسق األممي الخاص لعملية 
الســالم يف الرشق األوسط تور وينسالند، عن قلقه البالغ 
إزاء تأثري اإلجراءات اإلرسائيلية العقابية عىل الوضع املايل 
الفلسطينية.وأكد وينسالند خالل جلسة مفتوحة  للسلطة 
ملجلس األمن الدويل عىل رضورة محاســبة مرتكبي أعامل 
العنــف يف الضفة الغربية، وتقدميهــم إىل العدالة.وعرّب 
عن قلقه من تأثــري إجراءات إرسائيل العقابية عىل الوضع 
املايل للسلطة الفلسطينية، مضيفا أنه يشعر بالفزع بشكل 

خــاص ألن األطفال ال يزالون ضحايا العنف.
من جهتــه، قال املندوب الفلســطيني لدى األمم املتحدة 
ريــاض منصور إن »الحكومة اإلرسائيلية ال تعرتف بحقوق 
الفلســطينيني يف أي مكان، وتعلن حقا ملستوطنيها يف كل 
مكان«.وأضــاف أن إرسائيل ترى أن العامل ال يســتطيع أن 

يحاســبها عىل أفعالها األحادية غــري القانونية، ومع ذلك 
فهي تســمح لنفسها مبعاقبة الفلسطينيني عىل اللجوء إىل 

رشعية. آليات 
ميدانيا شــّيع آالف الفلسطينيني يف مدينة جنني جثامين 
الشــهيدين أدهــم جبارين )28 عاما( وجــواد بواقنة )57 
عامــا(، اللذيــن قتلهام جيش االحتــالل اإلرسائييل خالل 
اقتحامه مخيَم جنني.وأعلنت القوى الوطنية واإلســالمية 
يف املحافظــة الحــداد العام عىل أرواح الشــهداء، منددة 

اإلرسائيــيل  بالعــدوان 
املتواصــل عــىل محافظة 

مخيمها. وتحديدا  جنني، 

التشييع { { موكب 
وانطلــق موكب تشــييع 
أمــام  مــن  الشــهيديْن 
مستشــفى جنني الحكومي 
إىل منزل ذويهام يف مخيم 
املشــيعون  ورفع  جنــني، 
األعالم الفلسطينية، ورددوا 
هتافات منــددة بانتهاكات 
مسلحون  وأطلق  االحتالل، 
النــار يف الهواء تعبريا عن 

الغضب.
بدوره ندد أمني رس اللجنة 
التحرير  التنفيذيــة ملنظمة 
الفلســطينية حسني الّشيخ 
قائال  اإلرسائييل،  بالتصعيد 
إن اســتباحة املدن والقرى 
واملخيامت واملسجد األقىص 
الفلســطينيني  ودمــاء 
توفري  رضورة  »تســتدعي 
لشــعبنا،  الدولية  الحامية 
والوقــوف بجديــة أمــام 
مسلســل التصعيد واإلجرام 

املتواصل«.

االســالمية  الجمهورية  واصلــت 
تحركهــا عىل الجبهة الســورية، عىل 
خلفية االتصاالت التي تجريها دمشــق 
وانقرة رعاية موســكو، اذ بعد تاجيل 
زيارة عبد اللهيان التي كانت مقررة اىل 
العاصمة الروســية بعد زيارته لكل من 
سوريا وتركيا، وعشــية تلبية الرئيس 
االيــراين الدعوة لزيارة البلدين، تواصل 
االخــري هاتقيا مع نظــريه الرويس ، 
مجددا التاكيد عىل »عملية االســتانة« 
السورية. كل  التســوية  لتعزيز  كالية 
ذلــك يف وقت كانت تشــهد فيه جبهة 
واشنطن- دمشق تصعيدا اعالميا ، بعد 
اتهام سوريا الواليات املتحدة االمريكية 
بتمويل حملة لتشــويه صورتها وغش 

الراي العام العاملي.
فقد بحث الرئيس الرويس فالدميري 

إبراهيم  اإليــراين  بوتني، مــع نظريه 
رئييس الوضع يف سوريا، وأكّدا أهمية 
اســتمرار التنســيق يف إطــار عملية 
أستانة. وجاء يف بياٍن نرشه الكرملني أّن 
»الطرفني تطرقا خالل االتصال الهاتفي 
إىل الوضع يف سوريا«. وأكّد الجانبان 
الوثيق يف  التنسيق  »أهمية اســتمرار 
إطار عملية أســتانة، كآلية رئيســية 
لتعزيز تسوية األزمة السورية«. ووفق 
الكرملــني، بحث الرئيســان »العالقات 
الثنائية بني البلديــن مبا فيها التعاون 

يف قطاعي الطاقة والنقل«.

ويف وقٍت سابق، جّدد وزير الخارجية 

اإليراين حســني أمري عبد اللهيان، دعم 

إيران لسيادة سوريا واستقاللها ووحدة 

أراضيهــا، وذلــك خالل زيــارة نظريه 

الســوري إىل طهران. يذكــر أّن ممثيل 

موســكو وأنقرة وطهران اســتعرضوا 

بالتفصيل، خــالل محادثات »أســتانة 

19« الخاصة بسوريا يف ترشين الثاين 

املــايض، الوضع يف إدلب، واتفقوا عىل 

بــذل مزيد من الجهــود لضامن تطبيع 

الوضع بشكٍل مستدام.
عىل صعيــد آخر أكّــدت الخارجية 
السورية أّن املعلومات عن تقديم الواليات 
املتحــدة األمريكية ماليــني الدوالرات 
لجهات إعالمية مشبوهة بهدف تشويه 
صورة الدولة الســورية تعكس إرصاراً 
أمريكياً عىل االســتمرار بتضليل الرأي 
العام املحــيل واإلقليمي والدويل. كام 
أنها تفضح استمرار الهجمة األمريكية 
التي تســتهدف سيادة سورية والتدخل 

يف شؤونها الداخلية.
وذكــرت الوزارة يف حســابها عىل 
»تويرت«: »إّن مثل هذه املشــاريع التي 
األمريكية تهدف  الخارجيــة  تديرهــا 
للتغطية عىل جرائــم الواليات املتحدة 
يف ســوريا وحاميتهــا لإلرهابيــني 
واالنفصاليني، ورسقتها للرثوات واملوارد 
السورية، وهو ما فضحته وسائل اإلعالم 
السورية ورسائل وزارة الخارجية لألمم 
املتحدة وبياناتهــا املختلفة«.  وأضافت 
»إّن الواليــات املّتحدة التــي تقّدم مثل 
هذه املشــاريع بحجة مكافحة التضليل 
اإلعالمي وتعزيز حقوق اإلنســان، هي 
أكرث من آذار وميارس التضليل اإلعالمي، 
كام حصل يف العراق وليبيا ودول أخرى 
وصوالً للحرب اإلرهابية عىل ســوريا، 
وهــي أكرث من انتهــك وينتهك حقوق 

اإلنسان يف مختلف مناطق العامل«.

ــط ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى الخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــون علـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن... االميركيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد االوروبييـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بعـ
ــــــنطن ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــه واشــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــا تتوقعــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــذا مــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــب: هــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــل ابيــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــي تــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــوليفان فــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ســــ

ــورية ــ ــ ــ ــ الس ــــــــــــ  ــة  ــ ــ ــ ــ االميركي ــة  ــ ــ ــ ــ الجبه ــى  ــ ــ ــ ــ عل ــــي  ــ ــ ــ اعام ــر  ــ ــ ــ ــ توت
طهـــــران تتحـــــرك فـــــي اتجـــــاه موســـــكو والعيـــــن علـــــى انقـــــرة
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ــا ــف ــي ــف انـــتـــصـــار لـــبـــنـــانـــي فــــي ال

الالعب مصطفى كساب
صدر أمس الخميــس قرار غرفة فــض املنازعات التابعة 
لالتحاد الدويل لكرة القدم )الفيفا( يف النزاع املايل بني العب 
كرة القدم اللبناين مصطفى كســاب ونادي القاسم العراقي 
ملصلحة الالعب مصطفى كساب، حيث تّم قبول الشكوى التي 
قّدمها الوكيل القانوين لكساب املحامي رالف رشبل ضد نادي 

القاسم العراقي.

ــا ــ ــي ــ ــران ــ ــه أوك ــ ــواجـ ــ ــان يـ ــنـ ــبـ ــس: لـ ــ ــي ــ ــف ــ كــــــأس دي
الــبــولــنــديــة األراضـــــــي  ــى  عــل شـــبـــاط  و4   3 ــي  فـ

هل تتجّدد الفرحة اللبنانية بالفوز عىل أوكرانيا؟

فيصل مع الفريق اللبناين الفائز عىل موناكو يف ايلول الفائت

رئيس اتحاد التنس أوليفر فيصل

لبنان  يُفــرّط فريــق  لن 
لكأس ديفيــس بالتنس بأي 
عرق  نقطــة  وبــأي  جهد 
األوكراين  نظريه  عىل  للفوز 
ضمن الــدور االقصايئ من 
األوىل  العاملية  املجموعــة 
العريقة  الدولية  للمسابقة 
يف  البولندية  األرايض  عىل 
املواجهة التي ستدور رحاها 
املقبــل.   يف 3 و4 شــباط 
ويهــدف الفريــق اللبناين، 
الذي رفع راية الوطن والتنس 
اللبناين اىل أعىل املراتب يف 
سابقة،  عديدة  مناســبات 
للفوز عىل األوكرانيني بهدف 
العودة اىل مصاف املجموعة 
اي مجموعة  األوىل  العاملية 
وهو  العــامل  يف  النخبــة 
املكان الطبيعــي للبنان. أما 
الخسارة فتعني السقوط اىل 

املجموعة العاملية الثانية.
  وســبق لبنــان ان فاز 
عىل موناكــو )3-2( ضمن 
املســابقة عينها عىل ملعب 
)ذوق  اللويزة  سيدة  جامعة 

مصبــح( يف أيلــول الفائــت يف مواجهة 
مثرية حســمها العبو وطن األرز يف املباراة 
غفري  جمهور  مبؤازرة  والحاسمة  الخامسة 
تقّدمه رئيس االتحــاد اللبناين للتنس أوليفر 
فيصل واعضاء االتحاد. اما اوكرانيا فخاضت 
آخر لقاء لها ضد بربادوس وفازت )3-0( يف 
املواجهة التي جــرت يف انطاليا )تركيا( يف 

شهر ايلول الفائت.
  عىل صعيد العبي الفريق اللبناين، يواكب 
قائد الفريق املدرب فادي يوسف تحضرياتهم 
يومياً  اذ هــو عىل تواصل مســتمر معهم 
وعىل رأسهم هادي حبيب املوجود يف تونس 
وبنجامني حسن املوجود يف تايالندا وحسن 
ابراهيم يتحّض يف املانيا عىل ان يتم االعالن 

عن اسامء العبي وطن األرز رسمياً الحقاً.
  وكان القرعــة اوقعت اوكرانيــا ولبنان 
للتواجه عىل األرايض األوكرانية لكن وبسبب 

ظروف الحرب الدائرة بني روسيا واوكرانيا حّدد 
االتحاد الدويل للتنس مدينة ليسزينو البولندية 

القامة اللقاء الهام عىل أرضية صلبة.
  لجهة التصنيف الدويل، تصنيف اوكرانيا 
)التي بدأت مشــاركتها يف مســابقة كأس 
ديفيــس ألول مــرة عــام 1993( 37 بينام 
تصنيف لبنان )الذي اســتهل مشــاركته يف 

املسابقة عام 1957( 43 .
  ويف هذا الســياق، سيعلن رئيس االتحاد 
اللبنــاين للتنــس أوليفر فيصــل عن كافة 

تفاصيل املواجهة بني لبنان واوكرانيا الحقاً.
  يذكر ان التنس اللبناين فرض نفســه منذ 
ســنوات عىل الصعيد الخارجي ان عرب فريق 
كأس ديفيس ام عــرب العبيه والعباته الذين 
يشاركون يف الدورات التي تقام تحت ارشاف 
االتحــاد الدويل ليكون لبنــان من بني الدول 
البارزة يف الكرة الصفراء ويفرض نفسه عىل 

الساحة الخارجية وبجدارة. 

ــن فــــي الـــتـــزلـــج ــي ــئ ــاش ــن ــل ــان ل ــنـ ــبـ ــب لـ ــخ ــت ــن م
ــســا ــم ــن ــال ــم ب ــ ــال ــ ــع ــ ــة ال ــولـ ــطـ ــي بـ ــ ــارك فـ ــ ــشـ ــ يـ

البعثة اللبنانية قبيل مغادرتها اىل النمسا
غادرت فجر أمــس الخميس بعثة منتخب 

لبنان يف التزلج اىل النمســا للمشاركة يف 

بطولة العامل للناشئني بالتزلج األلبي.

  تــرأس البعثة عضو االتحاد ورئيســة 

اللجنة الفنية زينة دريان.

  وتضم البعثة زياد شــهاب، راي اسكندر، 

اتيان النجار وجوان حبيش )العبني( وصويف 

وصوفيا  شاد  مانون  رحمه،  كريستا  كاَلس، 

بارودي )العبات(.  

يان  السوفايك  املدرب  بالبعثة    وسيلتحق 

ياكوبكو.

  يذكــر أن منتخــب لبنان سيشــارك يف 

سباقات التعرج الطويل والتعرج القصري التي 

ستقام يف منطقة »سان انطوان«.

ــوز صــعــب لــواشــنــطــن ــ ــة االمــيــركــيــة : ف ــســل ال
ــورك )105-116( ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى نيويـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ علـ

ســجل كايــل كوزما 27 نقطــة وأضاف 
زميله بــراديل بيل 18 نقطــة ليقودا فريق 
واشنطن ويزاردز للفوز عىل نيويورك نيكس 
جمعتهام  التي  املبــاراة  خالل   ،)105-116(
ضمن منافســات دوري كرة السلة األمرييك 
للمحرفني.  وسجل كوزما 13 متابعة ومرر 
7 متريرات حاســمة، كام أضاف كريستابس 
بروزينغــس 22 نقطــة و11 متابعــة و5 

متريرات حاسمة لفريق واشنطن.
  وكانت هــذه أول مباراة لبيل، بعدما غاب 
بسبب  لفريقه  األخرية  الخمس  املباريات  يف 

إصابة يف أوتار الركبة اليرسى.
  يف املقابل، ســجل جالني برونسون 32 

نقطة لفريق نيويورك نيكس.
  ويف بقية املباريــات، فاز أتالنتا هوكس 
عىل داالس مافريكس )130-122(، وشارلوت 
هورنيتــس عىل هيوســن روكتس )122-

كليفالند  عىل  غريزليــس  وممفيس   ،)117
كافاليريز )114-115(.

  كام فاز أيضــا، ميامي هيــت عىل نيو 
وأوكالهوما   ،)98-124( بيليكانــز  أورليانز 
سيتي ثاندر عىل إنديانا بيرسز )106-126(، 
ويوتا جاز عىل لوس أنجليس كليربز )126-

.)103
  وفاز أيضا دنفر ناغتس عىل مينيســوتا 
متربولفز )122-118(، وســاكرامنو كينغز 

عىل لوس أنجليس ليكرز )111-116(.
  وحقق جــرو هوليداي، أفضل رقم له هذا 
املوســم، وســجل 37 نقطة ليقود ميلوايك 
الفوز عىل تورونتو رابتورز 130- بكس إىل 
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  وافتقــد ميلوايك بكس، جهــود النجم 
جيانيــس أنتيتوكومنبو للمباراة الرابعة عىل 
تألــق هوليداي  اســتفاد من  لكنه  التوايل، 
ليحقق الفوز 29 له هذا املوســم مقابل 16 

هزمية.
  وكان فريد فانفليت أبرز عنارص تورونتو 
رابتورز خــالل املباراة وســجل 39 نقطة، 
وأضاف جاري ترينت جونيور 28 نقطة، لكن 
الفريق تلقى الهزمية رقم 25 له هذا املوسم 

مقابل 20 انتصارا.
  وحقق فيالدلفيا ســيفنتي ســيكرسز، 
االنتصــار الثالث عىل التــوايل وتغلب عىل 
مباراة  كليربز 120-110، يف  أنجلوس  لوس 
تألق فيها جويل إمبيد وســجل 41 نقطة و9 

متابعات لسيكرسز.

32 ـــ  ال دور  ــى  ال وقسيس   شلهوب 
مــن بــطــولــة الــعــالــم بــكــرة الــطــاولــة

شلهوب وقسيس خالل احدى املباريات
تصّدر بطال لبنان للقدامى يف كرة الطاولة جوزيف شلهوب 
وفادي قســيس مجموعتهام يف بطولة العامل للقدامى التي 
تقام يف ســلطنة عامن بعد تغلبهام عىل  الثنايئ االمرييك 
3-1  وعىل الثنايئ التشــييك 3-0 والهندي 3-0. وتأهال اىل 

الدور الـ 32 من املسابقة.

ــا املــفــتــوحــة فـــي الــتــنــس ــيـ ــرالـ ــتـ  بــطــولــة اوسـ
ــث ــ ــال ــ ــث ــ ديــــوكــــوفــــيــــتــــش الــــــــى الـــــــــــدور ال

تأهل الرصيب نوفــاك ديوكوفيتش املصّنف 
خامسا عامليا اىل الدور الثالث من بطولة أسراليا 
املفتوحة، اوىل البطوالت االربع الكربى يف كرة 
املضب، عقب فوزه عىل الفرنيس إنزو كواكو 
6-1، 6-7 )5-7(، 6-2 و6-0، أمس الخميس، يف 
ملبورن، فيام ودّع العبان بارزان املنافسات هام 
الرنوجي كاسرب رود واالمرييك تايلور فريتس.  
وعاىن النجم الرصيب من تذبذب يف املســتوى 
يف منتصف املباراة قبل أن يتفوق عىل منافسه 
املصنف 191 عىل ملعب رود اليفر أرينا ليحقق 

فوزه الـ23 عىل التوايل يف ملبورن.
  ويف مبــاراة مليئــة باالحــداث، جمعت 
ديوكوفيتش لحظة متوترة مع حكم املباراة عندما 

طالبه بطرد احد املشجعني الذي كان مخمورا.
  »إنــه مخمــور منذ النقطــة األوىل، مام 
يستفزين«، هذا ما قاله ديوكوفيتش غاضبا يف 

املجموعة الرابعة.
  وتابع متوجها اىل الحكم »ماذا ستفعل حيال 

ذلك. ملاذا ال تخرجه من امللعب؟«.
  وشوهد الحقا أربعة مشجعني، ويف يدهم 

مرشوبات كحولية، ويتم اخراجهم من امللعب.
  وأقر نوفاك ديوكوفيتش بأنه ليس يف الوضع 
املثايل بدنيا، بعدما عاىن مجددا من مشكالت يف 
الفخذ األيرس، يف الدور الثاين من بطولة أسراليا 
املفتوحة للتنس، يف انتصاره عىل الفرنيس إنزو 

كواكو.
  وبعدما تجاوز املشكالت البدنية التي أجربته 
عىل االستعانة باملســاعدة الطبية أثناء اللقاء، 
متكن نوفاك من حسم املباراة لصالحه بنتيجة 

6-1 و6-7 )5-7( و6-2 و0-6.
  وقال نوفاك عقب املباراة »وضعي ليس مثاليا 
لكني ال أريد التفكري يف القادم، أرغب يف الشعور 
بأنني مختلف لكن ينبغي عيل التفكري يف كل يوم 

مبفرده«.
  وتابع »األمر الجيد أن هناك اســراحة بني 
املباريات، وهذا الوقت سيفيدين للتعايف، ينبغي 

عيل عدم التدرب يف أيام الراحة«.
  وبهذا الفــوز، تأهل الــرصيب لثالث أدوار 
البطولة وسيواجه البلغاري غريغور دمييروف 
الذي تغلب عىل أيضا السلو دغريي بواقع 3-6 

و6-2 و0-6.
  وأضاف نوفاك »أشعر بالقلق، ال ميكنني نفي 
ذلك ألن هناك أســباب لهذا القلق، وينبغي عيل 

تقبل الظروف«.
  وشــدد »ســأواصل محاولة املنافسة أمام 
دمييروف، اآلن كل يوم مير يعقد األمور أكرث، 
األمور متشــابهة منذ عامني ولكني كنت أنهي 
األمور بالفوز«، تعليقا عىل انتصاره باللقب يف 
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  ونوه »ال أعلــم كيف نغري هذا، رمبا الجدول 
يف األيام املاضية كان متأثرا مع الحرارة القاسية 

واألمطار واملباريات امتدت للمساء«.
  وأثناء اللقاء، كان الالعب الفرنيس عىل وشك 
االنسحاب بعدما تعرض كاحله لإللتواء يف بداية 
املباراة، وبعدها احتاج ديوكوفيتش مســاعدة 

طبية بسبب آالم يف الساق اليرسى.
  بفوزه هــذا، رضب ديوكوفيتش موعدا مع 
البلغاري غريغور دمييــروف يف الدور املقبل، 
حيث فاز االخري عىل الرصيب اآلخر السلو جريي 

6-3 و6-2 و0-6.
  وبعــد خروج ثالثة مــن املصنفني العرشة 
االوائل - اإلســباين رافايل نادال، رود وفريتز، 
وغياب املصّنف اول عامليا االســباين كارلوس 
ألكاراس بسبب االصابة، فإّن طريق ديوكوفيتش 
ـ 22 يف مســريته  نحو لقب آخر ســيكون ال

ببطوالت »غراند سالم«، يبدو مفروشا بالورود.
  هذا بالتأكيد إن مل تطرأ اي مفاجآت، وال سيام 
من الناحية البدنية، حيث طلب ديوكوفيتش وقتا 
مســتقطعا طبيا يف املجموعة الثانية يف ظل 
تأثر حركته قبل ان يعود ويخرسها، لكنه استعاد 

توازنه ليفوز باملجموعتني الثالثة والرابعة.
  ومن جهة أخرى، ودّع الرنوجي رود املصّنف 
ثانيا املنافسات من الدور الثاين بخسارته امام 
االمرييك جنسون بروكسبي 3-6 و5-7 و6-7 

)7-4( و6-2.
  رود يلحق بنادال

  ولحق رود الذي طلب وقتا مستقطعا طبيا 
بعد املجموعــة الثانية، بنــادال األول وحامل 
اللقب والذي خرج من الدور ذاته بخسارته امام 

االمرييك اآلخر ماكنزي ماكدونالد.

  وقال بروكســبي بعد فوزه »انا فخور جدا 
بتصميمــي الذهني بعدمــا مل تذهب معركة 
املجموعة الثالثة ملصلحتي، ومــن ثّم ان أقلب 

االمور«.
  وأضاف »اعتقد انني لعبت بشكل قوي ومل 

ارغب يف خسارة تركيزي هناك«.
  وتلقى رود عالجا مع نهاية املجموعة الثانية 
بسبب مشكلة يف عضالت البطن، ومل يتحسن 
اداؤه بعد اســتئناف املباراة حيث خرس ارساله 

مرتني.
  وأنقذ الرنوجي ثالث كرات لتفادي خســارة 
الثالثة وبالتايل املبــاراة حيث كان  املجموعة 
متخلفا 3-5، مام اشعل غضب منافسه االمرييك 
الذي رمــى مبضبه بقوة، قبل أن يحســمها 
الرنوجي بشوط فاصل وبالتايل فرض مجموعة 

رابعة.
  وانتفض بروكسبي الذي يشارك يف البطولة 
للمرة االوىل، يف املجموعة الرابعة وكرس إرسال 
رود يف شوطها األول ثّم تقدم 3-صفر قبل أن 

يحسمها يف صالحه 2-6.
  ويواجه بروكسبي يف الدور املقبل مواطنه 
تومي بــول الفائز عىل االســباين اليخاندرو 
دافيدوفيتش 6-2 و2-6 و6-7 )4-7( و6-3 و6-
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{ وداع أمرييك مزدوج {
  وودّع ايضا كل من االملاين الكسندر زفرييف 
الثاين عــرش واالمرييك اآلخــر فريتز الثامن 
بخسارة األول امام االمرييك مايكل موه املصنف 
و6-2،  و6-3  و6-4   )1-7(  6-7 عامليــا   107
والثاين أمام االسرايل اليكس بوبريين 6-7 )7-

4( و6-7 )2-7( و4-6 و7-6 )8-6( و6-2.
  وقال بوبريين الذي بىك بعد هتاف الجامهري 
له »هذا حلــم وال أريد أن أســتيقظ منه عىل 

اإلطالق«.
  وكان من املقرر ان يلتقي رود مع ديوكوفيتش 
يف الدور نصف النهايئ يف حال فرض وصولهام.

  ومتكــن الفرنــيس بنجامــني بونزي من 
االنتفاضة واإلطاحة باإلسباين بابلو كارينيو، 
بعدما حقق األخري، الفوز يف أول مجموعتني يف 

مباراة ملحمية.
  وحقق بونزي املصنف 48 عامليا، الفوز عىل 
كارينيو بنتيجة 4-6 و4-6 و7-6 )7-5( و1-6 
و7-6 )10-4( يف مواجهة ملحمية امتدت عىل 

مدار 4 ساعات و11 دقيقة.
  ومل يتوقع كارينيو يف آخر مؤمتر صحفي 
له، عقب فوزه عىل بدور كاتشني، مباراة سهلة 
أمام بونزي، بعدما كشف عن متاعب يعاين منها 
يف ذراعه حالت دون أن ينهي املوســم املايض 

بالطريقة التي كان يأمل فيها.
  وعرب بونزي لثالث أدوار البطولة ألول مرة يف 
مسريته، حيث سيواجه أليكس دي مينور، الذي 
أطاح بالفرنيس أدريان مانارينو بنتيجة 6-7 )7-

3( و4-6 و6-4 و1-6.

{ جابر تودع {
  وودعت التونسية أنس جابر، بطولة أسراليا، 
بعد الخســارة يف الدور الثاين أمام التشيكية 
ماركيتــا فاندروســوفا، مبجموعتني مقابل 

مجموعة واحدة.
  ويف غضون ساعة و42 دقيقة من اللعب، 
خرست أنس جابــر، املجموعة األوىل بنتيجة 
1-6، وفازت يف املجموعة الثانية بنتيجة 5-7، 

قبل خسارة املجموعة الفاصلة بنتيجة 1-6.
  وعرفت الالعبة التونسية، صعوبات بالغة 
يف املجموعة األوىل أمام فاندروســوفا، التي 
تقدمت 3-0 و4-1، لتنتهــي املجموعة األوىل 

لصالحها 6-1 بعد 24 دقيقة.

{ سابالينكا تتقدم {
  وتابعت بليندا بنتشيتش سعيها يك تصبح 
ثاين العبة ســويرسية تفوز ببطولة أسراليا 
املفتوحة وذلك بعد فوزه عىل االمريكية كلري ليو 

7-6 )7-3( و3-6.
ـ 25 عاما اىل البطولة بعد    ودخلت ابنة الــ
فوزها بلقبها الســابع يف ادياليد، وهو اللقب 
الذي خولها العودة اىل املراكز العرشة االوائل يف 

التصنيف العاملي.
  وتُعترب مارتينا هينغيس الالعبة السويرسية 
الوحيدة التي احرزت اللقب سابقا، بعد فوزها يف 

اعوام 1997، 98 و99.

فريـــــق ميســـــي يتفـــــوق علـــــى فريـــــق رونالـــــدو )4-5(

توج باريس ســان جريمان بكأس موسم 
الرياض، بعد الفوز عىل نجوم الهالل والنرص  
الخميس،  الســعوديني بنتيجة )5-4( أمس 

عىل ملعب امللك فهد الدويل.
وتوج رئيس هيئة الرفيه تريك آل الشيخ 
فريق باريس بالــكأس  وامليداليات الذهبية، 

ونجوم النرص والهالل بامليداليات الفضية.
وشــهد امللعب أجواًء عاملية، ووعىل الرغم 
من اإلثارة التي شــهدتها املباراة،  التي انتهى 
شــوطها األول بالتعادل اإليجــايب )2-2(، 
إال أن التنظيم املبهــر  والتواجد الجامهريي 

خطف األضواء. 
واشــتعلت املدرجات حامسا  بعد أن سجل 

كريســتيانو رونالدو ثنائيــة لنجوم النرص 
والهــالل )34( من رضبة  جــزاء و)45(، 
قبل أن يســجل الثالث هيون سوو غانغ يف 

الدقيقة )57(.
فيام  سجل مييس وماركينيوس وسريجيو 
راموس وكيليان مبايب لباريس سان جريمان 
يف  الدقائــق )3( و)43( و)54( و)60( عىل 
الرتيــب، بينام أهدر نيــامر ركلة جزاء يف  

الدقيقة )44(.
الربتغايل كريستيا األشهر  الثنايئ  وغادر 

نو رونالدو، واألرجنتينــي ليونيل مييس يف 
الدقيقة 61 من عمر املباراة، قبل أن يحســم 

الفريق البارييس املباراة بنتيجة )4-5(.

مييس ورونالدو يف لقطة من املباراة

مثير ــو  ــاري ــن ســي  : الــخــلــيــج  ــأس  ــ  ك
ــب ــ ــق ــ ــل ــ يــــمــــنــــح الـــــــــعـــــــــراق ال

توج منتخب العراق بــكأس الخليج العريب »خليجي 25«، 
للمــرة الرابعة يف تاريخه، بعد الفــوز عىل عامن 2-1، يف 
املباراة النهائية مســاء اليوم الخميــس، عىل ملعب البرصة 

الدويل.
افتتح العراق التهديف عن طريق الالعب إبراهيم بايش يف 
الدقيقة 24 من عمر الشــوط األول، وتعادل صالح اليحيايئ 
لعامن يف الدقيقة 96 من ركلة جــزاء بالوقت بدل الضائع، 
ثم ســجل أمجد عطوان هدف العراق الثــاين بالدقيقة 116 
بالشــوط اإلضايف الثاين، وتعادل عمــر محمد يف الدقيقة 

120، ثم سجل مناف يونس الثالث للعراق يف الدقيقة 122.
وتأهل منتخب عامن لنهــايئ البطولة عقب انتصاره عىل 
نظريه البحرين 1-0، يف نصف النهايئ، بينام تأهل العراق بعد 

انتصاره عىل قطر 1-2.
ويعد هذا التتويج هــو األول يف تاريخ العراق تحت قيادة 
مدرب أجنبي وهو اإلســباين خيسوس كاساس، حيث نجح 
العراق يف اقتنــاص اللقب أعوام 1979 و1984 و1988 لكنه 

غاب عن التتويج لنحو ثالثة عقود.

ــلة : ــ ــرة السـ ــ ــــي كـ ــان فـ ــ ــة لبنـ ــ  بطولـ
فـــــوز كبيـــــر للحكمـــــة علـــــى املريمييـــــن

ضمن منافســات الجولة الثالثة من مرحلة االياب لبطولة 
لبنان »ســنيبس شيبس« يف كرة السلة ، حقق فريق  الحكمة  

فوزاً كبرياً ومستحقاً عىل  املرمييني  93 – 50.
 فرض  فريق الحكمة سيطرته املطلقة عىل مجريات اللقاء 
حيث كان قد حســم الربع االول  لصالحــه وبفارق 5 نقاط، 
فيام متكن من توســيع الفارق تدريجياً يف االرباع  االخرى، 
وذلك بعــد ان وقف فريق اصحاب االرض مكتوف االيدي امام 
تألــق فريق  الحكمة الذي انترص عليه بفارق 43 نقطة.واتت 

نتائج االرباع لصالح الفريق الفائز عىل الشكل التايل:
الربع االول: 19 – 14.

الربع الثاين: 24 – 10.

الربع الثالث: 25 – 10.
الربع الرابع واالخري: 25 – 16.

فريق الحكمة

لقطة من املباراة النهائية بني العراق وعامن
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الجمعة 20 كانون الثاني 2023

اعداد : فيليب شامس

شبكة 6  * 6متقاطعة

كلامت متقاطعة

دولة  آســيوية،  دولة  1ـ 
أوروبية، بان من بعيد. 

دولة  آســيوية،  دولة  2ـ 
آسيوية. 

3ـ دولــة عربيــة، ارخاء 
الستار، دولة عربية. 

4ـ إكتمــل، مــن الطيور، 
 ، إيرانية، ربَط وشــدَّ مدينة 

فرد، للمنادى. 
5ـ حمَق وجهل، أشاَر، أمر 

وشأن، رئيس كبري. 
6ـ ســلطان عثامين، نهر 

أورويب، ملك الغابة. 
7ـ رشكة برتولية، مؤسس 
ديانة تعرف باســمه، إســم 

سابق لعاصمة مدغشقر. 
لقبــت  امرباطــورة  8ـ 
بالعظمــى، حجر كريم، أداة 

لرسم الدوائر. 
9ـ إســم حمله عدة ملوك، 

شاعر أموي، مدينة أملانية. 
10ـ تصنــع منــه أكاليل 
النرص، انت باألجنبية، ممثل 

أمرييك، مادة قاتلة. 
 ، 11ـ ظهــَر، جســم، جرَّ

قطَع. 

12ـ شاعر عبايس، أجيزي 

األمر، الساِخن. 

شارع  متصل،  ضمري  13ـ 

معروف،  حيوان  بريوت،  يف 

تقفل، مغنية خليجية. 

14ـ رشكة طريان آسيوية، 

جارية سحرت بغنائها هارون 

موسيقية،  نوتة  الرشــيد، 

مخرتع آلة تسجيل النقد. 

15ـ امللحفة، ساوَم، يجري 

يف العروق. 

16ـ أرسَع، دولة افريقية، 

ُدعَي. 

الســباع،  17ـ نــوع من 

يدع  وميرحــون،  يلعبــون 

اليشء، طليق. 

18ـ قــلَّ وجودها، ماركة 

سيارات، أراَد، أرضب بالسيف. 

ســوء  للخمر،  وعاء  19ـ 

الحال، مطرب لبناين مهاجر. 

20ـ ســجني حرب، حجر 

كريم، كثري، ميشون. 

1ـ كاتب وشــاعر رويس 
راحــل، ظلــامت، ماركــة 

سيارات. 
2ـ نعتب عيله، وكالة أنباء 
لرئيس  الثاين  االسم  عربية، 

تريك راحل، خطيئة. 
3ـ ولــد البقــرة، صالبة 
األمراض،  مــن  وغالظــة، 

يكسو الجمل. 
4ـ مدينة بلجيكية، رسب، 

وبّخ، السيف القاطع. 
ممثلة  إســتثناء،  أداة  5ـ 

ومغنية أمريكية راحلة. 
ملمثلة  الثــاين  االسم  6ـ 
أمريكية راحلة، االسم الثاين 
ملمثل فرنيس راحل، يف الفم، 

شجر معروف. 
7ـ أحــد الشــهور، أحــد 
الشــهور، ســنور، مقياس، 

يأسف عىل. 
8ـ مســحوق للتنظيــف، 
نيَس، يجاوب، إشــتاَق اىل، 

الهيئة واملنظر. 
9ـ مــن املكــرات، فنان 

لبناين راحل، مجلة عربية. 
10ـ أول من استعمل الحجر 

يف البناء، دولة أمريكية. 

11ـ بــني جواهر ونهرو، 

العــامل يف كرة  بطلة كأس 

القدم، حفَظ، نعام. 

12ـ برئ باألجنبية، إنحرَف، 

نحَتا الخشب، درج، صّوَر. 

يف  ســينام  نضجر،  13ـ 

بريوت القدمية، االسم الثاين 

ملغنية فرنسية راحلة. 

14ـ ميرض، مدينة أملانية، 

دوار، بلدة يف املنت. 

15ـ لجــأت، قــام مقام، 

يسارع إىل، نهر يف سويرا، 

شعَر وأدرَك باليشء. 

عملة  العيــون،  ماء  16ـ 

ماركة  جامعــة،  عربيــة، 

صابون. 

17ـ طرّي، ماركة ساعات، 

من الفراعنة، ركَد بعد حّدة. 

مرصي  كاتب  للتأوه،  18ـ 

راحل، دكّان. 

19ـ تحّمَل املشــاّق، أصلَح 

باألجنبية،  احمــر  البنــاء، 

جامعة من الخيل. 

1ـ مرفأ يف هولندا، املحتاج 
والذليل املقهور. 

2ـ فيلم لفريد األطرش، أداة 
إستثناء. 

3ـ كفيل، لّقَب بـِ ملك الجاز. 
4ـ أصل البناء، االسم الثاين 
ملغنية مرصيــة، من األلوان، 

ماركة مفاتيح. 
5ـ نحّدد النظر إىل، يشــتم، 

يشتدان وينعبان يف العمل. 
6ـ ال يُباح بها، إســم أطلَق 

عىل غزاة الفايكنغ. 
7ـ قصــَدت املــكان، أضع 

خلسة، ثبَت ورسَخ. 
8ـ شــاعر وأديــب مرصي 

راحل، بقرة باألجنبية. 

9ـ مطــار يف إيران، ضمري 
متصل، عتَب عليه. 

10ـ لفظــة هجاء أجنبية، 
االســم الثاين ملمثلة أمريكية، 

ماء بارد. 
11ـ مرء، أهبه اليشء، أغلظ 

أصوات العود. 
، عاصمة افريقية،  12ـ شحَّ

حارس وحاجب البناية. 
13ـ صحيفة خليجية، أمرية 
بريطانية راحلة، إشتّدَد الدهر. 
كرة  العــب  نــرب،  14ـ 
برازييل، االســم الثاين لنائب 

عن طرابلس. 
15ـ والية أمريكية، نهر يف 

الهند. 

، بلدة  1ـ شــهر مبارك، أنمَّ
يف الجنوب. 

تاريخي ألحمد  فيلــم  2ـ 
مظهر، حجر كريم. 

تتابعان  تجمع وتضّم،  3ـ 
وتواظبــان، فائــدة غــري 

مروعة. 
4ـ رسام فرنيس، ماّسنا. 

5ـ رضَّ الحب، ماء، لجأنا. 
6ـ مرفأ يف املغرب، أصلحنا 

ورقعنا، بحر. 
7ـ مدينة إســبانية، أنشد 

ا مبقدم الفم.  وأنرنّم، عضَّ
8ـ ثَرى، مدينة يف شامل 

سويرا، بلدة يف البقاع.

9ـ أربح، ِمقَول، طُرق إىل 
املاء. 

10ـ وحــش اســطوري، 
عاصمة دولة كربى.

إكتشــفت  عاملــة  11ـ 
مع  بالاشــرتاك  الراديــوم 
زوجهــا، تــرّدَد صوته يف 

صدره، أسرت وأغطّي.
أمثولــة،  نســيان،  12ـ 

مشتِعل، خصب. 
13ـ أغنية مليادة الحناوي، 

أراٍض منخفضة. 
14ـ دولة افريقية، والدة، 

مدينة إيطالية. 
15ـ شبيه، والية أمريكية. 

1ـ عاصمة دولة أمريكية. 

2ـ الزوج. 

3ـ ننظر ونرى.

4ـ من أعضاء الجسم، يحرّك 

ويهزّ. 

5ـ فريق كرة سلة لبناين. 

6ـ أحد األعياد الرسمية. 

1ـ شوماخر. 

2ـ كاسينو. 

3ـ سال، أأ.

4ـ ِبتهوفن. 

5ـ يوم، سد. 

6ـ رنّان. 

1ـ مطار يف اليابان. 

2ـ الِعَوض عن. 

3ـ بحَث عــن ودّقَق النظر، 

ضمري متصل.

4ـ عاصمة عربية.

5ـ غــري مطبــوخ، حربة 

يُطعن بها.

6ـ إرسار الحديث. 

1ـ شكسبري. 

2ـ والتون. 

3ـ مساهامً. 

4ـ أي. 

5ـ خنافس. 

6ـ رواندا. 

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

ـ  زار رجــل رضير صديقا قدميا لــه، وكان أيضا أعمى، يف منزله 

الريفي، وملا همَّ باالنرصف قال له املُضيف بعفوية : 

 ـ ال تطل الَغْيبة عيّل يا صديقي العزيز. وخلّيـني شوَفك دائـامً ..

ـ  الفيزيايئ والعامل واملخرتع الفرنيس جاك شارل )1746ـ 1823(. 

إهتــمَّ باملناطيد، ويَعّد أول من إســتخدَم الهيدروجني يف ملئها. فهو 

صاحب فكرة إســتبدال املاء الساخن بالهيدروجني يف نفخ املناطيد. 

صنع منطادا قطره تسعة أمتار وزّوده بصاّمم أمان ومبرساة تساعد 

عىل الهبوط وأطلَق عليه إســم كارولني . ففي األول من كانون األول 

سنة 1783 تجّمَع أكرث من 

أربعامية ألف شــخص ليشهدوا اقالع املنطاد الذي حمل عىل متنه 

شارل  وروبري ونقلهام اىل الريف وهبط قرب بونتواز.

ـ  إنقطــاع التيــار الكهربايئ ملدة 52 دقيقــة يف مدينة نيويورك 

األمريكية بتاريخ 13 متوز عام 1977 تسّبب بخسائر بلغت مليار دوالر 

مبا فيها الرقات

طريقة الحل: 

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

املربعات الصغرية واملربع الكبري. 

SUDOKU

الحل السابق

شــمعون،  كميــل  1ـ 
داريوس، فج

2ـ وحــواح، لهيــب، ال 
فونتني

3ـ خمــر، بدين، النهيت، 
خطّة

4ـ وكل، الهاي، دردار
5ـ مد، أصيل، كأل، غلبوا

6ـ اعتدال شــاهني، يَن، 
رنّو

7ـ سب، آر، رب، بّت، متّن
8ـ آدر، خليــل فاخوري، 

تيرب
9ـ راسل، عفاريس، أكرا، 

ري
10ـ يلوكهــا، لــني، اف، 

اتبعه
11ـ عم، كبيسة، الهند

12ـ أز، يم، أقابله، رساب
رآكم،  أميون،  ليون،  13ـ 

دلو
14ـ عزيــز عــون، نيو 

مكسيكو
15ـ لعــا، ور، نالت، ام، 

سن
16ـ ألي، يانيك، ماديرا

17ـ السادس، أم القيوين، 
مل

18ـ مس، دهليز، ســرت، 
منهمرا

1ـ كواالملبور، نافع

2ـ الياس ابو شبكة، ال

3ـ زيتون، أنار، ابعد

4ـ آن، تدور، حبس

5ـ نغمس، ديسك، تاترا

6ـ تتلون، م م، الربيد

7ـ زوج، يم، يهل، رو

8ـ اناتول فرانس، طغم

9ـ هاج، مارون كرم

10ـ يا، يرق، مريوبا

11ـ ســليم رسكيــس، 

نردين

12ـ جو، ييأسون، نع

13ـ غيلم، بن، نيوتن

14ـ رشيد أيوب، حك، أما

15ـ وتد، نور الريف

1ـ كــوخ، ماســاري، 
العيالم

العزيز،  عبد  محمود  2ـ 
ألس

3ـ يورك، رسوم، ويليس
4ـ ال، الدا، لك، ينزع، اد

5ـ شحب، صارخ، هكم، 
عايده

6ـ دليل، لعاب، أو، أَسّل
7ـ عيل الريف، يأمنون

8ـ وهنه، إبل الســقي، 
ركاز

9ـ ين، اده، فريتاون، يم
10ـ بــاي، يعاين، ِبنني، 

اس
ال،  11ـ كــن، خــس، 

واصلت
12ـ النسل، بو، الهرمل، 

قر
13ـ راَه، إعرتافه، اكتمي

14ـ يفيــد، يك، نعكس، 
أوم

15ـ ووتــر غيــت، راد، 
ميادين

متأت،  دل،  ســن،  16ـ 
كمينه

17ـ تخابرين، بوردو
ال،  برع،  فيطرون،  18ـ 

سامَر
أودري  جّنــة،  19ـ 

هيبورن، ال

1ـ كازانتزاكيس، غرد

2ـ ولينغتون، الجيش

3ـ إيت، ملجأه، يوليو

4ـ الوتسو، تايم، مدت

5ـ أسند، نيوجريس، اد

6ـ ال، ود، مل، قريبي

7ـ مباريم، فم، كانون 

8ـ بون، سمرياميس، بو

9ـ وشاحك، هاريسون

10ـ ربرب، النور، نيحا

11ـ ستل، سنون، وكل

12ـ نتأ، ابر، كبريت

13ـ باترو طراد، نار

14ـ فلــع، ري، غم، ين، 

مي

15ـ عادل أدهم، انعطاف

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

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

األكرث شعبية يف العامل. 



1ـ بنسلفانيا، كوبا

2ـ يرب، كمباال

3ـ جسمي، اد، هل، هرب

4ـ الوبال، حايل، يا

5ـ ين، ليال، هرمز، جنود

وأل،  سكاراموش،  عم،  6ـ 

ري

7ـ والرت سكوت، دن، ليش

8ـ دنكرك، أي، أهواك، انا

9ـ تن، آر، النورس

10ـ الفارس، االتحاد، لنب

11ـ يعني، أرلندا، لياح

12ـ الــف، مناهج، مري، 

سلسل

ريــاض  اده،  بيــار  13ـ 

فاخوري

11
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ــرة ــي ــصــغ الـــشـــبـــكـــة ال
5   4      3   2   1   

1

2

3

4
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 عموديا: 

 عموديا:

من ستة حروف:    االبراج 

 دولة أوروبية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق   
توماس هاردي

اخترب معلوماتك

دولــة  عاصمــة  1ـ 

أوروبية. 

2ـ أعطيت اليشء بالَيد. 

3ـ يرقعه ويصلحه. 

4ـ خطَّ وكتَب. 

5ـ مزَجُتم اللنب باملاء.

1ـ بلدة يف عكار. 

2ـ بلدة يف الجنوب. 

3ـ يحّبنا. 

ونجمــع  نلتقــط  4ـ 

األشياء. 

5ـ شّك وِظّنة.

عامل فيزيايئ ومكتشف أملاين املولد فرنيس الجنسية. 

حاز عىل جائزة نوبــل يف الفيزياء عام 1966، وتويف 

عام 1984

إسمه مؤلف من 11 حرفا. إذا جمعت: 

8+1+8+6+9- والية أمريكية. 

1+6+7+5- عاصمة آسيوية. 

7+11+6+1- عاصمة افريقية. 

6+3+1+11- بلدة يف الجنوب.

4+7+10- مدينة يف إيران. 

6+1+2- مضَغ الطعام. 

8+11+3- حيوان معروف. 

4+8- فرَح وابتهجَ. 

1ـ ما اســم الربكان الذي يُعتــرب األعىل يف االرخبيل 

الياباين،   تغطيه الثلوج طوال السنة، ويُعترب رمز اليابان؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ يف أية ســنة بدأت رشكات الطريان بعرض األفالم 

السينامئية عىل منت طائراتها؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ ما إســم الخديوي الذي توىل الحكم يف مرص بعد 

عزل إسامعيل باشا سنة 1879؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ كم كان عدد النساء اللوايت اشرتكن يف رايل باريس 

ـ  بروكسل سنة 1929؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ من هو البابا الوحيد الذي كان من أصل إنكليزي؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ كــم كان عمر امللك فــاروق عندما أصبَح ملكا عىل 

مرص؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ من هو الشاعر العبايس الذي لّقَب بـِ ذي األصابع؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما االســم الذي اطلَق عىل هولندا بتأثري من الثورة 

الفرنسية؟ 

1ـ برجا، عود، اياب
2ـ سليامن العيل

3ـ سيمون، لك، فيفا
4ـ لبيب، سرتوان
5ـ فر، الكرك، ما
6ـ الياس، تساند

7ـ نكد، اركان، راه
8ـ يم، حالوي، إله
9ـ ابها، مت، النجر

10ـ اللهو، أراد
11ـ كل، يرشده، تاما

12ـ واه، نواح، رض
13ـ بيزو، األليف
14ـ اكرا، الكندي

15ـ جيل، أسخ
16ـ شارل حلو

17ـ ور، نَسب، رسَّ
18ـ دينا، نجيل

؟ من هو
من هي؟

1ـ كاتــب فرتــيس راحل، 

حيطان. 

2ـ كثــري، إلــه البحر عند 

الرومان، للنهي. 

3ـ ممثل أمرييك، مرتِفع. 

4ـ أظلــَم الليل، عال وارتفَع، 

سواِعده. 

5ـ مدينة فرنســية، ماركة 

ساعات. 

6ـ واليــة أمريكية، املُغول، 

أحد الوالدين. 

7ـ مدينــة يف إيران، مدينة 

أمريكية، بلدة يف الشامل. 

8ـ من طالت أســنانه العليا 

عىل السفىل، يربع ويحذق.

9ـ موسيقي ايطايل، خفيف 

مقترص.

10ـ أحــد أبنــاء نوح، صاَر 

طريا سلسا، عطشوا. 

11ـ فنان لبناين، عائلة. 

12ـ شــاعر انكليزي راحل، 

أقاَم باملكان. 

13ـ مــن الطيــور، ماركة 

سيارات.

14ـ نرجعــه، من الحبوب، 

يصلِح اليشء. 

15ـ يتبعون الخطأ بالصواب.

16ـ حرف عطف، والد فالن، 

حاجز. 

17ـ تهزم، امري بريطاين. 

18ـ مغنيــة وفنانة لبنانية 

صاحبة الصورة. 

1ـ دولــة يف جنــوب 

القوقاز، يتغنجون.

2ـ االســم الثاين ملمثل 

 ، أمــرييك راحــل، إبَيضَّ

للندبة، قّسَم وفرّق األشياء 

عىل.

3ـ قــَر العود، مؤلف 

وعامل إنكليزي راحل. 

4ـ مــن ملوك فرنســا، 

، من املعادن.  ضعَف ورقَّ

إطــارات  أعــرب،  5ـ 

الســيارات، فنانة مرصية 

راحلة. 

6ـ قرعــوا األجــراس، 

املصابيح، عاصمة فيجي. 

أداة  باملــكان،  نقيم  7ـ 

إســتثناء، ينحت الخشب، 

فصل يف األمر، يخصني.

8ـ مرفأ صيني، عاصمة 

افريقية. 

9ـ حبيبة روميو، مدينة 

ايطالية، إقامة باملكان. 

10ـ صّوَت وطنَّ الذباب، 

ارغام واجبار، عائلة، االسم 

الثاين لالعب كرة إيطايل.

فــرار،  ركــَض،  11ـ  

الخصب، للمنادى.

12ـ جلــب البضائع من 

الخارج، حصان، جرى املاء.

أغنية  عليه،  حصَل  13ـ 

لفريوز، يجري يف العروق.

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(

عليك أن تأخــذ وقتا كافيا لتختار ما ترغبه 

وال تستعجل األمور. احتفظ بصفات الحميدة 

واعلم ان الصعوبــات لن تكون كبرية وجدية 

يف هذه اآلونة. 

اعتمد عىل نفسك للخروج من املحنة التي ما 

زلت تعاين منها منذ فرتة. الشــك الذي يالزمك 

سيزول قريبا، وستسبح يف بحر السعادة يف 

الفرتة املقبلة. 

اجتامع عمل مهم من شــأنه أن يدفعك اىل 

الواجهــة يف الفرتة املقبلة، لذا ال تضيع وقتك 

الثمني يف املفاوضات اململة، بل بارش التنفيذ 

رسيعا. 

الفرتة الحالية التي متر بها تجعلك متشامئا 

بعــض اليشء. الفلك ينصحــك ان تطرد هذه 

األفكار الداكنة، فاألمل أصبح قربك فاســتعد 

الستقباله.

بإمكانــك أن تكون وديــا األمر الذي يؤدي 

اىل كثــري من التعاطــف. الوضع الحايل جيد 

امنــا عليك االبتكار واالعتامد عىل مســاعدة 

األصدقاء األوفياء.

أمر صعب للغاية تحققه يف العمل. السامء 

أكرث صفاء هذه اآلوتة، واملسائل الجارية تصل 

اىل ذروتها يف هذين اليومني، وســتجد ان كل 

أمورك لها حل. 

عليك أن تأخذ وقتك بكامله قبل انخاذ قرارك 

الهام. أحدهم يحاول مســاعدتك. مســاحات 

شاســعة للعاطفة تحتل قلبك. نحلم بقصة 

حب جديدة، وقد ترى النور قريبا.

راجع أمورك وشــؤونك العملية بشــكل 

دقيــق ومركّــز يك تضمن النجــاح. الفلك 

ينصحك اليوم بــأال تعطي ثقتك املطلقة ملن 

خذلك يف املايض. 

كن لبقــا ولطيفا للغاية مع الحبيب العزيز 

الذي يحرتمك واعطه جزءا من وقتك وحنانك. 

تشــعر بســعادة كبرية عندما تقوم باألعامل 

املفضلة لديك. 

ستســنح لك الفرصة لتبــادل األفكار مع 

أنــاس مفيدين لــك يف أعاملك. ال تتكلم عن 

مروعــك الذي يف رأســك قبــل أن تضعه 

التنفيذ.  موضع 

تصلــك اليوم أنباء هامة وســاّرة من أحد 

األصدقــاء األوفياء. وضعك املايل يتحســن 

وتشــعر ان مخططاتــك العملية تنفذ بنجاح 

بشكل أو بآخر. 

كن صبورا وال تتخىل عن مواظبتك املعهودة 

يف العمل. وضعك املايل يف تحســن،  والحياة 

الخاصة متينة ومتامســكة مع تيار طيب من 

الحظ السعيد. 

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(

أقوال
أقالم

األم
املرأة
آثار

إمتحان
آذار

تفصيل
تعليم
تلميذ

تقرير
متوين
تحليل
جهود
جملة
جريان
جواب
حبيب

حكومة
حنا

حسن
حمص

حرصون
خالد
دواال

ديجون
دكار

رامبو
روسيني

روسو
رودان
زامبيا
زمرد

زهر
زيتون
سامبا 
شمس
رشوق

شمعة
شص

صنوبر
كانون 
كوليت

مخالب
مواظبة
مدارس

وروار
وسيلة.

الحل السابق

الحل السابق

املغرب

الجمعة 20 كانون الثاني 2023

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

SUDOKU

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

1ـ عيل محمود طه. 

2ـ إسمها مصابيح.

3ـ دريد بن الصمة. 

4ـ يف براغ. 

5ـ عددها 264 حكاية. 

6ـ اليمن. 

7ـ عز الدين ذو الفقار. 

8ـ تشييل.

9ـ اسبانيا.

1ـ صوفيا. 

2ـ نحامي. 

3ـ دور. 

4ـ يأوون. 

5ـ دحقوا.

1ـ صنديد. 

2ـ وحواح. 

3ـ فاروق. 

4ـ يم، و و

5ـ أيدنا. 



ـــــــــــــــدات واشـــــــــــــــنطن ـــــــــــــــدو ركاب« يواجـــــــــــــــه تهدي ـــــــــــــــاً »عن ـــــــــــــــد رئيس ـــــــــــــــة : نري ـــــــــــــــويات الخارجي ـــــــــــــــى التس ـــــــــــــــه ينع نصرالل

ـــــــــــــــن ـــــــــــــــا: ال تنتظـــــــــــــــروا االميركيي ـــــــــــــــي الملاني ـــــــــــــــس االوكران ـــــــــــــــة... الرئي ـــــــــــــــارد2« بابرامـــــــــــــــز االميركي ـــــــــــــــط ارســـــــــــــــال »ليوب ـــــــــــــــا ترب املاني

ابرامز، ما اثار حفيظة الرئيس زيلنسيك، حيث يتوقع ان يكون 
لقاء »رامشتاين« حاسام لهذه الجهة.

فقــد انتقدت وحدات مــن الجيش األوكــراين، التي تقاتل 
يف باخموت، املعدات العســكرية الســوفييتية التي وصفتها 
باملتهالكة، والتي أثرت عىل أدائها يف مواجهة القوات الروسية 
يف واحدة من أهم املعارك منذ بدء الهجوم الرويس، وفق ما ذكرته 
صحيفة The Times الربيطانية.الصحيفة أشارت يف تقريرها 
إىل أنه عىل الرغم من عدم وقوع انهيار كامل للقوات األوكرانية 
يف باخمــوت، لكن قوات اللواء امليكانييك 24 مل يكن بإمكانها 
أن تبيل بالًء أحســن من الذي أبلته يف ظل افتقار جنودها إىل 
معدات أفضل حاالً من املعدات املتهالكة التي اعتمدت عليها يف 

غامر هذه املعارك الرشسة.
ويف معرض الشكوى من املعدات السوفياتية املتهالكة التي 
يســتخدمها الجيش األوكراين، قال الرقيب »سبايدر بوجدان«، 
قائد إحدى املدرعات من طراز »يب إم يب 2« الســوفييتية: »لقد 
سئمنا القتال مبعدات )متهالكة( مثل هذه. ويسألنا بعضهم هل 
تريدون أن تستبدلوها مبدرعات )تشالنجر(؟ أتسألون حقاً عن 

ذلك؟! إنها ستكون هدية من السامء لنا«.
تساءل سبايدر مستنكراً: »ملاذا نرُتك دامئاً للقتال، يف الصفوف 
األماميــة، مبعدات متهالكة مــن قبيل هذه القاممة؟!«. وقال 
ملراســل صحيفة The Times الربيطانية: »املصيبة يف معداتنا 
هي أنها تبدو عىل ما يرام من الخارج، لكن بعد أن تشغلها وتذهب 

بها إىل املعركة، تتوقف بك فجأة«.
بينام أعلنت الحكومة الربيطانية، هذا األسبوع، أنها سرتسل 
إىل الجيش األوكراين 14 دبابة من طراز »تشالنجر 2« ملساعدة 
الجيش األوكراين يف القتال. وتوصف دبابات تشــالنجر بأنها 
أثقل وزناً وأقوى تدريعاً من جميع املركبات الروسية واألوكرانية.

لقــي هذا القرار ترحيباً كبــراً من الجيش األوكراين، وإن مل 
يتوهم أحد بأن أوكرانيا قادرة بتشكيل واحد من الدبابات أن تغر 
مسار الحرب. فالحكومة األوكرانية وقواتها يف ميادين القتال 
تحتاج إىل املئات من دبابات »تشــالنجر« الربيطانية، ودبابات 
»ليوبارد 2« األملانية، و »أبرامز« األمريكية، التي ينبغي إرسالها 

برسعة من أوروبا الغربية والواليات املتحدة.

ويقول بعض الخرباء إن دبابات 
»ليوبارد 2« األملانية أفضل الدبابات 
بني نظائرهــا، وأهم من ذلك أنها 
متوافرة بعدد كبر )2000 دبابة( 
لدى 13 دولــة أوروبية صديقة 
الفرصة  أن  ألوكرانيا، ما يعنــي 
متاحة لتعزيز القوات األوكرانية 
بها قبل هجامت الربيع والصيف 

املتوقعة من القوات الروسية.
مع ذلــك، فإن هــذه املطالب 
تعرتضها بعض القواعد الصارمة 
املتعلقة بإعادة تصدير األسلحة، 
فهي تحتــاج إىل موافقة املورد 
األصــيل، أي أملانيا. ولذلك تطالب 
أوكرانيــا وحلفاؤها، مثل بولندا 
وبريطانيا، بأن يوافق املستشــار 
األملاين أوالف شولتز عىل امليض 

قدماً يف صفقات توريد الدبابات إىل الجيش األوكراين.
أقرَّ شــولتز بأن هذه القضية تأيت يف صدارة القضايا املزمع 
نقاشــها يف االجتامع الذي يســتضيفه ووزير دفاعه الجديد، 
بوريس بيســتوريس، ملجموعة االتصال العســكرية الدولية 
ملســاعدة أوكرانيا بقيادة الناتو، يف قاعدة »رامشتاين« الجوية 
يف أملانيــا. ومع ذلك، فقد أبدى شــولتز بعض الرتدد حتى اآلن 
متخوفاً من أن تؤدي هذه الخطوة إىل تصعيد الرصاع يف أوكرانيا.

يف الخطــاب الذي ألقاه شــولتز أمــام الحضور يف منتدى 
دافــوس االقتصادي العاملي، رفض اســتدراجه إىل الترصيح 
مبوقف واضح من إرســال دبابات ليوبارد 2 إىل أوكرانيا، وقال 
إن أملانيا »ستواصل تزويد أوكرانيا بكميات كبرة من األسلحة«، 
وتعهد بتقديم دعم مطرد لكييف يف وجه العدوان الرويس، لكنه 

حذر من أن يتفاقم الرصاع إىل »حرب بني روسيا والناتو«.

{ زيلينسيك ينتقد  {

انتقد الرئيس األوكراين فولودمير زيلينسيك ترّدد أملانيا يف 
تزويد الجيش األوكراين بدبابات ثقيلة من صنعها، عشية اجتامع 
مهــم ملجموعة االتصال األوكرانية يف رامشــتاين يف أملانيا، 
لتنسيق تقديم املزيد من املساعدة لكييف، وفق ما أوردته وكالة 

األنباء الفرنسية. حيث قال زيلينسيك عرب الفيديو، خالل مأدبة 
فطــور عىل هامش منتدى دافوس االقتصادي يف ســويرسا: 
»هناك أوقــات يجب أال نرتّدد فيها أو نقارن. كأن يقول أحدهم 

سأعطي دبابات إذا فعل ذلك طرف آخر«.
كان الرئيس األوكراين يشــر إىل تقارير إعالمية تفيد بأّن 
برلني لن متنح أوكرانيا دبابات ثقيلة إاّل يف حال أرسلت الواليات 

املتحدة دبابات »أبرامز«.
غر أّن واشــنطن ليست مســتعّدة لتزويد الجيش األوكراين 
بهذه الدبابات القتالية القوية، حســبام أكد، مسؤول كبر يف 
البنتاغون، مربّراً هذا الرفض مبسائل تتعلّق بالصيانة والتدريب، 
من دون أن يســتبعد تغير املوقف األمرييك يف هذا الشأن يف 

املستقبل.
فقد أشار النائب األمريك غريغوري ميكس إىل أّن املستشار 
األملاين أوالف شولتس يأمل يف أن ترسل الواليات املتحدة وأملانيا 
دباباتهــام معاً إىل أوكرانيا. وقال: »يجــب أن تكون الواليات 

املتحدة وأملانيا )معاً(، ال شك يف ذلك«.
بينــام وّجه وزيرا الدفاع والخارجية األوكرانيان أوليســيك 
ريزنيكوف ودميرتو كوليبا يف بيان مشرتك »نداًء إىل كّل الدول 
الرشيكة التي ســبق أن قدمت مساعدة عسكرية أو تدرس هذه 

اإلمكانية، ندعوها فيه إىل تعزيز مساهمتها بشكل كبر«.
ويرى املخططون العســكريون األوكرانيون ومستشاروهم 
الغربيون أن كييف بحاجة إىل مزيد من األسلحة الثقيلة عالية 
الجودة، ملقاومة الهجوم الرويس يف الربيع، فضالً عن السعي 
الســتعادة مناطق واسعة من األرايض األوكرانية التي ال تزال 

تحت السيطرة الروسية.
حيــث قــال رافائيل رويس، الخبــر يف املجلس األورويب 
للعالقات الخارجية: »غالب الظن أن يكون اجتامع )رامشتاين( 
امللتقى الحاســم لقرار تزويد أوكرانيــا بدبابة ثقيلة من إنتاج 
غــريب«؛ إذ »ال ميكن إمداد أوكرانيا بعدد كبر من الدبابات من 
دون تحالف أورويب يف ســبيل ذلك، ألن املخزونات الوطنية قد 

تناقصت منذ نهاية الحرب الباردة«.
أومأ شولتز إىل أنه سيوافق عىل إرسال دبابات »ليوبارد« من 
مخزونات الدول األوروبية -وحتى من مخزون أملانيا نفسها- إذا 

أرسلت الواليات املتحدة دبابات »أبرامز« من مخزونها.
يف ســياق الحديث عــن حاجة أوروبا إىل إعادة تســليح 
نفســها إذا قررت تزويد أوكرانيا مبئات الدبابات وكميات كبرة 
مــن الذخرة، قال لوس: »يجب أن يُرافــق قرار تزويد أوكرانيا 
بدبابــات )ليوبارد 2( خطــة صناعية كربى لزيادة إنتاج قطع 
الغيار والذخرة، وتصنيع كميات جديدة من املركبات واألسلحة، 

للحفاظ عىل القدرات العسكرية األوكرانية وتحديثها«.
ميدانيا أفاد القائم بأعامل حاكم مقاطعة خرسون، فالدمير 
سالدو، بأّن 75% من أرايض املقاطعة ما زالت تخضع للسيطرة 
الروسية. ويف هذا الصدد، قال سالدو :«ما زالت املنطقة التابعة 
ملقاطعة خرســون والواقعة عىل الضفة اليرسى لنهر دنيرب 
تخضع بشــكٍل كامل لسيطرة الســلطات الروسية الرشعية. 
ومتثل أرايض هذه املنطقة 75% من مســاحة املقاطعة«. وبنّي 
ســالدو أنّها تضم 7 مدن من إجاميل 9 مدن فيها، و13 منطقة 
من 18 منطقة تابعة للمقاطعة، وما يزيد بشــكٍل ملحوظ عن 
نصف ســكانها، خاصًة، مع األخذ بعني االعتبار، رحيل السكان 
وإجالؤهم من الضفة اليمنى مبا يف ذلك وإىل الضفة اليرسى.

ووفقاً للقائم بأعامل حاكم املقاطعة، فإّن الجزء الغريب من 
شبه جزيرة كينبورن يخضع هو اآلخر لسيطرة روسيا االتحادية 
مــع عدد من املراكز اآلهلة بالســكان، التي كانت خالل العهد 

األوكراين تابعة ملقاطعة نيكواليف.
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امام تصعيد ســيايس غر مســبوق، بحسب مصادر سياسية 
بارزة اشارت اىل ان  ارصار التيار الوطني الحر عىل »املقاطعة« 
واتهام اآلخرين برضب الرشاكة الوطنية، سينتقل اىل الشارع اذا 
ما اتجهت االمور اىل اجراء تعيينات بغياب رئيس للجمهورية. 

{ لبنان ليس اولوية {
ويف هذا السياق، مل تحمل الساعات القليلة املاضية اي جديد 
يؤرش اىل وجود تســويات داخلية او خارجية تســمح بوقف 
االنهيار املتواصل عىل كافة مستوياته السياسية واالقتصادية 
واملاليــة، ومل تكن دعوة الســيد نرصالله اىل عدم الرهان عىل 
تســويات قريبة يف املنطقة مفاجئة كونها تنسجم مع الخط 
البياين املتصاعد بني القوى الرئيســية عىل الساحتني الدولية 
واالقليميــة، ولعــل التصعيد االورويب اتجــاه طهران وغياب 
االهتامم االمريك بايجاد تســوية للملف اللبناين ابرز العوامل 
املؤثرة ســلبا، وبالرغم من محــاوالت باريس الحثيثة الحداث 
خرق يف »الجدار« الســعودي – االمريك فان واشنطن ال تزال 
مهتمــة مبلفات اخرى ترتبط حرصا مبــا يجري يف اوكرانيا، 
فمدير االستخبارات االمركية وليام برنز حط بصورة مفاجئة 
يف ليبيــا يف اطار اولويات ترتبط بالتموضع الصيني ومخاطر 
تعاون بكني مع موسكو، والتصعيد ضد تايوان، وامللّف اإليراين 
املشتعل، ومسائل الطاقة والرصاع عىل النفوذ يف العامل، وهي 
قضايا دفعت الدبلوماسية األمركية اىل ارسال مستشار األمن 
القومي جيك سوليفان اىل إرسائيل الذي التقى رئيس الحكومة 
االرسائيليــة بنيامني نتانياهو، متهيــدا لزيارة وزير الخارجية 
انتــوين بلينكن، وطبعا لبنان ليــس عىل طاولة البحث النه ال 
يشكل اولوية يف عجقة امللفات االسرتاتيجية الكربى، بحسب 
مصادر دبلوماســية ،وال يزال املسؤولون االمركيون يتحدثون 
عن حاجة لبنان لرئيس غر فاسد دون الدخول يف اي تفاصيل 

ميكن ان تؤرش اىل جدية يف البحث بهذا االستحقاق. 

{ غريو والشغور املسيحي؟ { 
ويف هذا االطار، مل تحمل السفرة الفرنسية آن غريو جديدا 
عىل الرغم من ترصيحها من الرساي الحكومي بان بالده تعمل 
مع الرشكاء حول امللف الرئايس، وخالل زيارتها اىل عني التينة 
والــرساي الحكومي باالمس نقلت اهتــامم الرئيس الفرنيس 
اميانويل ماكرون بالساحة اللبنانية بعد لقائها معه يف باريس، 
لكن ال ميكن الحديث عن تفاؤل كبر يبنى عليه ايجابيا يف اي 
لقاء »رباعي« مرتقب، ووفقا ملصادر مطلعة مل تقدم الســفرة 
اي معلومة تشــر اىل احتامل نجاح بالدها يف احداث الخرق 
املطلوب اقليميا ودوليا، وهي حملت معها الكثر من االســئلة 
حول االســامء الرئاسية التي ميكن ان تشكل تسوية محتملة 
عىل الصعيد الداخيل يف ظل حالة االســتعصاء الخارجي. لكن 
البارز كان طرح غريو مخاوف القوى املســيحية من استهداف 
املواقع املارونية االساســية. وحاولت استيضاح االمر محذرة 
من مخاطره، لكنها ســمعت كالما واضحــا من الرئيس نبيه 
بــري حول عدم صحة هذه الهواجس واعتبارها مجرد مخاوف 
مبالــغ فيها يف اطار املزايــدات الداخلية وعدد لها ابرز املواقع 
االســالمية االخرى املعرضة للشغور. وقد سمعت ايضا كالما 
واضحا من رئيس حكومة ترصيف االعامل نجيب ميقايت حول 
عدم وجود اي نية الستهداف اي مكون، وابلغها انه سبق وتعهد 
للبطريــرك املاروين بعقد جلســات حكومية متى اقتىض ذلك 

النجاز التعيينات يف الفئة االوىل دون التوقف عند اي اعرتاضات 
سياســية تستخدم الطائفية كمنطلق لرفض هذا االمر، ولفت 
نظر السفرة اىل ان 7 وزراء مسيحيني قد حرضوا جلسة امس 

االول. 

{ التعيينات قد تفجر »الشارع« {
تجدر االشــارة اىل ان الفراغ بات يهدد مواقع حساســة يف 
الدولة عىل رأسها مركز حاكم مرصف لبنان الذي يشغر يف األول 
من آب املقبل بانتهاء والية رياض ســالمة، واملدير العام لألمن 
العام مع إحالة اللواء عباس إبراهيم إىل التقاعد بعد شهر ونصف 
الشــهر، باإلضافة إىل مديرين عامني سيغادرون مواقعهم بعد 
أشهر، وقد اتفق رئيس الحكومة مع رئيس املجلس النيايب عىل 
إجــراء التعيينات التي تقع يف صميم الحدود الضيقة لترصيف 
األعامل خصوصا ان73 وظيفة عامة ستؤول إىل الفراغ خالل 
هذا العام، ووفقا ملصادر رئيس الحكومة فان كل من ال يشارك 
يف جلسة للتعيينات يتحمل املسؤولية الوطنية، لكن التعيينات 
ستتم سواء حرض املعرتضون ام مل يحرضوا. ويف هذا السياق، 
لفتت مصادر سياســية بــارزة اىل ان اي قرار للحكومة للبت 
بتعيينات يف املواقع الحساســة خصوصاً املســيحية منها، 
ســيفجر ازمة سياسية قد متتد اىل الشارع خصوصا ان التيار 
الوطني الحر قد ابلغ املعنيني انه لن يسكت ابدا عن اي محاولة 
»لكرسه« وهو لن يقبل تجاوز القوى املسيحية يف ملف خطر 

ستتجاوز تداعياته مجرد االعرتاض السيايس. 

{ نرصالله: نريد رئيس »عندو ركاب«..  {
وكان االمني العام لحزب الله الســيد حســن نرص الله قد اكد 
أنه لن تكون هناك تسوية قريبا يف املنطقة، الفتا إىل أنه يجب 
بناء الرؤية االقتصادية عىل أنه ال اســتقرار يف ظل الرصاع مع 
العــدو اإلرسائييل، مؤكدا أّن الغرب عاد إىل الحرب بالوكالة كام 
هو الحال يف أوكرانيا فيام تركيزه اآلن عىل الضغوط االقتصادية 
والعقوبــات. ولفت اىل انه ال يجــب بناء رؤية اقتصادية وفق 
حســابات سياسية خاطئة مبا فيها أنه ستكون هناك تسوية 

يف املنطقة.
رئاســيا، لفت اىل ان السنوات الســت املقبلة مصرية واذا 
اكملنا بالطريقة نفســها فالبلــد ذاهب اىل االنهيار اذا مل نكن 
بتنا بداخله. وكشــف انه ابلغ رئيس التيار الوطني الحر جربان 
باسيل يف اجتامعهام االخر انه يريد رئيساً للجمهورية شجاعاً 
لديه استعداد للتضحية وال يهمه تهديد األمركيني إذا قاموا بذلك، 
»نريد رئيسا عندو ركاب« نريد رئيسا اذا نفخ عليه االمركيني ما 
يطر من قرص بعبدا اىل البحر املتوسط. واضاف » نريد سلطة ال 
تخضع للضغوط، اما القوى التي تسمي نفسها سيادية فتعرف 
بالتدخــالت األمركية وتصمت صمت أهل القبور، قال نرصالله 
الذي اكد انه » ال نقاش حول صعوبة الوضع االقتصادي يف لبنان 
مبعزل عن توصيفه.وتابع، »وهذا األمر ليس اســتثنائيا فهناك 
الكثر من الدول حول العامل تعاين من ازمات اقتصادية خانقة. 
بالتاكيد ال يجوز أن نيأس أو نستسلم ألن هناك من يحاول اشاعة 

هذا النوع من األجواء.

{ ال لليأس والتخبط {
 وأكّد، أّن »األهم هو األمل وعدم اليأس والثقة بالقدرة الوطنية 
وقدرة العقول يف لبنان عىل انتاج الحلول للخروج من هذا املأزق 
ألن سيطرة االحباط يعني اننا ذاهبون اىل الهاوية ويجب عىل 
الجميع تحمل املســؤولية وانقاذ الوضع االقتصادي مسؤولية 
الجميع من دولة وشعب ومؤسسات والخواص وخرباء. وقال »ال 

يجوز البقاء يف حالة تخبط وارتباك كام هو الحال يف السنوات 
األخــرة والعمل كردات فعل عــىل قضايا يومية. يف مكان ما 
يف مجلــس النواب أو الحكومة يجب أن يبادر أحد للوصول اىل 
أن تتبنى الســلطة وتأخذ القرار وأن تنفذ رؤية ملعالجة الوضع 
االقتصادي عىل أساسها توضع الخطط والربامج. وزاد، »معرفة 
االســباب الحقيقية لألزمة عامل أسايس يف تشكيل الرؤية. 
يف لبنان الكثر من القوى السياسية أو القوى عندما يخطبون 
يبّسطون األمور فيجدون مثال أنه »اذ حلينا القصة مع ارسائيل 
كل يش بينحل... أو اذا عالجنا موضوع الفساد كل يش بينحل.. 

هذا تبسيط.  

{ لقاء كليمونصو وخطر الكالم »التقسيمي« { 
يف هــذا الوقت، خــرق اللقاء بني وفد من حــزب الله ضم 
املستشار الســيايس لالمني العام الحاج حسني خليل ورئيس 
وحدة االرتباط وفيق صفا، مع رئيس الحزب التقدمي االشرتايك 
وليد جنبالط يف كليمونصو مســاء امس، املشــهد السيايس 
املقفل يف البالد، االجتامع الذي حرضه من الجانب االشــرتايك 
النائب تيمور جنبالط والوزير السابق غازي العرييض، وظافر 
نارص، تناول بشــكل رئييس امللفني الرئــايس، واالقتصادي، 
والعالقــات الثنائية. ووفقا ملصادر مطلعــة كان االتفاق تام 
بــني الجانبني عىل رضورة انجاز االســتحقاق يف اقرب وقت، 
مع تشــديد الطرفني عىل اهمية اجراء حــوار داخيل ملحاولة 
الوصول اىل تســوية. وفيام تجنب الطرفني طرح اي اســامء، 
كان الفتا بحث الوفدين يف الترصيحات االخرة لرئيس القوات 
اللبنانية ســمر جعجع وتلويحه بالتقسيم، وجرى التنبيه من 
تلــك املواقف التي تثــر التوتر يف البالد. فيام توقف وفد حزب 
الله عند الحصار االقتصادي االمريك عىل لبنان من خالل عدم 
منح اســتثناءات لجر الكهرباء والغاز من االردن ومرص، ومنع 
هبة الفيول االيرانية.كام جرى التشديد عىل رضورة االستفادة 
من االكتشافات الغازية وانشاء صندوق سيادي مستقل الدارة 
تلك الرثوة. ووفقا لتلك االوســاط، كانت االجواء ايجابية بحثت 
موضوعات حساسة، والعالقة املشرتكة، وعلم ان هذا اللقاء لن 
يكون االخر ويؤسس ملرحلة متقدمة يف العالقة بني الجانبني.

عقم« رئايس واعتصام نواب »التغير« 
  انتهت جلسة مجلس النواب الحادية عرشة النتخاب رئيس 
للجمهوريــة  بعرض باهت وممل، ما دفع بالنائبنْي ملحم خلف 
ونجــاة صليبا إىل اتخاذ قرار بعــدم الخروج من قاعة املجلس 
حتــى انتخاب رئيس، وقد تضامن معهام الحقا عدد من النواب 
ومعظمهم من النواب التغيريني... ويف هذا السياق، قال خلف 
»إنّنى سأبقى داخل مجلس النواب مع النائبة نجاة عون صليبا 
إىل حني اإلعالن عن الجلســات املفتوحة حّتى انتخاب رئيس«. 
وقد حّثت هذه الخطوة، الحقاً، النائبة سينتيا زرازير عىل اتخاذ 
قــرار باالنضامم إىل زميليها. بعــد فقدان النصاب، رفع رئيس 
مجلس النواب الجلسة، التي أسفرت عن تراجع أصوات املرشح 
ميشــال معوض بســبب غياب بعض النواب املؤيدين له ويف 
طليعتهم رئيس »اللقــاء الدميوقراطي« النائب تيمور جنبالط 
والنائبــان بيار بو عايص وأكرم شــهيب إضافة إىل انضامم 
بعض النواب الســّنة إىل رفاقهم لجهة التصويت بعبارة »لبنان 
الجديد«. وبــرز متايز تكتل لبنان القوي عن كتلتي امل وحزب 
الله بتصويتهم لـ«االولويات الرئاسية«. و قد حذر النائب هادي 
أبو الحســن باسم اللقاء الدميوقراطي من االستمرار بالدوامة 
نفســها، واعلن انه لكرس الجمود قد نضطّر كلقاء دميقراطي 
لتعليق مشاركتنا يف الجلسات املقبلة، إذا استمّر الوضع هكذا...

وتزامنا، نفذ اهايل ضحايا انفجار املرفأ تحركا يف محيط ساحة 
 النجمــة وانضم إليهم عدد مــن النواب، وطالب االهايل  النواب 
بالتحرك داخل املجلس، وان يرتجموا اقوالهم الداعمة لقضيتهم 
اىل أفعال .   كام  طالبوهم بعد انتهاء الجلسة بالتوقيع عىل تعهد 
باملحاســبة يف جرمية 4 آب وتعديل القوانني  الكفيلة مبتابعة 

التحقيق وباستقاللية القضاء.  

{ هل يخرس لبنان امواله؟ {
يف هذا الوقت، ســاعات قليلة تفصلنا عن انتهاء التحقيقات 
القضائية االوروبية حول شبهات يف الفساد، وترتكز التحقيقات 
عىل شــبهة حصول عمولة غر مرشوعة حصلت عليها رشكة 
»فوري« من املصارف اللبنانية يف ملف رشاء اليوروبوند. ووفقا 
ملصادر قانونية، فان لقاء مدعي عام التمييز غســان عويدات 
وعدد من القضاة مع الوفد القضايئ القادم من لوكســمبورغ 
مل يكن مريحا، خصوصا ان االجوبة كانت عامة وغر واضحة 
حيال توقيت التحرك اآلن، لكن االكرث خطورة كان عدم وجود اي 
تعهد بحفظ حق لبنان باستعادة االموال املشتبه بها يف املصارف 
االوروبيــة يف حال وضع اليد عليها مــن القضاء االورويب. 
وأوضحــت املصادر أن الوفود األوروبية لديها ملفات متكاملة 
وهي ليست يف مرحلة البحث عن أدلة، بل تعمل عىل مقاطعة 
املعلومات املوجودة لديهم ببعض اإلفادات واملستندات املوجودة 
يف لبنان. وقد استمعوا امس إىل مدير القسم القانوين يف البنك 
املركزي بيار كنعان ورئيس مجلس إدارة بنك »عودة« سمر حنا 
كشاهدين، ومن املقرر ان يستمعوا اليوم اىل رئيسة مجلس ادارة 

بنك ميد الوزيرة السابقة ريا الحسن. 

{ االزمات عىل »االبواب«؟ {
  يف هذ الوقت نرشت املراسيم الخاصة بالكهرباء يف ملحق 
للجريدة الرســمية ما مينح بعض االمــل بتنفيذ خطة زيادة 
ســاعات التغذية قريبا، وهو امر حظــي بتاييد وزير الطاقة 
وليــد فياض. يف هذا الوقت تلوح ازمة جديدة بخصوص الدفع 
بالبطاقات املرصفية مع اعالن نقابة أصحاب السوبرماركت يف 
لبنان أنّه تبعاً لقرار وزير املالية الذي يقيض بدفع نصف الرسوم 
الجمركية عىل الســلع املســتوردة نقداً باللرة اللبنانية، فإنّها 
سوف تضطّر لوقف قبول البطاقات يف حال تطبيق هذا القرار. 
عىل صعيد آخر اعلنت نقابة األفران واملخابز العربّية يف بروت 
وجبــل لبنان أّن األفران تتجه إىل التوّقف عن العمل يف صاالت 
العرض والّتوزيع عىل املحال والسوبرماركت، يف حال مل يصدر 
وزير االقتصاد يف حكومة ترصيف األعامل، أمني سالم، تسعرة 
تتالءم مع االرتفاع الجنوين لســعر رصف الدوالر الذي تجاوز 
عتبة الخمسني ألف لرة يف السوق السوداء... تجدر اإلشارة اىل 
ع األفران الصغرة واملناقيش ومخابز املرقوق يف الجنوب  أّن تجمُّ
كان قد أبدى، يف بياٍن، امس تخّوفه من أزمة طحني ونقص يف 
القمــح يف املطاحن، خصوصاً بعد كالم نقيب األفران يف جبل 
لبنان، أنطوان سيف، عن أّن »كمية الطحني تكفي ألسبوعني«؟ 
ويف هذا الســياق، أفادت املعلومــات أّن وزارة االقتصاد  تعمد 
اىل التقنــني يف الطحني وأرغمت أصحاب املخابز واألفران عىل 
اســتحداث يوم عطلة خالل األسبوع واحتساب إجاميل كمية 
الطحني املسلّمة من قبل الوزارة عرب املطاحن لألفران بستة أيام 
عمل، بدل سبعة أيام، وحسم 20 يف املئة من الكمية التي كان 
يتسلّمها كّل فرن، ليصبح بذلك إنتاج كّل فرن من الخبز أقل ماّم 

كان عليه يف الفرتات السابقة.

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

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

هاتف : 1-2- 05/923830 - 03/811785

فاكس : 05/923773

االعالنات : 05/923776-923768-923767-923770

فاكس : 05/923771

info@addiyaronline.com
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